


Ankara Üniversitesi Yayınları 

ISBN: 978-605-136-369-1 

 

1.Baskı (E-Kitap), Mayıs 2018 

 

 

 

Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler 

Editörler: Korcan Doğan - Hakan Anameriç 

 

 

Redaksiyon: Ayşın Alptekinoğlu 

Kapak Tasarımı: Ömer Naci Şahinci 

 

 

 

 

Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler/Editörler: Korcan Doğan, Hakan 

Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2018. 

 iii, 117 sayfa; şekil, tablo, resim. 

 ISBN: 978-605-136-369-1 

1. Arşivcilik - Özel Arşivler - ABD’de Özel Arşivler - İngiltere’de özel 

Arşivler - Kanada’da Özel Arşivler - Estonya’da Özel Arşivler - 

İspanya’da Özel Arşivler - Avustralya’da Özel Arşivler - 

Danimarka’da Özel Arşivler 2. Arşiv Türleri 3. Özel Arşiv Malzemesi 

I. Doğan, Korcan  II. Anameriç, Hakan  

 

 

Kitapta yer alan bölümlerin içerik sorumluluğu yazara(larına) aittir. 



 

I 

 

 

ÖNSÖZ 

 

 

Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler kitabı, ülkemizde özel arşivlerin 

dağınıklığı ve denetimsizliği sorunundan yola çıkarak hazırlanmıştır. Kuşkusuz 

gerek kamu arşivleri, gerekse özel arşivler her ülkenin kendi yasaları 

çerçevesinde şekillenir ve uygulanır. Milli Arşiv Yasası’nın hazırlıklarının devam 

ettiği ülkemizde, söz konusu yasa içinde daha geniş bir şekilde yer alması 

beklenen özel arşiv konusu ve bu konuya ilişkin maddeler merakla 

beklenmektedir. Özel arşiv hakkında yabancı ülkelerin yaklaşımı önemli fikirler 

içerebilir.  

Kitap içerisinde yer alan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere özel 

arşivler, birbirinden farklı fiziksel yapı ve içerikte belgeleri barındıran ve bu 

özellikleri ile özel/yerel yaşamı farklı perspektiften değerlendirme imkânı 

verebilirken, kamu arşivleri ile ilişkilendirilerek ulusal/uluslararası 

perspektiften de çıkarımlar yapılabilmesine olanak veren bir özelliğe sahip 

olabilmektedirler.  

Bu bağlamda kitapta bir araya getirebilen çoğunlukta özel arşivlerin 

irdelendiği bölümlerde, ülkemizde özel arşivler konusundaki uygulamaların 

yetersizliği anlaşılarak, bu konuda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. 

Çalışmanın arşivciliğe gönül vermiş tüm çalışan, yönetici ve 

araştırmacılara faydalı ve ufuk açıcı olmasını ümit ederiz. 

 

       Rukancı - Anameriç 

       Ankara, 2018 

  



 

II 

ÖNSÖZ 

(I) 

 

İÇİNDEKİLER 

(II) 

 

Bir Bursalının Evrak-ı Metrukesinden Şehir Tarihine Bakış 

Hakan Anameriç 

(1-12) 

 

İspanya’da Özel Arşivlerin İncelenmesi ve Türkiye’deki Özel Arşivler İçin 
Öneriler 

Muhammet Ünal Arvas 

(13-24) 

 

Amerika Birleşik Devletleri Özel Arşivleri 

Nurdan Atalan Çayırezmez 

(25-44) 

 

Birleşik Krallık ve Özel Arşivler 

Korcan Doğan 

(45-51) 

 

Özel Arşivler ve Danimarka’da Özel Arşiv Uygulamaları 

Tuğçe Kozan 

(52-67) 

 

Kanada Özel Arşivleri 

Erkan Özdemir 

(68-77) 

 

Özel Arşivlerin Gelişimi ve Avustralya Örneği 

İhsan Özkol 

(78-87) 

 



 

III 

 

Arşivlerde Tür ve Kategorizasyon 

Fatih Rukancı 

(88-97) 

 

Belçika Devlet ve Özel Arşivleri 

Müslüm Yıldız 

(98-107) 

 

Estonya Özel Arşivleri 

Fikret Yılmaz 

(108-117) 

 

 



 

1 

Bir Bursalının Evrak-ı Metrukesinden Şehir Tarihine 

Bakış  

Hakan ANAMERİÇ 

 

Öz 

Kültürel mirasın taşıyıcısı olan arşiv belgeleri, yerel tarih ve kültür için de 
önemli değere sahiptir. Hayatın belirli süreçlerine ilişkin toplanıp, korunarak 
aktarılmaya çalışılan özel arşiv belgeleri, ilgili dönemin gündelik yaşayışına 
dair dikkat çekici kimi zaman da kanıt niteliği taşıyan bilgiler 
içerebilmektedir. İletişim ve ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu dönemlerde 
eğitimlerini sürdürmek, iş sahibi olabilmek, olağanüstü durumlarda yaşanan 
sıkıntıları aşabilmek ve düzenli bir hayat kurabilmek için belgelenen “hayatı” 
içeren özel arşivler, yaşanılan şehrin de tarihine katkılar sunabilmektedir. 
Eski ile yeni veya modern arasındaki farklılık ve benzerlikleri de 

gösterebilmesi açısından önem verilmesi gereken bu malzemelerin, gündelik 
yaşamdaki aşamaları ve değişimleri belgeledikleri de göz ardı edilmemelidir. 
Çalışma kapsamında Bursa’nın Tirilye(a) (Zeytinbağı) beldesinde doğan 
emekli kamu görevlisine ait özel arşiv malzemesinden seçilen belgeler ile 
Bursa’nın 1915-1940 yılları arasındaki gündelik yaşantısına ait yerel tarih 
serencamı konu edilecektir. Söz konusu özel arşiv 2015-2017 yılları arasında 
arşivcilik yöntem ve tekniklerine göre tasnif edilmiş, arşiv malzemesi türlerine 
göre katalogları hazırlanmış ve fiziksel erişime hazır biçimde uygun koruma 
malzemelerine yerleştirilmiştir. Çalışmada, özel arşiv belgeleri ile özel arşiv 
belgelerinin yerel tarih araştırmalarındaki önemi, belgelerin kendine has 
özellikleriyle üretilme nedenleri arasında doğru orantı olup olmadığı ve her 
belgenin kültür taşıyıcısı / aktarıcısı sınıfına girip girmediği tartışılmaktadır.   

 

Yerel kültür, kültürel mirasın önemli ve ayrıntılı bir kısmını oluşturan, 
kaynaklarına erişimin zor ve kısıtlı olduğu, geliştiği/geliştirildiği bölgenin 
gündelik yaşamına dair dikkat çekici özelliklerini ön plana çıkarabilen bir 
alt kültür unsurudur. Yerel kültür, temsil ettiği veya tanıttığı ilgili coğrafi 
bölgenin(lerin) farklılıklarını yaşamda kullanılan araç-gereç, objeler ile 
yansıtabildiği gibi o bölgede hayatlarını ve faaliyetlerini sürdüren özel 
(gerçek) ve tüzel kişilerin ilişkilerini gösteren çeşitli içerik ve özellikteki 
belgeler ile de aktarabilmektedir. Ancak burada son zamanlarda literatürde 
ciddi bir yanılgı haline dönüşen her “belge”nin bir kültür/yerel kültür 
taşıyıcısı olduğu çıkarımının da doğru olmadığını vurgulamakta fayda 
vardır.  

Yerel kültür kaynaklarının aktarılmasında ve korunmasında her ne 
kadar -kamu kurumları- bilgi merkezleri ön planda yer alsa da ilgili yerleşim 
biriminde yaşamlarını sürdüren ve/veya ticari faaliyetlerde bulunan kişi ve 
kurumlar, topladıkları ve ürettikleri belgeler ile şehir/kent tarihine 
kaynaklık edebilmektedir. Ancak bu yerel tarih kaynaklarına erişim oldukça 

zor ve zahmetli olmakta, birçoğu söz konusu kişilerin vefatı ile dağılmakta, 
bölünmekte veya tamamen kaybolabilmektedir.  

                                                           
 Çalışmada kullanılan belgelerdeki isimlerin bir bölümü amaç dışı kullanımı engellemek 

amacıyla sansürlenmiş ve kısmen değiştirilmiştir. [y.n.] 
 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümü, anameric@ankara.edu.tr, hakananameric@gmail.com 

mailto:anameric@ankara.edu.tr
mailto:hakananameric@gmail.com
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Çalışmaya konu edilen tamamına yakını kişisel belgelerden oluşan özel 
arşiv, 1919’da Tirilye’de doğan Yüksek Ziraat Mühendisi M. H. [Meriç]’e ait, 
içeriği göz önüne alındığında 1910-1989 yılları arasındaki dönemi kapsayan, 
kendisi ve ailesine ait özel belgeler, fotoğraflar, defterler, mesleki/ resmî 
belgeler ve çeşitli efemeradan oluşmaktadır. Bu belgelerin 1915-1940 yılları 
arasındakilerin bir bölümü, Bursa’nın eğitim, kültür, sosyal yaşamına 
ilişkin, bir bölümü ise Yunan işgali yıllarına ait tarihi bilgiler vermektedir. 
Bursa’ya ilişkin bahsedilen alanlara dair verilen bilgilere 1988’de kendisi 
tarafından yaklaşık 30 yıllık bir hazırlık döneminden sonra kaleme alınan 
ailenin özgeçmişi kaynaklık etmektedir. Bu özgeçmişte, Dedeağaç - 
Ferecik’te1 ikamet eden ailesinin 23 Ekim 1912’de I. Balkan Savaşı’nda 
Bulgarların bölgeyi işgali ve II. Balkan Savaşı’nın sarsıcı ekonomik ve sosyal 
buhranlarının ardından, Aralık 1913’te “muhacir” olarak Bursa’ya göç 
etmek zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Bu yolculuk Enez’den karayoluyla 
Uzunköprü, oradan trenle İstanbul-Sirkeci, oradan vapurla Mudanya ve 
yine tren yoluyla Bursa güzergâhında 5 gün sürmüştür. Bursa’ya 

ulaşılmasının ardından vilayete başvuran aile reisi öğretmen Mustafa Tevfik 
Efendi, muhacirlere tanınan öncelik2 ile Bursa merkeze 32 km. uzaklıktaki 
Şeç Köyü’nde öğretmenliğe başlamıştır. Bir süre sonra kendilerine 
Tirilye(a)/Zeytinbağı3 nahiyesinde bir miktar zeytinlik4, bir bağ, bahçe ve 
hane verilmiş, bu gayr-ı menkûl iskân ve tapu defterlerine işlenmiştir 
(Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, 2016, s. 834; Yüceer, 2005, s. 265;  McCarthy, 
2009, s. 185).5  

Bu bilgilerden yola çıkarak Ferecik-Dimetoka-Dedeağaç’tan muhacir 
olarak gelenlerin Bursa/Hüdavendigar vilayetinde iskân edildiği, iskân 
işlemlerinin kısa sürede tamamlanarak kendilerine hayatlarını 
sürdürebilecek oranda gayr-ı menkul tahsis edildiği, aralarında kamu 
çalışanı olanlara çok kısa bir süre içerisinde kadro ve iş tahsis edildiği açıkça 
görülmektedir.  

Yaşanan bu zorlukların ardından, yerleştirildikleri Tirilye(a)’de 
hayatlarını devam ettirmeye çalışan aile, 3 Ağustos 1914’te [21 Temmuz 
1330] ilan edilen seferberlik ile yine ciddi ekonomik ve psikolojik bakımdan 
zor bir sürece daha girmiştir. Ancak aile reisi olan Mustafa Tevfik Efendi, 
“muhacir” ve “öğretmen” olması nedeniyle “askerlik görevinden özel bir 

                                                           
1 1875-1881 yılları arası Edirne Vilayeti’ne bağlı kaza, 1881-1888 yılları arasında Edirne 

Vilayeti-Dedeağaç/Dimetoka’ya bağlı nahiye, 1889-1912 yılları arasında Dedeağaç’a bağlı 
nahiye olan günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan yerleşim bölgesidir. Bkz. 
Osmanlı Yer Adları, Haz.: Tahir Sezen, Yay. Hazl.: Murat Şener ve Salih Dutoğlu. Ankara: 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, s. 268.  

2 Bu öncelik büyük ihtimalle, 6 Cemaziyü’l-ahir 1331 (13 Mayıs 1913) tarihinde çıkarılan 
İskân-ı Muhacirin Nizamnamesi uyarınca yapılmıştır. Söz konusu nizamnamenin 6. 
maddesinde muhacir olarak kabul edilenlerin yerleştikleri yerlerde ikamet etme 
mecburiyetinden bahsetmektedir. Mustafa Tevfik Bey hayatının sonuna kadar Bursa 

vilayeti dışına çıkmamıştır.  
3 1878-1923 yılları arasından Hüdavendigar/Bursa vilayeti, Mudanya kazasına bağlı nahiye, 

1924’ten sonra Mudanya’ya bağlı nahiye. 
4 Saime Yüceer’in hazırlamış olduğu Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi (Sözlü Tarih Arşivi 

1919-1938) adlı çalışmada bahsi geçen döneme tanıklık eden İbrahim Özgeç, 1915-16 

yıllarında Tirilye’ye geldiklerini, geldiklerinde Tirilye’de hiç Rum ahali olmadığını, 30-40 
hane Balkanlardan gelen muhacirin olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kişi başı 60 zeytin 
ağacı verildiğini söylemektedir. 

5 Justin McCarthy Ölüm ve Sürgün adlı çalışmasının 185. sayfasında yer alan dipnotta, üç 
ayrı çalışmayı kaynak olarak aldığını ve Hüdavendigar (Bursa) vilayetinde 1912-20 yılları 
arasında 20.853 kişinin iskân edildiğini belirtmektedir. 
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tezkere6 ile muaf tutulmuştur. I. Dünya Savaşı sonunda 26 Ekim 1919’da 
[26 Teşrin-i Evvel 1335] hazırlandığı anlaşılan bu tezkerede, Mustafa Tevfik 
Efendi’nin önceki çalışma yeri Seç Karyesi Mektebi ve şimdiki çalışma yeri 
Alaettin Paşa Mektebi olarak kaydedilmiş, belge Çekirge Askerlik Şubesi 
[Bursa] tarafından hazırlanmıştır. Bu bilginin yer aldığı özgeçmişte yer alan 
bir notta ailenin erkeklerinin askerlik işlemlerinin bu şube tarafından 
yapıldığı belirtilmiştir. Askerlikten muafiyet durumu hem İskân-ı Muhacirin 
Nizamnamesi hem de Dahiliye Nezareti Muhacirin İdaresi tarafından 
Sadaret’e gönderilen 5 Haziran 1913 [29 Cemaziyelahir 1331-23 Mayıs 
1329] tarihli yazı ve Sadaret’in 12 Haziran 1913 [7 Receb 1331-30 Mayıs 
1329] tarihli cevap ile ilişkilidir (Rumeli’den göç…, 1913). (Belge-1) 

 

Belge-1 

Aile reisi Mustafa Tevfik Efendi, Eylül 1916’ya kadar Seç Köyü 
(Karyesi)’ndeki okulda görevine devam etmiş, ardından Mudanya 
merkezdeki Cem Sultan İlkokulu’na atanmıştır. Yapılan araştırmada bugün 

bu isimle Mudanya’da bir okul bulunmadığı tespit edilmiştir. Okulun bu 
adla anılması, II. Mehmed’in kardeşi Cem Sultan’ın vefatından sonra 
naaşının gemi ile Napoli’den Mudanya’ya ve buradan da Bursa’ya 
getirilmesinin olduğu kuvvetle muhtemeldir. Mustafa Tevfik Efendi, 1 

                                                           
6 “330 senesi 21 Temmuzunda ilan edilen seferberlik esnasında ahkâm-ı kanuniyye veya 

mukarrerat-ı müttehide dolayısiyle istisna veya tacil edilen mükellefine mahsus tezkere”. 
İskân-ı Muhâcirîn Nizamnâmesi’nin 28. maddesi ve daha önce çıkarılan konuyla ilgili 
kanunlarda muhacirlerin hicretlerinden itibaren 6 yıl askerlikten ve 2 yıl da vergilerden 
muaf oldukları belirtilmektedir.  
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senelik görevin ardından yine kıyı beldelerinden biri olan Burgaz’a 
nakledilmiştir. Mudanya ve Burgaz’daki görev süresi boyunca, ailesinin 
iskân edildiği Tirilye’ye sık ziyaretlerde bulunmuştur. Ancak bu ziyaretler I. 
Dünya Savaşı’nın iç karışıklıkları nedeniyle kolay olmamıştır. Çünkü 
bölgede Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi savaşın yarattığı 
boşluktan faydalanan asker kaçaklarının oluşturduğu çeteler soygun, 
yağma, yaralama ve hatta cinayet gibi girişimlerde bulunmaktadır (Yüceer, 
2005, s. 261).7 Mustafa Tevfik Efendi’ de arşivde yer alan notlarında bu 
olaylardan bahsetmekte ancak kendisinin bölgede tanınması, mesleğine 
gösterilen saygı ve biraz da “şans” ile bu tür olaylara rastlamadığını 
belirtmektedir. Bu ifadelerden hareketle her ne kadar bu bölgelerde I. Dünya 
Savaşı’nın sıcak çatışmaları olmasa da savaşın ister istemez sebep olduğu 
siyasi boşluk ve asayiş eksikliği, bölge sakinlerinin savaşın dolaylı 
etkilerinden zarar gördüğü ve kendilerini savunma çabasına girdiklerini 
göstermektedir.  

Mustafa Tevfik Efendi, I. Dünya Savaşı’nın bitiminden 11 Eylül 

1922’de Bursa’nın kurtuluşuna kadar, hiçbirinin aynı adla eğitimine devam 
etmediği şu okullarda görev yapmıştır: 

Burgaz Köyü (Güzelyalı) Mektebi, 1917 -Aralık 1918 

Yıldırım Sultan Mektebi (Bursa - Merkez), Aralık 1918 - Eylül 1919 

Osman Gazi8/Alaettin Paşa Mektebi (Bursa - Merkez), Eylül 1919 - Eylül 
1920 

Aksu Köyü Mektebi/Hocaalizade İlkokulu9, Eylül 1920 - 1921 (Resim-1) 

Kazgani Mektebi10, 1921 - 1923 (?) 

 

 Resim-1 Hocaalizade İlkokulu  

                                                           
7 Saime Yüceer’in yukarıda bahsedilen çalışmasına mülakat veren Esence (Eşkel) Köyü 

sakinlerinden Kazım Kavas, Türk çetelerin bu eylemlerinden bahsetmektedir.  
8 Tophane İlkokulu 
9 Günümüzde Atatürk Ortaokulu olarak eğitim - öğretimine devam etmektedir.  
10 Okul arsası sahibi Kazganî Abdüllatif Efendi Vakfı’na (Vakıf kayıtlarında mescit olduğu 

bilinmektedir, 4 Şaban 1311/10 Şubat 1894 tarihli vakıf kaydı) ait olduğu için okulun adı 
bu şekilde kullanılmış, sonra Süleyman Çelebi İlkokulu olarak, 2012’den itibaren ise 
Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir.  
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Mustafa Tevfik Efendi’nin şehir tarihi ile ilgili ortak bir çalışma yaptığı da 
arşivdeki aile hikâyesinden anlaşılmaktadır. 1926-1940 yılları arasında 
görev yaptığı halen de aynı adla eğitim-öğretime devam eden tek okul olan 
Demirtaş İlkokulu’nda görevliyken, Demirtaş (Timurtaş) Paşa ile ilgili bir 
araştırma yapmıştır. Bunun sonucunda 2 farklı Demirtaş (Timurtaş) Paşa 
olduğu anlaşılmış, okula adını veren ve daha çok bilinen Demirtaş 
(Timurtaş) Paşa’nın şu anda Kırk Merdiven civarındaki camisinin 
haziresinde defnedilmiş olan Paşa olduğu kesinleştirilmiş, hatta Demirtaş 
(Timurtaş) Paşa’nın hayatı ile ilgili bir piyes de hazırlanarak Bursa Halk 
Evi’ne verilmiş ancak temsil için kabul görülmemiştir (Mehmed Süreyya, 
1996, s. 1583, 1635).  

Arşiv sahibi M. H. 
[Meriç]’in de Bursa’daki 
gündelik hayatla ilgili 
bazı tespitleri ve bunu 

destekleyen özel arşiv 
belgeleri vardır. [M. H. 
Meriç]’e göre özellikle 
Harf Devrimi’nden sonra 
millet mekteplerinde 
Latin harfli yeni alfabe 
ile eğitim / kurslar 
başlatılmış, öğretmenler 
normal tedrisattan 
sonra akşamları 2 saat 
bunun için de okulda 
görev yaparlardı. Çıkışta 
dönemin sosyal 
yaşamının önemli 
mekânlarından olan 

kahvehaneye/kıraathaneye gidilir, burada gündelik hayat için sohbetler 
yapılır, daha önemlisi bilginin toplumsallaşmasında neredeyse tek seçenek 
olan günlük/süreli gazete ve dergilere bu mekânlarda erişilmekteydi. Bir 
masa üzerinde duran gazete ve dergilerin, yıpranmalarını engellemek için 
özenli bir şekilde el ile yapılmış kamıştan altlıklara iliştirilip mümkün 
olduğu kadar fazla okurun kullanması sağlanmaktaydı. Kahvehaneye/ 
kıraathaneye gidilirken Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri 
olan ve M. H. Meriç’in de anaokulunda resim öğretmeni olan Cemal Nâdir 
[Güler]’in tabelacı dükkânına uğranıldığı ve Bursa’daki kamu kurumları ve 
dükkânlar için hazırlanmış Latin harfli renkli tabelaları merakla incelediği 
belirtilmektedir. Mustafa Tevfik Efendi’nin ahbabı olan Cemal Nâdir, 
Papağan Dergisi’nde çalışırken Şeker Bayramı için kendisine karikatürünün 
olduğu 23 Nisan 1925 tarihli özel bir bayram tebriği göndermiştir (Resim-2). 

                                                           
11 “Muhterem Niyazi Bey’e, Şeker Bayramınızı tebrik eder, arz-ı hürmet eylerim efendim”. 23 

Nisan (1)341 Ressam: Cemal Nâdir 

Resim-211 
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Söz konusu özel arşivde Bursa’nın sosyal yaşamının önemli bir mekânı 
olan “Yahudilik Çarşısı”ndan da bahsedilmektedir. 1930’lu yılların başında 
bugünkü ticari faaliyetlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu o zaman 3-
4 yaşlarından olan kardeşinin babası Mustafa Tevfik ile birlikte mesai 
sonrasında sık sık alışveriş yapmaya çıktıklarını ifade ederek anlatmaktadır. 
Bu sınırlı bilgiden henüz o dönemde Bursa’nın gözde eğlence mekânlarından 
olan bu sokağın şu anki hüviyetini henüz tam olarak kazanmamış olduğunu 
çıkarmak mümkündür.  

Bursa, 11 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarıldığında Rum 
nüfusunun neredeyse tamamına yakını Bursa’yı terk etmiştir. Rum nüfusun 
yoğun olduğu mahallelerdeki evler de boş kalmış, “emvâl-i metrûke” 
olmuştur. Bu konutlara Bursa’da ciddi ekonomik sıkıntılar çeken çoğunluğu 
da muhacir olan sakinler yerleştirilmiştir (Yapıyor muyuz…, 1924). Mustafa 
Tevfik ve ailesi de geçim zorluğu çektikleri Bursa’nın gayet eski bir mahallesi 
olan Kiremitçi Mahallesi’nden zorunlu olarak bu mahallelere taşınanlar 
arasındadır. Ancak yapılan araştırmada mahalleye adını veren Pir Mehmed 

b. Kiremitçi Sinan Bey Camii’nin Türkiye Kültür Portalı’ndaki yapım tarihi 
16. yüzyıl olarak verilmiş, vakfiye bilgisine de erişilememiştir. Hâlbuki 
vakfiyesine göre camiinin yapım tarihi mektep ile birlikte 1535’tir ve söz 
konusu vakfiyenin 5 tane de zeyli vardır. Ayrıca vakıfta bir de kütüphane 
yer almaktadır. Aile birbirine komşu eski mahalleden Tayakadın, Çatalfırın 
(Doğanbey) ve Şehabettinpaşa mahallelerinde 1940’lı yılların başına kadar 
ikamet etmiştir. Mahallelerin hâlâ aynı isimlerle var olması Bursa’daki 
mahalle ve kadim kültüre olan bağlılığı göstermesi açısından oldukça 
önemlidir.  

 
Resim-3 1946 Yılında Bursa İl Haritası12 

                                                           
12 Mitat Artun, Mustafa Nihat Özön, Cevdet Alas, Reşat Özalp, Şaban Taşkın ve Hüseyin 

Orak, Türkiye Kılavuzu Cilt I: Coğrafya - Tarih - Ekonomi - Ticaret - Tarım - Kültür - Sosyal ve 
Turistik Bakımdan. Ankara: Hüseyin Orak, 1946, s. 813.  
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  Resim-4/513  

 

M. H. [Meriç] özel arşivinde o 
dönem Bursa’da bulunan meslek 
grupları ile ilgili de belgeler yer 
almaktadır. Bunlardan biri 
Bakteriyolog Zekai Muammer 
laboratuvarı seroloji kısmından 
alınan 21 Mart 1341 [21 Mart 
1925] tarihli tahlil raporudur. 
Ahmet Vefik Paşa Hastanesi’nde 
1923’ten beri görev yapan Zekai 
Muammer14, Bursa kentinin temiz 
su kullanmasını da sağlayan 
çalışmaları yürüten ülkemizin 
önemli uzman tıp doktoru ve 
mikrobiyologlarından biri olmuştur 
(Belge-2). Arşivde bulunan diğer 
belge ise, M. H. [Meriç]in 1936’da 
Bursa Erkek Lisesi’nden mezun 
olarak kazandığı Ankara Y. Ziraat 
Enstitüsü’ne kaydolmak için Şefik 
İbrahim’den15 aldığı sağlık 

                                                           
13 Artun [ve diğerleri], a.g.e., 1946, s. 762. 
14 Zekai Muammer Tunçman (1895-1980), 1925-1980 yılları arasında özellikle kuduz üzerine 

yaptığı akademik çalışmalar ve uygulamalarla tanınmıştır.  
15 Şefik İbrahim İşçil (1892-1957), 1934-1943 yılları arasında yapmış olduğu araştırmalar 

sonucu 1948’de Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Ali Ulvi Elöve ile beraber yazdıkları 

 
Belge-2  

Bakteriyolog Zekai Muammer Lab. 
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raporunun göz ile ilgili 3 Ağustos 1936 tarihli rapordur (Resim-4 ve 5). Kayıt 
için alınan 10 Ağustos 1936 tarihli heyet raporu da şu anda yerinde Haşim 
İşcan Parkı’nın bulunduğu Ahmet Vefik Paşa Hastanesi’nden alınmıştır.  

M. H. [Meriç], 23 Haziran 1930’da 
Demirtaş[paşa] İlkokulu’ndan mezun 
olmuştur. Tercüme-i halinde 1926’da 
Hocaalizade Mektebi’nden bu okula 
nakledildiği yazılıdır. Her ne kadar 
Demirtaş[paşa] İlkokulu’nun 1926’da 
açıldığı veya eğitime başladığı ile ilgili 
bilgiler çoğunluktaysa da okuldan aldığı 
diplomada bulunan mühürde “1923” 
tarihi yer almaktadır (Belge-3). M. H. 
Meriç’in mezun olduğu 1883’te kurulan 
Bursa Erkek Lisesi, hakkında fazlaca 

yayının yapıldığı ülkemizin sayılı 
ortaöğretim kurumlarındandır. 
Günümüze kadar çeşitli dönemlerde 
değişen müfredat gereği ismi ve statüsünde değişiklikler olan okul, her ne 
kadar okulun resmî sitesinde yer almasa da 1932-33 öğretim döneminde 
kısa bir süre Bursa I. Erkek Lisesi adıyla da eğitimini sürdürmüştür (Çetin 
ve Hızlı, 1999, s. 78) (Resim-7). Ancak 1929-1930 öğretim dönemi mezunları 
için hazırlanan ve muhtemelen 1930’da basılan “Bursa Birinci Lise Talebe 
Albümü 1929-1930 Son Sınıf Hatırası” adlı yayında, lisenin adında bu ifade 
kullanılmıştır (Oğuz, [1930]). Buna göre lise, 1929-1933 yılları arası bu 
isimle anılmış olabilir.  

                                                           
Türk Tıp Terimleri Üzerine Bir Deneme adlı çalışması tıp tarihimizde önemli bir kaynak 
niteliğindedir.  

 

Belge-4 

 
Resim-6-7-8 
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Arşivde eğitim tarihimize ilişkin bir diğer belge de Harf Devrimi ile 
ilgilidir. 1928’de Yeni Türk Harfleri’nin kabulü ile birlikte tüm yurtta olduğu 
gibi Bursa’da da yeni harflerle eğitime geçilmiş, bu süreçte önce eğitim 
verecek olan öğretmen ve eğitmenler kurslara gönderilerek bir “hizmet içi 
eğitim”e tabii tutulmuşlardır. Bu eğitim/kurs sonucunda il millî eğitim 
[maarif] müdürlükleri kurslarda başarılı olan öğretmen ve eğitmenlere “yeni 
harflerle tedrisata muktedirdir” sertifikası vermiştir. Mustafa Tevfik Bey’e 
Maarif müdürü Celal Mahir ve imtihan heyetinin [A. Tahsin(?), M. Emin ve 
A. Necati] onayları olan belge, 14 Ekim 1928 tarihlidir (Bursa ve Eskişehir…, 
1928).  

Arşiv belgeleri arasından 
Bursa’daki gündelik hayata dair 
ilginç bir belge daha yer 
almaktadır. Belge, Bursa Valiliği 
tarafından düzenlenen “gaz 

kursu” için verilen bir katılım 
belgesidir. Yapılan araştırmada 
bu kursun savaş zamanında 
zehirli gaz kullanımında halkın 
nasıl hareket etmesi gerektiği ve 
alınacak önlemler konularında 
olduğu anlaşılmıştır (Kandal, 
2016, ss. 549-573). Savunma ve 
Sağlık Bakanlıkları ile Kızılay 
tarafından organize edilen bu 
kurslar 1936’da Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Bakanlığınca 
hazırlanan Vilayetlerde Açılacak 
Hava ve Zehirli Gazlardan 
Korunma Kuralları Hakkında 

Talimat ile tüm valiliklere duyurulmuştur. Mustafa Tevfik Bey’ de 17 Ağustos 
1936’da açılan 15 günlük bu zorunlu kursa katılarak 1 Eylül 1936’da 
dönemin valisi Şefik Refik Soyer imzalı katılım belgesini almıştır (Belge-3). 
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda kurslara kamu memurlarının katılımının 
istenilen düzeyde olmadığı konusunda bir fikir birliği vardır. Ancak özellikle 
öğretmenlerin bu konuda biraz daha bilinçli oldukları bu belgeden 
anlaşılabilmektedir.  

Çalışmaya konu olan arşiv belgeleri arasında yukarıda bahsedilenlerin 
dışında Bursa eğitim tarihi ile ilgili birkaç fotoğraf daha yer almaktadır. 
Bunlar 1933’te çekilmiş olan Demirtaş[paşa] İlkokulu’nda okuyan dar gelirli 
ailelerin çocuklarını sosyal okul yardım kurulu tarafından yapılan giysi -
üniforma- yardımını gösteren okul önünde çekilen fotoğraf ile 1932-1933 
senesinde Bursa [Erkek] Lisesi öğretmenlerini bir arada gösteren fotoğraftır. 
İlk fotoğrafta 1967-68 yıllarında yıkılan Bursa’nın tanınmış eğitim 

kurumlarından olan Demirtaş İlkokulu’nun muhtemelen giriş kapısı 
önünde, okul öğretmen ve velilerince yürütülen yardım faaliyetleri ile 
giydirilmiş maddi durumları yetersiz olan 29 öğrenci yeni okul formalarıyla 
görülmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2016’da fotoğrafta o dönem 
de fiziksel durumu pek de iyi görünmeyen okulun tekrar inşa edilmesi 
hakkındaki girişimi, Bursa kent tarihine ve yerel kültüre gösterilen ilgiyi 
kanıtlamaktadır (Resim-9 ve 10). Diğer resimde yine Bursa açısından hem  

 

Belge-3 
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tarihi hem de 
ülkeye kazandırdığı 
değerler açısından 
önemli bir eğitim 
kurumu olan Bursa 

Lisesi’nin 
öğretmenleri 

görülmektedir. 
Ancak resimde ne 
yazık ki 
öğretmenlerle ilgili 
bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. 
Burada arşiv 

belgelerinin 
sağladığı 

olanaklardan 
faydalanarak 

belgeyi ilişkili belge/belgelerle ve/veya yayınlanmış/basılmış kaynaklarla 
doğrulama/kanıtlama ile bir dokümanter ispat yöntemi ile öğretmenlerin bir 
bölümü hakkında bilgi edinilebilir. Resim-10’daki öğretmenlerin bir bölümü, 
daha önce yukarıda sözü edilen Bursa Birinci Lise Talebe Albümü 1929-1930 
Son Sınıf Hatırası” adlı albümden doğrulanarak şu şekilde belirlenmiştir. 
Sol-üstten 1. sıra: Muhtar Şevket Bey-Tarih (1), Edip Bey-Coğrafya (2), 
Salih Şevket Bey-Fizik (4), Niyazi Bey-İngilizce (5), Nahit Cemal Bey-Felsefe 
(6), Nevres Bey-Fransızca (8), Tevfik Bey-Fizik (10); 2. sıra: A. Necati Bey-
Okul Müdürü/Matematik (3), Hilmi Bey-Türkçe (5); 3. sıra: Avni Bey (?)-
Fransızca (1), Mehmet Ali Bey-Matematik (2), Sami Bey-Müdür 
Muavini/Kimya (3), M. Mümtaz Bey-Müdür Muavini/Edebiyat (4), Ali Riza 
Bey-Müdür Muavini/Beden Eğitimi (5), Hüsnü Bey-Müzik (6); 4. sıra: 
Osman Fevzi Bey-Tabiiyat (2), Zahit Bey-Türkçe (4), Kemal Bey-Matematik 
(6), Kamil Bey-Resim (7) ve Gülbahar Bey-İngilizce (9).  

 

Resim-10 

Resim-9 
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Sonuç 

M. H. Meriç’in 2017’de tasnifi tamamlanan özel arşivinde bulunan 
arşiv malzemesi, 1915-1940 yılları arasında ailesi ve kendisinin gündelik 
hayatına dair kişisel bilgiler içeriyor olmasının yanı sıra Bursa şehri ile de 
ilgili bazı bilgileri de gün ışığına çıkartmaktadır. Özellikle eğitim ile ilgili 
malzeme açısından yerel/mikro tarih yazını için yeterli düzeyde belgenin yer 
aldığı görülmektedir. Tasnifi yapılan ancak transkripsiyonuna 
başlanamayan öğrencilik yıllarına ait 11 günlük, hatıra ve not defteri de 
dikkate alındığında bu arşiv, Bursa yerel tarihi ve gündelik hayatına ilişkin 
karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılabilecek içeriktedir. Arşivde bulunan 
fotoğraf, rapor, şecere, hüviyet, diploma, tercüme-i hal ve çeşitli efemera 
türünden belgeler, 1915-1940 yılları arasında I. Dünya Savaşı, Yunan işgali 
dönemi, Kurtuluş Savaşı,  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları, sosyo-
kültürel, sosyo-ekonomik değişim süreçleri ve II. Dünya Savaşı yıllarında 
aile ve sosyal yaşamın “yerel” yönünün anlaşılmasını “özel” anlamda 
yansıtabilmektedir. Elbette bu yansımaları görebilmek için söz konusu özel 

arşiv belgelerini destekleyecek diğer basılı kaynakların da kullanılması, 
belgelerde yer alan bilgilerin doğrulanması ya da yanlışlanmasında ayrı bir 
öneme sahiptir. Bu yöntem arşivin farklı materyal türleri arasındaki ilişki ile 
de sağlanabilir, bu da arşivin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiği, tasnif sırasında belgelerin ilişkilerinin bozulmaması ve arşivin 
materyal türü, tarih aralığı ve içeriğine yönelik en doğru yöntemin 
belirlenmesi gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır. Bu ve benzer 
arşivlerin kent kültürü açısından da değerlendirilmesi, yerel yönetimlerin 
son zamanlarda kurmaya çalıştıkları kent arşivleri için de özgün kaynaklar 
olabileceklerini göstermektedir. Özel arşivlerin akademik çalışmalarda 
kullanılabilmesi için öncelikle bu arşivlerin dağılmasının engellenmesi en 
önemli adım olacaktır. Ancak bu tür arşivlerin korunması ne yazık ki 
oldukça zordur. Özellikle arşiv sahiplerinin vefatından sonra arşivin ne 
yapılacağı, nasıl düzenleneceği, nasıl düzenlenmiş olduğu, maddi değeri 
yüksek malzemenin olup olmadığı gibi konular arşiv sahibi yakınlarınca 
bilinemediği/anlaşılamadığı için genellikle de bulunduğu mekânı işgal ettiği 
gerekçesiyle satılmakta veya elden çıkarılmaktadır. Bu da başta özel arşiv 
belgeleri/malzemesi olmak üzere yerel bilgi kaynaklarının belki de bir daha 
bir araya getirilemeyecek biçimde ayrılmasına ve kaybolmasına neden 
olmaktadır. Bu noktada kent arşivi kurmaya niyeti olan yerel yönetimler ve 
özel teşebbüslerin hemşehrileri ile daha yakından ilgilenmesi ve arşivlerini 
ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek için daha fazla zaman ve emek 
harcaması gerekecektedir. Özel arşiv belgeleri, kamu belgelerini 
tamamlayan belgelerdir, kamu belgelerine özlerinde olmayan “ruhu” ve 
“hissi” bu arşiv belgeleri katar, olayların anlaşılmasında kamu 
belgelerindeki “resmîyeti” bir an olsun kaldırarak söz konusu olayın daha 
net biçimde açıklanabilmesini, olaya daha detaycı ve gerçekçi yaklaşılmasını 
sağlarlar.   

Çalışmada vurgulanan bir diğer nokta da kullanılan “belge”lerden 
bazıları herhangi bir kültür ögesi içermemektedir. Son dönemlerde sıklıkla 
kullanılan ve “popüler” olan kültürel miras, ne yazık ki toplumun farklı 
alanları ve gereksinimleri için üretilen “belge”lerin bir bölümü için geçerli 
değildir. O nedenle Bilgi ve Belge Yönetimi alanında sürekli kullanılan 
belgenin kültürel miras ögesi olması veya belgenin kültür ögesi taşıması 
ifadeleri belgeyi, belgenin neden üretildiğini, neyi kanıtladığını, ne amaçla 
kullanıldığını bilmemek veya tam olarak kavrayamamaktan kaynaklanan 
bir galat-ı meşhur olmuştur. Belge, sadece fiziksel özellikleri ile kültürel 
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miras ögesi veya taşıyıcısı olma özelliği kazanmaz. Bu bağlamda her belge 
kültürel miras öğesi veya taşıyıcısı değildir sonucuna erişmek de gayet 
doğaldır. Her belgenin bu kapsam içerisine alınması; “kültür”, “kültürel 
miras” ve “belge” tanımlarının tam anlamıyla anlaşılamadığını ya da 
istenildiği gibi algılandığını gösterir ki bu da ciddi kavram ve anlam 
kargaşalarına neden olarak bu kavramların sadece popülaritelerinden 
faydalanılması anlamına gelebilir.  
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İspanya’da Özel Arşivlerin İncelenmesi ve Türkiye’deki 
Özel Arşivler İçin Öneriler 

       Muhammet Ünal ARVAS* 

 

Öz 

Ülkelerin kültürel mirasının muhafaza edildiği yerler olan arşivler, tarih 
boyunca ülkelerinin kültürünü gelecek nesillere taşımak için koruma altına 
alınan yerlerdir. Ülkelerin kamusal alanda ürettikleri belgelerin yanında 
kişilerin hayatları süresince topladıkları ve ürettikleri özel belgeler de 
ülkelerin kültürel mirası açısından büyük öneme sahiptir. Ülkelerin kültürel 
mirası içerisinde yer alan özel arşivleri devletin sahip çıkarak koruma altına 
alması ve araştırmacılar için erişimine olanak sağlamasının yanında devletin 
özel arşivlerin kaybolmasına ve çalınmasına karşı önlemleri de alması 
gerekmektedir. Özel arşivlerin kişisel bilgiler içermesi, miras kalması ve satın 

alınması konusunda birçok özelliğe sahip olması nedeni ile devletin arşiv 
belgelerini kamulaştırması, satın veya bağış olarak alması için yasal bir 
düzenleme yapması gerekmektedir. Ülkemizde yürürlüğe konulması 
planlanan Millî Arşiv Yasası’na özel arşivlere ilişkin bazı maddeler 
eklenmiştir. Bu maddelerin yeterliliği konusunda İspanya Kültürel Miras 
Kanunu incelenerek ülkemizdeki durum değerlendirilmiş ve konuya öneriler 
getirilmiştir. 

 

Milletler zaman içerisinde üretmiş oldukları kültürel faaliyetleri bir 
obje üzerinde kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu 
faaliyetler ulusal ve yerel olabileceği gibi kişisel de olabilir. Ulusal ve yerel 
çapta kültürel mirasın korunmasında ve yayılmasında kamu bilgi merkezleri 
ön planda olsa da özel ve tüzel kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat 
önderlerinin ve siyasetçilerin üretmiş oldukları ve ellerinde bulundurdukları 
kültürel miras niteliğindeki arşivsel değere sahip materyal, yerel ve ulusal 
kültür açısından büyük öneme sahiptir. Zaman içerisinde üretilen kültürel 
miraslar savaşlar, iklim şartları, doğal afetler, çalınma ve kültürel miras 
sahibinin ölümü gibi nedenlerden dolayı kayıp olmakta veya erişilemeyecek 
bir hale gelmektedir. Devletlerin kendi kültürel miraslarını korumaları, kayıt 
altına almaları, gelecek kuşaklara aktarmaları ve toplumun kültürel gelişimi 
için erişimine olanak sağlamaları için yasal düzenlemeler yapmaları 
gerekmektedir.  

 Devletin, kamu kurumlarının dışında, özel şahıs ve kurumların 
ellerinde bulunan ve uygun koşullar altında korunamayan, ayrıca 
erişiminde sıkıntılar yaşanan arşivsel değer özelliği taşıyan, özel arşiv 
niteliğine sahip materyali gerektiğinde miras sahiplerinden bağış, satın alma 
veya kamulaştırma yoluyla kamu arşivinin dermesine eklemesi 
gerekmektedir. Arşivlerde koruma altına alınan kültürel miraslar, hak 
sahiplerinin tatmin edecek yasal düzenlemelerle ve koruma olanakları ile 

daha verimli hale gelecektedir. Böylece bir merkezde veya bir sistem 
üzerinde dizinlenen özel arşivlerin denetimine de olanak sağlanacaktadır. 
Nitekim ülkelerin kültürel mirasının denetimi için geliştirilen standartlar 
kültürel mirasın sayımını ve erişimini kolaylaştırmaktadır.  

                                                           
* Doktora Öğrencisi, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

muhammet.arvasi@gmail.com  
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Bu çalışmada ülkemiz özel arşivleri hakkında yasal düzenlemelere ve 
bu arşivlerin erişimine yönelik konulara katkı sağlamak amacıyla İspanya 
Kültürel Miras Kanunu’nda yer alan özel arşivlerle ilgili 24 kanun maddesi 
incelenmiş ve konuya öneriler sunulmuştur. Çalışma için İspanya’nın 
seçilme nedeni; İspanya’nın yönetiminin bölgesel olarak farklılık göstermesi,  
İspanyolların dünyanın diğer ülkelerine göçerek ortaya koymuş oldukları 
kendi kültürel mirasları korumak istemeleri ve buna yönelik çalışmaları 
ayrıca İspanyol kültürel mirasını korumak ve erişimi sağlamak için 
yürüttükleri faaliyetlerde nasıl bir yol takip ettiklerini incelemektir. 
Ülkemizin tarihi, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanmaktadır. Bu ilerleme 
kültürel, ekonomik, sanatsal ve siyasal alanda milletler ve devletler üzerinde 
etkili olmuştur. Bu bakımdan geniş bir coğrafyada yer alan bir devlet sistemi 
kuran Türkler, geçmişten günümüze hem kamu arşivleri oluşturmuşlar 
hem de özel arşiv kapsamında yer alan pek çok materyal üretmişlerdir. 

 

İspanya Özel Arşivleri  

İspanya’da bulunan özel ve kamu arşivleri 1985/16 sayılı İspanya 
Tarihsel Miras Kanunu’na göre düzenlenmektedir. Yasa, İspanyol Tarihsel 
Mirasını gelecek nesillere aktarmak için korumasını ve bu mirasın tanıtımını 
amaçlamaktadır (Law 16/1985). İspanyol mevzuatı, kamudan bağımsız 
olarak bir kişinin veya tüzel kişinin malı olan özel arşiv mülkiyetini, İspanya 
topraklarında var olan özel arşivler, arşivler ve dokümanlar olarak kabul 
etmektedir. Genel anlamda, İspanyol mevzuatına göre özel arşivlerin 
iyileştirilmesinde, tüm belge mirasını tanımlamayı, muhafaza etmeyi, 
yaymayı ve her zaman uyum içinde çalışmayı, vatandaşların idari veya 
tarihi, kamu veya özel belge fonlarına erişim hakkının olduğunu, genel 
menfaatin gerekleriyle anayasa tarafından koruma altına almaktadır. 
İspanyol Tarihsel Miras Kanun’u bu amaca uygun olarak kamu idareleri ile 
kişi veya tüzel kişilerin iş birliğini sağlayacak sözleşmeyi zorunlu kılınmıştır 
(Aguado Gonzalez, 2007, 209). 16/1985 sayılı İspanyol Tarihi Miras 
Kanunu, İspanya Devleti’nin tamamında uygulanmasından ayrı olarak 
İspanya’nın 17 özerk topluluğunun belgesel mirasının oluşturma 
konusunda, kendi kanunları ve farklı uygulamaları bulunmaktadır. Bu 
toplulukların farklı kanunları olmasına rağmen birbirileri ile uyumun 
sağlaması için Tarih Miras Konseyi kurulmuştur (Law 16/1985). 

  

Özel Arşiv Belgelerinin Kapsamı 

İspanya’da özel arşivlerin kapsamı İspanyol Tarihi Miras Kanunu’nda 
belirlenmiştir (Law 16/1985, art. 49). Kanun aşağıdaki maddeleri içerir: 

 Bu yasanın amaçları doğrultusunda bilgisayar ortamı dâhil olmak 
üzere doğal veya uzlaşmalı dilde herhangi bir ifadede ve herhangi bir 
başka materyalde toplanan grafik, ses veya resim belgesini 

kapsamaktadır (Law 16/1985, art.49.1). 
 Belge mirası, devlet veya diğer kamu kurumlarının, özel ve tüzel 

kişilerin, kamu hizmetleri yöneticilerinin çalışmaları sonucu, kamuya 
ait herhangi bir organ veya kuruluş tarafından üretilen, korunan veya 
toplanan belgeleri içerir (Law 16/1985, art. 49.2). 

 Siyasi, sendikal ya da dinsel nitelikteki kuruluşların ve derneklerin 
faaliyetlerinde üretilen, toplanan ve korunan; fakat kırk yılı aşan 
belgeler belgesel mirasın bir parçasıdır (Law 16/1985, art. 49.3). 
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 Belgesel miras, yüz yıldan eski olan, başka özel kuruluşlar ya da 
kişiler tarafından korunan belgeleri kapsar (Law 16/1985, art. 49.4). 

 Devlet ve kamu kurumları, yukarıda bahsedilen durumlara uygun 
belgeleri belgesel mirasın bir parçası olarak ilan edebilir 
(Law16/1985, art. 49.5). 

 

Kamu Arşiv Sisteminde Özel Arşivler 

Her özerk topluluğun arşiv alt sistemlerine özel bir arşivin dâhil 
edilmesi ve bir sözleşmenin onaylanması, ilgili tarafların talebi üzerine, arşiv 
konusunda yetkili bir otorite tarafından yapılır ve sözleşmede tarafların hak 
ve yükümlülükleri belirtilir (Ley 3/2005, art.40; Decreto 97/2000; Ley 
19/2002). Bu sözleşme aşağıdaki maddeleri içerir:  

 Her iki tarafça üzerinde anlaşmaya varılan şartlar çerçevesinde, 
Kültür ve Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş uzman personel 

tarafından organizasyonun ve envanterin yürütülmesini istemek veya 
izin vermek (Ley 6/1986, art. 11, 1.b). 

 Belgelerin bir kopyasını Aragon Genel Arşivi’ne teslim etmek (Ley 
6/1986, art. 11, 1.a). 

 Kişisel ve aile gizliliklerine ve imajlarına zarar gelmemesi koşuluyla 
araştırmacıların dosyalara ve belgelere erişimine izin vermek (Ley 
6/1986, art. 11, 1.d). 

 Fonların veya belge koleksiyonlarının sahipliğinde veya mülkiyetinde 
herhangi bir değişiklik olduğunda yetkili idari birime (Genellikle 
Kültür Konseyi’ne) bildirmek (Ley 6/1986, art. 11.1.f). 

 Hasar görmüş belgeleri onarmak veya Kültür Bakanlığı ile mutabakat 
sağlamak (Ley 6/1986, art. 11.1.e). 

 Kamu kurumları, özellikle fon sahiplerinin mevduatını iptal ederse, 
arşiv iyileştirme ve özel arşivlerin telafisi ile ilgili tazminat sistemi 
oluşturabilirler (Ley 6/1986, art. 11.2). 

 

Kamu Arşivlerinde Depozit 

Tarihsel belge olarak ilan edilen özel arşivlerin veya belgelerin sahipleri 
bu arşivlerini ve belgelerini ilgili bölgenin kamuya ait arşivlerine koyabilirler. 
İlgili tarafın talebi üzerine kataloglara ve rehberlere fonların sahipleri ve 
menşei yazılır ve sahiplerine bir kopyası verilir. Bazı durumlarda kamuya 
açık olmayan yerlerde özel arşiv sahipleri özel tarihsel belgelerle istişarede 
bulunmak isterlerse geçici olarak depozito ile değiştirebilirler (Ley 6/1986, 
art. 12). 

Ayrıca Arşivlerin çeşitli özerk yasaları, belgesel mirasa dâhil olan özel 
mülkiyet belgelerini ve arşivlerini bağış, veraset ve mirasları özerk toplum 
lehine tesis eder. Bu bağlamda, devletin mülkiyet ve yönetim merkezi olan 

Toledo’da bulunan Tarihi Ulusal Arşiv’in Sadakat Bölümünde devlet 
tarafından edinilen veya sahipleri tarafından yatırılan İspanya’nın asil 
ailelerine ait 243 fon bulunmaktadır (Archivo…).   
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Özel Arşivlerin Korunması 

Belge mirası sahipleri, belgelerin korumasını garanti altına almak, 
uygun yerde muhafaza etmek ve korumak zorundadır. Bu gibi durumlar 
ihlal edilirse toplum çıkarı adına devlet belgeleri kamulaştırma hakkına 
sahiptir (Ley 16/1985, art. 52). 

Belge mirasının bir bölümü olan özel belgelerde, fonlarda veya belge 
koleksiyonlarında ciddi koruma ve güvenlik sorunları varsa, yetkili makam 
(Kültür Departmanı), ölçümleri kabul etmeleri için dokümanların 
sahiplerine bunları düzeltmek için gerekli olduğunu talep eder ve hatta 
kamu arşivlerinden birinde geçici dolaşımını ayarlayabileceğini bildirir 
(aktaran: Aguada Gonzalez, 2007, 213-214). 

 

Belgesel Mirasın Sayımı 

İspanyol Tarihi Miras Kanunu’na göre devlet idaresi, diğer idarelerle iş 
birliğinde içinde olmak zorundadır. Belgesel mirasın sayımını yaparak bir 
rehber hazırlamayı amaçlamaktadır (Ley 16/1985, art. 51). Bu amaç 01 
Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 1708/2011 sayılı Kral Kararnamesi ile 
güçlendirilmiştir. Bu kararnamenin 3.4.a maddesi “Sistemin koordinasyon 
organı olan ve ilgili arşivlerden sorumlu kuruluşlarla iş birliğini sağlayan 
Kültür Bakanlığı belgesel mirasın korunması, yaygınlaştırması ve 
hırsızlıktan korunması amacıyla Arşivlerin Sayım Rehberini hazırlamak”, 
13.2.c maddesi “İspanya Arşivleri ve İbero-Amerikan arşivlerine eklenen her 
dosyayı sayım rehberine eklemek”, 19.b maddesi “ Kültür Bakanlığı, 
İspanyol Arşiv merkezi tarafından sunulan içeriğin topluma yaygınlaştırmak 
amacıyla İspanya ve İbero- Amerikan1 arşivlerinin elektronik bir rehber ve 
dizin hazırlamak” maddelerini içerir (Real, 2011, art. 3, 13, 19).   

İspanya Arşivleri ve İbero-Amerika Arşivleri Rehberi’nin hazırlanması, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Eğitim, Kültür ve Spor 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sayım Rehberinin hazırlanmasına 60’lı 
yıllarda başlanmıştır ve ilk meyvesini 1972 yılında vermiştir. Rehber 
çalışması ilk önce basılı olarak yayınlandı sonra da Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayınlanmıştır (Historia).  

Sayım Rehberi Projesi ilk başlarda İspanya toprakları ile sınırlı iken, 
sonrasında kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması amacı ile 
Hispanik2 çevresindeki ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu 
bağlamda İspanya Özerk toplulukları (Tablo-1) ve İbero-Amerikan Ülkeleri 
(Tablo-2) ile iş birliği anlaşması yapılmış ve iş birliği yapılan Özerk 
Topluluklar ve İbero-Amerikan ülkelerinin kurum ve kuruluşları Eğitim, 
Kültür ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlamıştır 
(Colaboración…).  

 

ÖZERK TOPLULUK DOSYA SAYISI 

CEUTA / MELILLA 111 

                                                           
1 Latin Amerika 
2 Hispanik, genel olarak İspanya`dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da 

bu kültürle   ilgili” anlamını içeren bir kelimedir. Türkçe Bilgi  link: 
https://www.turkcebilgi.com/hispanik 08/02/2018 tarihinde erişildi.” 

https://www.turkcebilgi.com/hispanik%2008/02/2018
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 4702 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2972 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 270 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 1020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

4385 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN 8432 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 1769 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 717 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 4208 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 605 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

138 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO 48 

COMUNIDAD DE MADRID 874 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2114 

COMUNIDAD VALENCIANA 3314 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 745 

REGIÓN DE MURCIA 68 

TOPLAM 36492 

Tablo 1: İspanya Özerk Toplulukları Arşiv Sayımı3 (Contenidos) 

ÜLKE DOSYA SAYISI 

ARGENTINA 1541 

BOLIVIA 2591 

BRASIL 94 

CHILE 857 

COLOMBIA 3670 

                                                           
3 08 Şubat 2018 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/contenido.htm adresinden 

erişildi. 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/contenido.htm
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COSTA RICA 500 

CUBA 49 

ECUADOR 2 

EL SALVADOR 503 

GUATEMALA 229 

HONDURAS 1 

MÉXICO 1269 

NICARAGUA 61 

PANAMÁ 100 

PARAGUAY 179 

PERÚ 113 

PORTUGAL 4 

PUERTO RICO 63 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

1608 

URUGUAY 1486 

VENEZUELA 658 

TOPLAM 15578 

Tablo 2: Ibero-Amerikan Arşiv Sayımı4 (Contenidos) 

 

Tarihi Miras Konseyi 

İspanya devleti toplamda 17 özerk topluluktan oluşmaktadır. 
İspanya’nın tarihsel miras hakkında kendi kanunu bulunmakla birlikte, 
ayrıca 17 özerk topluluğun arşivleri ve belgesel mirası için de özel bazı 
kanunlar geliştirilmiştir. Bu topluluklar ve hükümet arasında iş birliğini 
sağlamak amacıyla her topluluğun bir üyesi bulunduğu Tarihi Miras 
Konseyi kurulmuştur. Konseyin üyeleri arasından bir başkan seçilmektedir 

(Ley 16/1985, art. 3).   

 

 

                                                           
4 08 Şubat 2018 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/contenido.htm adresinden 

erişildi. 
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Tarihi Miras Konseyinin Fonksiyonları 

 Ulusal ve bölgesel düzeyde, İspanya tarihi mirası ile ilgili ve mirasın 
sonuçlarını içeren eylem programlarından haberdar olmak. 

 Farklı hizmetler arasındaki iletişimle birlikte bilimsel ve teknik 
araştırmaların geliştirilmesi için gerekli bilgileri teşvik etmek üzere 
tasarlanan Ulusal Tarihi Miras Bilgi Planları’nı taslak haline getirmek 
ve onaylamak. 

 Tarihi miras ile ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri hazırlamak ve 
teklif etmek. 

 İspanya’nın tarihi mirasını etkileyen, İspanya’nın uluslararası 
taahhütlerine uygun olarak iş birliğinin sağlanması için 
benimsenmesi gereken tedbirler hakkında bilgi vermek. 

 Yasadışı olarak ihraç edilen varlıkların varış yeri hakkında rapor 
vermek. 

 Başkanlığın istişare için gönderdiği tarihi mirasla ilgili konularda 
rapor yayınlamak. 

 Konsey’in yetkisi çerçevesinde herhangi bir yasal veya düzenleyici 
hükümle görevlendirilen diğer işlevler (Historical…). 

 

Dini Arşivler 

İspanyol Katolik Kilisesi İspanya tarihinin en önemli belgesel 
mirasından birine sahiptir ve özel arşivler arasında en iyi korunanlar 
arasında yer alır (Aguada Gonzalez, 2007, 215-216). İspanya Tarihsel Miras 
Kanunu’nda İspanyol Devleti ve Holy See (BM’de Vatikan için kullanılan 
resmî isim) arasında imzalanan sözleşmeye atıfta bulunarak belgeyi 
bütünleştiren özel malların tek başına önemli bir bölümünün sahibi olarak 
Katolik Kilisesi ile İspanya arasındaki iş birliğini ve bu mirasın korunması, 
muhafaza edilmesi ve yaygınlaştırılması için, ortak müdahale edilmesini 
desteklenmektedir (Ley 4/1998, art. 6.1, 6.2). İspanyol Kilisesi Arşivcileri 
Derneği, Barcelona Piskoposluk Arşivi ve Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı iş 
birliğiyle “İspanya’da Kiliselerin Arşivlerinin Rehberi” internette 
yayınlanmıştır (Bonet, 2001). 

 

Tarihi Eser Ticareti 

Tarihsel niteliğindeki belge ve arşivlerin ticaretini yapan kişiler ve 
şirketler, (Castilla La Mancha’da altı ayda bir Aragon, Castilla ve León, 
Madrid ve Murcia’da üç ayda bir olmak üzere) periyodik olarak sattıklarını 
ve elde ettiklerini Kültür Bakanlığı’na göndermek zorundadır. Bu sayede 
Kültür Bakanlığı, tarihi eser ticareti ile ilgilenen kurumlara, şirketlere ve 
kişilere erişimi olanaklı hale gelmektedir (Aguada Gonzalez, 2007, 215). Bazı 
topluluklarda farklı uygulamalar olabilmektedir. Örneğin Galiçya’da tarihsel 

nitelikli belge ve arşivlerin ticaretini yapan kişi ve şirketler, yetkili idare 
tarafından denetime tabi tutulmaktadır ve yaptıkları işler için kayıt defteri 
tutma zorunluluğu vardır (Decree 307/1989, art. 13). 

 

Erişim 

Arşivlerde kayıtlı materyallerin en önemli konularından birisi de 
araştırmacıların erişimi ve arşivcilerin arşivlerarası erişimi sağlanabileceği 
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bir yapının olmasıdır. Bu yapının verimli bir şekilde çalışması ve bilgi 
alışverişiyle birlikte bu bilgilerin kayıtlarının işlenmesini sağlayacak bir 
standart geliştirilmesi kaçınılmazdır. Arşivler için geliştirilmiş olan 
standartlar sayesinde dokümanların kayıt edilmesi, denetimi ve erişimi 
daha verimli hale gelmektedir. 

Bu nedenle İspanya devleti, yapı olarak farklı özerk topluluklar ve 
İspanya kültürünün yaşatıldığı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve bilginin 
işlenmesini sağlayabilmek ve elektronik ortamda veri aktarımını olanaklı 
hale getirmek için Uluslararası Arşiv Standartları kodlarını geliştirmiştir. Bu 
standartlar Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı internet sitesinde 
yayınlanmıştır. Bu standartlara uygun olarak veri girişlerinin yapılması 
sayesinde İspanya ve İbero-Amerikan arşivlerinin toplu kataloğu 
oluşturulmuştur. Bu katalog Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı internet 
sitesinde yer almaktadır (Normalización…).  

Toplu katalog sayfasından (Şekil-1) İspanya, İbero-Amerikan, Portekiz, 

Parlamento arşivlerinde, kişisel ve aile dosyalarından, dini arşivlere ve 
belediye arşivlerine kadar birçok arşivde ve alanda tarama yapılabilmektedir 
(Búsqueda).   

 

Şekil-1: Arşiv Arama Sayfası (Búsqueda) 

Kişisel ve aile arşivlerinde önemli konulardan biri de belgenin erişimi 
ile ilgilidir. Belge sahipleri kendilerine ait olan emanetleri teslim ettiklerinde, 
araştırmacıların erişimi için kendilerinden izin istenmektedir. Fakat 
araştırmacıların belgelere erişimi belgesel miras sahipleri ile yapılan 
anlaşma ile sınırlı olabilir. Belge sahipleri mevzuatta belirtilen şartlar 
çerçevesinde kendisinin ve ailelerinin mahremiyetlerine ve imajlarına zarar 
gelmemesini talep edebilir ve erişimi kısıtlayabilir (Ley 16/1985, art. 52.3). 
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Fakat Castilla La Mancha arşivlerinde bu kısıtlama yüz yıl ile sınırlıdır (Ley 
4/1990, art. 33.c) 

 

 

 

Ülkemizdeki Durum 

Ülkemizde 28 Eylül 1988 tarihinde yürürlüğe girmiş 3473 sayılı 
Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun ile arşivler düzenlenmektedir. Bu kanunda özel arşivlerle 
ilgili bir yasal düzenleme yer almaktadır. 

Ülkemizde her zaman bir Millî Arşiv Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 
gündeme getirilmiştir. Fakat kanun 2006 yılından itibaren tasarı olarak 

kalmış henüz yürürlüğe girmemiştir. Yürürlüğe koyulması planlanan Millî 
Arşiv Kanunu’nda Özel Arşivlerle ilgili maddelere de yer verilmiştir. Bu 
maddeler;  

 Özel arşivlerde bulunan devlete ait belgeler en geç bir yıl içerisinde 
kuruma bildirilir. Kuruma bildirilen özel arşiv belgelerinin bir örneği 
alınarak tescili yapılır ve belge sahiplerine tescil bilgilerinin yer aldığı 
sertifika düzenlenir. 

 Özel arşivlerdeki devlete ait belgeler kurumun izni olmadan alım 
satışa konu olamaz, ticari amaçla çoğaltılamaz, araştırmaya 
açılamaz, tahrif veya tahrip edilemez. 

 Özel arşivlerin satışında kurum, önalım hakkına sahiptir. Satış, satıcı 
tarafından kuruma bildirilir. Önalım hakkı, kurumun bu hakkını 
kullanmayacağını bildirmesi üzerine veya satışın kuruma bildirildiği 
tarihin üzerinden bir ay geçmesiyle düşer. Satıcı kuruma sunduğu 
satış teklifinden daha aşağı bir ücretle başkaca bir satış 
gerçekleştiremez. 

 Gerçek ve tüzel kişilerde bulunan arşiv belgeleri kurum tarafından 
emanete alınabilir, bağış olarak kabul edilebilir, gerektiğinde arşiv 
işlemleri yapılarak korunur ve araştırma hizmetine sunulabilir. 

 Tescil edilmiş özel arşivlerde herhangi bir sebeple belge sahipliğinin 
son bulması durumunda yasal varisler belge sahibi olarak bu kanun 
hükümlerine uyar. Yasal varis bulunmaması durumunda belgeler 
Kuruma intikal ettirilir. 

 Özel arşiv belgeleri tescil edildikten sonra Millî Arşiv Kurumunun izni 
ve kontrolü olmadan mekânı değiştirilemez ve yurt dışına 
çıkartılamaz. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bilindiği gibi ülkemizde henüz Millî Arşiv yasası yürürlüğe girmemiştir. 
Ülkemizde arşivcilik alanında gecikmeli uygulamalar maalesef ülkemizin 
tarihi mirasına zarar vermektedir. Ülkemiz çok köklü bir medeniyete sahiptir 
fakat bu medeniyet günümüze kadar gelmiş olan mirasın tamamını elinde 
tutamamaktadır.  

İspanya, arşivcilik konusunda birçok önemli kanunu uygulamaya 
geçirmiştir. İspanya, ülkelerinin tarihi açısından öneme sahip her türlü 
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belgeyi sahiplenmiş, korumayı, muhafaza etmeyi ve yaymayı bir sorumluluk 
haline getirmiştir. İspanyol Tarihsel Miras Kanunu’nun en önemli 
uygulaması merkezi olmasının yanında bölgesel ve uluslararası 
uygulamalara da olanak sağlamasıdır. Ayrıca İspanya tarihsel mirasın 
kapsamını belirlemiş ve bu kapsama uygun olarak kararlar almıştır. İspanya 
Tarihsel Miras Kanunu ile ilgili kanunlar incelendiğinde ülkemizdeki özel 
arşivlerle ilgili şu hususların uygulanması faydalı olabilir: 

 Merkezi bir arşiv sisteminin yerine merkeze bağlı bölgesel veya il 
bazlı arşiv yönetimi benimsenmesi gerekir. Çünkü ülkemiz birçok 
medeniyeti yüzyıllarca içinde barındırmıştır. Bu bağlamda bazı 
illerde ellerinde ülkenin tarihsel mirası niteliğindeki dokümanların 
olduğu tahmin edilmektedir. Bunların tespit edilip koruma altına 
alınması gerekir. 

 Özel arşivin bir tanımının yapılması ve kapsamının belirtilmesi 
gerekir. Sadece devlete ait belgeler değil, devletin kültürel mirası 
olabilecek belgelerin de olması gerekir. 

 Bölgesel veya il bazlı bir arşiv kurulunun olması gerekir. Bu kurulun 
her ilde bulunan üniversite öğretim üyelerinden birer adet olmak 
üzere 81 kişiden oluşması ve bu kurulu temsil edecek bir başkanın 
olması gerekir. Başkan, Bakan ile doğrudan iş birliği halinde olmalı 
ve kurulunun aldığı kararlar bakanlıkça bağlayıcı olmalıdır. 

 Kişilerde bulunan devletin tarihsel mirası ile ilgili özel arşivler, 
devletin denetimi altında olmalı ve mal sahipleri belgeyi koruyacak 
imkânlara sahip değilse belge kamulaştırılmalıdır. 

 Her ilde kütüphane ve müze içerisinde kişilerin tarihsel mirası 
koyabilecekleri uygun bir alan olmalıdır. Kişiler talep etmeleri 
halinde gelip görebilmelidir. 

 Belgesel miras ticareti ile ilgilenen kuruluşlar denetim altına 
alınmalı, aylık belli periyotlarla satılan ve alınan belgesel mirasın 
sayımı yapılmalıdır. 

 Türk kültürünün ve Türk Devleti’nin tarihsel mirası olarak kabul 
edilen eserlerin Ulusal ve Uluslararası alanda denetimini, erişimini 
ve sayımını yapabilecek standartlar geliştirerek bir toplu katalog 
hazırlanması gerekmektedir.  

 Kamu arşivlerinde, özel arşiv sahiplerinin kişisel ve aile gizliliğine 
zarar gelmeyecek şekilde erişimde sınırlamalar getirecek 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sınırlılıklar belgesel miras sahipleri 
ile yapılacak bir sözleşme ile güvence altına alınmalıdır. 
 

Kaynaklar 

Aguado Gonzalez, F. J. (2007). Private Archives in Spain: Legislation and 
Dissemination, 209-222. 15 Ocak 2018 tarihinde http://www.iias-
trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2007/Aguado.pdf adresinden 
erişildi. 

Archivo Histórico de la Nobleza. 08 Şubat 2018 tarihinde 
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/
fondos-documentales.html adresinden erişildi. 

Bonet, José Mª Martí. (Dirección). (2001). Guía de los Archivos de la Iglesia 
en España. Barcelona: Archivo Diocesano de Barcelona para la. 09 
Şubat 2018 tarihinde https://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2007/Aguado.pdf
http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2007/Aguado.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/fondos-documentales.html
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/fondos-documentales.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/documentos-tecnicos/ArchivosIglesia.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/documentos-tecnicos/ArchivosIglesia.pdf


 

23 

cultura/archivos/recursos-profesionales/documentos-
tecnicos/ArchivosIglesia.pdf adresinden erişildi 

Búsqueda sencilla en el Directorio de Archivos 08 Şubat 2018 tarihinde  
censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/directorioarchivosInicial.htm 
adresinden erişildi. 

Colaboración con Comunidades Autónomas y países iberoamericanos 08 
Şubat 2018 tarihinde censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/obra.htm 
adresinden erişildi. 

Contenidos 08 Şubat 2018 tarihinde 
censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/contenido.htm adresinden erişildi. 

Decreto 307/1989, de 23 d noviembre de regulación del sistema de Archivos 
y el Patrimonio documental de Galicia 08 Şubat 2018 tarihinde  
http://www.ceice.gva.es/documents/161634402/163458844/GALDe
creto307-1989.pdf/37859c47-8819-4649-b415-8606be32b0c1  
adresinden erişildi. 

Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sistema Andaluz de Archivos, y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de 
enero, de Archivos. 08 Şubat 2018 tarihinde 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/43/5 08/02/2018 
adresinden erişildi. 

Historia. 08 Şubat 2018 tarihinde 
censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm adresinden erişildi. 

Historical Heritage Council 08 Şubat 2018 tarihinde 
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-
cultura/patrimonio/informacion-general/gestion-en-el-
ministerio/consejo-del-patrimonio-historico.html   adresinden erişildi. 

Law 16/1985, of June 25, on the Spanish Historical Heritage. 14 Ocak 2018 
tarihinde  
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/spain/spa_law_
16_1985_engtof.pdf   adresinden erişildi. 

Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha 
08 Şubat 2018 tarihinde 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24540 
adresinden erişildi. 

Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos. 08 Şubat 2018 
tarihinde http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l3-
2005.html adresinden erişildi 

Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 
08 Şubat 2018 tarihinde 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-22805 

adresinden erişildi. 

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 08 Şubat 
2018 tarihinde https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-
17524-consolidado.pdf adresinden erişildi. 

Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón 08 Şubat 2018 
tarihinde http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l6-
1986.html adresinden erişildi. 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/documentos-tecnicos/ArchivosIglesia.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/documentos-tecnicos/ArchivosIglesia.pdf
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/directorioarchivosInicial.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/obra.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/contenido.htm
http://www.ceice.gva.es/documents/161634402/163458844/GALDecreto307-1989.pdf/37859c47-8819-4649-b415-8606be32b0c1
http://www.ceice.gva.es/documents/161634402/163458844/GALDecreto307-1989.pdf/37859c47-8819-4649-b415-8606be32b0c1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/43/5%2008/02/2018
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/patrimonio/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/consejo-del-patrimonio-historico.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/patrimonio/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/consejo-del-patrimonio-historico.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/patrimonio/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/consejo-del-patrimonio-historico.html
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/spain/spa_law_16_1985_engtof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/spain/spa_law_16_1985_engtof.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24540
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l3-2005.html%2008/02/2018
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l3-2005.html%2008/02/2018
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-22805
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-17524-consolidado.pdf%2008/02/2018
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-17524-consolidado.pdf%2008/02/2018
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l6-1986.html%2008/02/2018
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l6-1986.html%2008/02/2018


 

24 

Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón. 08 Şubat 2018 
tarihinde  https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-
32792-consolidado.pdf adresinden erişildi. 

Normalización archivística internacional 08 Şubat 2018 tarihinde                                 
censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/proyecto.htm adresinden erişildi. 

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso. 08 Şubat 2018 tarihinde 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541 
adresinden erişildi. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-32792-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-32792-consolidado.pdf
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/proyecto.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541


 

25 

Amerika Birleşik Devletleri Özel Arşivleri 

Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ 

 

Öz 

Arşivler, bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynar. Bilgi 
içeren kaynakların sınıflandırılması, düzenlenmesi ve arşivlenmesi ile 
sağlıklı bir bilgi yönetimi gerçekleştirilebilir. Arşivler hem kurum ve 
kuruluşların yaptıkları işlerde ortaya koydukları bilgi, belge, sesli ve görsel 
işitsel materyallerden hem de kişilerin hayatları boyunca yaşamlarının bir 
parçasını oluşturan materyallerden oluşur. Kamu kurumları tarafından 
oluşturulan arşivlerin oluşturulması, düzenlenmesi ve erişimi konusunda 
çalışmalar yapılmış olsa da özel arşiv olarak geçen gerçek ve tüzel kişi ile 
kurum ve kuruluşlara ait olan arşivlerin düzenlenmesi ve erişimi konusunda 
her ülke kendi düzenlemesini yapmıştır. Ancak Türkiye’de mevcut yasal 
düzenlemelerde özel arşivlerden bahsedilmekteyse de özel arşivlerin tespiti, 

düzenlenmesi ve erişimi konusunda açık ve net düzenlemeler maalesef 
yetersizdir. Özel arşivlerle ilgili çalışma yapılırken ülkemizdeki çalışmalara 
da yön vermesi açısından uluslararası alanda yapılan çalışmaların da 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki arşivler hakkında bilgi verilerek, özel arşiv örnekleri 
anlatılacak ve ülkemiz için önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır. 

 

Günümüzde en değerli varlık, bilgidir. Bilgi içeren kaynakların 
neredeyse sonsuz olması, kişilerin ve kuruluşların her tür etkileşimlerinde 
ve faaliyetlerinde farklı türlerde bilgi içeren belgeler oluşturmasıyla 
sonuçlanmıştır. Aslında kişisel veya kurumsal herkesin ürettiği bu 
materyaller kişisel/kurumsal bilgileri ve belgeleri biriktirmektedir. Bu 
biriktirilen bilgi yığınları farkında olmasak da ismi konulmamış bir arşiv 
oluşturmaktadır. Bir arşivcinin ayrıntılı çalışması olmadığından çoğu zaman 
bunları sınıflandırmada ve aranılanı bulmakta da sıkıntı çekilmektedir. 
Resmî kurumlar ise, yaptıkları resmî yazışmalar ve görevler sonucunda 
oluşturdukları bilgi ve belgeleri saklarlar ve kendi arşivlerini oluştururlar. 
Türkiye’de resmî kurum ve kuruluşların arşivlerinin düzenlenmesi ve 
saklanması ile ilgili Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görev yapmaktadır. 
Ancak resmî kurumların ellerinde bulunmayan şahıs, sivil toplum 
kuruluşu, şirket, banka ve benzeri kuruluşlara/kişilere ait belgeler ve 
malzemelerin arşivleri için kurulmuş bir kurum veya düzenlenmiş kapsamlı 
bir mevzuat bulunmamaktadır1. Bu çalışmada özel arşiv ve çeşitlerine 
kısaca değinildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri2 (ABD)’nde özel arşiv 
mevzuatı uygulamaları anlatılacaktır. En son bölümde Amerika ile Türkiye 

                                                           
 Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, nurdanatalan@gmail.com 
1 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin, (Resmî Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmî 

Gazete Sayısı: 19816), 3. maddesinin (f) bendinde; 3. maddenin (a) bendinde belirtilen 
muhtevada olup da, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler 
elinde bulunan benzeri belgelerin meydana getirdiği arşivler özel arşiv olarak 
tanımlanmıştır (Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 1988). Millî Arşiv Kanun 
Taslağının, 3. maddesinin (p) bendinde, Özel arşiv: Kamuya ait olmayan kurumların, 
kuruluşların, aile ve gerçek kişilerin arşivleri olarak tanımlanmıştır (Millî Arşiv Kanun 
Tasarısı, 2017). 

2 Bu çalışmada Amerika olarak geçecektir. 
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özel arşivleri arasındaki farklılıklara değinilecek ve değerlendirmelerde 
bulunulacaktır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri Özel Arşivleri  

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi3 
ulusal kayıt birimidir. Amerika Federal Hükümeti’ne ait üretilen tüm 
doküman ve malzemelerin yalnızca %1-%3’ü resmî ve tarihi nedenlerle çok 
önemli olduklarından sonsuza kadar saklanmaktadır (National Archives, 
2018).  

Amerika’da devlet arşivleri, 1934 yılında, Başkan Franklin Roosevelt 
tarafından Ulusal Arşiv’in kurulması ile hayat geçmiş olup, 1775 yılına 
kadar giden bir geçmişi bulunmaktadır. Yaklaşık 10 milyar sayfalık yazılı 
belge; 12 milyon harita, çizelge ve mimari ve mühendislik çizimleri; 25 
milyon hava fotoğrafı ve grafik; 300.000 makaralı sinema filmi; 400.000 
video ve ses kaydı ve 133 terabayt elektronik veri Ulusal Arşiv’de 
saklanmaktadır. Bunlar hükümetin işleyişine dair kayıtları yansıttıkları, bir 
döneme tanıklık ettikleri, uzun vadede vatandaşlara karşı devletin hesap 
verebilirliğini sağlayacakları düşünülerek ve vatandaşların edinilmiş 
haklarını korumak için arşivlenmektedir (National Archives, 2018).  

Ulusal Arşiv’in kurulmasına kadar olan bütün arşiv çalışmaları 
kütüphanelerin el yazma eser bölümleri, kâr amacı gütmeyen dernek 
üniversite veya örgütlerin tuttuğu arşivler ve kişisel koleksiyonlardan 
oluşmuştur. Amerika’nın İngiliz Kolonisi olduğu dönemlerde de belgelerin 
düzenli olarak arşivlendiği İngiliz arşivlerindeki Kuzey Amerika bölümünden 
de bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Savaşı’nda, baskıcı 
ve kontrolcü İngiliz devletinin kayıt tutma alışkanlıklarına da karşı 
olmuştur. Özgürlükçülük ve devlete karşı bireyi koruyan kurucu felsefesi 
Amerika’nın çok uzun zaman devletin her şeyi bir yerlere kayıt altına alma 
fikrine karşı şüpheci yaklaşmasının sebebi olarak düşünüldüğünde, 1900’lü 
yılların ortasına kadar Amerika’nın esas arşiv biçiminin özel arşivler olması 
daha iyi anlaşılacaktır. Bunlar, sadece kişisel arşivler olmayıp özel teşebbüs 
tarafından finanse edilen kâr amacı gütmeyen kurum arşivleridir. Hatta 
Kongre Kütüphanesi dışında eyalet kütüphaneleri de özel teşebbüsün 
sağladığı yardımlarla ayakta kalmışlardır. 1934 yılında Ulusal Arşiv’in 
kurulması Amerikan Tarih Derneği’nin4 on yıllar süren çabaları ile mümkün 
olmuştur (McKemmish vd., 2005, s. 33). Buna rağmen 1950 yılında 
kongreden geçen “Federal Kayıtlar Kanunu”5na kadar Ulusal Arşiv’in hiçbir 
yaptırım gücü, görev tanımı hatta bütçesi bile belli olmamıştır. Federal 
Kayıtlar Kanunu’nda; Ulusal Arşiv’in kuruluş amacının Federal Hükümetin 
ürettiği her tür belgeyi, kurumun kendi belirleyeceği önceliklerle saklamak, 
gereksiz olarak belirlediği belgeleri yok etmek olarak tanımlamıştır (44 
U.S.C., 3101).6 Kanun; her tür Federal Kurumun ürettiği belgeleri daha 
oluşturulmadan önce hayat döngüsü diyebileceğimiz, kaç sene kurumda 

saklanacağı, kaç sene sonra yok edileceği veya yok edilmeyecekse ne zaman 
Ulusal Arşiv’e devredileceğini Ulusal Arşiv’in gözetimi altında belirleneceğini 

                                                           
3 The National Archives and Records Administration (NARA), National Archives (Ulusal Arşiv) 

olarak bilinmektedir. 
4 American Historical Association 
5 Federal Records Act  
6 Unites States Code (U.S.C): Birleşik Devletler Kanun Düzenlemesidir. 44 nolu düzenleme 

(U.S.C 44) 31. Maddesi Kamusal Yayınlar ve Dokümanlarla ilgilidir.   
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tanımlamıştır (44 U.S.C., 3103-3104-3105). Yani Ulusal Arşiv, arşivlemek 
ile uygulamaların hepsinde diğer Federal Kurumların üstünde belirleyici bir 
otorite olarak atanmıştır. Ulusal Arşiv’in kanunla tanınan ikinci bir 
yaptırımı ise Federal Hükümetin ürettiği her tür belgenin hangi koşullar 
altında edinilmiş olursa olsun ve kaç yıl özel mülkiyette kalmış olursa olsun 
Ulusal Arşiv’e ait olduğudur ve bu belgelere bedelsiz olarak el koyma yetkisi 
kurumundur (44 U.S.C., 3104) (44 U.S.C., Madde 31, 2017).  

Amerika’nın mevzuatında Özel Arşivler ile ilgili bir kanun bulunmadığı 
için Federal Kayıtlar Kanunu’nun devlet arşivleri ile tanımladığı alanın 
dışında kalan her şeyin özel arşiv olarak tanımlanabileceği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda Federal Hükümetin üretmediği her tür belge, bilgi ve eser özel 
arşivlerin alanına girmektedir. Bu durum uzun yıllar böyle devam etmesine 
rağmen 1978 yılında çıkarılan Başkanlık Kayıtları Kanunu7 (44 U.S.C., 
2201-2209) ile değişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanları ve Başkan 
Yardımcılarının kendi arşivcileri ile oluşturdukları belgeleri kayıt altına 
almaları ve sadece başkanlık döneminde değil bütün hayatları ile ilgili belge, 

bilgi ve eserlerin Amerikan Hükümetinin malı olduğu ve Ulusal Arşiv’e 
devredilmesi gerektiği kanunla belirlenmiştir. Bu tür belgeler geriye dönük 
olarak kamulaştırılmıştır ve Ulusal Arşiv’e devredilmiştir. Federal 
hükümetin özel arşivlere dönük tanıdığı serbestliğin tek istisnası bu 
Başkanlık Kayıtları Kanunu’dur (44 U.S.C., Madde 22, 2017). 

Senato tarafından tutulan arşiv kayıtları Senato Arşivi olarak 
bilinmekte ve senatonun web sitesinden erişilebilmektedir (Senato Arşivleri, 
2018). Ayrıca, Amerika’da eyaletler de8 kendi arşivlerini oluşturmaktadır. 
Eyalet Arşivi olarak Massachusetts Arşivleri örnek verilebilir. Massachusetts 
eyaleti 1629 yılından bugüne kadar oluşturulan resmî kayıtları tutmaktadır 
(Massachusetts Arşivleri, 2018).  

Amerika’da kurumlara ait olmayan özel arşivlerle ilgili ticarette 
serbesttir. Örneğin; John Reznikoff tarafından kurulan şirkette, 1968 
yılından itibaren Reznikoff’un koleksiyonuna kattığı arşiv malzemelerinin 
alım satımı yapılmaktadır (University Archives, 2018).  

Amerika Ulusal Arşivleri, elektronik ortamda da erişim sağlamak 
isteyenler için hizmet vermektedir (Ulusal Arşiv-Online Erişim Araçları, 
2018). Elektronik Belge Arşivleri (ERA)9 Ulusal Arşivlerin, Federal 
birimlerine ilk kez çevrimiçi elektronik belge yönetim işlemleri veren 
sistemdir. Kayıt yapan yöneticiler ERA’yı herhangi bir formattaki belgeler 
için yeni kayıt oluşturmak, resmî olarak bu çizelgeleri NARA’nın onayına 
sunmak, belgelerin herhangi bir formatta Ulusal Arşive aktarımını talep 
etmek gibi amaçlar için kullanmaktadır (Electronic Records Archives, 2018). 

Ulusal Arşiv Kataloğu, arşivler ile ilgili çevrimiçi portaldır. Veriler, 
dijitalleştirilmiş belgeler ve Arşiv Veritabanlarına Erişim (AAD)10 veri 
tabanından seçilmiş veriler, Elektronik Kayıt Arşivlerinden (ERA) bir 
milyonun üzerinde elektronik belge, archives.gov üzerindeki tüm web 

                                                           
7 U.S.C. 44; 44 nolu düzenlemenin 22 nolu maddesi Başkanlık Kayıtları ile ilgilidir.  
8 Amerika Birleşik Devletlerini oluşturan idari birimlere eyalet denilmektedir. Amerika 50 

eyaletten oluşmakta ve federal hükümet tarafından yönetilmektedir. Her bir eyalet belirli 
bir coğrafi alanda kendi yetkilerine sahip olsa da en üst düzeyde federal hükümetin 
çıkardığı yasalarla yönetilmektedir. Ayrıntılı bilgiye 
http://www.wikiwand.com/tr/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri%27nin_eyaletleri 
adresinden erişilebilir.  

9 The Electronic Records Archives (ERA) 
10 Access to Archival Databases (AAD) 

http://www.wikiwand.com/tr/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri%27nin_eyaletleri
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sitelerine ve Başkanlık Kütüphanesi11’ndeki tüm web sitelerine erişim 
sağlanabilmektedir (Catalog, 2018).  

Mikrofilm Kataloğu; 3.400’den fazla numaralandırılmış mikrofilm ile 
aranabilir bir veritabanıdır. Açıklanan mikrofilm, araştırmacı kullanımı için 
NARA tarafından yaratılan veya satın alınanları içermektedir. NARA’daki 
araştırma için anahtar kelimeye, mikrofilm sayısına, Belge Grubu / fon 
numarasına ve/veya ülkedeki araştırma birimlerinin yerlerine göre 
mikrofilm aranabilmektedir. Araştırma tesislerindeki araştırmacılar arşiv 
malzemelerini ücretsiz olarak kullanabilmektedir (microfilm-catalogs, 
2018). 

Arşiv Veritabanlarına Erişim (AAD) 12; NARA’nın elektronik belgelerinin 
bazılarına erişim için kullanılan bir arama motorudur. 30’dan fazla arşiv 
serisinden gelen veri tabanları ve indekslerin yanı sıra 350’den fazla veri 
dosyası toplamda 50 milyondan fazla benzersiz belgeyi barındırmaktadır. 
Kişi, coğrafi alan, kurum/kuruluş veya tarihe göre arama yapılabilmektedir 

(Access to Archival Databases, 2018).  

Arşivler Kütüphane Bilgi Merkezi; Ulusal Arşivlerin bir parçası olan 
ALIC, Amerikan Tarihi ve devleti hakkında, arşiv yönetimi, enformasyon 
yönetimi ve arşivlerdeki hükümet kayıtları ve profesyonel yönetici kayıtları 
hakkında kamu ve Ulusal Arşiv uzmanları hakkında araştırma kaynakları 
sunmaktadır (Archives Library Information Center, 2018).  

Federal Belge/Kayıt Rehberi; hangi federal belgenin/kaydın araştırma 
konusu ile ilgili olup olmadığının belirlenmesi için detaylı tarama/araştırma 
yapılabileceğinin gösterildiği rehberdir. Buna, yasama, yürütme ve yargı 
kurumlarının ürettiği belgeler de dâhildir. 

Yardım alanında ise Dosyalama Kılavuzları hakkında bilgi verilir. 
Örneğin; Ordu, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve federal hükümetin çeşitli 
birimleri ve kurumlarındaki personel tarafından kullanılan dosyalama 
sınıflandırma sistemleri ana hatlarıyla belirtilmektedir. 

Yine Bölgesel Arşivler için rehberler, NARA yayınları, yeni erişim 
alanları ve diğer iş birlikleri13 ile sayısallaştırılan kayıtlarla şecere 
arşivlerinin araştırılmasını sağlamaktadır (Ulusal Arşiv-Online Erişim 
Araçları, 2018).  

Amerika’da arşivlerle ilgili Amerikan Arşiv Derneği14‘ de etkin olarak 
çalışmakta diğer kurum ve kuruluşlar iş birliği yaparak projeler 
geliştirmektedir (Society of American Archives, 2018).  

Ulusal Dijital Kütüphane (DPLA)15 ise, 1990’lı yılların başından beri 
kütüphaneciler, akademisyenler, eğitimciler ve özel sektör temsilcilerini bir 
araya getirmiştir. Kongre Kütüphanesi, HathiTrust ve İnternet Arşivi de 
dâhil olmak üzere bir dizi kuruluşun önderliğindeki çabalar, internet erişimi 
olan herkese kitaplar, resimler, tarihi kayıtlar ve görsel-işitsel malzemeler 
sağlayan kaynakları başarılı bir şekilde erişim sağlamayı amaçlamıştır 
(Resim-1). 2010’da başlayan çalışmaların sonucunda DPLA, farklı bakış 
açılarını, deneyimleri ve koleksiyonları tek bir platformda ve portalda bir 
araya getirerek sayısallaştırılmış kültürel mirasa açık erişim sağlamak için 

                                                           
11 Presidential Libraries 
12 Archives Library Information Center (ALIC) 
13 www.ancestry.com ve www.familysearch.org 
14 Society of American Archives 
15 Digital Public Library (DPLA) 

http://www.ancestry.com/
http://www.familysearch.org/
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yapılan çalışmaların sonucunda; 2011’de ise iki yıllık altyapı çalışmaları 
sonucunda bugün çok farklı koleksiyonlardaki farklı türlerde ve farklı 
dillerde arşiv malzemelerine erişim sağlanabilmektedir (Digital Public 
Library, 2018) 

 

Resim-1: Ulusal Dijital Kütüphane, Haritadan Arama Sayfası16 

Kilise Arşivleri 

Amerika’da hayır işlerinin büyük bölümü, gelirlerini yardımlarla 
sağlayan kilise cemaatleri tarafından da gerçekleştirilmektedir. Bu tür 
faaliyetlerden doğan bütün belgeler de söz konusu kilisenin/kiliselerin 
arşivlerinde saklanmıştır. Bazı kiliselerin tarihi kayıtları 1796 yılına kadar 
gittiğinden Amerika’da özel arşivciliğin geçmişinin, devlet arşivlerinden çok 
daha eski zamanlara dayandığı söylenebilir (Fisher, 2004, s. 60). 

Kilise arşivleri vaftiz17, evlilik18 ve ölüm kayıtlarını19 tutmaktadır. 
Amerika, farklı kiliselerin farklı arşivlerinin bulunduğu çok zengin bir dini 
arşivciliğe sahiptir. Pensilvanya’da yer alan Presbiteryen Tarih Cemiyeti 
arşivi, ilki 1852’de kurulmuş olan Presbiteryen kiliselerinin o tarihten bu 
yana kayıtlarını tutmaktadır (Presbyterian Historical Society, 2018).  

Amerika Reform Kilisesi’nin New Jersey’de bulunan arşivleri 240’tan 
fazla kilise cemaatinin 1630 yılına dek uzanan kayıtlarını saklamaktadır. Bu 
tür dini arşivler tamamı ile araştırmacılara açık veya belli bir ücret karşılığı 
erişimi olan arşivlerdir (Reformed Church in America, 2018). 

Episcopal Kilisesi’nde olduğu gibi, arşivlere erişim konusunda 
düzenlemeler yapılmıştır. Açık Kayıtlar: 30 yıldan eski kayıtların çoğu halka 
açıktır. Süreye bakılmaksızın, kilise cemaati tarafından dağıtılan resmî 
basılı tüm kayıtlar, genel kurul, yürütme kurulu ve resmî organların 

açıkladığı tüm kayıtlar ile bağışçısı tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi 
tutulmamış olan belgeler de erişime açıktır. Gizli belgeler; personel bilgileri, 
kişiye özel veriler ile benzeri belgelerdir. Gizli belgeler 80 yıllık bir süre için 

                                                           
16 Ulusal Dijital Kütüphane, haritadan arama sayfası (https://dp.la/map). 
17 Vaftiz Kayıtları: Doğan çocuk veya yetişkin için gerçekleştirilen tören, doğumdan sonra 

birkaç ay içinde çocuklara yapılan törenin kaydı aynı zamanda doğum kaydıdır. 
18 Evlilik Kaydı: Çiftin evlendiği kilise tarafından tutulan kayıt. 
19 Ölüm Kaydı: Mezar kaydı veya cenaze kaydı. Ölen kişi için tutulur. 

https://dp.la/map
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erişime kapalı tutulmaktadır. Erişim kısıtlaması olan belgeler; çoğu resmî 
kayıtlar, Episcopal Kilisesi faaliyetleri ile ilgili olan belgeler 30 yıl boyunca 
erişime kapalı tutulmaktadır (The Archives of the Episcopal Church, 2018).  

Birleşik İsa Kilisesi20 Arşivleri’ne http://www.ucc.org/about-
us_archives adresinden erişim sağlanabilir. Elektronik olarak, 
http://rescarta.ucc.org/jsp/RcWebBrowse.jsp adresinden arşive erişim 
sağlanabilir.  

Kilise kayıtları, doğum kayıtlarını da barındırdığından soy ağacının 
oluşturulması için yapılacak araştırmalar için de erişim sağlamaktadır 
(Family Search, United States Church Records, 2018).  

 

Şecere Arşivleri (Geneology) 

Diğer bir özel arşiv türü, “Şecere Arşiv”leridir. Amerika’da dünyanın diğer 
ülkelerinin aksine doğum belgeleri/kayıtları ve kimlik kayıtları merkezi bir 
devlet arşivinde tutulmamaktadır. Bu tür belgeler genellikle eyaletlerde veya 
belediyelerde tutulmaktadır. Merkezi bir kurum olmayışı bu belgelerin belli 
standartlardan uzak biçimde düzenlenmesine neden olmuştur. Bazı 
eyaletlerde şecere kayıtları ilk yerleşimcilere kadar gidebilirken bazılarında 
1900’lü yıllardan sonra kayıt tutulmaya başlanmıştır. Amerikan Ulusal 
Arşivlerinde soy ağacına web sitesinden erişilebilmektedir (National Archives 
Genealogy, 2018). Albert Einstein gibi ünlülerin de arşiv bilgilerine erişim 
sağlanmaktadır (Şekil 2).  

Amerika’nın 1940 nüfus sayımına ilişkin veriler bir projede hayata 
geçirilmiştir. 2012 yılında sayımdan 72 yıl sonra archives.com tarafından 
hizmete sunulmuş Ulusal Arşiv ile ortak olarak 3.8 milyon görüntü ve 
4000’den fazla mikrofilmden aktarılarak oluşturulmuştur (National Archives 
1940cencus, 2018).  

Göçmen Kayıtları ile ilgili olarak “gemi yolcu kayıtları” olarak da bilinen 
göçmen kayıtları, soy araştırmacılarına, göçmenlerin uyruğu, doğum yeri, 
geldiği geminin adı ve Amerika Birleşik Devletler’ine giriş tarihi, yaşı, boyu, 
göz ve saç rengi, mesleği, son ikamet yeri, Amerika’da kaldıkları 
akrabalarının adı ve adresi gibi bilgiler ile taşıdıkları para miktarı vb. gibi 
bilgiler kaydedilmektedir (National Archives Immigration Records, 2018).   

Ellis Adası-Özgürlük Anıtı Müze ve Arşivi’ne erişmek için Amerika’ya 
göçmen olarak gelmiş kişiler için oluşturulmuş arşivden soy ağacı 
sorgulanabilmektedir.  Bunun yanı sıra Amerika’nın göçmenlik tarihine ait 
bilgiler edinebilirken, müzede gezerek o döneme tanıklık edilebilmektedir 
(The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, 2018).  

                                                           
20 United Church of Christ 

http://www.ucc.org/about-us_archives
http://www.ucc.org/about-us_archives
http://rescarta.ucc.org/jsp/RcWebBrowse.jsp
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Resim-2: Albert Einstein’e ait belgeler21 

Bilimsel Arşivler 

Bilimin gelişmesi daha önce yapılmış olan deneyimlerin ve bilgilerin 
bilinmesine bağlıdır. Bir konuda deney yapan bir bilim insanının daha önce 
o konuda deney yapılıp yapılmadığını, bir sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını 
öğrenmesi gerekmektedir. En değerli varlıkların zaman ve para olduğu 
düşünüldüğünde önceden edinilmiş bilgilere erişim daha da önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle bilimsel çalışmalarda ortaya çıkan veriler ile 
sonuçların arşivlenmesi ile oluşan bilimsel arşivler, bilim dünyasına katkı 
sağlamaktadır.  

Bilimsel arşivler 3 ana nedenden dolayı gelişmiştir (Fisher, 2004, s. 
38).  

1. Kurum çalışanlarına ait bilgileri ortaya koymak ve prestij elde etme 
açısından: Örneğin, Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu 
(CERN), CERN’in tarihini 40. yıldönümünde yayınlamak için bir tarih 
çalışma grubu oluşturularak arşiv hizmetlerini kurmuştur. 

2. Hukuki ve telif hakları nedenleri ile. 
3. Bilgi yönetimi. Bir kurumun verimliliğini ve profesyonelliğini artırmak 

için geçmiş öykünün gelecekte tekrar kullanılabileceği fikri, kurumun 
arşivde saklanan bir geçmişi referans almasını gerektirir. 

Tarihçiler, bilim insanları ve arşivcilerin koordineli çalışmaları ile hangi 
belgelerin bilimsel arşiv için faydalı olabileceğine ve nasıl sınıflandırılacağına 
karar verilebilir.  

Harvard Üniversite Arşivi; ülkenin en büyük ve en eski akademik 
arşivlerinden birisidir. Arşivler Harvard’ın 375 yıllık tarihine ait koleksiyonu 
oluşturmakta, sınıflandırmakta, korumakta ve kişilerin erişimine 

                                                           
21 Ashley Mattingly, F308 Feds in the Family Tree: Records of Civil Servants, the CCC, and 

the WPA (https://www.archives.gov/files/st-louis/pdf/feds-in-the-family-tree.pdf) 
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açmaktadır. 17. ve 18. yüzyıla ait günlükler ve bilimsel gözlemlerden 21. 
yüzyıl web sitelerine kadar olan geniş bir yelpazede üniversite kayıtları ve 
ilişkili tarihi malzemeler geniş bir alanda barındırılmaktadır. Bu ise belge 
yönetim ofisi, üniversite personeli ve yöneticileri ile entegre çalışmaların 
sonucu gerçekleşir. Belge yöneticisi, belge ve enformasyon yaşam 
döngüsünden, belgenin geçici olarak yaşamını sürdürmesi ve yok olması ile 
arşive kaydına kadar olan süreçte rehberlik eder (Harvard Library, 2018).  

1965’te kurulan Ohio Devlet Üniversitesi Arşivi yaklaşık 2 milyon 
fotoğraf ve belge türünde çok çeşitli arşiv malzemesini barındırmaktadır 
(Ohio State University Library, 2018). Ulusal Bilim Vakfı22, belge arşivi ile 
ilgili düzenlemelerde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi, Bilim ve 
Teknoloji Ofisi ve Denizcilik Araştırma Ofisi’ne ait belgeler bulunmaktadır 
(National Science Foundation, 2018; National Archives-Records of the 
National Science Foundation, 2018).  

Aynı zamanda akademik yayınlara ait siteler de bilimsel arşivler 

arasında sayılabilir. Örneğin; JSTOR, 10 milyondan fazla akademik dergide 
yayınlanmış makaleye, kitaba ve 75 bilim dalında birincil kaynağa erişim 
sağlayan araştırma ve eğitim platformudur (JSTOR, 2018).  

 

Kadın Arşivleri 

1960 yılına kadar Amerika’da kadın ile ilgili çalışma yapan tarihçilerin 
incelemeleri genel olarak, Seneca Falls Sözleşmesi’nden (1848-New York), 
tüm kadınlara oy kullanma hakkı veren, Anayasa’da 19. değişikliğin 
gerçekleşmesine (1920) kadarki sürede yaşanan kadın hakları hareketi ile 
sınırlı kalmıştır. Ancak bu örneğin dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kamuda görev almış önemli kadınların ve özellikle de ünlü erkek 
siyasetçilerle evli olan kadınların biyografileri de çeşitli arşiv ve 
kütüphanelerde tutulmaktaydı (Fisher, 2004, s. 66). 

1960’larda feminizm hareketine bağlı olarak ortaya çıkan kadınların 
ekonomik ve toplumsal hayata katılması ile kadınların tarihteki rolü de 
araştırılmaya başlamıştır. Bu erken çalışmaların çoğunda beyaz orta sınıf 
kadınların tarihte oynadıkları role odaklanılmıştır. O zamandan beri yapılan 
araştırmalarda Amerika tarihinde kadına bakış açısı ve kadına yönelik 
çalışmaların kapsamı ve çeşitliliği artmıştır. Akademisyenler, Amerika’nın 
kadın tarihini araştırmaya başladığında arşivleri taramışlar ve kadınların 
tarihte oynadığı rol hakkında daha kapsamlı ve daha derin yorumlar getiren 
belgeler aramışlardır. Şu gerçek ortaya çıkmıştır ki 1970’li yıllardan önce 
kadın sorunları ve kadınlar üzerine arşiv kaynaklarını bulmak çok zordur. 
Özellikle seçkin ve tanınmış kadınlara (Eleanor Roosevelt gibi) ait arşivler 
Ulusal Amerikan Kadın Seçme-Seçilme Hakkı Derneği (National American 
Woman Suffrage Association) gibi kadın örgütlerinin koleksiyonlarına yer 
almaktadır. Bütün bu bilgilere rağmen, tanınmış kadınların aile kütüğünde 

eşlerinin soyadı ile kaydedildiklerinden bilgilerine erişmekte de sorunlar 
yaşanmıştır. Ulusal ve uluslararası çapta üne sahip kadınların dışındaki 
yerel üne sahip olanlar veya bir sosyal gruba dâhil olan kadınlara ait arşiv 
belgelerini araştırmak ise neredeyse imkânsızdır. Kongre Kütüphanesi, 
Radcliffe Koleji Arthur ve Elizabeth Schlesinger Kütüphanesi ve Smith 
College Sophia Smith Koleksiyonu gibi kurumlar/koleksiyonlar kadınlar ile 
ilgili arşiv belgeleri ile tanınmıştır. Arthur and Elizabeth Schlesinger Library 

                                                           
22 National Science Foundation-NSF 
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on the History of Women in America (Radcliffe Institute for Advanced Study, 
Harvard University) and Artstor Inc. 2004 yılında bir anlaşma imzalamıştır. 
Buna göre Artstor aracılığı ile koleksiyondaki yaklaşık 36000 yüksek 
çözünürlüklü dijital fotoğraflara erişim sağlanabilmektedir (Fisher, 2004, s. 
66; ARTSTOR, 2018). 

Ulusal Arşiv’de, Arşivler-Kütüphaneler Bilgi Merkezi (ALIC)’te de 
Amerika’da kadın ile ilgili bilgilere erişim için kaynaklar yer almaktadır 
(National Archives, ALIC, 2018).  

New York Halk Kütüphanesi23 geniş bir arşive sahip olup kadın ile ilgili 
de arama olanağı sunmaktadır. Hem imaja ait metaverilere hem de erişim 
hakları ile ilgili bilgilere erişilebilmekte çeşitli çözünürlüklerde görüntüleri 
indirme seçenekleri sunulabilmektedir. Örneğin “Türk Kadını” yazıldığında 
gelen sonuçlardan birisi aşağıda yer almaktadır (Resim-3) (New York Public 
Library-Digital Collections, 2018).  

 

Resim-3: New York Halk Kütüphanesi arşivinden “Türk Kadını” sorgusu24 

(digitalcollections.nypl.org). 

 

Hareketli Görüntü ve Ses Arşivleri 

Film ve televizyon tarihi araştırmaları için en önemli kaynaklardan 
birisi hareketli görüntü arşivleridir. Yalnızca uzun metrajlı değil, kısa 

metrajlı filmlere, ev sinemalarına, eğitim videolarına, ticari ve ticari olmayan 
tüm filmlere erişim sağlamak için araştırmacılara hizmet veren arşivler 
oluşturulmuştur. Ayrıca, hareketli görüntü arşivleri, sadece film ya da 
medya tarihi araştırmaları için bir kaynak değil, aynı zamanda tarih 

                                                           
23 New York Public Library 
24 New York Halk Kütüphanesi Sorgu Ekranı, 

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-3df2-a3d9-e040-e00a18064a99 

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-3df2-a3d9-e040-e00a18064a99
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araştırmaları için de kullanışlıdır. Çünkü hareketli filmler de bir dönem, 
sanat, eğlence tarihsel anlamda referans bilgiler içerir (Fisher, 2004, s. 84-
85). 

Bu tür arşivlerde kataloglama ve erişim için daha geleneksel olan 
kütüphanecilik yaklaşımını benimsenmesi filmlerin arşivlenmesi ve 
erişimde engellerle karşılaşılmasına neden olmuştur. Bunlardan ilki ticari 
filmlerde telif hakkı sorunudur. İkinci sorun ise film, video ve ses kasetinin 
görüntülenmesi için gerekli makinelerin pahalı ve hassas olmasıdır. 
Üçüncüsü ise görüntünün orijinalinin nem ısı vb. çevre koşullarından 
etkilenmesi yüzünden koruma sorununun bulunmasıdır (Fisher, 2004, s. 
85).  

En büyük ve en köklü medya arşivleri bile her biri kendine özgü ve her 
biri bir diğerinden daha pahalı, farklı film, video ve ses formatı çeşitleri için 
malzemeler temin etmek zorundadır. Örneğin eğitim, haberler ve belgesel 
filmler için 16mm. filmi standart format iken, buna karşılık çoğu tiyatro filmi 

için 100 yıldan fazla süredir tercih edilen format 35 mm. olmuştur. Aynı 
zamanda ev video sistemi olarak bilinen VHS sistemi video erişim için uzun 
yıllar kullanılmıştır. Tüm bu nedenlere izleme ve dinleme olanakları arşivden 
arşive değişmektedir.  

Arşivdeki ses ve görüntülere erişim için teknolojinin de gelişimi ile 
çeşitli kaynaklarla geliştirilmiş veri tabanları ile medya malzemeleri ile ilgili 
bilgiler de artmaktadır.  

En büyük film ve ses kayıt koleksiyonu, Kongre Kütüphanesi’ndeki 
Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’dir25. Hem Hollywood yapımı hem de 
Amerikan ve yabancı klasik sinema ile ilişkili sinema/film koleksiyonları 
bulunmaktadır. Film arşivlerinin ilk büyük ölçekli birliği, 1938’de kurulan 
Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’dur (FIAF)26 (International 
Federation of Film Archives, 2018). Son yıllarda, Hareketli Görüntü 
Arşivcileri Derneği (AMIA) hem Kuzey Amerika’da hem de dünyada hızla 
büyüyen bir üyelik artışı yaşamıştır. Filmin korunması ve film araştırması 
dünyasında en yararlı kaynaklardan biri, AMIA sponsorluğunda olan AMIA-
L’dir. 1994 yılında, Ulusal Hareketli Görüntü Veritabanı (NAMID) Projesi, 
ulusal çapta hareketli görüntü sahiplerini merkezileştirmek ve 
standartlaştırmak için Amerikan Film Enstitüsü’nün desteği ile 
kurulmuştur. İyi niyetlerine rağmen, 1990’ların sonunda proje büyük 
ölçüde durmuş ve önde gelen bazı arşivler halen özel ve mülkiyetli veri 
tabanları kullanmaya devam etmektedir (American Film Archive, 2018). 
Amerikan Film Enstitüsü’nün arşivine web sitesinden erişilebilmektedir 
(American Film Institute, 2018).  

Film başlıklarının tek bir büyük veri tabanından erişimi için önceleri 
üniversite koleksiyonları tarafından OCLC27 kullanılmıştır. Daha sonra 
2002’de Hareketli Görüntü Arşivcileri Birliği (AMIA)28 ve Kongre 
Kütüphanesi, Hareketli Görüntü Koleksiyonları (MIC) portalının 

uygulanmasına başlamak için Ulusal Bilim Dijital Kütüphanesi’nden 
finansman sağlayarak Hareketli Görüntü Koleksiyonları (MIC)29 dizinler, bir 

                                                           
25 National Film Preservation Board 
26 International Federation of Film Archives 
27 Online Computer Library Center (OCLC) 
28 The Association of Moving Image Archivists 
29 Moving Image Collections (MIC) 
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METS/MODS30 kataloglama/haritalama programı ve çeşitli seçim 
bölgelerine ilişkin bilgileri kişiselleştiren bir portal oluşturarak hareketli 
görüntülere erişim, yönetim, koruma sağlayan aynı zamanda bir eğitim aracı 
olmuştur (Library of Congress-Moving Image Collections, 2018).  

Film arşivlerinin çeşitleri ve erişim için 
https://archive.org/details/movies ve 
http://www.loc.gov/rr/mopic/onlinesources.html web sitelerinden bilgi 
alınabilmektedir.  

 

Spor Arşivleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde spor arşivleri hemen hemen her yerde 
bulunabilmektedir. Arşiv materyalleri belirli bir spor meraklısının topladığı 
hatıra eşyalarının yanı sıra, spora ait yayınlar, bir spor kulübünün 
evrakları, kayıtlarından oluşabilmektedir. Amerika’da sporlar profesyonel, 
üniversite eğitimi ve eğlence amaçlı olmak üzere üç temel kategoriye 
girdiğinden, spor için arşiv koleksiyonlarının oluşturulmasında da bu 
çeşitlilik korunmaktadır.  

Spor koleksiyonları, arşiv koleksiyonlarının geniş bir yelpazesini içerir. 
Bireysel atlet ve antrenör kağıtları, spor vakfı, eğitim, hukuki konular ve 
tıbbi kayıtlar, turnuvalar ve şampiyonalar, yayıncılık, tarihçe ve cinsiyet 
eşitliği gibi her kayıt türünde arşivde arama yapılabilir.  

Herhangi bir sporda ünlü birisi veya kulüp için “Şöhret Salonu” 
şeklinde müzeler de yapılabilir. Şöhret salonları, biyografileri, gazete 
kupürleri, fotoğrafları, hatıraları ve o sporun elinden gelen en iyi temsilcisi 
olarak seçtiği atletlerin anılarını sunar. Bu koleksiyonlar gerçekten belirli 
bir sporcuyu iyi belgeleyebilirken, bilimsel araştırmalar için geliştirilen 
kapsamlı bir spor tarihi öyküsü çok nadir yer almaktadır.  

Büyük spor organizasyonları, sporun yönetim ve operasyonlarını 
belgeleyen kurumsal kayıtları toplamaktadır. Örneğin, üniversite sporunun 
düzenleyici kuruluşu olan Ulusal Collegiate Atletizm Derneği, kurallar, 
usuller, uyumluluk, bireysel programlar, atletler, turnuvalar ile ilgili 
kayıtları toplamaktadır (National Collegiate Sports Archive, 2018). Bu arşiv 
koleksiyonu, tüm katılımcı okulların kayıtlarını içermekle birlikte, her birini 
kapsamlı bir şekilde belgelemektedir. Bu olgu, ABD Olimpiyat Komisyonu 
koleksiyonu, Uluslararası Spor Bilimleri Derneği ve diğer organizasyonlara 
ait koleksiyonları için de geçerlidir (Resim-4).  

                                                           
30 METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) ve MODS (Metadata Object 

Description Schema) 

https://archive.org/details/movies
http://www.loc.gov/rr/mopic/onlinesources.html
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                                         Resim-4: Spor arşivine örnek31 

Spor, spor organizasyonları, sporcular ve spor araştırmalarını temsil 
eden birincil kaynakları olan belgeler, genellikle üniversite arşivlerinde 
tutulmaktadır. Üniversite arşivleri, belli bir kurumun zengin spor geçmişini 
belgelemenin yanı sıra çoğunlukla koleksiyonlarını sporun akademik alanını 
belgeleyen profesyonel organizasyon kayıtlarıyla tamamlamaktadır. 
Örneğin, Penn Devlet Üniversitesi Arşivleri, Penn State ile ilgili atletik 
geçmişe ait belgeler ile Uluslararası Biyomekanik Topluluğu kayıtları 
yanında, Kuzey Amerikalı Spor Tarihi Topluluğu ve Amerikan Kinesiyoloji32 
ve Beden Eğitimi Akademisi’nin kayıtlarını da barındırmaktadır. Bu durum 
spor araştırmacısına spor ile ilgili akademik olarak da kinesiyoloji, spor 
tıbbı, spor psikolojisi vb. alanlarda da araştırma yapma olanağı 
sağlamaktadır. Spor araştırmacıları, mevcut spor kaynaklarının 
çeşitliliğinden haberdar olmalı ve araştırmalarını mümkün olduğunca çok 
ayrıntıyla önceden hazırlamalıdır. Pennsylvania Üniversitesi ve Penn State 
tarafından oluşturulan spor arşivi 1929’dan günümüze 4000 futbol filmi ve 
video kaydını barındırmaktadır (Penn State Sports Archive, 2018).  

 

Güzel Sanat Arşivleri 

Güzel sanatlar alanındaki bilimsel araştırmalar çeşitli nedenlerle 
yürütülmekledir. Bir sanat araştırması yapılırken çok farklı kaynaklardan 
farklı sonuçlara erişmek mümkün olabilmektedir. Çünkü sanat, farklı 
disiplinler ve kültürler ile ilgilidir. Güzel sanat eserleri belirli bir kurumsal 
sınırın ötesine uzanır ve kütüphane özel koleksiyonlarında, müze 
arşivlerinde, akademik arşivlerde, kültür kurumlarında ve araştırma 
merkezlerinde yer alabilir. Araştırmacılar bibliyografyalar, süreli yayınlar ve 
gazete dizinleri, sergi katalogları, sanat eleştirisi koleksiyonları, açık artırma 
kayıtları, monografik çalışmalar, bayiler ve koleksiyoncuların, sanat 
okullarının, sanatçı birliklerinin savaş etkinliklerine ilişkin yayınlarını 

                                                           
31 USA Ultimate Spor Arşivi’nden yıl bazlı sorgu yapılabilmektedir 

(https://www.usaultimate.org/archives/2010.aspx) 
32 Kinesiyoloji: Hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü 
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kullanarak farklı bilgi türlerine erişebilirler. Sanat eserleri konu, kronoloji, 
sanat akımı vb. gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilirler.  

 

Resim-5: Amerikan Sanat Arşivi web sitesi33 

Amerikan Sanat Arşivleri34, görsel sanatlar alanında dünyadaki en 
büyük koleksiyonlardan birisidir (Resim-5). Amerikan Sanat Arşivleri, 
Amerika kültürünün 200 yıllık geçmişine ait, sanatçıların eleştirmenlerin, 
akademisyenlerin, müzelerin, galerilerin, derneklerin ve diğer önemli 
kişilerin 20 milyondan fazla mektup, günlük, el yazması, mali kayıtlar, 
fotoğraf, film ve görsel-işitsel kayıtlardan oluşan bir kaynaktır (Archives of 
American Art, 2018).  

 

Ticari Arşivler 

İşletme arşivleri, diğer arşiv türlerinden farklıdır. İşletme arşivleri, 
akademik araştırma dünyasından ziyade ana şirkete hizmet etmek için 
mevcuttur. Birçok işletme arşivi, genellikle belirli koşullar altında, dış 
araştırmacılara açık olsa da, bu birincil amaç değildir. Ticari arşivler 
özellikle ekonominin kötü olduğu zamanlarda, bir şirket kendi arşivini 
dışarıya karşı korur çünkü iş bakımından mantıklı olan budur. 

İlk profesyonel olarak yönetilen şirket arşivi, 1943 yılında Firestone 
Lastik ve Kauçuk Şirketi’nde kurulmuştur. 1937 yılının başlarında 
Firestone ailesi, Ohio eski devlet arşivcisi William D. Overman’ı şirketin 
kurucusu Harvey Firestone ve işleri ile ilgili belgeleri arşivlemesi için işe 
almıştır. Şirketin faaliyetlerinin savaş nedeniyle önemini anlayan şirket, 

1943’te Overman’ı kalıcı bir şekilde görevlendirmiştir. 560.000 doküman, 
150.000 fotoğraf ve metrelerce uzunlukta mikrofilm ve belgeden oluşan 
arşivde yapılan çalışmalarda büyük boyutlu belgeler, haritalar ve kayıtlar 
haricinde malzeme, ulusal arşivlerde olduğu gibi açık raflarda metal 
kutularda saklanmıştır (Overman, 1953, s. 305). 

                                                           
33 Archives of American Art (https://www.aaa.si.edu/) 
34 Archives of American Art Smithsonian Institute 
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Wells Fargo Kurumsal Arşivleri’ nin, ortaklıklar, bağlı ve alt kuruluşlar 
tarihi görüntüler ve objelerden günümüze kadar günümüz pazarlama 
örneklerine ve dijital belgelere kadar geniş bir arşivi barındırmaktadır. 
Koleksiyonlar, kurumun müze sergilerini, halkla ilişkiler, reklamcılık 
işletme hukuku ile ilgili faaliyetlerini anlatmak için arşivlerler. Bu arşivler 
ürünlerini nasıl geliştirdikleri ve işletmeyi nasıl yönettikleri bilgilerini 
içerdiği gibi günümüzdeki hedefleri ve girişimleri desteklemek için kullanılır 
(Wells Fargo Corporate Archives, 2018).  

Wells Fargo & Co., kredi kartı işlemine başlamak için bir fikri çaldığını 
iddia eden 480 milyon dolarlık bir dava ile karşı karşıya kaldığında, 
avukatlar 1960’lara kadar uzanan banka arşivindeki malzemeleri 
kullanarak, Wells Fargo’nun fikri kendisinin geliştirdiğini ispatlamıştır 
(Fisher, 2004, s. 139). 

Coca Cola Arşivleri, Coca Cola şirketinin kuruluşundan itibaren 
reklam kampanyaları afişleri, dünyada satışa çıkan ürünlere ait 

promosyonlar ve ürünlerin örnekleri arşivlenmektedir (Coca Cola Journey, 
2018).  

IBM arşivi’nde ise, IBM şirketinin uzun yıllardır geliştirmiş olduğu 
teknolojiye ilişkin bilgiler bulunmaktadır (IBM Archives, 2018).  

 

Hastane Arşivleri 

Hastalara ilişkin belgelerin yer aldığı arşivler -Klinik Kayıt 
Kütüphaneleri35- kurulmadan çok öncede kendi hastanelerinde bağımsız 
olarak tutulmuştur. Günümüzde hem askeri hem de sivillere ait hasta 
kayıtları, ilgili hastanelerin arşivlerinden erişilebilmektedir. Buna rağmen 
askeri hastanelerde 1950’lerin ortalarında tedavi edilen hastalar, Resmî 
Askeri Personel Dosyasında (OMPF)36 dosyalanmayan klinik kayıtlara sahip 
olabilirler. OMPF kayıtları 1973 yılındaki yangında yok olmuşsa da Ordu ve 
Hava Kuvvetleri Hastaneleri’nde hâlâ kayıtlar bulunabilmektedir (National 
Archives-Medical Record Collections, 2018).  

 

Türkiye’de Durum ve Değerlendirmeler 

Yurt dışındaki örneklere bakıldığında özel arşivler için toplanma 
politikası,  değer biçme kriterleri, depolanması, satın alınması, gözetimi ve 
denetimi, kamu hizmetine açılması, gizlilik konularının üniversite, sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar açısından çalışıldığı ve 
mevzuatlarla düzenleme altına alındığı görülmektedir (Rukancı, 2011, s.56).  

Amerika arşivlerine bakıldığında ise;  arşivlere önem verildiği; kilise, 
kişi, kurum/kuruluş, eyalet, Başkanlık ve Federal kayıtların farklı 
ortamlarda arşivlerin oluşturulduğu, bilgi ve iletişim çağında dijitalleştirme 

çalışmalarının gerçekleştirilmeye başlandığı, fiziksel ve elektronik 
ortamlarda erişime açıldığı, erişim şartları ve koşullarının belirlendiği, arşiv 
malzemelerinin korunması için yeterli koşulların oluşturulduğu 
görülmektedir. Ülkemizde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 
resmî arşivler için detaylı yasal düzenlemeler yapılmışsa da özel arşivler için 
ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Devlet Arşiv Hizmetleri 

                                                           
35 Clinical Record Libraries 
36 Access to Official Military Personnel Files (OMPF) 
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Yönetmeliği’nde özel arşivlerin satın alınması, yurt dışına izinsiz 
çıkarılamayacağı, belirtilmişse de özel arşiv malzemesinin neler olduğu ve 
hangi malzemelerin yurt dışına çıkarılamayacağı ve bu malzemelerin 
kimlerin elinde olduğunun nasıl tespit edileceğine dair bir düzenleme de 
bulunmamaktadır (Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 1988).   

Millî Arşiv Kanun Taslağı’nın 12. maddesinde “Özel arşivlerde bulunan 
devlete ait belgeler en geç bir yıl içerisinde Kuruma bildirilir. Kuruma 
bildirilen özel arşiv belgelerinin bir örneği alınarak tescili yapılır ve belge 
sahiplerine tescil bilgilerinin yer aldığı sertifika düzenlenir” hükmü 
bulunmakta ve buna dair satış ve bağış işlemleri düzenlenmeye 
çalışılmaktadır. Kurum imkanları doğrultusunda da özel arşivlere de 
restorasyon ve konservasyon hizmetlerinde destek verilebileceği 
belirtilmiştir (Millî Arşiv Kanun Tasarısı, 2017). 

Aynı taslağın gerekçesinde ise “Ülkemizde büyük önem ve değer 
taşıyan özel arşivler, kamu yararına çalışan dernek ve vakıf arşivleri de 

mevcuttur. Bütün bu arşivlerin kaybedilmeden bir araya getirilmesiyle 
oluşacak envanter, millî varlık ve hafızamızın, birlik ve beraberliğimizin 
temel dayanaklarından biri olacaktır” denilerek önemine vurgu yapılmıştır.  

Ülkemizde 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 23. 
maddesinde de korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları 
sıralanmıştır. 26. maddede ise müze, özel müze ve koleksiyonculuk 
tanımlanmaya çalışılmış ve bunlara dair şartların yönetmeliklerle 
belirleneceği belirtilmiştir (Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu, 1983).  

2863 sayılı Kanun ile kurulan müzelerde de arşiv malzemeleri 
bulunmaktadır. Bunun örnekleri İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi’ndeki arşivlerde ve Topkapı Sarayı’ndaki Osmanlı Arşivleri’nde 
görülebilmektedir (Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 2018 ve Topkapı Sarayı, 
2018). Kişilere ve ticari kurum ve kuruluşlara ait arşivler ise şahıslar 
tarafından açılan özel müzelerde korunmakta ve sergilenmektedir. Sakıp 
Sabancı Müzesi, arşivlerini ve koleksiyonlarını dijital ortama aktarmıştır 
(Sakıp Sabancı Müzesi-DigitalSSM, 2018). Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Merkezi ise, arşiv belgelerine fiziksel ve elektronik ortamda erişim 
sağlamaktadır (Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi, 2018). Ödemiş 
Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi ise hem müze hem de arşiv olarak hizmet 
vermektedir (Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, 2018). 

Sporda ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) web sitesinde Bilgi 
Bankası olarak futbolcular, teknik adamlar, millî maçlar, kulüpler, 
stadyumlar vb. konularda bilgilere erişim sağlamaya çalışmışsa da erişim 
konusunda tam bir arşiv olduğunu söylemek zor görünmektedir (Türkiye 
Futbol Federasyonu Bilgi Bankası, 2018) 

Üniversite, şirket, spor kulüpleri, siyasetçilerin, kişilerin ve ailelerin 
arşivleri olsa da bunlara ait bir düzenleme olmadığı için her kurum kuruluş 
kendi içerisinde arşivlerini düzenlemektedir. Bunlara erişim ve bunların 
derlenmesi ve korunması için de her kurum ve kuruluş için özel müze, kent 
müzesi, enstitü, araştırma merkezi olarak hizmet vermeyi tercih etmektedir.   
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Sonuç 

Amerika’da arşivcilik, devletin ilgi alanına girmesinden çok uzun 
zaman önce özel kurum ve kuruluşların çabaları ile var olmuştur. 
Amerika’nın kurucu değerlerinden Protestan ahlakı gelir sahiplerinin 
kazandıklarını topluma geri vermesi düsturu ile başta kendi kilise 
cemaatleri olmak üzere, üniversitelere, kütüphanelere ve derneklere yardım 
yapmalarını sağlamıştır. Özel teşebbüs tarafından fonlanan bu kurumlar, 
Amerikan arşivlerinin temellerini atmıştır. 

Amerika’da, Federal Devleti Ulusal Arşiv kurmak istediğinde ise çok 
açık bir tanımlama ile Ulusal Arşivin hangi belge ve bilgilerle ilgilendiğini 
belirtmiştir. Federal Devlet kendi üretmediği hiçbir belge ile 
ilgilenmemektedir. Bu durumun iki istinası vardır; ilki Başkanlık Kayıtları 
Kanunu olup başkanlarla ilgili bütün belgelerin tutulması diğeri ise Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’dur. İlkinde başkanların ister görevleriyle 

alakalı olsun ister kişisel olsun bütün belgeleri Ulusal Arşiv’e aktarılması 
gerekmektedir. İkincisi ise kişisel bilgilerin güvenliği yasasıdır ki, kişisel 
bilgilerin Ulusal Arşiv’de saklanmasını engellememekle birlikte, bu bilgilere 
erişimi sınırlandırabilmektedir. 

Amerika uygulamalarına bakılarak Türkiye için çıkarılabilecek dersler 
ise; Amerika’da neyin ya da hangi belgelerin Ulusal Arşive ait olduğunun 
açıkça belirlenmiş olmasıdır. Bu durum da özel arşivlere çalışmak için geniş 
bir alan sağlanmıştır. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olmak bu tür 
özel arşivlerin fonlanmasını kolaylaştırmıştır. O halde Türkiye için öncelikli 
olarak Devlet Arşivi/Millî Arşiv’e hangi tür ve hangi içerikte evrağın 
alınacağının belirlenmiş olması gerekmektedir. Böylece özel arşivde 
bulunabilecek belgeler ve malzemeler de belirlenmiş olacaktır. Amerika’da 
olduğu gibi ekonomik desteklerin Türkiye’deki özel arşivlerde uygulanması 
için devlet gerekli teşvikleri sağlamalıdır. Spor Arşivleri konusunda ise 
milyar dolarlık bir piyasası olmasına rağmen Türkiye’de spor arşivlerinin 
dört büyük kulübün kupa koleksiyonunun ötesine gidememesi, Türkiye’de 
sadece parayla ilgili bir sorun olmadığını, arşiv kültürünün de toplumda 
geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Üniversite, enstitü, sivil toplum 
kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlarında var olan arşivlerin oluşma 
nedeninin, belgelerini hukuki olarak saklama gerekliliklerinden 
kaynaklandığı unutulmamalıdır. Hâlbuki Amerika’da üniversiteler büyük 
bir akademik kaynağın yanı sıra görsel sanatlar, spor ve özel konularda da 
arşivlere sahiplerdir. 

Türkiye’de özel arşiv sahiplerinin belirlenmesi için çalışmalara 
başlanılması ve bunların niteliklerinin ve sayılarının belirlenmesi de özel 
arşivlere sahip çıkılabilmesi açısından önemlidir. Eldeki kaynaklarınızı 
bilmeden varlıklarınızı yönetmeniz beklenemez. O nedenle özel arşivlerin 
türleri, sayıları, içerikleri ve sahipleri hakkında çalışma yapılması ve hangi 

malzemelerin devlet arşivine nasıl kazandırılacağını belirten düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.  

Amerika örneğinde olduğu gibi var olan arşivlerin hem fiziksel hem de 
elektronik olarak erişime açılması için de meta veri standartları ve uygun 
veri tabanları ilgili paydaşlarla birlikte çalışmalar yürütülmelidir.  
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Birleşik Krallık ve Özel Arşivler 

Korcan DOĞAN 

 

Öz 

Özel arşivler günümüzde pek çok ülkenin ilgili kurumları tarafından yeterli 
ilgiyi görememekte, bu ülkeler tarafından gerekli çalışmalar yapılmamakta 
veya yetersiz olarak yapılmaktadır. Buna karşın özel arşivler ülkelerin resmî 
belleklerinin tamamlayıcısı ve aynı zamanda kültürel mirasının gelecek 
kuşaklara aktarılmasında önemli bir yeri olması bakımından da son derece 
önemlidir. Diğer yandan da özel arşiv konusuna son derece önem veren 
ülkelerin uygulamaları bu konudaki yetersiz çalışmaların geliştirilmesine 
rehberlik edebilir. Bu ülkeler özel arşivlerin bakımı, korunması, denetimi, 
restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli çalışmalar 
yapmaktadırlar. Çalışma kapsamında Birleşik Krallık’ta resmî ya da özel pek 
çok kurum ve kuruluş tarafından özel arşivler konusunda gerçekleştirilen, 

konu kapsamında önemli görülen çalışmalar ve bu çalışmaların 
değerlendirilmesi konuları ele alınacaktır.  

 

Giriş 

Özel Arşivler genel anlamda resmî kaynaklı olmayan kurumların, 
kuruluşların, örgütlerin, ailelerin ve kişilerin arşivleri olarak, kamu 
arşivlerinin tarihî, hukuki ve siyasi gerçekliğini tamamlayan ve onlara sözü 
edilen alanlarda destek veren bir arşiv türü olarak tanımlanabilir. Kamuya 
ait olan belgeler yasal süreleri dolduktan sonra ilgili mevzuat gereğince 
devlet arşivlerine devredilmekte ya da kurumların kendi arşivlerinde hizmete 
açılmaktadır. Özel arşivlerde ise bu kullanım süresi ve/veya devir süreci, 
arşivin hukuki mülkiyetinin sahibi olan kişi ve kurumlara bağlıdır. Ancak 
bu arşivlerde yer alan belgelerin özelikle kamu ile ilgili arşiv değeri, söz 
konusu arşivlerde bulunan materyalin bir bölümünün mülkiyet hakkının 
gözetilmesi şartıyla devletin denetim ve gözetiminde olmasını 
gerektirmektedir (Anameriç, 2009, s. 72).  

Özel arşivlerden yararlanmak halka açık arşivlere göre oldukça 
zahmetli olabilmektedir ve arşiv mevzuatlarındaki esneklik ve yetersizlikten 
dolayı birçok özel arşiv belgesinin kaderine terk edilmiş durum da 
bulunmaktadır. Özel arşiv belgeleri toplumun kültürel mirasının önemli bir 
parçası olduğundan bu arşivlerin tespiti, düzenlenmesi, korunması, erişimi 
konusunda bir dizi çalışmanın yapılarak hayata geçirilmesi ise hem ülkemiz 
hem de diğer devletlerin arşivciliği açısından oldukça önemlidir (Rukancı, 
2009, s.57).  

Birleşik Krallık Devlet Arşivleri ise özel arşivler konusunda bu 
sorumluğu üstlenerek çalışmamızda da bahsedileceği gibi pek çok çalışma 
yapmaktadır.  

Birleşik Krallık’ta, The National Archives (NA-Birleşik Krallık Devlet 
Arşivleri) öncülüğünde özel arşivler konusunda, pek çok kurum, kuruluş ve 
sivil toplum örgütü tek başlarına ve/veya ortak olarak, bu sorumluğu 
üstlenerek çalışmalar yapmaktadır.  

                                                           
 Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
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Bu bağlamda öncelikle Birleşik Krallık’ta özel arşivlerle ilgili önemli 
gördüğümüz konular ele alınacak ve sonrasında bu çalışmalar konusunda 
değerlendirmelere yer verilecektir.  

 

NA Özel Arşiv Ekibi 

Birleşik Krallık’ta özel arşivlerle ilgili en önemli yapılanmalardan biri 
NA bünyesinde oluşturulan Özel Arşiv Ekibi’dir (Private Archives Team).  

Bu Özel Arşiv Ekibi’nin tavsiye niteliğindeki sorumlulukları; NA 
tarafından idare edilen “The Historical Manuscripts Commission’s”ın (HMC) 
(Tarihi El Yazmaları Komisyonu) Kraliyet Yetki Belgesi’ nden 
kaynaklanmaktadır. Özel Arşiv Ekibi ancak bir davet aldığında tavsiyede 
bulunabilmektedirler. Depo düzenlemeleri gibi özel konulara ilişkin 
önlemler üzerinden kolay anlaşılır pratik tavsiyeler verebildiği gibi, dermeyi 
daha geniş bir bölgeye ya da ulusal düzeye taşıma amaçlı daha stratejik 
tavsiyeler de verebilmekte, farklı eylem planlarına ilişkin önerileri ve 
masrafları ana hatlarıyla belirlemektedir. Bu sorumlulukları yerine getiren 
Özel Arşiv Ekibi dört sabit ve iki proje personelinden oluşmaktadır. Ekip 
kamu müfettişleri gibi değil, ancak davet ile tavsiye vermekte, 
cesaretlendirmekte ve karşılaşabilecek her türlü riski tespit etmektedir 
(Gale, 2012, s. 2). 

Tavsiyelerin özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 Tavsiyeler arşiv sahibinedir ve onların menfaatleri önceliklidir; 

 Tavsiyelerde gizlilik esastır; 

 Her bir arşiv sahibinin bireysel şartlarına odaklanılır; 

 Ücretsizdir ve zorunluluk getirmemektedir (Gale, 2012, s. 3). 

Arşivlerin ticari değeri ile ilgili bir hizmet ise verilmemektedir. 
Tavsiyeler örneğin koruma ekipmanı satın alınmasına ilişkin özel bir 
probleme ilişkin ise verilen yanıtlarda bilgiler genellikle bir mektup ya da e-
posta ile sağlanmaktadır. Yeni bir deponun düzenlenmesi gibi stratejik 
değerlendirme gerektiren ya da risk altında olan dermeler için arşiv 
sahipleri, davet üzerine ziyaret edilebilmektedir. Bir ziyareti genellikle 
dermenin özet tanımını, mevcut korunma durumunu, depolama tesislerinin 
yeterliliğini ve talep edilirse uygun erişim düzenlemeleri ile gerektiğinde 
değişiklik önerilerini de içeren yazılı bir tavsiye mektubu takip etmektedir.  
Bu kapsamda Özel Arşiv Ekibi, The Archives and Records Association, The 
British Records Association ve the Historic Houses Archivists Group gibi 
diğer kurumların tamamlayıcısı olarak destek sağlamaktadır (Gale, 2012, s. 
2,3). 

Tavsiye niteliğindeki bir ziyaret aşağıdaki konuların tümünü ya da 
bazılarını içerebilir. Bu konular: 

 Özet tanım ve araştırmalar 

 Depo düzenlemeleri 

 Dermenin korunması 

 Afet planlaması 

 Erişim 

 Belge erişim araçları 

 Gelişim olanakları ve fonlama 

 Arşivlerin emanete verilmesi ya da bağışlanması 

 Tavsiye, destek ve bilgi kaynaklarının tespiti 



 

47 

 Tavsiyeler (Gale, 2012, s. 3-7). 

Özel Arşiv Ekibi’nin NA kapsamında oluşturulması, özel arşiv 
sahiplerine ihtiyaç duyduklarında gerekli tavsiyeleri, eğitimleri vermesi vb. 
pek çok hizmeti vermesi; diğer ülkeler tarafından örnek alınması gereken 
son derece önemli konulardır. 

 

The Royal Archives 

The Royal Archives (RA-Kraliyet Arşivi) için özel arşivler son derece 
önemlidir. NA özel arşivleri resmî arşivlerden ayırmamakta, özel ve resmî 
arşivleri bir bütün ve birbirinin tamamlayıcısı, ayrılmaz bir parçası olarak 
Birleşik Krallık kültürel mirasının önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu 
nedenle de çok kapsamlı projeler yürütmektedir. 

Son 250 yılda İngiliz Monarşisi tarihiyle ilgili benzersiz bir dermeye 
sahip olan RA’ ya Windsor Kalesi ev sahipliği yapmaktadır. 1914 yılında V. 
George döneminde kurulmuştur. RA, III. George’dan (1760-1820) günümüze 
kadar Kraliyet idaresinin departmanlarının idari kayıtlarının yanında özel ve 
resmî yazışmaları da muhafaza etmektedir. RA tarafından düzenlenen 
koleksiyonlar; günlükler ve kişisel mektuplardan, muhasebe kayıtlarına ve 
konuşmalara kadar; İngiliz tarihinin önemli anlarını kaydetmekte ve 
yansıtmaktadır. Geçmiş monarşilerin, ailelerinin ve hane halklarının 
yaşamlarına ve eserlerine önemli bir bakış açısı sunmaktadır (The Royal 
Archives, 2018). 

 

 

Resim-1: Windsor Kalesi 
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III. George’dan önce krallığın resmî yazışmaları NA’da bulunmaktadır. 
Son birkaç on yılda RA hızla büyümüş, bu arşive V. George, VIII Edward ve 
VI George’nin resmî belgeleri, V. George ve Kraliçe Mary’nin özel yazışmaları, 
günlükleri vb. materyaller eklenmiştir (The Royal Archives, 2018).  

RA son yıllarda pek çok proje yapmaktadır. 2012 yılında Kraliçe 
Victoria Dergisinin 141 cildi dijitalleştirilmiş, transkribe edilmiş ve 
“www.queenvictoriasjournals.org” adresinden erişime sunulmuştur (Queen 
Victoria's Journals, 2018). Kraliçe Victoria’nın yaşamı ve saltanatı, özellikle 
de 1897’de Diamond Jubilee’si üzerine odaklanmış bir eğitim kaynağı 
olarak; Kraliyet Arşivi belgelerini, Kraliyet dermesindeki tablolar ve 
fotoğrafların yanı sıra ses ve film görsellerini de içermekte olan “Queen 
Victoria’s Diamond Jubilee Scrapbook” ise 2012 yılında ”www.queen-
victorias-scrapbook.org” adresinden erişime sunulmuştur (Queen Victoria's 
Diamond Jubilee Scrapbook, 2018). Aynı yıl, 1660’dan 1924’e kadar Kraliyet 
Ailesi’ nin çalışanlarının da kayıtları sayısallaştırılmış ve “Find My Past” 
(FMP) (Geçmişimi Bul) internet sitesi tarafından “www.findmypast.co.uk” 

adresinde çevrimiçi olarak erişime sunulmuştur (The Royal Archives, 2018). 
2014 yılında RA’nın yüzüncü yıldönümünü kutlamak için, dermesindeki en 
önemli öğelerden bazılarını içeren, “Treasures from the Archives” 
(Arşivlerden Hazineler) adlı bir kitap yayınlamıştır (The Royal Archives, 
2018). RA şu anda Stuart ve Cumberland dokümanlarını sayısallaştırmak 
için ilgili döneminin tarihî kayıtlarını çevrimiçi hale getirecek 350.000 
sayfadan fazla bir sayısallaştırma ve kataloglama programını içeren ve  
“King’s College London” ve diğer ortakları ile birlikte  “The Georgian Papers 
Programme” isimli bir proje üzerinde çalışmaktadır  (Royal Colleciton Trust, 
2018).   

 

The Parliamentary Archives 

Birleşik Krallık’ta The Parliamentary Archives (Parlemento Arşivleri) 
politikacılara, devlet adamlarına, çeşitli gruplara vb. ait yaklaşık 200 özel 
arşiv dermesini bulundurmaktadır. Tüm bu koleksiyonlar çevrimiçi olarak 
Portcullis’te (Parlemento Arşivleri Kataloğu) kataloglanmıştır ve 
İngiltere’deki arşivlerdeki ve kayıt ofislerindeki özel arşivler için erişilebilir 
bir veritabanı olan millî arşiv kayıtlarında bulunmaktadır (United Kingdom 
Parliament, 2018).  

 

Find My Past Web Sitesi 

FMP web sitesinin geçmişi 1965 yılında soy bilimciler ve miras 
avcılarından oluşan bir grubunun yapmaya başladığı çalışmalara 
dayanmaktadır. O zamanki mikro fiş makinelerinde uzun saatler boyu 
yapılan araştırmalardan günümüzde geldiği nokta ise önemlidir. 2001 
yılında “1837 Online” olarak başlamış, 2006 yılında FMP ismini almış ve 
2007 yılında şirketin DC Thomson’un bir parçası olan Scotland Online’a 
satılmıştır. Şirket halen Birleşik Krallığın ilgili arşiv kurumları ile sitenin 
içeriğini düzenli olarak büyütmektedir (Find My Past, 2018). 

FMP Proje ortakları: 

 Association of Genealogists and Researchers in Archives 

 Borthwick Institute for Archives 

 Canterbury Cathedral Archives 
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 Cheshire Archives and Local Studies 

 City of Westminster Archives Centre 

 East Riding of Yorkshire Archives and Local Studies Services 

 FamilySearch’dır (Find My Past, 2018). 

FMP web sitesi NA’dan da pek çok veri çekebilmekte ve bu verilerin bir 
kısmına da başka hiçbir platformdan erişilememektedir (Find My Past, 
2018).  

 FMP web sitesi pek çok farklı devlet kurumunun resmî arşivi ile özel 
arşivlerini bir araya getirerek kullanıcıların geçmişleri ile ilgili bilgiler 
bulmasına olanak veren ticari bir oluşumdur. Devlet kurumlarının, özel 
sektöre bu tarz oluşumlarda destek vermesinin önemli bir örneğidir ve bu 
model başka ülkeler de örnek olarak alınmalıdır. Bu bağlamda millî arşivler 
ve ilgili devlet kurumları tarafından arşivler konusunda uygulanabilir bir 
projesi olan girişimcilerin desteklenmesi son derece önemlidir. 

 

UK Web Archive 

UK Web Archive (UKBA), British Library tarafından The National 
Library of Wales (Galler Millî Kütüphanesi) ve The National Library of 
Scotland (İskoçya Millî Kütüphanesi) ortaklığıyla hizmet vermektedir. 
Geçmişte, NA, JISC ve The Wellcome Library’ de projede yer almıştır. The 
British Library ayrıca The Live Art Development Agency, The Society of 
Friends Library, London Metropolitan University’sinden The Women’s 
Library ile ve İngiltere Web Arşivi’nde özel koleksiyonlar oluşturmak için 
diğer önemli kurumlarla çalışmıştır (UK Web Archive, 2018). 

 UK Web Archive, Birleşik Krallığın web sayfalarını arşivleme projesine 
2004 yılında başlamıştır. 2013 yılının Nisan ayından beri tüm Birleşik 
Krallık alan adlarına ait web sitelerini dermesine eklemeye başlamıştır (UK 
Web Archive, 2018). 

Görüldüğü üzere Birleşik Krallık’ta web arşivleri de özel arşivlerin bir 
alanı olarak ele alınmakta ve bu alana büyük önem verilmektedir. Bu 
arşivlerdeki web sitelerinin sayısının, kapladığı alanın ve sayfaların 
güncellenme hızının katlanarak arttığı ve böyle bir projeye çok büyük 
bütçeler ve alt yapı gerektirdiği düşünüldüğünde, yapılan işin önemi daha 
rahat anlaşılmaktadır.  

 

İşletme Arşivleri için Ulusal Strateji Raporu 

Bu strateji, İngiltere ve Galler’deki kamu ve özel sektörün iş arşivleri 
için tavsiyelerde bulunmak üzere NA tarafından hazırlanmıştır. Özel 
sektörde şirketler tarafından tutulan ve ticari varlıklar olarak kullanılan 
arşivleri ele almaktadır. Ayrıca üniversite ve topluluk arşivleri, kütüphaneler 

ve müzeler sektöründe bulunan şirketlerin arşivlerini de kapsamaktadır 
(The National Archives, 2009). 

İşletme arşivleri için böyle bir strateji raporunun oluşturulması da 
Birleşik Krallık’ta özel arşivlere verilen önemi daha iyi göstermektedir.  
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Sonuç 

NA, özel arşivleri, ulusun arşivsel biyo-çeşitliliğinin bir parçası olarak 
görmekte ve yalnız resmî kayıtlardan elde edilen bilgilerle yazılan tarihin, 
eksik bir şekilde yansıtılacağını ve hatta toplu bir bellek kaybı şeklini 
alacağını düşünmektedir (Gale, 2012).  

NA tarafından özel ve kurumsal arşiv sahiplerinin himayesinde olan 
arşivlerin korunmasının ve desteklenmesinin nedenleri aşağıdaki şekilde 
sayılabilir; 

 Kamuya ya da şahsa ait olsun ya da olmasın arşivsel mirası 
sürdürmek ve mümkünse içerdikleri tarihi açığa çıkarmak, 

 Keşfedilmemiş dermelerdeki bilinmeyen arşivsel materyalleri ve 
bilinen dermelerdeki tarihsel öneme sahip ilave materyalleri 
açığa çıkarmak, 

 Sahiplerinin ellerinde veya bu çok fazla yük oluşturuyorsa kamu 

himayesiyle, örneğin uygun olduğunda vergi yerine geçmesi gibi 
bazı düzenlemeler aracılığıyla sahiplenme ile korunmalarını 
sağlanmak, 

 Özel arşivlerden elde edilen bilgilerin resmî kayıtlardan elde 
edilen bilgileri tamamlaması ve dengelemesi nedeniyle sahibinin 
izni ile arşive ulaşarak araştırmaya teşvik etmek, 

 Kültürlerini, ekonomilerini, özel faaliyetlerini ve parçası 
oldukları toplumu desteklemeleri açısından arşivlerinden tam 
bir yarar sağlamaları konusunda sahiplerine destek olmak, 

 Bu dermelerden çoğunun büyümeye devam ettiğini ve gelecek 
nesiller içinde sahiplerinin ailelerinde kalmaya devam 
edebileceğinin fark edilmesini sağlamak (Gale, 2012). 

Belirtilen bu nedenlerle Birleşik Krallık’ta özel arşivlerin bakımı, 
korunması, denetimi, restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması 
konusunda gerekli pek çok çalışma yapılmakta, politika geliştirilmekte, 
eğitimler verilmekte ve projeler geliştirilmektedir. Bu projeler için özel sektör 
de teşvik edilmektedir. Bu projelerde genellikle arşivlerle ilgili sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör temsilcileri, çeşitli arşiv kurum ve kuruluşlar ve 
kütüphaneler de proje ortağı olarak projeleri dâhil olmakta, projeler ortak 
çalışma ile her kesimin katkısı alınarak yürütülmektedir.  

Birleşik Krallık’ ta uygulanan özel arşiv çalışmalarının, bu konuda 
yeterliliği olmayan ülkeler tarafından izlenmesi, kendi mevcut durumlarının 
saptanması, ulusal projeler haline getirilerek bu ülkelere uygun olan 
kısımlarının geliştirilerek uygulanması, yeni projeler üretilmesi, bu 
konularda gerekli destek ve eğitim programlarının hazırlanması vb. konular 
için son derece önemlidir.    
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Özel Arşivler ve Danimarka’da Özel Arşiv Uygulamaları 

Tuğçe KOZAN 

“Arşivler önceki insanlar tarafından üretilmiş olsa da 

şimdiki ve gelecekteki insanlar içindir ” 

Terry Cook, 1997. 

 

Öz 

Kültürel ve tarihî mirasın en önemli taşıyıcılarından birisi de arşivlerdir. Kamu 
ve özel arşivlerdeki, belgeler ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü hakların 
teminatı olarak görülmeli ve gereken önem verilerek bilimsel arşivcilik yöntem 
ve teknikleriyle hizmete sunulmalıdır. Kamu arşivlerinde arşiv belgelerinin 
sağlanması, korunması, tasnif edilmesi ve araştırmaya açılması çalışmaları 
daha bilinçli yürütülmektedir. Bu çalışmaların, nitelik itibariyle arşivsel 
değere sahip özel arşiv malzemesi olabilecek belgeler için de aynı bilinçle 
yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü resmî arşiv belgelerinin “resmî görüş” 
içinde sunduğu çoğu bilginin fazlası hatta kimi zaman aslı özel arşiv 
belgelerinde yer almakta ve çalışmalara birincil kaynak oluşturmaktadır. 
Çalışma kapsamında öncelikle literatür çerçevesinde arşiv, arşiv belgesi, 
arşivsel değer ve özel arşiv kavramları açıklanacaktır. Köklü bir arşiv 
geçmişine sahip Danimarka’da arşiv ve özel arşiv uygulamalarına 
değinilecektir. Çalışmanın amacı, özel arşiv belgelerinin önemini ortaya 
koyarak, ülkemizde yapılacak arşivcilik çalışmaları için kaynak 
oluşturmaktır.   

 

Temel Arşivcilik Kavramları 

Esas konusu özel arşivler olan bu çalışmada, özel arşiv anlatımına 
geçmeden önce arşivciliğin bazı temel kavramlarına değinilmelidir. Çünkü 
özel arşivin ne olduğu, değeri ve önemi ancak diğer arşivcilik kavramlarıyla 
ilişkisini ve arşivcilik çalışmalarındaki farklı yerini ortaya koyarak mümkün 
olabilecektir. 

Bundan dolayı, öncelikle “arşiv” kavramının ne olduğunun 
açıklanması gereklidir. Fakat birçok farklı disiplinin çalışma konusu olan 
arşiv kavramının gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilim insanları 
veya arşivciler tarafından benimsenmiş standart ve doğru kabul edilen bir 
tanımı bulunmamaktadır (Rukancı, 2011, s. 53).  Arşiv kavramı, Arşivcilik 
Terimleri Sözlüğünde “Arşivlik değeri nedeniyle, yaratılmalarından sorumlu 
kişilerce, kendi kullanımları için, bunların işlevsel haleflerince veya arşivler 
tarafından, elenerek veya elenmeden saklanan, güncel olmayan evrak” 
olarak tanımlanmıştır (Ataman, 1995). Buna benzer başka bir tanımda ise 
“Bir devletin, bir şehrin veya bir şahsın geçmişine ait belgelerin topluluğudur” 
şeklinde tanımlamıştır (Aren, 1976, s. 13; Aktaran: Yalçın, 2013, s.21). Çok 

da güncel olmayan yukarıdaki tanımlar; arşivi, “Kurumların, gerçek ve tüzel 
kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ya da işlemler sonucu 
oluşan, toplanan, biriken ve bir nedenden ötürü saklanan dokümantasyon” 
(Demir, 2009, s.3) olarak ele almakta “Arşiv belgesi veya arşiv malzemesinin” 
karşılığı olarak ifade etmektedir.  
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Diğer taraftan Alman arşivist Adolf Brenneke arşivin tanımını yasal 
veya iş faaliyetleri sonucunda meydana gelen belgelerin, gelecek nesillere bir 
kanıt olarak aktarılması için muhafaza edildiği yerler olarak tanımlamıştır 
(Schellenberg, 1996, s. 12; Aktaran: Yalçın, 2013, s. 21). Özel arşivlere 
değinen bir başka tanımda ise arşivler “Kamu kurumları, özel kişiler veya 
özel kuruluşlar tarafından oluşturulan belgelerin gelecek nesillere eksiksiz 
olarak aktarılması için uluslararası standartlarda saklandığı ve hizmete 
sunulduğu yer” olarak tanımlanmıştır (Yalçın, 2013, s. 22). Bu tanımlardan 
da arşiv belgelerinin muhafaza edildiği organizasyon, kurum “arşiv binası” 
ifade edilmektedir. Arşiv denildiğinde bu iki ifadenin akla geliyor olması 
kavram kargaşasına sebep olmaktadır.  

Arşivler, bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği bu çağda artan önemi ile 
sahip olduğu belgelerin, belgelerin ait olduğu şahısların ve kurumların, 
dolayısıyla devletin ve devleti var eden toplumun hafızasını, belli bir düzen 
içerisinde geçmişten günümüze ve geleceğe aktarmak amacıyla yürüttüğü 
faaliyetlerin icra edildiği yerler olarak kabul görmelidir. Bu bağlamda arşiv, 

“Özel ve/veya tüzel kişiler tarafından üretilen veya alınan, arşivsel değere 
sahip belgeleri belirli standartlar dâhilinde seçme, koruma ve kullanıma 
sunmaktan sorumlu kurum ve bunların saklandığı yer” olarak tanımlamak 
daha doğru olacaktır (Belge Yönetimi ve .., 2009, s. 4).  

 Yukarıdaki tanımda üzerinde durulması gereken diğer bir kavram 
“arşiv belgesi”nin ne olduğudur. 20. yüzyıl boyunca, özellikle İkinci Dünya 
Savaşı’nda sonra bağımsızlığını ilan eden devletlerin millî kimliğinin önemli 
bir sembolü olarak kurulan millî arşivlerde savaşın etkisiyle ve kamu 
hizmetlerindeki hızlı artış sebebiyle oluşan belge yığınlarının muhafaza 
edilmesi ve esasında arşiv belgesinin ne olduğu, değerlendirilmesi ve 
ayıklanması en çok tartışılan arşiv konularından birisi olmuştur (Justrell, 
1999/2013, s. 35). Kurum ve kuruluşların yönetimsel faaliyetleri sonucu 
oluşan üzerinde bilgi kayıtlı olan her türlü belgenin arşiv belgesi olarak 
saklanması ve hizmete sunulması arşivlerde fiziksel yetersizliğe sebep 
olabileceği gibi gereksiz bir iş yükü oluşturacaktır. Bu nedenle, “Arşiv 
belgesi” kavramıyla “İdari ve/veya entelektüel kullanımı nedeniyle saklanıp 
düzenlenen arşivsel değere sahip belge” olarak anlaşılmalıdır (Rukancı ve 
Anameriç, 2010, s. 168).  

 Bu tanımdan yola çıkarak bir başka üzerinde durulması gereken 
kavram ise belgeye, arşiv belgesi niteliği kazandıran “arşivsel değer”in ne 
olduğudur. Bu kavram temelde belgelerin varlık nedeninin, saklanma 
sebebinin ve geleceğe taşınma gerekliliğinin karşılığıdır. Bir arşiv belgesi; 
yönetsel, kanıtsal, mali, tarihi, entelektüel, kültürel, antik, kendine özgü 
(manevi), yasal ve parasal (maddi) değerden herhangi birine veya birkaçına 
sahip olması nedeniyle arşiv belgesi niteliği ve etki alanı kazanır (Rukancı ve 
Anameriç, 2010, s. 168; Rukancı, 2011, s. 494). Belgenin sahip olduğu 
nitelikler arşivciler tarafından detaylı incelenip varsa arşivsel değeri ortaya 
konularak önem dereceleri ile saklama süreleri belirlenmeli ve gereksiz 
görülenlerin imha edilmesi işlemleri gerçekleştirilmelidir. 

 Arşivlerde gerçekleştirilmesi gereken yukarıda anılan faaliyetler, 
arşivciliğin uygulama gerektiren bir alan olmaktan daha çok akademik bir 
disiplin olarak görülmesi gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Çünkü 
“arşivcilik” belgelerin arşivlere nasıl transfer edileceği, ayıklama işinin nasıl 
yapılacağı, niteleme ve düzenlemenin hangi düzende olacağı, arşivlerin 
halkın hizmetine nasıl sunulacağı gibi iş ve işlemlerin bütünüdür (Yalçın, 
2013, s. 23). Tüm bu faaliyetler ile arşivcilik sadece “hukuki-idari” temelde 
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yapılan bir uğraş olmaktan çıkıp, “sosyo-kültürel” işlevini de gözeten 
bilimsel bir disiplin olarak günümüzde yerini almıştır.  

Arşivsel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için arşivcilerin 
ya da diğer bir ifadeyle arşivistlerin de bu bilim dalında eğitim almış 
kişilerden oluşması gerekmektedir. Öyle ki arşivci denildiğinde arşivlerde 
rutin evrak işi yapan memur değil “Arşiv belgelerinin belirlenmesi, 
tanımlanması, korunması, düzenlenmesi ve kullanıma sunulması işlemlerini 
ya da bu işlemlerden en az birini modern arşivcilik ilkeleri çerçevesinde yerine 
getirebilen, arşivcilik eğitimi almış kişi” akla gelmelidir (Rukancı ve Anameriç, 
2010, s. 166).  

Kavramsal olarak açıklanması gereken diğer bir başlıkta arşiv 
türleridir. Arşivler, mevcut belgelerin mülkiyet sahipliği, kullanıma 
sunulması, erişim şartları ve amaçlar bağlamında Özel ve Kamu Arşivi olmak 
üzere iki farklı türe ayrılır. Kamu arşivleri, yasal süreleri dolduktan sonra 
ilgili mevzuat gereğince devlet arşivlerine devredilmekte ya da kurumların 
kendi arşivlerinde hizmete açılan kamuya ait belgelerden oluşan arşiv 
türüdür (Anameriç, 2011, s. 71). Özel arşivler ise içerikleri, mülkiyeti ve 
kurumsal aidiyetleri bakımından kamu arşiv belgesine göre daha farklı 
niteliğe sahiptir. Özel arşivler, idari ve siyasi yapı dışında yer alan şahıs, 
kurum ve birimlerin ürettikleri arşivsel malzeme ve bu belgeleri barındıran 
kurumları ifade eder (İcimsoy, 2007, s. 48).  

Özel arşivler ait oldukları kişi ve kurumlarla ilgili tarihsel ve toplumsal 
açıdan arşivsel değere sahip doğrudan bilgi içermelerinin yanında,  resmî 
arşiv belgelerinin “resmî görüş” içinde sunduğu çoğu bilginin tamamlayıcısı 
olma yönünden de araştırmacıların ve ilgililerin kullanıma sunulması 
gereken kaynaklardır.  

 

Özel Arşivlerin Özellikleri 

Özel arşivler, mülkiyeti belli bir şahıs veya kuruma ait, dermesinde 
belirli bir konuda farklı türde kaynaklar bulunduran (yazılı doküman, görsel 
işitsel malzeme, şahsa ait eşyalar vb.) çoğu zaman da özel erişim 
kısıtlamalarıyla kullanıma sunulan arşivlerdir. 

Kamu faaliyetleri dışında üretilen her türlü belge arşivsel değere sahip 
olacak olmaları sebebiyle özel arşiv kapsamına girebilir. Dolayısıyla bu 
belgeler çok farklı alanlarda, kurumlarda ve şahıslarda bulunabilirler. Bu 
nedenle özel arşivlerin en belirgin özelliği içeriklerine ve üretilen belgelere 
göre türlere ayrılmalarıdır. Ülkemizde, noterlik arşivleri, siyasi parti 
arşivleri, sivil toplum kuruluşları arşivi, iş (meslek örgütleri) arşivi, vakıf 
arşivleri, kişi/aile arşivleri, basın-yayın kuruluşu arşivleri ve banka arşivleri 
bu türlere örnek olarak gösterilebilir (Anameriç, 2009, s. 72). Bu türler 
ülkelerin idari ve sosyal yapılarına göre de değişiklik göstermektedir. Yurt 
dışında bunların yanında, kültürel örgütlerin arşivleri (archives of cultural 

organization), bilimsel örgütlerin arşivleri (archives of scentific 
organisations), dini arşivler (religious/church archives), işletme arşivleri 
(business archives), üniversiteler ve yükseköğretim kurumları arşivleri 
(college and universty archives)  bu türde arşivler olarak değerlendirilir 
(Seton, 1984). 

Özel arşivlerin, satın alma, bağış veya miras yoluyla edinimi de bir 
diğer özelliğidir. Kamuda üretilen belgelerin arşivsel yönetim süreci birimler 
tarafından yürütülürken, özel arşivler kişi ve kurum imtiyazları dâhilinde 
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devlet adına yetkili kurum tarafından transfer edilebilmektedir (Cook, 1989, 
s. 3-4).  

Özel arşivler, resmî bir düzenleme standardına tabi olmadıkları için ise 
her zaman dağınık ve düzensizdirler. Diğer standart olmayan durum ise özel 
arşiv koleksiyonunun gizliliği ve erişim izinleridir. Genellikle bağışçının veya 
mirasçının iznine bağlı olan bu durumda devlet arşivlerinde olduğu gibi 
belirli bir kullanım prosedürü veya saklama süresi yoktur (Ataman, 1997). 

Özel arşivlerin bir başka özelliği, kamu arşivlerine kıyasla orijinallik ve 
doğruluk tespitinin daha güç olmasıdır. Bu nedenle, bu tür 
koleksiyonlardaki belgelerin sahte veya yanlış bilgiler içerebiliyor olabileceği 
göz ardı edilmemelidir (Aracı, 2010, s. 6). 

Diğer taraftan özel arşivlerin önemini ortaya koyan en önemli özelliği 
ise belli bir amaç için oluşturulan ve tarafsız olmayan devlet belgelerinde var 
olan bilgilerin tamamlayıcısı olmalarıdır (Baruh, 2015, s. 372). Özel arşiv 
belgeleri tümüyle güvenilir olmamasına karşın, birçok konuda bilinenin 

aksine çoğu zaman devlet arşivinde bulunanlara göre daha aydınlatıcı ve 
anlaşılır bilgiler içerebilmektedirler (Rukancı ve Anameriç, 2010, s. 167). 
Örneğin, İkinci Dünya Savaşı’nın kazananı Naziler olsa ve sadece resmî 
kayıtlardan bu süreç okunsa idi, Yahudilere yapılanları hiç bilmiyor 
olabilirdik. Edhem Eldem’in bir söyleşisinde dile getirdiği gibi “Bizim 19. 
yüzyılda kalmış “Tarih belge ile yazılır” mantığını geride bırakmamız lazım… 
Tarihin ilginç tarafı bilmediğinizi veya bildiklerinize meydan okuyanları 
okuyarak sorgulamaktır” (Çoban, 2015).  

Özel arşivler ile ilgili vurgulanması gereken diğer bir özellik de bu tür 
arşivlerin genellikle devlet geleneği olan ve bürokrasi mekanizmasının uzun 
süre belirli kurallar çerçevesinde yürütülen devletlerde görülüyor olduğudur 
(Anameriç, 2009, s. 72). Bu nedenle çoğunlukla devlet idaresinde görev 
yapmış veya toplumda yaptıklarıyla iz bırakmış kişi, aile, vakıf, dernek, vb. 
yarı kamusal ve özel kuruluşların ürettiği ortak miras öğesi olabilecek özel 
arşiv belgeleri, özel mülkiyete ait olsalar dahi; devleti ya da kamuyu 
ilgilendirmeleri durumunda bu belgelerin devlet kontrolünde ortaya 
çıkarılması, edinilmesi ve erişime açılarak kullanıma sunulması 
gerekmektedir. 

 

Danimarka’da Özel Arşiv Uygulamaları  

Danimarka, resmî adıyla Danimarka Krallığı Avrupa’nın en eski 
devletlerinden  ve dünyanın en eski krallıklarından biridir. Aynı zamanda, 
M.S. 900’lü yıllarda Viking Kralı Gorm’dan günümüzde Kraliçe Margrethe 
II’ye kadar devam eden en uzun ömürlü monarşi yönetim şekline sahip 
ülkelerden de birisidir. Ülke tarihinde İngiltere’yle yapılan sürekli savaşlar 
önemli yer tutmaktadır (Danish History…, 2018). Başkent Kopenhag’da 
bulunan ve 400 yıldan fazladır aynı binada hizmet veren Danimarka Ulusal 

Arşivleri (The Danish National Archives) ise ülke tarihine açılan bir kapıdır. 
Danimarka Devlet Arşivleri’nde geçmişi 1100 yıl geriye giden eşsiz arşiv 
belgeleri arasındaki işgal kayıtları, Kalmar Birliği1 kayıtları, ülkenin Batı 
Hint Adaları’na sömürge uyguladığı döneme ait kayıtlar ve daha fazlası 
bulunmaktadır (The Danish National…, 2018). 

                                                           
1 XIV-XVI. yüzyıllar arası üç İskandinav ülkesinin (Danimarka, Norveç ve İsveç) bir tahtın 

egemenliği altında bir araya gelmesi sonucu oluşan birliğe verilen addır. 
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Resim-1: Danimarka Ulusal Arşiv Binası’ nın Dış Görünüşü 

Danimarka arşivcilik geleneğinin oluşumunda oldukça eskiye dayanan 
siyasi, idari ve kültürel nüfuzu belirleyici tarihe sahiptir. Ortaçağ’dan 
itibaren Kopenhag, Roskilde ve Kallaundborg şehirleri arşiv depolarının 
oluşturulduğu önemli şehirlerdendir (Norberg, 2003, s. 90). Kallundborg, 
XV. yüzyılda krallık ve krallık meclisinin arşivlerinin depolanmasıyla ön 
plana çıkmıştır. 1664 yılında ise Kopenhag’daki sarayda eski krallık arşivleri 
Kral III. Friedrick’in emriyle birleştirilmiştir. XVIII. yüzyılda arşivlerin 
kamuya açılması üzerine, tarihçiler buralarda araştırmalarını yürütmüşler 
ve arşivlere dayalı yayınlar yapmışlardır. 1861 yılında ise, Kültür, Adalet, 
İçişleri ve Ekonomi Bakanlıklarının arşivleri bir yasal düzenlemeyle 
birleştirilmiş, aynı yıl Kültür Bakanlığı’nın denetimi altında, Bakanlıkların 
dosyaları üzerinde provenans ilkesine2 uygun düzenleme çalışması 
başlatılmıştır (Kutluoğlu ve Keskin, 2008, s. 34). 

Günümüzde ise, Danimarka’da arşivcilik faaliyetleri Kültür 
Bakanlığı’na bağlı olarak Danimarka Ulusal Arşivleri ve Devlet Arşivleri 
tarafından yürütülmektedir. Devlet Arşivleri, Danimarka Ulusal Arşivleri, 
Danimarka Veri Arşivleri (Danish Data Archives), Danimarka Ulusal Ticaret 
Arşivleri (Danish National Business Archives) ve Viborg, Aabenraa ve 
Odense’deki üç eyalet arşivinin ortak adıdır. Ulusal Arşiv, 1582’den beri aynı 
binada bulunmaktadır. Amacı, tarihsel değeri olan orijinal belgeleri 
saklamak, toplamak ve halkın erişimine açmaktır. Ortaçağ’ dan bugüne 
uzanan arşiv kayıtları 160 kilometrelik raflarda tutulmaktadır. Ortak tarihî 
ve kültürel mirasa ait begeler, fotoğraflar, krallar ve kraliçeler gibi ülke 
tarihindeki önemli kişi ve olaylara ait kayıtlar ile özel kişiler ve özel 
kuruluşlardan sağlanan koleksiyonlar ve Danimarkalıların yaşamlarına dair 

                                                           
2 Aynı provenansa (kaynak, köken, menşe) sahip belgelerin, başka bir provenansa sahip 

olanlarla karıştırılmaması gerektiğini öngören temel ilkedir. 
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her türlü belge ulusal arşiv koleksiyonunu oluşturmaktadır (Rigsarkivet…, 
2018). 

 

Resim-2: Danimarka Ulusal Arşiv’in rafları 

Danimarka Ulusal Arşivi ve devlet arşivleri faaliyelerini ilk olarak 
1992’de kabul edilen daha sonra üç kez  (1997, 2000, 2007) revize edilen 
Arşiv Kanunu (The Danish Archives Act) kapsamında yürütür. 56 maddeden 
oluşan bu kanuna göre Devlet Arşivleri Kültür Bakanlığı tarafından atanan 
“Ulusal Arşivci - The National Archivist” tarafından idare edilir. Danimarka 
Arşiv Yasası, kamu idari makamları, mahkeme ve kiliseler tarafından 
üretilen belgeler için geçerlidir. Danimarka’daki kamu arşivleri ise, devlet 
arşivleri (state archives), yerel (local) ve bölgesel (regional) arşivlerden 
oluşmaktadır. Kanuna göre, ulusal arşivci aynı zamanda devlet arşivlerinin 
de üst düzey yöneticisidir (Promulgation of the Danish…, 2007). 

Danimarka Ulusal Arşivleri’ nin önemli bir kısmını da özel işletmelerin, 
kişilerin ve ailelerin tarihsel arşivleri oluşturmaktadır. Danimarka Arşiv 
Yasası kapsamında bu arşivler, mülkiyeti devlete ait olmamasına rağmen, 
Danimarka halkına ve devletine ait tarihî, kültürel ve sosyal anlamda öneme 
sahip bilgiler içermeleri durumunda korunmaları ve Ulusal Arşiv’ e 
aktarılmaları gerekmektedir.  

Danimarka Ulusal Arşivi’nin, Arşiv Yasası’nın özel arşiv belgeleri ile 
ilgili “özel arşivler” başlıklı 11. bölümünde yer alan 7 maddelik düzenlemesi 
şu hükümleri içermektedir: 

 Kamu arşivleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi (Act on Processing of 
Personel Data)3 ile ilgili yasada kapsanan türdeki arşivler de dahil 
olmak üzere, özel kişiler, dernekler, organizasyonlar vb. kaynaklı 
özel arşivleri toplayabilir, alabilir ve saklayabilir. 

                                                           
3 Danimarka’da Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun, Danimarka Veri Koruma 

Kurumu'nun yetkisi altındadır. Yasanın amacı, kişisel verilerin başkaları tarafından 
kullanılması durumunda gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterileceğini 
garanti altına almak ve gerçek kişileri korumaktır. 
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 Devlet Arşivleri, faaliyetlerinin bir parçası olarak özel arşivleri 
toplar ve korur diğer kültürel veya araştırma kurumlarıyla iş 
birliği yapar ve danışmanlık hizmetleri verir. Kültür Bakanlığı, bu 
iş birliğini teşvik edecek bir komite oluşturacaktır. 

 Özel arşivlerin kamuya ait arşivlere aktarılması durumunda, 
aktarılan taraf ile erişilebilirlikle ilgili aktaran arşiv arasında bir 
anlaşma yapılacaktır. Danimarka Veri Koruma Kurumu’ndan 
görüş aldıktan sonra, Kültür Bakanlığı, Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Yasası kapsamındaki materyalin erişilebilirliği hakkında daha 
ayrıntılı kurallar önerebilir. 

 Kültür Bakanlığı, kamu arşivi olmaksızın faaliyetlerinin bir 
parçası olarak özel arşivleri toplayan ve koruyan kurumları 
onaylayabilir ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun 
kapsamındaki kayıtları transfer edebilir. Transfer onayı, kurumun 
bu yasanın 9. maddesinin 4. bendi4 ile 46. maddesinin 2. bendi 
uyarınca öngörülen koruma ve erişilebilirlik şartlarına uyması 

şartına bağlıdır. 

 Genel olarak araştırma veya kültür faaliyetleri için önem taşıyan 
özel belgelere sahip olan herkes, bu kayıtlar ülkeden çıkarmadan 
önce Devlet Arşivleri kayıtları kopyalama yetkisine sahiptir. 

 Devlete, miras yoluyla tahakkuk eden bir malın arşiv kayıtları 
varsa, bu kayıtlar doğrudan Devlet Arşivlerine devredilir. 

 Mülki sahibi olmayan (bona vacantia) özel belgeler devlete aittir. 
Bu tür kayıtların veya bu gibi belgelere sahip olanların bulunması 
durumunda kayıtlar derhal Devlet Arşivlerine aktarılır 
(Promulgation of the Danish…, 2007). 

Bu hükümlere ek olarak kanunun arşiv belgelerine erişim ile ilgili 
düzenlemelerin yer aldığı 6. bölüm,  23. madde 1. bendi gereğince; özel 
kişilerle ilgili özel bilgileri içeren arşiv belgeleri kişi 75 yaşındayken 
erişilebilir duruma gelir (Promulgation of the Danish…, 2007) 

Yine bu hükümlere ek olarak kanunun arşiv belgelerine erişim 
kısıtlamalarının yer alıdığı 7. bölüm, 35. madde gereğince; özel şahıslar 
hakkında bilgi içeren bir arşiv eğer mahkemelerden devredilecek ise 
Danimarka Mahkemesi İdaresinin rızasını gerektirir ve Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Hakkında Kanun kapsamında erişime açılır (Promulgation of the 
Danish…, 2007). Çünkü Danimarka’da bilgi edinme hakkı kuralları 
yürütme, merkezi ve yerel birimlere karşı uygulama alanı bulurken, 
parlamento ve mahkeme belgeleri üzerinde uygulanmamaktadır (Norberg, 
2003, s. 91).   

Yukarıdaki hükümler gereğince Danimarka’da devlet arşivi temsilcileri, 
özel arşiv belgeleri ile ilgili konuları tartışan ve yürürlüğe sokan Özel Arşiv 
Komitesi üyeleri aracılığıyla özel arşivlerin sağlanması ve korunması 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal Arşiv’ in aşağıdaki organizasyon 
şemaşında da özel arşivlerin sağlama ve koruma birimine bağlı olduğu 

görülmektedir. 

                                                           
4 Yasanın 9. madde 2. bendi hükmü şöyledir: Kamu arşivlerine aktarılan özel kayıtlara erişim 

talepleri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren ilgili kamu 
arşivleri, söz konusu Kanun hükümlerine uygun olarak karar verilir. 
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Şekil-1: Danimarka Ulusal Arşivi Organizasyon Şeması 

Yukarıda anılan kanun hükümleri gereğince üzerinde durulması 
gereken diğer bir konu da, özel kişi ve kurumların mülkiyetinde olan 
arşivlerin özel anlaşmalarla kabul edilmesidir. Danimarka Devlet 
Arşivleri’ne aktarılacak özel arşivler her iki taraf için de gönüllülük esasına 
dayalı olarak imzalanan antlaşmalar çerçevesinde yapılır. Anlaşma 
kapsamında, aktarılacak arşivde nelerin koruma altına alınacağı, hangi 
şartlarda erişime sunulacağı gibi hususlar belirlenir (Rukancı, 2011, s. 57). 

Danimarka’da, özel arşivlerin niteliklerine göre aktarıldığı yerlerde 
değişiklik göstermektedir. Ülkenin küçük bölgelerindeki kişi ve kurumların 
özel arşivleri bölgesel arşivlere aktarılarak koruma altına alınır. Bunun yanı 
sıra sanatçı ve çeşitli alanlarda tanınmış kişilerin arşivleri ise Kraliyet 
Kütüphanesi’nde tutulmaktadır. Danimarka göçmenlerine ait özel belgeler 
eğer Danimarka Devlet Arşivi’ni tamamlayacak nitelikte değil ise 
Aalborg’daki Danimarka Göçmen Arşivi’ne aktarılmaktadır (Rukancı, 2011, 
s. 57).  

2007 yılında Danimarka Ulusal Arşivi’ne aktarılan özel arşiv 
koleksiyonlarından birisi de, 25 yıl boyunca toplanan yaklaşık 30 metre raf 
genişliğindeki koleksiyonuyla LGBT-Danimarka5 arşividir. 2007 yılının yaz 

aylarında LGBT-Danimarka Derneği ciddi bir ekonomik kriz yaşayıp iflas 
etmiştir. Akabinde dernek tüzüğü ve Arşiv Yasası hükümleri gereği derneğin 
arşivi Ulusal Arşive aktarılmıştır. Aktarımdan sonra, arşiv belgelerinin yer 
aldığı tüm kutular barkodlanıp, arşiv veritabanına (www.sa.dk/daisy) 
aktarılarak erişilebilir hale getirilmiştir (Edelberg, 2015, s. 201-203). 

                                                           
5 The Danish National Association of Gays, Lesbians, Bisexuals, and Transgender People - 

Danimarka Ulusal Eşcinseller, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Transeksüel İnsanlar Derneği. 

http://www.sa.dk/daisy
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Danimarka arşivcilik alanında İskandinav ülkeleri (İsveç Finlandiya, 
Norveç, İzlanda) ile de sürekli bir iş birliği içerisindedir. İskandinav 
ülkelerinin ulusal arşivleri, üç yılda bir bölge arşivcileri için bir konferans 
düzenlemektedir. Bu konferanslar serisi, düzenli bir şekilde üç yılda bir beş 
İskandinav ülkesinin katılımıyla bu ülkelerden birinde yapılmaktadır.Ortak 
mirasa katkı sağlayan bu konferanslar serisinin ilki 1935’te Stockholm’de 
gerçekleştirilmiştir. 1939’da Kopenhag’da düzenlenen ikinci konferansın 
konuları ise Arşivlerde Provenans Sistemiyle İlgili Çalışma Deneyimleri, 
Arşivcilerin Eğitimi, Arşiv Binalarının Oluşturulması ve Kamu ve Özel 
Arşivler başlıkları olmuştur (Kutluoğlu ve Keskin, 2008, s. 35-36). Diğer bir 
iş birliği de Danimarka’nın girişimleriyle 1954 yılından itibaren bu beş 
ülkenin Nordisk Arkivnyt adıyla yayınladıkları ortak arşivcilik dergisidir. 
Dergi beş ülkenin millî arşivleri tarafından finanse edilmekte, editörlük ise 
bu beş ülke arasında dönüşümlü olarak yapılmaktadır (Nornberg, 2003, s. 
93). 

Danimarka’da, genel olarak arşivcilik çalışmalarının ve bunun altında 

özel arşiv çalışmalarının ve tartışmalarının  eski tarihlerden itibaren önemle 
üzerinde durulduğunu söylemek mümkündür. Bu durum üzerinde ülkenin 
çok eskiye dayanan siyasi, idari ve kültürel varlığının etkisi olduğu açıktır. 
Çalışmanın başında da dile getirdiğimiz özel arşivlerin çoğunlukla devlet 
geleneği olan ve bürokrasinin uzun süre belirli kurallar çerçevesinde 
yürütülmüş olduğu devletlerde görülüyor olmasına Danimarka yerinde bir 
örnektir. Danimarka’da yürütülmekte olan özel arşiv çalışmalarında en 
dikkat çeken uygulaması ise özel arşivler faaliyetlerinin kurulan özel arşiv 
komisyonu tarafından yürütülmesidir. Bunun yanı sıra özel arşivlerin 
Ulusal Arşiv’in organizasyonunda ayrı bir birim olması ve 56 maddelik 
Kanun’un 7. maddesinin özel arşivler ile ilgili hükümlerin yer alması ülkede 
özel arşiv çalışmalarının standartlar çerçevesinde yürütülmesini 
sağlamaktadır. 

Buna karşılık, kanunda özel arşivlerin açık bir tanımı yapılmalı ve Özel 
Arşiv Komisyonu üyelerinin kimlerden oluşacağı belirtilmelidir. Çünkü bu 
komisyon disipliler arası çalışacak arşivciler ve hukukçulardan oluşmalıdır. 
Ülkede arşivciliğin bağımsız bir disiplin olarak görülmemesi de önemli bir 
sorundur. Arşivcilik bugün birçok ülkede bilgi ve belge yönetimi alanı ile 
ilişkili olarak yürütülmektedir. Çünkü tarihsel süreçte arşivler sadece 
belgelerin muhafaza edildiği ortamlar olmaktan uzaklaşarak belgeleri halka 
daha kalite sunmak amacıyla belge yönetimi teori ve uygulamalarından 
faydalanmıştır (Justrell, 1999/2013, s.56). Danimarka’da ise bilgi ve belge 
yönetimi alanında hiç olmamakla beraber, tarih eğitimin bir parçası olarak 
ve Ulusal Arşiv’in bağımısız yürüttüğü eğitim kurslarıyla arşivcilik eğitimi 
verilmektedir.  

 

Türkiye’de Özel Arşiv Uygulamaları  

Köklü bir tarihe ve zengin kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, 
Osmanlı Devleti’nden devralınan büyük mirasla dünyanın en zengin arşiv 
potansiyeline sahip sayılı ülkelerinden birisidir. Osmanlıların yayıldıkları 
coğrafi alanın büyüklüğü ve devlet olarak var oldukları zamanın uzun bir 
zaman dilimini kapsaması sebebiyle arkasında bıraktığı arşivlik malzeme, 
oldukça fazla ve bir o kadar da önemlidir. 

Bugün bu arşivler, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’ne (DAGM) bağlı olarak İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire 
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Başkanlığı’nın yanı sıra, Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyet 
Arşivi ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarında muhafaza edilmekte ve 
kullanıma sunulmaktadır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde, ortalama 700 yıllık bir tarihî ve kültürel birikime sahip 
bu arşiv mirası, sadece Türkiye tarihi için değil, Osmanlı Devleti’nin 
yönetiminde bulunan farklı din ve etnik kökene sahip diğer ülkelerle birlikte 
dünya kültür tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. 

Osmanlı Devleti bünyesinde modern arşivcilik çalışmaları, Tanzimat 
döneminde (1839-76) başlamış ve gelişmiştir. 1845 yılında devrin Maliye 
Nazırı Saffetî Paşa’nın Topkapı Sarayı Enderun Hazinesi’nde saklanan 
belgeleri ve defterleri kalemlerine göre ayrılıp, ayıklandığı, depolara 
yerleştirildiği bir ayıklama işlemi başlatmış, bunun sonucunda da 9 Kasım 
1846 tarihinde Hazine-i Evrak Nezareti kurulmuştur. II. Meşrutiyet 
döneminde arşivlerimiz ilk defa araştırmalara açılmış, tasnif heyetleri 
Hazine-i Evrâk’ta bazı tasnifler gerçekleştirmişler, kurum arşivlerinde 
düzenlemeler ve arşiv belgelerine dayalı yayınlar yapılmıştır. 1984 tarihli ve 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu ile de Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur (Çetin, 2006, s. 10-14). 

Türkiye’de, kamu ve özel arşivlerdeki tüm arşivcilik faaliyetleri DAGM 
denetimi ve sorumluluğundadır. DAGM, bu faaliyetleri 3473 sayılı 
“Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun” ve buna bağlı olarak çıkarılan “Devlet Arşiv Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütür.  

Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, basın yayın 
kuruluşlarının, kişi ve aile arşivlerinde siyasetçi ve işadamlarına ait ülkenin 
siyasi, kültürel ve tarihi mirası açısından önemli özel arşivler vardır. Söz 
konusu yasal düzenlemeler kamu arşivleri ile ilgili uygulamaya yönelik 
çeşitli hükümler içerse de, özel arşivler ile ilgili hükümlerin işlem ve 
uygulamalarında olumsuzluklar vardır. Kanun ve yönetmeliğin özel arşivler 
ile ilgili hükümleri şunlardır: 

 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te özel arşiv 3. 
maddenin (a)6 bendinde belirtilen muhtevada olup da, “Kamu kurum 
ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde 
bulunan benzeri belgelerin meydana getirdiği arşivler” olarak 
tanımlanmıştır (Devlet Arşiv …, 1993). 

 Yönetmelikteki “özel arşiv” tanımı, Kanun’un 1. maddesinde belirtilen 
“Kuruluşların7 işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından 
muhafazası gereken muhtevada olup da, kamu kurum ve kuruluşları 

                                                           
6 Söz konusu (a) bendinde belirtilen muhtevada arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet 

hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş 
yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların 
işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin 

geleceğine tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi 
gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla 
ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, 

edebî, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, 
düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeşitli 
sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plân, harita, proje, mühür, 
damga, fotoğraf, film, plâk, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, 
ifade etmektedir.  

7 Bu kuruluşlar, genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler, üniversiteler ve bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunlarla kurulan 
kamu bankaları ve teşekkülleridir. 
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dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde bulunan benzeri 
belgelerin meydana getirdiği arşivleri” ifade etmektedir 
(Muhafazasına…, 1988). 

 30568 ve 3473 sayılı kanunlarda ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik’te belirtildiği üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 
bu tür malzemeyi ilgili mevzuat çerçevesinde kendi bünyesinde 
toplama yetkisi vardır. Bu yetki yönetmeliğin 7. maddesinde “Özel 
Arşivlerin Satın Alınması” başlığı altında açıklanmıştır. Buna 
maddeye göre; “Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve 
tüzel kişiler elinde bulunan arşiv malzemesi gerektiğinde Genel 
Müdürlüğün tespit edeceği değer üzerinden satın alınabilir” 
denilmektedir. 

 “Özel Arşivlerin Yurt Dışına İzinsiz Çıkarılamayacağı” başlıklı 8. 
maddesine göre ise “Özel arşivler veya arşiv malzemesi hüviyetindeki 
belgeler, her ne sebep ve suretle olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar 
hâlinde yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu çeşit arşiv malzemesinin 

yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli izin, gerçek ve tüzel kişilerin 
talebi üzerine Başbakanlık’ça verilir” (Devlet Arşiv…, 1993). 

 Yürürlükte olan bu düzenlemelere bakıldığında, özel arşivler 
konusunda daha kapsamlı yasal hükümlere ihtiyaç olduğu açıktır. Özel 
arşiv tanımı ile kamu kurum ve kuruluşları dışında üretilen her türlü 
belgenin özel arşiv belgesi olabileceği anlaşılmaktadır. Tanımda, bu 
belgelerin arşivsel değerinin olması gerektiği vurgulanmalıdır. 
Düzenlemelerde, özel arşivlerle ilgili yapılacak faaliyetlerde yetkili kurumun 
DAGM olduğu belirtilmiştir. Fakat bu yetki sadece arşivlerin toplanması, 
satın alınması olarak ifade edilmemelidir. Bu arşivlerin korunması, 
düzenlenmesi, standartlar çerçevesinde hizmete sunulması gibi faaliyetlerin 
de kanunda tanımlanması gerekir.  

 Özel arşivler alanında yasal olarak daha kapsamlı bir düzenleme yeni 
oluşturulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaşmayı bekleyen 
Millî Arşiv Kanun Tasarısı’nda da yer almaktadır. Tasarıda, özel arşiv 
mevcut düzenlemelerdeki tanıma yakın fakat daha yalın bir ifade ile 
“Kamuya ait olmayan kurumların, kuruluşların, aile ve gerçek kişilerin 
arşivleri” olarak tanımlanmıştır. Tasarının 12. maddesi özel arşivler 
başlığına ayrılmıştır. Getirilmesi düşünülen hükümler ise şunlardır:  

 Özel arşivlerde bulunan devlete ait belgeler en geç bir yıl içerisinde Kuruma9 

bildirilir. Kuruma bildirilen özel arşiv belgelerinin bir örneği alınarak tescili 

yapılır ve belge sahiplerine tescil bilgilerinin yer aldığı sertifika düzenlenir. 

 Özel arşivlerdeki devlete ait belgeler Kurumun izni olmadan alım satışa konu 
olamaz, ticari amaçla çoğaltılamaz, araştırmaya açılamaz, tahrif veya tahrip 

edilemez. 

 Özel arşivlerin satışında Kurum, önalım hakkına sahiptir. Satış, satıcı 

tarafından Kuruma bildirilir. Önalım hakkı, Kurumun bu hakkını 
kullanmayacağını bildirmesi üzerine veya satışın Kuruma bildirildiği tarihin 

üzerinden bir ay geçmesiyle düşer. Satıcı Kuruma sunduğu satış teklifinden 

daha aşağı bir ücretle başkaca bir satış gerçekleştiremez. 

 Gerçek ve tüzel kişilerde bulunan arşiv belgeleri Kurum tarafından emanete 
alınabilir, bağış olarak kabul edilebilir, gerektiğinde arşiv işlemleri yapılarak 

korunur ve araştırma hizmetine sunulabilir. 

                                                           
8 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, (18550, 10 Ekim 1984).  
9 Kanun kapsamında arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmeye yetkili kurum olarak 

kurulması planlanan kurulması planlanan “Millî Arşiv Kurumunu” ifade eder.  
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 Tescil edilmiş özel arşivlerde herhangi bir sebeple belge sahipliğinin son 
bulması durumunda yasal varisler belge sahibi olarak bu kanun 

hükümlerine uyar. Yasal varis bulunmaması durumunda belgeler Kuruma 

intikal ettirilir. 

 Özel arşiv belgeleri tescil  edildikten sonra Millî Arşiv Kurumunun izni ve 

kontrolü olmadan mekanı değiştirilemez ve yurt dışına çıkartılamaz (Millî 
Arşiv…, 2017). 

En yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Millî Arşiv Kanun 
Tasarısı özel arşivlerin tespiti, devri ve hizmete sunulması ile ilgili mevcut 
mevzuata göre daha kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır. Kişi ve 
kurumlar sahip oldukları özel arşivleri illaki devlet arşivlerine devretmek 
zorunda değildir, ancak devlet bu arşivlerden haberdar olmak zorundadır. 
Bu anlamda, yıllardır yasal düzenlemelerin eksikliği nedeniyle göz ardı 
edilen özel arşivler ve faaliyetlerinin, arşivcilik ilke ve teknikleriyle 
yürütülmesinin önünden büyük bir engel kalmış olacaktır.  

Buna karşılık tasarıda yanlış uygulamalara sebebiyet verebilecek 

olumsuzluklar gözden geçirilmelidir. Öncelikli olarak özel arşiv tanımında 
mevcut düzenlemelerde de yer almayan belgelerin arşivsel değerinin olması 
gerektiğine yer verilmelidir. Sadece özel arşiv tanımında değil kanun 
tasarısında arşiv belgesinin tanımında da bu vurgulanmamıştır. Oysaki 
arşivler ait olduğu kişi veya kurumun değeri kadar önemlidir. Bu da ancak 
arşivde mevcut belgelerin arşivsel değeri ortaya konularak mümkün 
olacaktır.  

Tasarıda, Millî Arşiv Kurumu özel arşivlerde bulunan devlet ve millet 
hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil etmek, sertifikalandırmak, 
korumak, gerektiğinde satın alarak Millî Arşive kazandırmak, tasnifini 
yaparak araştırmaya açmak faaliyetlerinden sorumlu yetkili kurum olarak 
belirlenmiştir. Ancak, oluşturulacak ana hizmet birimleri arasında bu 
faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak “Özel Arşiv Daire 

Başkanlığı”nın kurulması planlanmamıştır. Bunun yerine, Cumhuriyet 

dönemine ait özel arşivlerle ilgili yürütülecek faaliyetler “Belge Tespit ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı” görevlerinde yer alırken, Osmanlı 

dönemi ve öncesi “Tasnif Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” görevlerinde yer 
almaktadır. Özel arşiv çalışmaları bir bütündür. Bu nedenle özel 

arşivlerin ayrı bir daire başkanlığı altında Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi olarak organize edilmesi daha doğru olacaktır. 

Ayrıca, Danimarka örneğinde olduğu gibi kişi ve kurumlardan 
devlet arşivlerine devredilecek özel arşivlerin bir sözleşme, anlaşma veya 

protokol çerçevesinde devrinin gerçekleştirilmesi hükmü yer almalıdır.  
Yine aynı örnekte olduğu gibi bu alanda, bilgi ve belge yönetimi, tarih, 

edebiyat ve hukuk alanlarından uzman arşivcilerden oluşacak bir 
komisyon tarafından bu işlemler yürütülmelidir. Karşılıklı yapılacak 

sözleşme, anlaşma veya protokolde devralan kurum adına üst düzey 
yöneticilerin imzaları olmalıdır.  

 Mevcut düzenlemelerde arşivcilerin statüsü de tartışmalıdır. 
Ülkemizde uzun yıllardır üniversitelerin arşivcilik ve bilgi/belge yönetimi 
bölümlerinde bilimsel eğitim verilmektedir. Buna karşın arşivlerde istihdamı 
sağlayacak yasal bir düzenleme yoktur. Millî Arşiv Kanunu’nda, Millî Arşiv 
Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarının getirilmesi planlanmaktadır. Bu 
kadrolara atanacak personellerin hangi alanlardan olacağı kanuna dayalı 
hazırlanacak bir yönetmelikle açıklanmalıdır. Ayrıca, arşivlerin gerek idari 
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gerekse araştırma ihtiyaçlarına cevap vermesinden dolayı, arşivcilerin 
teknik arşivci ve danışman arşivci olarak sınıflandırılması gerekir. Teknik 
arşivciler, arşivcilik faaliyetlerinin teknik iş ve işlemlerinden, danışman 
arşivci ise, kullanıcı hizmetlerinden sorumlu olmalıdır. Örneğin, Danimarka 
Ulusal Arşivi’nde kullanıcıların akademik araştırmalarına rehberlik etmek 
için Ulusal Arşiv Araştırmacısı adı altında 20 kişilik personel çalışmaktadır. 

 Ayrıca özel arşiv kapsamında değerlendirilen kent arşivlerine ait 
belgelerin sağlanması, denetimi ve gözetimi gibi konular Kanuna uygun 
yayınlanacak Yönetmelikle tanımlanmalı ve açıklanmalıdır.  

 Özel arşiv sahiplerinin bilinçlenmesi ve hali hazırda özel arşiv 
kurumlarının yükümlüklerini bilmesi için yetkili kurum tarafından bu 
yönde tanıtım faaliyetleri yapılması ilgili daire başkanlığının görevlerine 
eklenmelidir.  

Kanunla arşivsel faaliyetlerin Türkiye gibi geniş bir coğrafyada daha 
düzenli yürütülebilmesi için merkeze bağlı bölge müdürlükleri, bölge 

müdürlüklerine bağlı olarak da il müdürlükleri kurulmalıdır. 

Tasarıda oluşturulması planlanan Millî Arşiv Kurulu’nun bir üyesinin 
de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifi ile seçilmesi sağlanmalıdır. 
Planlanan düzenlemede Adalet, Dışişleri, İçişleri, Millî Savunma 
Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu Başkanının teklifi 
ile üye seçilebilmektedir.   

 

Sonuç  

Çalışmamızda, Danimarka gibi Türkiye’den farklı bir yönetim 
sistemine demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip bir ülkenin özel 
arşiv mevzuatı ve uygulamaları ile Türkiye’deki uygulamalar açıklanmaya 
çalışılmıştır. Yapılan araştırma, Türkiye’de özel arşivler ile ilgili işlem ve 
uygulamalarda eksiklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum 
temelde ülkemizde arşivcilik alanında yeterli bilincin oluşmamasından ve 
yasal düzenlemelerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.  

Türkiye’de bilimsel ilkelere uygun kapsamlı bir arşiv kanununun 
yürürlükte olmaması, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ile özel arşiv 
belgelerinin tespiti, düzenlenmesi, korunması, uygun depolama şartlarının 
oluşturulması, halkın ve bilimsel çalışma yapacakların hizmetine 
sunulmasında sorunlar yaşanmasına neden olmuştur (Keskin, 2012, s. 5). 
Kararname, genelge, yönetmelik adı altında çıkan birçok mevzuat da 
Türkiye’de arşiv hizmetlerinin örgütlenmesinde yeterli değildir.  

Yasal düzenlemelerdeki eksiklik arşiv hizmetlerinin yanı sıra, ortak 
miras söz konusu olduğunda önemi daha da artan, arşivcilerin etik 
kurallarını da doğrudan etkilemektedir. Çünkü mesleki etik ilkeleri; 
ulusal/uluslararası norm ve standartlar ile ülkelerin ilgili mevzuatı 
çerçevesinde belirlenmektedir. Bu nedenle, oluşturulacak iyi bir kanun 
doğrudan mesleki etik kurallarını etkileyecek, dolayısıyla arşivcilik 
mesleğinin gelişimi ve toplumdaki saygınlığının arttırılmasına, arşivcilerin 
meslekte karşılaştıkları sorunlara aynı ya da benzer çözümlerle 
yaklaşmalarına ve arşivcilerin kendi aralarında ortak bir dil geliştirmelerine 
katkı sağlayacaktır (Akdoğan ve Subaşıoğlu, 2017, s. 838).  

Bu bağlamda, umarız ki Millî Arşiv Kanunu en kısa sürede yasalaşarak 
belirlenen eksiklikler yasaya dayalı çıkacak yönetmelikle yeniden 
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düzenlenir. Böylelikle, ülkemizde arşivler ve buna bağlı olarak özel arşivler 
gereken önem çerçevesinde hizmete açılacaktır.  
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Kanada Özel Arşivleri 

Erkan ÖZDEMİR 

 

Öz 

Arşivler, geçmişin incelenmesinde yol gösterici özelliğe sahip olan ve kanıt 
niteliği taşıyan hafıza depolarıdır. Bir ülkenin kültürel mirası olarak da ifade 
edilen arşivlerin kapsamı, arşiv türüne göre değişkenlik göstermektedir. 
Kişiye, aileye veya bir topluluğa ait olan belgeler özel arşiv kavramının 
oluşmasını sağlamıştır. Bu arşivler, dönemin şartlarını gelecek kuşaklara 
aktarmak açısından günümüz koşullarında gizli bir silah olarak 
düşünülebilir. Kanada’da arşivler üzerine birçok çalışma bulunmasına 
rağmen özel arşivler hakkında yeterli bilgiye ulaşılabilecek esere 
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; Kanada’da özel arşivlerin ne durumda 
olduğunun ve ülkemiz açısından bir farklılığın bulunup bulunmadığını tespit 
etmektir.    

 

Kanada, tarihini ve kültürel mirasını belirleme ve koruma konusunda 
oldukça başarılıdır. Kanada’da arşiv belgelerini elde etmek için gösterilen ilk 
çaba, Quebec Edebiyat ve Tarih Topluluğu tarafından sergilenmiştir. 
Topluluk 1824 yılında kurulmuş ve 51 yıl sonra bünyesine bağlı Ziraat 
Bölümü’nde bir arşiv şubesi oluşturmuştur. İlk arşivci, eski el yazmalarını 
toplayan gazeteci Douglas Brymner’dir (Ghosh, 2011, s. 13). Devlet 
Bakanlığı’ndaki kayıtların koruyucusu olarak ise Henry Morgan 
görevlendirilmiştir. 1867 yılında dört il bir araya gelerek “Konfederasyon” 
adında bir birlik kurmuş ve ulusal bilincin ve kimliğin oluşmasını 
sağlamıştır. Ulusal arşiv tarihinin ilk dönem arşivcileri, Kanada dışındaki 
arşivlerde korunan kayıtların kopyalarını, Kanada içindeki özel kişilerin ve 
kuruluşların kayıtlarını ve hatta eserlerini toplamışlardır (Yee Goh, 2002, s. 
36). 1989’da Kanada arşiv kurumlarındaki ulusal ihtiyaç ve öncelikler 
üzerine yapılan bir anket, diğer Kanada arşivlerinde benzer eğilimleri ortaya 
çıkarmıştır. Bu eğilimlerle birlikte, arşiv ve kütüphane gibi bilgi 
kurumlarının üzerindeki kamu talep ve beklentileri önemli ölçüde artmıştır. 
Bu durum arşivlerin, geleneksel kamu hizmetlerini sunma yöntemlerini 
yeniden değerlendirmeye zorlamıştır (Enns, 1993, s. 3). 

1897 yılında arşivlerin tutulduğu Ottawa’nın Batı bloğunda meydana 
gelen yangın, gerekli önlemlerin alınmadığını gözler önüne sermiştir. Bu 
nedenle etkin olmayan arşivlerde sorumluluğu ve kontrol birliğini 
sağlayacak bir komisyonun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu 
komisyonun ilk önerisi ise İngiltere’deki Kayıt Ofisine benzeyen bir Kayıt 
Ofisi inşa edilmesidir. Komisyon üyeleri çeşitli devlet daireleri tarafından 
tutulan arşivlerin merkez kayıt bürosuna aktarılmasını savunmuştur. 
Ayrıca “Kanada Arşivlerinin sürekliliğini oluşturmak ve sürdürmek” 
amacıyla özel arşivler edinmesi gereken “Kayıtlardan Sorumlu 
Koruyucu”nun atanmasını öneriştir (Yee Goh, 2002, ss. 37-38). Bu öneri 
özel arşivlere duyulan ilginin oldukça eskilere dayandığını göstermektedir. 
Gelecek kuşaklara taşınacak olan kültürel mirasın öneminin erken 
dönemde fark edilmesi, arşivlerin gelişimini kuşkusuz hızlandırmıştır. 
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1912’de, Birleşik Krallığın dışında federal bir ülkeye ait en eski arşiv 
yasalarından biri olan Public Archives Act (PAA), ülkenin arşiv yasası olarak 
kabul edilmiştir. (Yee Goh, 2002, s. 38). Yasayı eleştirenlerin sayısı fazla olsa 
da uzun yıllar yasada bir değişiklik yapılmamıştır.  

1987’de Ulusal Kanada Arşivleri Yasası’nın (NACA) yürürlüğe girmesi 
ile PAA yürürlükten kaldırılmıştır. Hükümetin yasa üzerine çalışma 
yapmasına ve arşivciler tarafından düzeltme talebinin bulunmasına rağmen 
75 yıllık bir sürenin geçmesi, hükümet desteğini alma sürecinin uzun bir 
siyasi ve yasama süreci olabileceğini göstermektedir. Hükümet, 1912 
yönetmeliğinin ağırlıklı olarak kâğıt temelli bir ortamda tasarlandığını ve 
“yeni depolama ve bilgi aktarım teknolojisinde” karşılaşılan güçlükleri ele 
almadığını kabul etmiştir. Yeni yasa, ulusal arşivlerin “hükümet kayıtlarının 
yönetiminde öncü bir rol oynamak ve arşiv etkinliklerini ve arşivciliği teşvik 
etmek” için yasama temelinin sağlanması gereğinden kaynaklanmıştır. 
NACA’nın temel hedefi, “Ulusal önemi olan özel ve kamusal kayıtların 
korunması ve erişimin kolaylaştırılması” açısından Kanada Ulusal 

Arşivlerinin (NAC) görev süresinin netliğini sağlamaktır. 2004 yılında, 
NACA’nın yerine, Kanada federal hükümetinde mevcut arşiv yasaları olarak 
kabul edilen Library and Archives of Canada Act (LACA) getirilmiştir (Yee 
Goh, 2002, s. 42). Yasaların ve tüzüklerin sürekli gelişim ve değişim 
içerisinde olması, çağın gereklerine uygun hareket edilmeye çalışıldığını 
düşündürmektedir. Bu bağlamda, eserlerin korumasına ilişkin oluşturulan 
telif hakları ve teknolojik gelişmeler arşiv yasasının şekillenmesinde etkin 
rol oynamıştır. 

Arşiv kullanıcılarının arşiv kurumundan beklentileri ve istekleri de 
kurumun yapısının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Enns (1993), 
arşivlerde aile geçmişi araştırması yapmak isteyen insanların sayısındaki 
artışa dikkat çekmektedir. Bu durum insanların değişen doğasının en 
dramatik örneğidir. Örneğin Kanada Ulusal Arşivleri’nde, 1973-74’te alınan 
sorguların yüzde 42’si doğadaki “tarih” idi; yani akademik çevredendi. 1982-
83 yılları arasında bu yüzde 20’ye düştü. 1990-1991 yılları arasında, Ulusal 
Arşivlerdeki kayıtlı araştırmacıların yüzde 48,4’ü araştırma amaçları olarak 
soy bilimi tespit ettiler. 

Arşivciler ve arşivler neredeyse her zaman rol ve sorumluluklarını 
yerine getirirken yasal yetkilere tabidir. Bu otoritenin kapsamı, arşiv 
kurumunun türüne, idari özerkliğin derecesine ve kurumun daha büyük 
kurumsal bütününe nasıl uyum sağladığına bağlı olarak değişir. Resmî, 
yasal ve idari araçların sağladığı bağımsızlık derecesi bir arşiv programının 
başarısını veya başarısızlığını belirler (O’Brien, 1984, s. 38). Bu nedenle, bir 
ülkenin arşiv sisteminin hangi arşiv türlerini içerdiğini bilmek 
gerekmektedir.  

 

Kanada’daki Arşiv Türleri 

Kanada arşiv sistemi, temel olarak dört ana arşiv türünü içermektedir. 
Bu ana arşiv türleri de kendi içlerinde bölümlere ayrılarak güçlü bir sistemin 
oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda Kanada’nın arşiv 
türleri şu şekilde listelenebilir: 

i) Devlet Arşivleri, 
a) Ulusal organizasyonlar ve federal hükümet 
b) İl veya bölgesel arşivler 
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ii) Yerel Yönetim Arşivleri 
a) Şehir Arşivleri 

iii)  Kamu arşivleri 
a) Kütüphaneler 
b) Müzeler 
c) Üniversiteler 
d) Dernekler 

iv) Özel Arşivler 
a) Dini arşivler 
b) Tıp arşivleri 
c) İşletme arşivleri 

1970’lerde Kanada’da çeşitli kilise, kurumsal, şehir ve üniversite 
arşivleri, tutanaklar, yönetim organının önerisi, cumhurbaşkanı tarafından 
gönderilecek bir mektup, komite direktifleri, yönergeler, tüzük, mutabakat, 
yönetmelik vasıtasıyla veya bir üniversite yasasında ima edilen genel idari 
sorumluluğun bir parçası olarak kurulmuştur. Arşiv kuran ve 

operasyonlarının doğasını ve kapsamını tanımlayan yetkililer, dönemin 
koşulları ışığında arşivlerin rolleri ve işlevleri üzerine inceleme yapmaya 
ihtiyaç duymaktadır. (O’Brien, 1984, s. 41). Hangi arşiv türü olursa olsun o 
arşivi etkileyen bir denetim mekanizması vardır. Bu bağlamda arşiv türlerini 
genel kapsamlarıyla ele almak, konunun anlaşılması açısından faydalı 
olacaktır. 

Bu bölümde diğer arşiv türlerinden kısaca bahsedilecek, özel arşivler 
üzerinde ise daha detaylı bir inceleme yapılacaktır. 

 

Devlet Arşivleri 

Devlet Arşivleri (state archives), “Merkezi olarak kayıtları tutularak 
koruma altına alınan siyasi, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel öneme 
sahip, devlete ait belgelerin tümü ve bunların yönetiminden sorumlu kurum” 
(Karakaş, Rukancı ve Anameriç, 2009, s. 15) olarak tanımlanır. 

Kanada’da Devlet Arşivleri iki kategori altında sınıflandırılmaktadır:  

 Ulusal organizasyonlar ve federal hükümetler  
 İl veya bölgesel arşivler 

Ulusal Organizasyon ve Federal Hükümetler kategorisi altında Kanada 
Ulusal Arşivleri, Kanada Tarihi Binalar Envanteri, Dışişleri Bakanlığı ve Millî 
Savunma Bakanlığı bulunmaktadır. 

Ulusal Arşivler (National Archives), “Kişi veya kurumlar tarafından 
üretilen ve tarihsel öneme sahip belgeleri toplamak, korumak ve yönetmek ile 
ilgili işlemleri yürütmek ile görevli merkezi arşivlerdir” (Karakaş ve diğerleri, 
2009, s. 44). Kanada Ulusal Arşivleri 1934 yılında kuruldu ve Genel 
Hizmetler İdaresi’nin (1949-1984) bir parçası haline gelmesinin ardından 

“Ulusal Arşiv ve Kayıt Servisi” (NARS) olarak yeniden adlandırıldı. Ulusal 
Arşivler, 1984 yılında (1 Nisan 1985 yılından itibaren geçerli olmak üzere) 
bir ajans olarak tekrar bağımsızlığına kavuşarak “Ulusal Arşiv ve Kayıtlar 
İdaresi” (NARA) adını aldı (Glossary, 2005, s. 260). Ülkenin ulusal arşivi 
olarak kabul edilen NARA, belirli bir yılda üretilen ve değeri olduğu 
düşünülen federal belgeleri içerisinde barındırır. İl veya Bölgesel Arşivler, 
belirli bölgenin kültürel mirasını oluşturan belgelerden oluşan kayıtları ifade 
etmektedir. Bu tür arşivler özel arşivler içerisinde de yer almaktadır.  
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Yerel Yönetim Arşivleri 

Yerel Yönetim Arşivleri, “Belediyelerin ya da diğer yerel yönetim 
makamlarının arşivleri ve bu tür arşivlerin yönetiminden sorumlu kurumlar” 
olarak tanımlanmaktadır (Belge Yönetimi ve …, 2009, s. 46). Kanada’da yerel 
yönetim arşivleri, aktif olarak en yoğun kullanılan arşiv türüdür. Bu 
arşivler, zaman zaman özel arşivler olarak da adlandırılmaktadır. Bunun 
temel nedeni; bulunulan bölgedeki kişilerin özel belgelerini de bağış veya 
satın alma yoluyla elde etmesidir. 

Yerel Yönetim Arşivlerinin işleyişini anlamak için Yukon Arşivleri 
incelenmiştir. Bu bağlamda elde edilen veriler ışığında; Yukon Arşivleri, 
bölgenin yerel kültürel, tarihi, sosyal vb. mirasını edinir, korur ve bunlara 
erişim sağlar. Fotokopi, harita ve fotoğraf çoğaltma hizmetleri mevcuttur. 
Arşivler, diğer kurumlardan müşterilerin kütüphaneler arası referans 
materyali de sipariş edebilir. Arşivleri bizzat ziyaret edemezseniz, yazışma 
yoluyla referans yardımı sağlanabilir. Arşivler ayrıca yerel tarihî 

kayıtlar/belgeler olan ve çeşitli konulardaki süreli yayınlar, filmler, 
fotoğraflar, radyo yayınları ve gazete kupürlerini de kullanıcıların erişimine 
sunmaktadır. Yukon Arşivleri bağış yoluyla da eser almaktadır; Bireyler, 
aileler, kuruluşlar ve işletmelerden kabul edilen belge türleri hakkında 
genelleme yapmak zordur, çünkü belge fonları ve serileri bir bağışçıdan 
diğerine büyük ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir (Yukon, 2017). 

 

Kamu Arşivleri 

Kamu Arşivi, “Hukuken kamuya ait olan arşivler” (Belge Yönetimi ve …, 
2009, s. 27) olarak tanımlanır. Kanada Kamu Arşivleri; kütüphane, müze, 
üniversite ve dernekleri kapsamaktadır. 

Kanada Kamu Arşivleri için, devlet kurumlarında daha fazla hesap 
verme isteği, arzusu ve kamu hizmeti kullanıcılarının isteklerini daha 
duyarlı hale getirme arzusu gibi ek baskılar ortaya çıkmıştır. Bu baskılar, 
bir miras kurumunun yanı sıra bir hükümet bölümü gibi hareket etmesi 
gereken arşivler için daha çarpıcıdır. Birleşik Krallık’ta Vatandaşlık Şartı ve 
Kanada’daki Kamu Hizmeti 2000 girişimleri bu eğilime iki örnektir. Bu gibi 
politika girişimleri ulusal arşiv kurumlarını somut biçimde etkilemeye 
başlamıştır (Enns, 1993, s. 3). 

Kanada Kütüphanesi ve Arşivleri (LAC), eski federal hükümet kamu 
görevlileri ile ilgili kayıtları tutmaktadır. Bu kayıtlar, kişinin istihdam 
geçmişi ve kişisel bilgileri ile ilgili bilgileri içerir. Dosyalar, bireyin doğum 
tarihine dayanan 80 yıllık bir süre boyunca saklanır. Seksen yıl sonra, tüm 
bu kayıtlar yok edilir (Library and Archives Canada, [LAC], 2017). Kamu 
arşivleri de değerli gördükleri takdirde kişilerin kayıtlarını alabilmektedir. 
Bu kayıtları da bilgi edinme ve gizlilik yasasına göre kullanıma açabilmekte 
veya erişime kısıtlama getirebilmektedir. 

Bir kişi, Kanada Kütüphanesi ve Arşivlerinden kendisine veya başka 
bir kişiye ait kayıtlara erişim sağlamak istiyorsa aşağıda verilen şartları 
yerine getirmelidir (LACA, 2017): 

 Belge taleplerinin imzalı bir şekilde teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

 İstenilen dosyayı tanımlarken isim, soy isim, doğum tarihi ve 
sosyal sigorta numarası eksiksiz olarak verilmelidir. 
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 Doğum tarihi veya sigorta numarası bilinmiyorsa ikincil bilgiler 
(istihdam tarihleri, vb.) kullanılmalıdır. 

 İstekte bulunmadan önce erişim kısıtlamaları okunmalıdır. 

İstenilen kaynaklara belirli durumlarda kurum tarafından 
sınırlandırma getirilebilmektedir. Kanada Kütüphanesi ve Arşivlerinin 
erişim kısıtlamaları şu şekildedir (LACA, 2017): 

 Yaşayan bir kişiyle ilgili kişisel bilgilere erişim, kişinin imzalı 
onayını gerektirir. 

 Eğer kişi, 20 yıldan kısa bir süre önce öldüyse, ailesi için belirli 
konulardaki belge ve bilgilere erişim sağlanabilir.  

 20 yıldan fazla bir süre için, ölen kişiye ilişkin bilgiye erişim 
konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak 
ölüm belgesi gereklidir. 

LAC’ın görev ve sorumlulukları, Kanada Kütüphane ve Arşiv Yasası 
(LACA)’na göre: 

(a) Belge mirasının sağlanması ve korunması; 
(b) Bu mirasın Kanadalılar ve Kanada’ya ilgi duyan herkes 

tarafından bilinmesi ve bu mirasa erişilmesini kolaylaştırmak; 
(c) Kanada hükümeti ve bakanlık kayıtlarının tarihi veya arşiv değeri 

taşıyan yayınlarının daimi deposu olmak; 
(d) Devlet kurumları tarafından bilgi yönetimini kolaylaştırmak; 
(e) Devlet kurumlarının kütüphane hizmetlerini koordine etmek ve 
(f) Kütüphane ve arşiv topluluklarının gelişimini desteklemektir 

(Kanada Kütüphane ve Arşiv Yasası, [LACA], s.3). 
 
 

Özel Arşivler 

Kanada’da özel arşivlerle ilgili literatürde fazla bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. “Devlet veya yarı devlet kuruluşu olmayan teşekküllerin 
arşivleri” (İslam, 2006, s. 129) olarak tanımlanan özel arşivler, her ülkenin 
işleyişine göre değişkenlik gösterebilir. Kanada yasalarında özel arşivler ile 
ilgili herhangi bir tanıma rastlanmamasına rağmen telif hakkının 
düzenlenmesi için oluşturulan “Bill C-36” yasasında özel teşebbüs-tüzel 
(şirket) kişilerin tutması/hazırlaması gereken belgeleri ibaresi dikkat 
çekmektedir. Bu yasanın ikinci bölümünde; şirket belgeleri, “Devlet 
kurumunun kontrolünde olmayan veya bakanlığa ait olmayan belgeler” (Bill 
C-36, 2003) olarak ifade edilmektedir. LACA, Kanada’nın hükümet ve 
bakanlık kayıtlarının bir araya getirildiği ülkenin kalıcı deposu olarak 
adlandırılan arşiv deposunu bünyesinde barındırır. Ulusal Arşiv Yasası’nda 
yer alan “Ulusal önem arz eden belgeler için elverişli depo” ifadesi özel sektör 
belgelerinin bu depolarda saklanmasını olanaklı hale getirmiştir. Bu ifade 
üzerine inceleme yapıldığında, “Tüm kamu belgelerinin sadece yüzde 1-5 
arası, şirket belgelerinin ise daha küçük bir yüzdesi arşivciler tarafından 

tarihsel ve arşivsel değere sahip” (Bill C-36, 2003) olarak 
değerlendirilmektedir. 

1980’lerin başından bu yana, federal ve eyalet hükümetleri, bilgiye 
erişimi sağlayarak kamu hesap verilebilirliğini arttırmaya yönelik yasal 
düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Aynı zamanda pek çok ülke, kişisel 
bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesini düzenleyerek bireysel 
vatandaşların gizliliğini korumaya yönelik önlemler aldı. Kamu gizliliğinin 
korunması kademeli olarak güçlendirilirken, özel sektör 1990’ların başına 
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kadar düzensiz kaldı. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler özel sektör ve 
devletin kişisel veri bankalarının birleştirilerek sistematik tabanda işlem 
görmesini sağladı (Canadian Historical Association [CHA], 2018). 
Kanada’nın merkezi arşiv deposu olan LAC’ın veri tabanı ile özel şirket 
kayıtlarına erişim mümkün olmaktadır. 

1993 yılında Québec, özel sektördeki gizliliği korumak için kanun 
koyan Kanadalı ilk eyalet olmuştur. Québec Medeni Kanunu’nun 1994’te 
kapsamlı bir şekilde revize edilmesi, mevcut mevzuata tabi olmayan 
bireylerin ve kuruluşların davranışlarını düzenleyerek özel sektördeki 
mahremiyetin korunmasını daha da güçlendirmiştir. Yeni Kod’un 35 ila 40. 
maddeleri, mahremiyetin ve mahremiyete tecavüz etme hakkında son derece 
geniş bir tanımlama oluşturmaktadır. Madde 35, “Her insanın itibarına ve 
mahremiyetine saygı gösterilmesi hakkı vardır, kimse, kanunen yetki 
verilmediği takdirde, kişinin veya mirasçılarının izni olmaksızın kimsenin 
mahremiyetine dokunamaz”. Böylece mahremiyet hakkı, mirasçıya 
aktarılabilen ve ölümden sonra gelişmeye devam edebilen bir mirasa 

dönüştürülür (CHA, 2018). 

Kanada’da istihdam kayıtları için merkezi bir depo bulunmamaktadır. 
Özel şirketler, kendi personel dosyalarını muhafaza eder, genellikle eski 
dosyalar belli bir süre sonra elden çıkarılır. Bazıları eski şirket belgelerinin 
bölge arşivlerine devrederken bazıları kendi arşivlerinde saklamaya devam 
etmektedir. Bu şirketlerde çalışanlar ile ilgili belgelerin gönderilip 
gönderilmediğini belirlemek için öncelikle söz konusu belgelere sahip olan  
şirketin hâlâ mevcut olup olmadığını belirlemek gerekmektedir. Kanada 
Kütüphanesi ve Arşivleri, çalışanlarla ilgili kayıtları içerebilen veya 
içermeyebilecek bazı özel şirketlerin ve kuruluşların arşiv kayıtlarına 
sahiptirler. Bazı şirketler, arşiv kayıtlarını, şirketin faaliyet gösterdiği 
eyalette veya bölgedeki Eyalet ve Bölge Arşivlerinde depolamaktadır (LACA, 
2017). 

LACA 2016-2017 yılının 4. çeyreğinde özel arşiv envanterini 
tamamlamıştır. Envanter, dijital dermeyle ilgili olup, değişen teknolojiyle 
birlikte eskimiş formatların dijital mirasın kaybedilme riski üzerine 
yoğunlaşmaktadır. 

Kanada’da bulunan özel arşivler; din, tıp ve işletme arşivleri olarak 3 
kategoriye ayrılmaktadır. Özel arşivlerin işleyişleri bu kategorilere göre 
farklılık göstermektedir. Bu bölümde, özel arşivlerin işleyişlerindeki 
farklılıkları tespit edebilmek için rastgele iki özel arşiv seçilerek 
incelenmiştir. 

Kanada özel arşivleri içerisinde yer alan “dini arşivler” bölgesel olarak 
değerlendirilmektedir. Bunun nedeni, dini arşivlerin içinde bulundukları 
bölgenin arşivine bağlı olarak hareket etmesidir. Önceki bölümlerde 
bahsedildiği gibi bazı arşiv türleri, özel arşivleri içerisinde barındırmaktadır. 
Kanada dini arşivlerini inceleyebilmek için bu kategori içerisinden “Anglikan 

Kilisesi” seçilmiştir. 

Kanada’daki Anglikan Kilisesi’nin geçmişine ilişkin verilerin 
korunmasına yardımcı olmak için genel konsey tarafından Genel Kilise 
Meclis Arşivi (GSA) kurulmuştur. Profesyonel arşivleme sistemleri, Marian 
Beyea (1975-1978) tarafından oluşturulmuş ve 1986 yılında Teresa (Terry) 
Thompson tarafından hazırlanan bir arşiv kanunu (Canon V) ile de GSA’yı 
daha kalıcı bir statüye kavuşmuştur. GSA’nın misyonu, Kanada Anglikan 
Kilisesi’nin tarihi ve etkinliklerine ilişkin herhangi bir belge, el yazması, 



 

74 

gazete, kitap, grafik ve görsel-işitsel materyalleri toplamak, düzenlemek, 
korumak ve bunlara erişim sağlamaktır (Anglican Church of Canada [ACC], 
2018). GSA için hazırlanan kanun (Canon V) ve politikalar ile arşivin işleyişi 
şekillenmiştir. GSA için hazırlanan politikalar; materyal aktarma (atıf), 
bağış, erişim, bilgi edinme özgürlüğü ve gizlilik politikasıdır. 

GSA’nın materyal aktarma (atıf) politikasına göre bir eserin atıf ölçütü 
(ACC, 2018); 

“Madde açıklaması, tarih. Dosya başlığı. Koleksiyon veya fon başlığı 
veya kısa form, Katılım / Seri / Kutu / Dosya numarası, Depo (Kanada 
Anglikan Kilisesi / Genel Kilise Meclisi Arşivleri)” şeklinde verilmelidir. 
Örnek: 12 Temmuz 1884, Isaac O. Stringer Diary 1884, Stringer ailesi fonds, 
M74-3 / 1.B.1, Kanada Anglikan Kilisesi / Genel Kilise Meclisi Arşivleri, 
Toronto (ACC / GSA).  

GSA’nın bağış politikası 5 maddeden oluşmaktadır (ACC, 2018): 

i) GSA, kilisenin tarihi ve işlevleri ile ilgili belgeleri toplamak ve 
muhafaza etmekle ilgilenmektedir. 

ii) GSA ayrıca, Genel Kilise Meclisi’ne veya Ulusal Anglikan Kilisesi’ne 
katılan bireyler ve kiliseler arasındaki belgelerin/kayıtların 
korunmasına da önem vermektedir. Bu nedenle GSA, Anglikan 
tarihini aktarmak için misyonerler ve arşiv programına sahip 
olmayan diğer ulusal Anglikan kurumlarının kaynaklarını kabul 
eder. 

iii) GSA metin, grafik ve görsel-işitsel her türlü materyali sağlar. 
iv) GSA, piskopos kâğıtları, mahalle defterleri gibi belirli bir 

piskoposluk ile ilgili kayıtları almamaktadır. Buna benzer içerik ve 
fiziksel yapıdaki belgeler piskoposluklara yönlendirilmektedir. 
Ancak uygulamada Arctic piskoposluğu ve GSA’nın bir sözleşme 
imzaladığı Keewatin piskoposluğu belgeleri gibi bazı istisnalar 
olabilmektedir.  

v) Olası bağışçılar, mevduat şartlarını konuşmak üzere bir arşivciyle 
görüşeceklerdir: Telif hakkı, kısıtlama vb. sözleşme, her iki tarafça 
da yazılı olarak imzalanacaktır. 

Mart 1989’da Kanada Anglikan Kilisesi Ulusal Yürütme Konseyi 
tarafından onaylanan Erişim ve Kısıtlama Politikası Rehberi uyarınca GSA 
belgelerine erişim, üç seviyede tanımlanmıştır. Bunlar: Açık erişim, kapalı 
erişim ve kısıtlı erişimdir. Genel Sinod Arşivleri ve Alberta Kent Arşivleri, 
erişime kapalı belgelerin bir listesini tutar. Erişimi kısıtlanan belgeler, tespit 
sırasında “Gün / Aylık Kapalı / Yıl” olarak belirlenmiştir. Kişisel/özel bilgiler 
içeren dosyalar 75 yıllık bir süre boyunca kapatılacaktır. Bir dosyada 
kişisel/özel bilgilerin bulunduğu durumlarda kısıtlama durumu, her dosya 
içindeki son tarihli maddeden kısıtlamaların kaldırıldığı yılı takip eden yılın 
ilk gününe kadardır (Örneğin, madde 20 Mayıs 1970 tarihinden 20 Mayıs 
2045’e değil, 1 Ocak 2045 gününe kadar). Kayıtları inceleme ve gerektiğinde 

fotokopi çekme izni, Genel Kurul’ dan yazılı olarak alınmalıdır. Bir kişinin 
kayıtları inceleme izni alması durumunda, GSA Arşivcisi, kişisel bilgilerin 
korunmasını sağlamak için yazışma dosyalarını inceleyecektir. Açılıştan 
önce erişim talepleri, arşivciye yazılı olarak yapılabilir. Arşivciler, daha sonra 
bu talebi Genel Kurul’ a yöneltirler. Kabul edilirse, açılış tarihinden önce 
kapalı kayıtları görüntüleme izni, Genel Kurul tarafından Alberta Kent 
Arşivleri’ne yazılı olarak verilmelidir. Kısıtlı erişim ise, MacKenzie Nehri 
Piskoposluğu’nun bazı varlıklarına uygulanmaktadır: Kilise kayıtlarında yer 
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alan bilgilere tam erişim, vaftiz, evlilik ve ölüm dâhil belgelerde açıklanan 
olaydan 100 yıl sonra verilir. Yazı iznine sahip olan kayıt konusu veya yasal 
temsilcisi olan kişiler, istedikleri zaman kayıtlarına erişebilirler (ACC, 2018). 

GSA, kişisel bilgilerin gizliliği ve bu bilgilerin korunması hususunda 
teminat vermektedir. Bu bağlamda genel kurul, bilgi özgürlüğü ve gizlilik 
politikalarına uyar. Genel kurul ve ona bağlı olan tüzel kuruluşlar Kanada 
Ulusal Standardında yer alan kişisel bilgilerin korunması ilkesine uymakla 
yükümlüdür (ACC, 2018). Bu ilke Kanada Hükümeti tarafından uygulanan 
“Kişisel Bilgi Koruma ve Elektronik Belgeler Yasası”nın 4. maddesinde 
geçmektedir. Bu bağlamda özel arşiv türü olan kilise arşivlerinde de devlete 
ait kanunların uygulandığı görülmektedir. 

Özel arşivlerin diğer bir 
kategorisi olan işletme arşivlerini 
incelemek için “Kanada Banka 
Arşiv(ler)i” seçilmiştir. Arşivin 

görevleri ve işlevleri diğer özel 
arşivlerle benzerlik göstermektedir. 
Kilise arşivlerine göre Kanada 
Bankası Arşivi içerisinde fotoğraf 
arşivinin daha fazla olduğu dikkat 
çekmektedir. Fotoğrafların 
üzerinde açıklayıcı metinlerin 
bulunması, arşivin kalıcılığını ve 

kullanılırlığını arttırmaktadır. Yukarıdaki resimde 1938 yılında arşivcilerin 
sınıflama ve kataloglama yaptıkları görülmektedir. 

Kanada Banka Arşiv(ler)i incelendiğinde kuruma ait bir politika, yasa, 
yönerge veya talimata rastlanmamıştır. Hükümet yasalarını uyguladıklarına 
dair bir yazı ile de karşılaşılmamıştır. Diğer özel arşiv türleri de 
incelendiğinde kilise arşivleri kadar detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

  

Sonuç 

Kanada arşivleri, çeşitli politika ve yasalar ile kontrol altında 
tutulmaktadır. Fakat özel arşivler devlete ait herhangi bir yasa veya politika 
içerisinde yer almamaktadır. Denetimi bölgenin arşivlerine veya Kanada 
Ulusal Arşivlerine bırakılmıştır. Özel bir arşiv oluşturmak isteyen şirketler 
veya kurumlar, ülkenin ilgili derneklerinden yardım alabilmekte veya 
serbest arşiv danışmanı olarak çalışan kişilerden ücret karşılığında destek 
alabilmektedir. 

LACA, Kanada’nın hükümet ve bakanlık kayıtlarının bir araya 
getirildiği ülkenin kalıcı deposu olarak adlandırılan arşiv deposunu 
bünyesinde barındırır.  Ulusal Arşiv Yasası’nda yer alan “ulusal önem arz 
eden kayıtlar için elverişli depo” ifadesi özel sektör kayıtlarının bu depolarda 
saklanmasını olanaklı hale getirmiştir. Bu tür gelişmelere rağmen özel 
arşivlerle ilgili kalıcı depoların oluşturulmaması önemli kayıtların yok 
olmasına neden olmaktadır. Özel şirketlerin iflas etmesi, el değiştirmesi veya 
kapatılması ile ilgili durumlarda arşivlerinin yok edildiği veya satıldığı ile 
ilgili haberler basına yansımaktadır. Bu nedenle bu tür durumlarla 
karşılaşmamak adına gereken önlemlerin alınması gerekmektedir.  Kısaca, 
Kanada’da özel arşivlerle ilgili merkezi bir arşiv deposunun bulunmaması, 
özel arşivleri önemli ölçüde etkilemektedir. Kendi kaynaklarını kendi 

Resim 1: Kanada Bankası Arşivi - Yazılı 

İletişimi 
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şartlarına göre depolamaya çalışan bu arşivler, bütçe sorunuyla da 
karşılaşmakta ve hükümetten maddi destek sağlayamadıkları için bağış 
yoluyla kaynak sağlama yolunu seçmekte ve bu nedenlerle de özel arşiv 
türleri kendi aralarında farklılık göstermektedir. Birçok şirket arşivinin 
zaman içerisinde kapatıldığı da dikkat çekmektedir. Kültür mirasının temel 
yapı taşı olarak düşünülen kişi, aile ve/veya topluluk arşivlerine gerekli 
önemin gösterilmemesi döneme ışık tutacak kaynakların yok olmasına 
neden olabilmektedir. 

Kanada’da özel arşivlerin Türkiye uygulamasından çok farklı olmadığı 
görülse de yakın zaman içerisinde özel arşivleri konu alan Ulusal, Eyalet ve 
Bölge Arşivcileri (NPTAC) adında bir konferans düzenlenmiş ve özel 
arşivlerin sorunlarını Kanada hükümetine duyurmuşlardır. Konferansın 
ana temasının arşiv depoları olduğu dikkat çekmektedir. Bu konu üzerine 
konuşmaların yer aldığı konferansta özel arşiv kayıtları için en uyumlu 
depoların belirlenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır. 
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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.  
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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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Arşivlerde Tür ve Kategorizasyon 

Fatih RUKANCI 

 

Öz 

Ülkemizde arşiv sorunu temelde, günümüzde dijital belgelerin arşivlenmesi ve 
erişimine ilişkin uygulamalar ile geçmişte depolarda atıl vaziyette bırakılmış 
belgelerin düzenlenmesiyle ilgilidir. Özellikle geçmişte ihmal edilen ve 
bilgisizlik nedeniyle bugün bir yığın halinde arşivlenmeyi bekleyen 
belgelerimiz tek tip materyalden ibaret değildir. Söz konusu arşiv ya da belge 
grubu yıllarca tek tip bir arşiv ve arşivci algısıyla en azından korunmaya 
çalışılmıştır. Zaman içinde arşivciliğin bir bilim dalı olarak gelişimi bizlere bu 
bilim dalının uğraş alanı olan arşivlerin de birçok farklı türden oluştuğunu ve 
her birine farklı yaklaşımlarla farklı uygulamalar yapılmasının gerekliliğini 
ortaya koymuştur. Bu durumda yapılması gereken, her ülkenin kendi birikimi 

ve mevzuatı çerçevesinde hem arşivlerini hem de arşivcilerini kategorize 
edecek bir bakış açısı geliştirmesidir.  

 

Arşiv teriminin kökeni, resmî daire, belediye sarayı anlamlarına gelen 
Yunanca’ da ki arkheion ve Latince’deki “archivum” dur (Binark, 1980, s. 3). 
Bu bilgi bize arşivin ilkel de olsa resmî işlerin yürütülmesindeki kayıt 
yönetiminin bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir.  M.Ö. X. 
yüzyılda Yunan evrak kayıt sisteminin bir karakteristiği olarak arşiv ofisleri, 
aynı zamanda bir noter fonksiyonuna sahipti. Bundan dolayı arşivler hem 
kamu hem de özel evrakların tutulduğu depo görevi üstlenmişlerdi. Bu 
uygulama arşivlerin bugün de bağlı bulundukları yönetimin ihtiyacı 
doğrultusunda şekillenmesine, yönetimin bir parçası olarak anılarak, 
muhafazakâr yapısını korumasında etkili olmuştur (Justrell, 2013,  s. 83). 
Arşivlerin arşiv sahipleri tarafından yararlanılan bir başvuru merkezi olarak 
ortaya çıkması belgelerin ve devlet yapısının nicelik ve niteliğine bağlı olarak 
kabul edilebilir bir durumdur. Zira arşivlerin ilk oluşumunda arşiv 
hizmetleri de bu amaç çerçevesinde şekillendirilmiştir. Patrick Cadell’in “İlk 
arşivcilerle onların 5000 yıl sonraki takipçileri arasındaki gerçek fark 
kullandıkları teknolojiden ibarettir” (Keskin, 2007, ss. 31, 82) tespiti arşivin 
geleneksel kurallar etrafında toplumdan topluma geçiş yapabilen kurumsal 
ve geleneksel yapısına dikkatleri çekmektedir. 

Arşiv kavramı ya da terimine ilişkin ortak paydalara sahip birbiriyle 
ilişkili ve birbirini tamamlayıcı birçok tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlar ve 
yaklaşımlar kimi zaman bu kavramın anlaşılmasını zorlaştırırken kimi 
zaman da bu kavramı insanların zihninde sınırları çizilmiş, tek tip bir 
algılamaya zorlamaktadır. 

Arşiv teriminin ulusal düzeydeki tanımı, her bir ülkenin arşivsel bakış 
açısını etkilemekte olup, bazıları idari ve politik değerleri vurgularken, 
diğerleri kültürel değeri ön plana çıkarabilmektedir. Bu tür durumlarda 
daha çok millî arşiv mevzuatının belirleyici olduğu görülmektedir (Justrell, 
2013, s. 50). 

Arşive ve arşivciliğe ilişkin kavramsal yaklaşım konulu araştırmaların 
ortaya koyduğu gerçek ise “arşiv” in tabi olduğu hukuk sistemi içerisinde, 
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gereksinimlere ve uluslararası standartlara uygun olarak şekillendirilebilen 
bir yapıya sahip olduğudur. Arşivin uluslararası standartlar dikkate 
alınarak, kategorizasyonu ya da doğru türler altında toplanması ise ancak 
tek tip arşiv ve arşivcilik anlayışının ve algısının terk edilmeye başlanması 
ve bitirilmesiyle olabilecek bir çalışmadır. Zira bugüne kadar ülkemiz arşiv 
mevzuatı incelendiğinde “kurum arşivi”, “birim arşivi”, “ünite arşivi” ve “özel 
arşiv” gibi bazı kategorizasyondan bahsediliyor olsa da bu ayrım, arşivleri 
türlere ayırmak ve her bir tür üzerindeki uygulamaları doğru okumak için 
yeterli olmamıştır. Ülkemizde arşiv faaliyetlerine hukuki dayanak oluşturan 
temel iki mevzuat düzenlemesi vardır ki bunlar 3473 sayılı Muhafazasına 
Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Bu 
kanun uyarınca çıkarılan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’tir. 
3473 Sayılı Kanun’un 3. maddesinde “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü”, 4. 
maddesinde ise “Kurum ve Kuruluş Arşivleri” ifadeleri ile kamu arşivlerine 
yönelik oldukça genel bir hiyerarşi ve gruplandırmadan söz etmek 

mümkündür. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde 
ile bunlara “Birim Arşivi”, “Özel Arşivler” ve 32. maddesinde “Taşra, Bölge ve 
Yurt dışı Arşivleri” ifadeleri eklenerek gruplandırma anlamında biraz daha 
detay tanımlamalara gidildiği görülür. 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun’un 11. maddesinde ise Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri belirtilirken “millî arşiv”, “arşiv müzesi” ve 
“arşiv laboratuvarı” ifadeleriyle arşivcilik faaliyetlerinin kapsam, tür ve 
niteliğine atıfta bulunulmuştur. Kamu idaresine yönelik bu yasal 
düzenlemelerde bahsedilen arşiv türleri resmî anlamda devleti ilgilendiren 
arşiv belgelerine ilişkin olarak yönetimin en üst, üst ve alt yönetim 
kademelerine yönelik bir gruplandırmadan ibarettir. 

Arşiv kavramının doğru ve tam olarak anlaşılması, ülkemizdeki “tek tip 
arşiv” arşiv algısını, kendine özgü tanımlanma ve koruma kurallarının 
bulunduğu arşiv türlerinin ayrı ayrı tanımlanması ile yok etmek 
mümkündür. Bu bağlamda arşivleri türlere ve kategorilere ayırma faaliyeti 
hem arşivlerin kapsamının anlaşılması hem de bilgi kayıt ortamlarına 
yönelik uzmanlaşmayı da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla tek tip arşiv 
algısının olmadığı yerde tek tip arşivci de olmayacaktır. Her biri arşivciliğe 
ait farklı uzmanlık alanlarında eğitim alarak sorumluluğundaki materyal 
türlerinin üretiminden imhasına kadar olan tüm süreçleri kontrol altına 
alabilecek uzmanlar, mesleği tüm detaylarıyla geliştirmek için çaba sarf 
edeceklerdir. 

Arşivlerle birlikte “bilgi merkezleri” olarak tanımlanan / tanınan 
müzelerde ise durum oldukça farklıdır. Müzelerde etki alanı, hedef kitlesi 
bağlı olduğu kurum / kuruluş bağlamında farklı isimler altında irili ufaklı 
bilgi merkezlerinin hem kendi içinde hem de ilişkisel olarak 
gruplandırıldığını / adlandırıldığını görmekteyiz. 

Müzelerin arşivlere oranla daha kesin tür ve kategorilere ayrılarak 
hizmet verdiğini söylemek mümkündür. Müzelerdeki bir diğer özellik 
müzenin isminden içeriğinin anlaşılır kılma çabasıdır ki çoğunlukla ücretli 
olarak hizmet veren bu bilgi merkezleri hem ilgi ve merak uyandırmak hem 
de ziyaretçilerini doğru bilgilendirmek için müzeleri ismiyle tanımlamaya ya 
da isim içinde çağrışım yapacak kelimeler kullanmaya özen göstermektedir. 
Müzelerdeki türlendirme ve kategorizasyon ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterse de ana hatlarıyla “koleksiyon”, “hizmet alanı”, “bağlı olduğu 
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organizasyon”, “hedef kitlesi”, “mekânı” ve “işlevlerine” göre çeşitli tür ve 
isimlerle hizmetlerini sürdürmektedir.  
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 Şemadaki gruplandırmaya alternatif gruplandırmalar yapılabileceği 
gibi, herhangi bir grup altındaki müze türünü bir ya da bir başka gruba 
dâhil etmek ya da onunla ilişkilendirmek de mümkün olabilir. Zira müzeler 
çoğunlukla mevcut kültürel mirasın birbirini bütünleyici biçimde bir arada 
sergilenmesi ya da bir tema etrafında materyallerin bir araya getirilmesi ile 
oluşturulduğundan müze küratörü veya müzenin bağlı olduğu kurum 
tarafından farklı biçimlerde planlanarak sunulabilir. Bu yönüyle müzeler 
sürekli yenilenebilen, yeniden tasarlanabilen, genişletilebilen, 
ilişkilendirmeye bağlı olarak birleştirilebilen değişken bir yapıya sahiptir. 
Dolayısıyla müzenin türü aslında kuruluş aşamasında belirlenir ve tüm 
tasarım ve planlamalar ona göre yapılır. 

Arşiv türlerine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda dikkate alınması 
gereken en önemli nokta “arşiv” in bir organizasyon olarak mı yoksa belge 
topluluğu olarak mı türlere ayrılacağıdır. Eğer yöneticisi, mevzuatı, 
materyalleri ve mekân özelliklerinin hepsi bir bütün olarak türlere ayrılacak 
ise arşivi yalnızca bir organizasyon olarak algılayıp birbirlerinden bazı temel 

farklılıkları olan arşivleri ayrı bir tür halinde kategorize edebiliriz. Şayet 
ayrım ya da türlere ayırma, materyal bazlı olacak ise yoğunluğu veya miktarı 
belirgin bir biçimde fazla olan materyal grubu arşivin türünü belirleyici bir 
unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Bu iki yöntem arasında bir seçim yapma 
zorunluluğu yoktur. Zira bir organizasyona ait farklı materyallere sahip 
arşiv türleri de alt gruplar olarak belirtilebilir. Burada önemli olan, hangi tür 
olursa olsun arşivin, varlık nedeni ile doğru orantılı bilgi/belge barındırması 
ve hizmetlerini kendi hedef kitlesi doğrultusunda geliştirebilmesidir. Arşiv 
türlerinin doğru olarak belirlenemediği bir organizasyonda örneğin kâğıt 
materyaller ile dijital ortamdaki materyaller aynı ortamda bulunabilir. Her 
ikisinin de varlık nedeni ve korunma süreleri ve amaçları birbirinden 
farklıdır. Bununla beraber saklama sürelerine bağlı olarak her iki kayıt 
ortamı da çoğu zaman birbirinin devamı ya da tamamlayıcısı olduklarından 
bir arada tutulmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki arşiv belgesinin temel 
niteliği kanıt değeri taşımasıdır. Bu nedenle aslında hiçbir belge bir 
başkasının yerini tutamaz ve doğru ilişkilendirilmeleri halinde bir arada 
korunmaları da oldukça yanlıştır. Dolayısıyla bilişim teknolojilerinin doğal 
sonucu olarak arşivler “dijital arşivler” ve “geleneksel / klasik arşivler” 
olarak bilgi kayıt ortamı bazında ayrılmaktadır. Klasik arşivlerin dijital 
olarak kullanıcılarına hizmet vermesi arşivin klasik arşivden dijitale 
dönüştüğü anlamına gelmez. Zira geçerli olan belgenin asıl nüshasıdır ve 
asıl nüsha yitirildiğinde dijital kopya yalnızca size bilgi verir. Bu nedenle 
kâğıt belgelerden oluşan bir arşiv tüm saklama ve koruma planlarını 
belgelerin asıl nüshalarına göre yapmalı diğer tüm uygulamaların bilgi 
yayımı / paylaşımı ile ilgili olduğu unutulmamalıdır. Arşiv türlerine ilişkin 
belirgin ve kurumsal bir ayrım da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 
(Ankara) ve “Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (İstanbul)”nın ayrı bina ve 
şehirlerde hizmet veriyor olmasıdır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

içindeki bu yapılanma arşivlerin kapsam ve dönem olarak ayrılması olarak 
değerlendirilebilir. Ancak buradaki temel ve basit ayrımda dahi arşiv 
belgelerinin devamlılığı ve bütünsel ilişkileri dikkate alındığında örneğin 
1923-1928 arası ve belki bir süre sonrası Osmanlıca arşiv belgelerinin 
Cumhuriyet Arşivinde mi, Osmanlı Arşivinde mi ya da her ikisinde birden 
mi değerlendirileceği gibi bazı belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir. Zira 
arşivleri türlere ayırırken dönem ya da dil / alfabe tabanlı ayrımlarda 
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belgeleri birbirinden kesin çizgilerle ayırmak kimi zaman sorunlara yol 
açabilir. 

Arşivleri türlere ayırırken arşivi meydana getiren materyalin fiziksel 
yapısı, kayıt ortamı, gizlilik derecesi, içeriği, hedef kitlesi dikkate alınabilir. 
Bu bağlamda birçok arşiv türü ya da arşiv grupları oluşacaktır. Sözgelimi 
herhangi bir kurumun; kartografik, fotoğraf, efemera, kâğıt belge, dijital 
belge, gazete, mikrofilm, film, ses kaydı, plan, çizim gibi birçok arşiv türüne 
sahip olduğunu görebiliriz. Bunların tümü arşive sahip olan kurum veya 
kuruluşun görev ve faaliyet alanı ile ilgili bilgier ve veriler içerir çoğu zaman 
da o kurum ya da kuruluşun ismiyle anılır. Ancak kurum ya da kuruluşun 
ismi bize yalnızca arşivin içeriği muhtemel içeriği hakkında bilgi 
vermektedir. Bu nedenle örneğin banka arşivleri adı altında bir 
türlendirmeye gitmek materyal odaklı bir ayrımı içermediğinden banka 
arşivlerinde hangi tür materyalin bulunduğu hakkında çok net bilgiler 
çağrıştırmaz. Materyal odaklı yapılacak bu türlendirme her materyal türünü 
kendi içinde kurumsal ve fonksiyonel ilişkiyi koruyarak tasnif etmemize 

engel değildir. Zira örneğin bir cd grubu ilişkili olduğu dosya ya da klasör 
grubuyla ilişkilendirilebilir. Ancak her ikisi de farklı tanımlama alanları 
altında tam olarak nitelendirilmeli bir bütünün parçası olarak 
ilişkilendirilmelidir.  

Arşivlerin hedef kitlesi, belgelerin gizlilik dereceleri, hizmete sunulma 
ve erişim koşulları ile ilişkili olarak yapılan bir tanımlama bir arşiv türü 
olarak nitelendirilemez. Örneğin Sivil Toplum Kuruluşu Arşivleri, Noter 
Arşivleri, Folklor Arşivleri ya da Federal Arşivler birer farklı arşiv türü 
değildir. Yalnızca bağlı bulundukları ya da üretildikleri kurum, yasal 
düzenlemeler ve içerdikleri bilgiler farklıdır. Materyal odaklı nitelemelerde 
ise çoğunlukla tanımlamada ortak alanlar kullanılarak hepsi benzer şekilde 
tasnif edilir ve nitelenirler.  

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, farklı materyal 
türüne ait olsa bile bir belgeyi ya da bir resmî işleme ait olan belgeleri 
eklerinden ayırmamaktır. Dolayısıyla arşiv belgesi (records) bu noktada 
çoğul anlam taşır ve belge ekleriyle bir bütündür temel ilkesi her zaman 
geçerlidir. Belgenin eklerindeki farklı ses kaydı, görüntü ve çizim yine kendi 
tanımlama alanları çerçevesinde ayrı ayrı nitelenmelidir. Hemen hemen tüm 
ülke ve kurumlarda karşımıza çıkan bir başka ayrım ise, ilgili mevzuatın 
yüklediği görev ve sorumluluklar bağlamında kurum içerisindeki hiyerarşik 
arşiv isimlendirilmeleridir. Bunlar devlet arşivleri, kurum arşivleri, birim 
arşivleri ve ünite arşivleri olarak bir hiyerarşik yapıyı ortaya çağrıştıran bir 
bölümlemedir. En küçüğünden en büyüğüne aslında birbirilerinin 
bütünleşmesiyle büyüyen arşivlerdir. Miktar olarak büyüyen arşivler temsil 
kabiliyetini de arttırdığından ilk etapta farklı arşiv türü olarak algılansa da 
bu tür bir ayrım tüm kurumlarda aynı olduğundan ve içerik ve materyal 
türü bağlamında bir farklılaşmadan söz edemediğimiz için gerçekte bunlar 
birer arşiv türü olarak kabul edilmemelidir. 

Özel arşiv ve kamu arşivi ise birbirini bütünleyici iki unsur olarak ele 
alınmalıdır. Özel arşivlerin “subjektif bir birikim ya da toplama” ile oluşması 
ve resmî faaliyetin bir nedeni ya da sonucu olmaları noktasındaki daha zayıf 
kanıtsal değeri doğal olarak tüm dikkat ve yoğunluğun kamu arşivlerine ve 
resmî belgelere yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Özel arşivlerin ise 
sıradan bir koleksiyon muamelesi görmesi zamanla önemini giderek 
azaltmıştır. Özel arşivleri farklı kılan bir başka önemli özellik arşiv 
üzerindeki mülkiyet ya da gözetim (custody) hakkıdır. Bu durum özel 
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arşivleri çoğu zaman izne tabi kullanıma mahkûm bırakmış ve kamunun 
incelemesine uzak ya da yasaklı kılmıştır. Bir kurum kendi tarihine ilişkin 
özel arşiv belgeleri ile kültürel tarihini yansıtırken resmî belgeleri ile de 
faaliyetlerini kanıtlar. Arşivcilik belgeler arası ilişki kurma mesleği olarak bu 
iki arşivi ilişkilendirerek kurumun geçmişini bütüncül bir biçimde ortaya 
koymayı amaçlamalıdır. 

Müzelerdeki içerik tabanlı ayrımlar resmî arşivlerde faaliyet türü (seri) 
olarak ifade edilebilir. Özel arşivlerin tasnifinde ise konuya, döneme ve 
kişilere göre tasniften bahsedilebilir. Örneğin folklor arşivi bir konuyu 
çağrıştırmaktadır ve birçok materyal türünün bir araya gelmesiyle bütünlük 
kazanır. Burada önemli olan folklor arşivine özgü bir tanımlama / 
nitelemenin olmamasıdır. Folklor arşivini farklı kılan belgelerin içeriğidir, 
tanımlama ya da erişim unsurları değildir. Bu noktadan hareketle arşivlerin 
hizmete sunma koşulları, içerikleri, bağlı oldukları kuruluş, hedef kitleleri 
nedeniyle farklı isimler alıyor olması ya da farklı isimlerle biliniyor olması 
onların her birinin farklı bir arşiv türünü temsil ettiği anlamına gelmediği 

sonucunu çıkarabiliriz. Zira arşivleri isimlendirme noktasında herhangi bir 
sınır koyamayız buna mukabil arşiv türü ise tamamen farklı bir kavramdır 
isimlendirmeyle türlerin artması ya da azalmasını ilişkilendirmek doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır. Nitekim arşivlerde tür kavramının, oluşum biçimi, 
fiziksel yapısı, tanımlama unsurları, erişim unsurları, koruma ve saklama 
koşulları bağlamında algılanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Arşiv türleri günümüzde en çok dijitalleştirme işlemlerinde gündeme 
gelmektedir. Dijitalleştirme cihazları arşiv belgelerinin türüne bağlı olarak 
farklı hassasiyet ve özelliklerde üretilmektedir. Bu bağlamda belki de 
herhangi bir arşiv dijitalleştirilirken öncelikle hangi tür belgeden ne kadar 
dijitalleştirme yapılacak sorusu ilk akla gelen veya irdelenmesi gereken bir 
konu olarak önceliğini korumaktadır. Arşiv dijitalleştirildiğinde ise yine 
farklı bir arşiv türü oluşmaz yalnızca asıl belgelerin dijital kopyaları hızlı 
erişim ve dağıtıma hazır hale getirilir. Arşivcilikte dijital arşiv kavramı 
belgelerin dijital ortamda üretilmesiyle daha fazla ilgilidir. Sonradan 
dijitalleştirilen belgeler birer dijital yedekleme ve kopyalamadan ibarettir. Bu 
kopyaların dijital arşivle bütünleştirilebilmesi için fiziki asıllarıyla ve eğer 
varsa dijital ortamda üretilen ilişkili / ardışık belgelerle standart tanımlama 
unsurları üzerinden tam ve doğru ilişkilendirilmeleri gerekir. Aksi takdirde 
iki farklı dijital arşivden bahsedilir ki burada çoğu zaman dönemsel ayrımlar 
yapılarak birbirinin devamı olan arşivlere farklı erişim yöntemleri 
uygulanmak zorunda kalınmaktadır. 

Arşiv materyalleri için birinci öncelik belgelerin ve içerdikleri bilgilerin 
korunabilmesidir. Koruma ve saklama uygulamalarında ise arşivde bulunan 
materyal türünün fiziksel ve kimyasal özellikleri ön plana çıkmaktadır. Eğer 
doğru bir yaklaşımla materyal odaklı türlere ayrılmış bir arşive sahip iseniz 
her materyal türü için kendine özgü koruma malzemeleri, ısı, ışık ve nem 
değerlerini uygulayabilirsiniz. Arşivlerde dijitalleştirmenin uzun süre 
koruma gerektiren belgelere uygulanması içinde bazı riskler ve farklı 
öngörüler barındırdığı için belki de çok önemli belgeler birden farklı 
materyale aktarılabilecek ve bunlar arasında eğer doğru yöntem ve teknikler 
uygulandı ise en uzun ömürlü materyal gelecekte yalnız başına birçok 
kıymetli belge için depolama ortamı olarak tercih edilebilecektir. Materyal 
odaklı ayrım aynı zamanda arşivlerin farklı formatlardaki sürdürülebilirliği 
için bir karşılaştırma fırsatı ve olanağı sunabilir. Bu ayrımda dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta yalnızca materyal türlerinin doğru belirlenmesidir, 



 

94 

farklı fonlar aynı materyal türüne ait olsalar bile asla birbirine 
karıştırılmamalıdır. Arşivcilikteki temel prensipler arşivlerin türlerine 
ayrılması ile ilgili değil onların kanıtsal değerinin korunmasıyla ilgilidir. 
Kanıtsal ve idari değeri zayıflatacak veya ortadan kaldıracak herhangi bir 
ayrım asla kabul edilemez. Arşiv belgelerinin farklı ortamlarda korunması 
onların birbirleriyle olan anlamsal ve kanıtsal bağlarının koparılmaması ve 
doğru ilişkilendirilmeleri koşuluyla hayata geçirilecek bir uygulamadır. 
Arşivcilikte erişim ve düzenleme kütüphanecilik ile temelde bazı farklılıklar 
göstermektedir.  

Arşiv belgeleri idari organizasyon yapısına göre fon ve serilere göre 
tasnif edilir. Araştırmacı bu durumda belgelere isabetli erişim için fon ve seri 
isim/kodlama bilgileri ve bunların içeriği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
Araştırmacının bu bilgilere sahip olması ise rasyonel bir beklenti ve yaklaşım 
olarak kabul edilemez. Bu nedenledir ki, arşiv araştırmacıları da yine 
anahtar kelimeler, konu ve tarih bağlamında araştırma yaptıkları için bu 
kez arşivdeki araştırma araçları ve rehberler belgelerde bu unsurların yer 

alacağı tanımlama unsurlarına ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla arşiv 
belgelerinin kanıtsal, fonksiyonel ve idari yapıyı yansıtacak biçimde 
düzenlenmeleri belgelerin yalnızca doğru depolandığı anlamına gelmektedir. 
Depolanan belgeler eğer araştırmacının ihtiyaç duyacağı erişim uçları ile 
tanımlanmamışsa arşivlerde yalnızca doğru depolama yapılmış ancak etkin 
ve kolay erişim sağlanamamıştır. Temeldeki bu farklılık ise arşivlerin 
türlendirilmesinde yine materyal odaklı farklı alanlarda ve tam tanımlamayı 
ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca farklı materyallerin ayrı yerlerde 
depolanmasının bilgi erişim anlamında herhangi bir sorun çıkarmayacağını 
da ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde arşivciliğe ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, kamu 
arşivleri üst başlığı altında devlete bağlı ya da devlet denetiminde resmî 
faaliyet yürüten kurum kuruluş arşivleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Buradaki 
temel sorun ise ortak bir mevzuata ve bazı standartlara uygun olarak 
yürütülmesi gereken arşivcilik faaliyetlerinin farklı ve çoğu kez de yanlış 
uygulamalarla kendini göstermesidir. Buna neden olarak da yaptırım gücü 
ve denetimi etkili bir “millî arşiv kanunu”nun çeşitli nedenlerle sürekli 
ertelenerek yürürlüğe girmemiş olması gösterilebilir. Millî arşiv kanunu 
taslağında ve mevcut kanunda (3473 sayılı kanun) arşivlerin korunması, 
devri, ayıklama-imha ve düzenleme konuları ayrı ayrı ele alınırken tüm 
arşivler için aynı uygulamaların yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 
Arşivlerin materyal odaklı türlere ayrılarak farklı özelliklere sahip arşiv 
materyallerinin farklı koruma ve düzenleme yöntemlerinin olması 
gerektiğine dair herhangi bir açıklama mevcut değildir. Zira ülkemizde 
“arşiv” kavramı temelde iki farklı arşivi çağrıştırır ki bunlar “Osmanlı 
Dönemi Arşivleri” ve “Cumhuriyet Dönemi Arşivleri” dir. Bu iki arşiv, 
muhteviyatı itibariyle üretildikleri döneme ait bürokratik gelenekler, 
yazışma yöntemleri, yazı türleri, diplomasi ve devlet geleneğini 
yansıtmaktadır. Ayrıca devletin devamlılığı ve milletin ortak mirası olarak da 
birbirlerini bütünleyici, birbirinin devamı ya da geçmişi niteliğinde aslında 
tek bir arşivdir. Bu bağlamda her iki arşivde de düzenleme ve erişim 
standartları açısından çok farklı uygulamaların yapılması söz konusu 
olamaz. Sözgelimi her iki döneme ait arşive de yer, olay, kişi, tarih, mekân 
gibi erişim uçları aracılığıyla erişim mümkün olmalıdır. Farklılaşma ise 
materyalin fiziki durumu ve önemine göre ek koruma tedbirleri şeklinde 
olabilir. Arşiv türünü materyal türüne göre ayrıma tabi tuttuğumuzda ise 
hem Osmanlı Arşivleri hem de Cumhuriyet Arşivleri’nin barındırdığı farklı 
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materyal türleri gündeme gelebilir. Örneğin Osmanlı Dönemi Arşivi’nde 
fotoğraf, mikrofilm, harita, çizim, plan, efemera gibi farklı materyal türünün 
bulunduğu bu arşiv de aynı tür materyale sahip diğer kurum arşivlerinde 
olduğu gibi ortak tanımlama, düzenleme ve koruma standartlarının 
uygulanacağı farklı arşiv türlerine sahiptir diyebiliriz. Tanımlanma, 
düzenlenme, korunma yöntemleri aynı olan arşivleri (arşiv belgelerini) 
dönemsel özellikler, herhangi bir arşivsel değerinin farklı oluşu, konusu, 
alfabesi, yazı türü, gizliliği, erişim sınırlılığı gibi özellikler nedeniyle farklı bir 
kategorizasyonda ele alırsak bu objektif bir yaklaşım olmayacak kişi ve bakış 
açısına göre değişkenlik gösterebilen arşiv türleri için karmaşık bir yapı 
ortaya çıkacaktır. 

Ülkemizde bazı istisnai kurumlar dışında tüm kamu kurumları Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne arşiv belge devri yapmaktadır. Bu kamu 
kurumlarının her birinin faaliyet alanı, gizlilik dereceleri, belge muhteviyatı 
birbirinden farklıdır. Devlet Arşivleri, belge devreden her kurum için ayrı bir 
fon oluşturmaktadır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ndeki bu fonlar birer 

arşiv türü olarak nitelendirilmediği gibi örneğin kamu bankalarındaki ya da 
noterlerdeki arşivleri biz “banka arşivleri” ya da “noter arşivleri” olarak 
isimlendirebiliriz ancak türlere ayırmamalıyız. Zira arşiv adını verdiğimiz bu 
büyük havuzda zaten birbirine benzer birçok belge olmakla birlikte her biri 
bir unsuruyla farklılık gösterir. Belgelerdeki farklılıklar arşiv türü olarak 
nitelendiğinde ise, ülkemizdeki arşiv türlerinde belirsizlik oluşarak, arşiv 
türü ve belge türü kavram kargaşası ortaya çıkabilecektir. Aynı tür altında 
ele aldığımız arşivler kamunun ortak kullanımına açık olması ya da 
olmaması ile bilginin kayıtlı olduğu ortamın birbirinden kesin çizgilerle 
ayrılan türler olması noktasında farklı gruplar altında toplanabilir. 
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Vakıf Arşivleri 
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Arşiv türlerinin kategorize edildiği şemada arşivlere ilişkin ana ayrımın 
dijital ya da klasik (kâğıt vb.) ortamda olup olmadığının ya da her ikisinin 
de tüm arşivlerde bulunabileceğinin önemli bir kıstas ve bağlam olduğunu 
görmekteyiz. Bununla beraber arşivlerin hukuki anlamda değer ifade etmesi 
onları diğer dokümantasyondan ayırdığı için hemen altındaki ayrım kıstası 
arşivin özel ya da kamu arşivi olması ölçütüdür. Diğer türler ise materyal 
türü ve varoluş nedenine bağlı olarak kategorilere ayrılmıştır. Burada 
yapılan ayrım ve türlendirme ülkeden ülkeye değişebileceği gibi farklı 
bağlantı ve ilişkilerle de yeniden kurgulanabilir. Zira arşivleri kategorilere 
ayırma faaliyetindeki birincil amaç aslında her bir arşiv türüne ilişkin özgün 
uygulamalar geliştirebilmektir. 

Tespit edilen bu arşiv grupları aslında durumun ne kadar karmaşık 
olduğunu ortaya koymak için yeterlidir. Örneğin geçmişe ait sahip 
olduğunuz bir film arşivini “film arşivi” türü altında topladığınızda herhangi 
bir sorun olmayacaktır. Ancak konuları, aidiyeti, potansiyel kullanıcıları 
olarak kategorize etmeyi düşündüğünüzde bazen bir filmi bile birden fazla 

arşiv içinde düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu duruma bir de sizin bakış 
açınız eklendiğinde bir başkası tarafından yapılacak kategorizasyonun farklı 
olma ihtimali ise kaçınılmazdır. Yine örneğin banka dekontu arşivi 
yapıyorsanız bu dekontlar “Banka arşivi” midir? “Ekonomik arşiv midir?” 
Yoksa dekontlar yalnızca sizi ilgilendirdiği için “Kişisel/özel arşiv midir ?” ya 
da bu dekontlar dini bir bağış karşılığı alınmışsa “Dini arşiv mi?” olmalıdır.  
Bu durum kişisel olarak sizin arşivinizde çok önemli bir sorun 
oluşturmayabilir. Ancak milyarlarca belgeyi bu tür bir kategorizasyona tabi 
tutmak ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu bağlamda belge serileri yani 
faaliyet türleri de tıpkı fonlar da olduğu gibi birer arşiv türü olarak 
nitelendirilmemelidir. 

Arşivciliğin özünde, bir faaliyetin ispatı ya da ispatının bir parçası 
olarak arşiv belgelerinin birbirleriyle ilişkili olarak tanımlanabilmesi 
yatmaktadır. Arşivcilik belgeleri, uygun koşullarda koruyarak ilişkili bir 
biçimde ispat değerini güçlü kılacak düzenleme ve kullanıcıların belge 
üzerindeki her bir erişim ucundan yararlanma olanağını mümkün kılma 
mesleğidir. Arşivleri doğru biçimde farklı türler altında gruplandırmak ve 
değerlendirmek aynı zamanda tek tip arşivci algısını da ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacaktır. Farklı materyallerin korunması ve hizmete 
sunulmasındaki teknik bilgiler de farklılık göstereceğinden doğru bir 
türlendirme ile kartografik materyal arşiv uzmanı, film arşivi uzmanı gibi alt 
dallar ve uzmanlıklarla arşivcilik mesleğinde teknik hizmetler boyutu daha 
zengin bir perspektifte ele alınabilecektir. 
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Belçika Devlet ve Özel Arşivleri 

 

        Müslüm YILDIZ* 
 

Öz 

Osmanlı Devleti’nde “Hazine-i Evrak” olarak nitelendirilen ve yönetim 
etkinliğinin ayrılmaz bir parçası olan arşivler; devlet, kurum ve kuruluşların, 
özel işletmelerin, bireylerin, hak ve yükümlülüklerini belgeleyerek geçmişini 
bugününe bağlayarak uluslararası platformda ülkelerarası ilişkilerin temelini 
oluşturmaktadırlar. Uluslararası ilişkilere zarar vermesinden, ekonomik 
yaptırımlara, ülkenin prestij kaybına neden olmasından hukuki açıdan sıkıntı 
doğurup gereksiz yasal takip ve yaptırmalara yol açmasına sebep olabilecek 
bu belgelerin sadece devlet kayıtlarının içinde yer alan belgelerle sınırlı 
kalması doğru olmayacaktır. İşte bu noktada özel arşivlerin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Özel arşivler ile alakalı mevzuat eksikliği, hem toplumun kültürel 
mirasının önemli bir parçası olan arşivlerin korunup tasnifi açısından hem de 
özel arşivlerden faydalanarak topluma katkı sağlamak isteyen araştırmacılar 
açısından çok ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bu kapsamda Belçika Devlet 
arşivleri ve özel arşivleri incelenerek ülkemizde hazırlanacak olan Özel 
Arşivlere ilişkin yasal mevzuatın uluslararası standartlarda olabilmesi için 
hangi bileşenlerden oluşması gerektiğine ilişkin saptamalarda 
bulunulmuştur.  

 

 Kurum ve işletmelerde iş süreçlerinde kullanılan belge ve bilgilerden 
faydalanmadığımız sürece daha fazla bilgi ve belge üretmeninin bir faydası 
olmayacaktır. Bu belge ve bilgilerin modern çağa uygun bir şekilde 
yönetiminin temelinde iyi bir arşivcilik yatmaktadır.  

 Osmanlı Devleti’nde “Hazine-i Evrak” olarak adlandırılıp çok ciddi 
yaptırımlarla muhafazasının sağlandığı “Arşiv” olgusu günümüzde hak ettiği 
değeri ülkemizde bulamamaktadır. Bir toplumun hafızasını nitelendiren 
arşiv; devletlerin, kurumların, kişilerin iş ve işlemlerini yerine getirirken 
ortaya çıkardıkları tüm dokümanlardan oluşmaktadır.  

 Delmas arşiv işlevlerini insanı daha iyi tanımaya vesile olacak bir araç 
olarak düşündüğünü şu ifadelerle belirtmiştir. “…Arşivler, sosyal varlık olan 
insana dayalı belgelerdir. Onlar, insanın sürekliliğinin ve dünyadaki yaşama 
şartları içerisindeki değişikliklere uyumunun kanıtlarıdır. O halde arşivler, 
tarih boyunca insanın sahip olduğu şuurlu hafızasının temelleridir. İnsanlık 
tarihine ilave edilen her şey, bizim, insanı daha iyi tanımamıza vesile olur. 
Arşivlerin, temel sosyal rolü de işte budur” (Delmas, 1991, s.1). 

 Arşivcilik her ne kadar kütüphanecilik ve tarih bilimin bir parçası 
olarak görülse de yönetim etkinliğinin çok önemli bir parçası olduğunu 
Özdemirci ve Torunlar “Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi” adlı kitaplarında 
şu şekilde belirtmişlerdir; “Arşivlerin nitelik itibariyle yalnızca tarihi belge ve 
bilgileri barındırdığı düşünülür. Oysa bir belge barındırdığı bilgi itibariyle 
olayların, olguların yalnızca tarihi süreçlerini ortaya koymaz, içerisinde 
bugünü ve geleceği ilgilendiren, şekillendiren, etkileyen değişik formlarda güç 
kaynakları mevcuttur. Bu anlamda zihinlerde ve algılayışlarda arşivcilik ve 
belge yönetimi bir bakış kayması olarak kütüphanecilik ve tarih biliminin bir 
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parçası gibi görülür. Oysa arşivcilik ve belge yönetimi her disiplinle ilişki 
kuran bir üst “bilgi bilimi”dir. Arşiv ve belge yönetimi disiplinin öngördüğü 
teknik ve yöntemlerin uygulanması “süreç yönetimi”ni gerektiren yönetim 
etkinliğinin ayrılmaz parçası olarak kurum ve kuruluşların olmazsa olmaz 
çalışma alanlarından birisidir” (Özdemir ve Torunlar, 2015, s.3). 

 Devlet, kurum ve kuruluşların, özel işletmelerin, bireylerin hak ve 
yükümlülüklerini belgeleyerek toplumun geçmişini bugününe bağlayan 
arşiv niteliğini kazanmış belgeler aynı zamanda uluslararası platformda 
ülkeler arası ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Uluslar arası ilişkilere 
zarar vermesinden ekonomik yaptırımlara, ülkenin prestij kaybına neden 
olmasından hukuki açıdan sıkıntı doğurup gereksiz yasal takip ve 
yaptırmalara yol açmasına sebep olabilecek bu belgelerin sadece devlet 
kayıtlarının içinde yer alan belgelerle sınırlı kalması doğru olmayacaktır. İşte 
bu noktada özel arşivlerin önemi ortaya çıkmaktadır.  

 Devlet kademesinde önemli görevlerde bulunmuş ya da toplumda 
çeşitli etkinlikleriyle ön plana çıkmış bazı kişi, aile, dernek, yarı kamusal ve 
özel kuruluşların arşivlerinden (Ataman, 1997) oluşan özel arşiv; kamu 
kurum ve kuruluşlara ait arşiv belgelerinden farklı olarak bireylerin 
davranış ve güdüleri, aile içi etkinlikler ve ilişkiler, ikamet edilen yerlerin ve 
mülklerin niteliği, sosyal yaşam içerisinde ortaya çıkan düzenlemeler, 
olaylar ve kurallar ve daha birçok konu hakkında bilgileri içerebilir (Kyvig ve 
Marty, 2000, s.60-61). 

 Ulusal arşivlerin önemli bir bölümünü oluşturan özel arşivler; delil 
olma özelliği taşıyan, resmi niteliğe sahip, devlet ve millet hayatını 
ilgilendiren ancak bir şekilde kamu kurum ve kuruluşların denetiminden 
çıkmış özel şahıs ya da kuruluşların gözetiminde bulunan belgeler 
topluluğudur (Rukancı, 2009).   

 Türkiye’de arşiv hizmetlerini düzenleyen 3473 sayılı Kanunda özel 
arşivlerle ilgili herhangi bir ‘tanımlayıcı’ madde bulunmamaktadır. Ancak bu 
kanuna dayalı olarak çıkartılmış olan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmeliğin 3. maddesi f bendinde ise Özel arşivler: “Bu maddenin (a) 3 
bendinde belirtilen muhtevada olup da, kamu kurum ve kuruluşları dışında 
kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde bulunan benzeri belgelerin 
meydana getirdiği arşivleri ifade etmektedir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
tanıma göre özel arşiv, delil olma özelliği taşıyan, resmi niteliğe sahip, devlet 
ve millet hayatını ilgilendiren ancak bir şekilde kamu kurum ve kuruluşların 
denetiminden çıkmış özel şahıs ya da kuruluşların gözetiminde bulunan 
belgeler topluluğudur. Bu belgeler topluluğu ulusal arşivlerin önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır (Rukancı, 2009).   

 Özel arşivlerin hizmet verebilmeleri için en önemli husus onların 
güvende ve ulaşılabilir olmalarının sağlanmasıdır. Yani öncelikle 
yararlanabilecek kişilerin ve araştırmacıların bu malzemelerin 
varlıklarından bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bunun yolu da kullanıma 

açık ortamlarda ve güvenli bir şekilde korunuyor olmalarıdır (Sarıcaoğlu, 
2013, s.61). 

 Özel arşivler ile alakalı mevzuat eksikliği, hem toplumun kültürel 
mirasının önemli bir parçası olan arşivlerin korunup tasnifi açısından hem 
de özel arşivlerden faydalanarak topluma katkı sağlamak isteyen 
araştırmacılar açısından çok ciddi sıkıntılar doğurmaktadır.  
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 Belçika Devlet Arşivleri  

 30.000 km²'lik bir alanda %58’inin Hollandaca (Flamanca), %41’inin 
Fransızca ve 60.000 insanın da Almanca konuştuğu 3 farklı kültürel 
topluluktan ve bölgeden oluşan Batı Avrupa’da bulunan federal bir devlet 
olan Belçika, Avrupa Birliği ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların 
merkezlerini bünyesinde barındırmaktadır.  

 
Resim-1 Belçika Haritası 

 Fransız döneminden kalma Arşiv Yasası, Belçika Devlet Arşivleri’nin 
örgüt yapısının temellerini oluşturmuştur. Fransız yasaları ve 
yönetmelikleri, Belçika Arşivleri Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1955 yılına 
kadar Belçika arşivleri sektörünü yönetmeye devam etmiştir. 

 Birleşik bir devlet olduktan sonra, Belçika’nın 24 Haziran 1955 
tarihinde çıkan ilk Arşiv Yasası Mayıs 2009'da revize edilerek bugünkü 
durumuna gelmiştir. Yeni yasa, kamu hizmetlerinde 30 yılı aşan bir sürede 
kullanılan belgelerin Devlet Arşivlerine aktarılmasını ve bu belgeleri iyi 
durumda muhafaza ederek erişilebilir hale getirmesini zorunlu kılmıştır. Bu 
yasa, ayrıca, Kraliyet Arşivcisi Genel Müdürü ve çalışanlarının kamu 
hizmetinde bulunan belgelerin yönetimi üzerinde gözetim yapmalarını ve 
kendilerinin izni olmaksızın kurumların arşivlerini elden çıkarmamalarını 
öngörmektedir. (Belçika Devlet Arşivleri, 2018). 

 18 Ağustos 2010 tarihli Arşiv Denetimi ve Transferi hakkında çıkan 
kararname, federal idarelerin ve mahkemelerin arşivlerini nasıl 
saklayacaklarını ve nasıl transfer edeceklerini detaylı bir şekilde belirtirken, 
kamu kayıtlarının yönetimi ve korunması konusunda devletin nasıl 

denetleyeceğini de açıklamıştır.  
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Resim-2 Belçika Krallığına ait Devlet Arşivleri, Brüksel 

 
 Bu kararnamede; kamu hizmetlerinde bu işlerden sorumlu kişilerin 
belirlenmesi, belgelerin sınıflandırılması, envanterin çıkartılarak güncel 
halde tutulması, dijital arşivlerde dahil olmak üzere bunların muhafazası 
için uygun yer ve ekipman desteğinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.  

 12 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, kamu hizmetleri ve 
kurumlarının arşivleri tarafından karşılanacak teknik gereklilikleri ve 
standartları detaylandırmaktadır.  

 Belçika Devlet Arşivlerinin organizasyon şemasına bakıldığı zaman 
yapının başında Genel Direktör/Milli Arşivci vardır. Bunun altında Servis 
Destek ve 3 Operasyonel bölüm vardır. Ülkenin siyasal yapısı gereği Flaman 
ve Valon Devlet Arşivleri farklı yöneticiler tarafından kontrol edilmektedir.  
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Şema -1 Belçika Devlet Arşivlerinin Organizasyon Yapısı 

Kaynak: Belçika Devlet Arşivleri Web Sayfasında (http://arch.arch.be) yer 
alan organizasyon yapısı Türkçeleştirilmiştir. 

 Belçika Devlet Arşivleri’ndeki tüm arşiv belgeleri özel olarak 
donatılmış ortamlarda ABS-Archeion Otomatik Arşiv Yönetim Sistemi ile 
korunmakta ve 2016 verilerine göre 264 personel bu kurumda 
çalışmaktadır. (Belçika Devlet Arşivleri, 2018). 

Belçika Devlet Arşivlerinin muhteviyatını 3 grup arşiv 
oluşturmaktadır. Bunlar; Devlet arşivlerinin özünü oluşturan ve 1795 
Fransız işgal öncesi ve sonrası olarak ayırdığı Kamu Arşivleri, dini 
kurumların, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamda rol oynayan 
önemli kişilerin bilgilerini ihtiva eden Özel Arşivler ve harita, plan, poster 
ve ölüm ilanlarından oluşan Çeşitli Koleksiyonlardır. 

 
Resim-3 Belçika Devlet Arşivleri, Brüksel 

Kaynak : Belçika Devlet Arşivleri Web Sayfası (http://arch.arch.be) 

http://arch.arch.be/
http://arch.arch.be/
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 Belçika Devlet Arşivleri 2005 yılından itibaren muhteviyatında 
bulunan arşiv belgelerini dijital ortama aktarmaya başlamıştır. O zamandan 
beri bu projenin kapsamı genişleyerek devam etmektedir. Devlet Arşivleri, 
bu amaçla, dijitalleştirme laboratuvarları tesis ederek, buraları güçlü 
ekipmanlarla donatmıştır.  

 
Resim-4 Belçika Devlet Arşivleri, Brüksel 

Kaynak: Belçika Devlet Arşivleri Web Sayfası (http://arch.arch.be) 
 

 2013’ten bu yana “Soy Araştırma Kaynakları”nın yanı sıra, 
20,000’den fazla mühür kalıbı, Bakanlar Kurulunun tutanakları (1918-
1979); Belçika İstatistik Yıllığı ve daha fazlası online olarak “www.arch.be” 
web sitesinden ücretsiz olarak hizmete sunulmaktadır.  
 Bunun yanı sıra toplumu arşiv konusunda bilinçlendirmek adına son 
zamanlarda sanal sergiler düzenlenerek toplumun bu konudaki 
bilinçlenmesi sağlanmaktadır.  

 
Resim-5 Belçika Devlet Arşivleri, Brüksel 

Kaynak: Belçika Devlet Arşivleri Web Sayfası (http://arch.arch.be) 

http://arch.arch.be/
http://www.arch.be/
http://arch.arch.be/
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 Belçika Devlet Arşivleri, Belçika arşiv hizmetlerinin tüm ISIL kodlarını 
kaydetmektedir. Kütüphaneler ve ilgili Kuruluşlar için Uluslararası Standart 
Tanımlayıcı'nın kısaltılmış hali olan ISIL sistemi, ISO / DIS 15511 
standardına uygun olarak tüm kütüphanelere ve ilgili organizasyona 
benzersiz kimlik numaralarının tahsis edilmesini sağlar. Sektördeki artan 
standardizasyon sayesinde ISIL kodu, arşivler arasında geçerli norm haline 
gelmiştir. EAD (Encoded Archival Description) çerçevesinde, ISIL bir 
maddenin menşei için net ve benzersiz bir referans uygulamaktadır. Bu 
standardizasyon, veri yapıları ve altyapılar arasındaki gelecekteki 
bağlantılara bakarak, dijital bilgilerin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini 
artırmak için arşivler, kütüphaneler ve kültürel miras kurumları arasındaki 
bağlantıları ve dernekleri ilerletmek açısından özellikle yararlıdır. 

 1859 yılında Kraliyet Genel Arşivinde bulunan mücevherlerin 
restorasyonu için kurulan restorasyon atölyesi 1980 yılında kapandıktan 

sonra 2008 yılında artık belgelerin onarılması için çalışmaya başlamıştır.  

 

 Belçika Özel Arşivleri 

 12 Mayıs 2004 tarihinde Özel Arşivlerle ilgili çıkan 28771 numaralı 
Kararname Özel Arşivleri; “Herhangi bir formatta üretilmiş ya da temin 
edilmiş, gerçek veya tüzel kişinin faaliyetleri, siyasi, sanatsal, çevresel, soy 
veya kültürel ilişkilerle ilgili bilgileri içeren belgeleri kapsayan ve sahipleri 
tarafından tamamı ya da kısmen arşiv merkezine kendi istekleri ile verilen 
arşivlerdir.” şeklinde tanımlamaktadır. 

 Özel arşiv kavramının Belçika'da açık ve net olmadığını, Anne Morelli 
(2004) dile getirmiştir. Belçika arşivlerinin kamusal veya özel nitelik 
kazanması, arşiv belgesini veren kişi ya da kurum tarafından tespit 
edilmektedir. 

 Özel Arşiv Konseylerinden onay alındıktan sonra Hükümet 5 yıllık 
yenilenebilir anlaşma ile bu materyalleri Özel Arşiv Merkezlerinin 
envanterine dâhil etmektedir. Yapılan sözleşmede erişimin kimler tarafından 
ve ne maksatla gerçekleştirileceği teferruatlı bir şekilde belirtilmektedir.  

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özel arşivler, özellikle de 
politikacıların arşivleri toplumda müthiş ilgi uyandırmıştır. 1955 yılında 
çıkan Belçika arşivler yasası özel arşivler meselesiyle çok kısıtlı bir şekilde 
ilgilenmektedir. Bu yasaya göre Devlet Arşivlerinin, bu belgelerin uygun 
şekilde korunmasını zorunlu kılacak yasal bir zorunluluğu yoktur. Özel 
arşivlerin sahibi mutlak mülkiyet hakkına sahiptir ve kendilerinin almış 
oldukları kararlar doğrultusunda çoğu özel arşivler kamuya açık değildir. 

 Son yıllarda, Devlet Arşivleri, federal ve bölgesel kabine bakanlarının 
özel bilgilerini korumak için yeni stratejiler geliştirmiştir.  
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Resim-6 Belçika Devlet Arşivlerinin koleksiyonlarından örnekler  

Kaynak: Belçika Devlet Arşivleri Web Sayfası (http://arch.arch.be) 
 

 Belçika Devlet Arşivlerinin özel arşivleri saklama görevi de 
bulunmaktadır. Özel arşivler 3 grupta toplanmıştır.  
 

 1. Dini Kurumların Arşivleri (Manastır, Kilise, Şapel vb.) 

 1796 yılından sonra kamulaştırılan dini kurumların arşivleri 
(manastırlar, kiliseler, şapeller, vb.), Devlet Arşivlerinde korunan özel 
arşivler arasında ilk sırada yer almaktadır.  

 

 2. Özel Kişilerin Arşivleri ( Politikacılar ve Asil Aileler)
 Brüksel'deki Krallığın Genel Arşivleri, özellikle Kabinedeki Bakanların 
arşivleri olmak üzere, siyasi dünyanın arşivlerinin önemli bir koleksiyonunu 
yönetmektedirler. Belçika genelinde dağılmış olan Devlet Arşivleri'nin çeşitli 
arşivleri, tanınmış politikacıların arşivlerinin yanı sıra bölgedeki bazı ulusal 
politikacıların arşivlerini de yönetmektedir. 

 Yakın geçmişlerinden dolayı, bu arşivlere, Devlet Arşivleri veya 
üreticisi tarafından özel olarak izin verilmedikçe erişilemez. 

 

 3. Siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamda önemli rol 
oynayan şirket, dernek ve toplumların arşivleri. 

 Siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamda önemli rol oynayan 
çeşitli şirketler, dernekler ve toplumlar arşivlerini Devlet Arşivlerine 
bağışlarlar. 

 Devlet Arşivleri tarafından korunan özel arşivlerde günümüze ışık 
tutacak birçok tarihi kaynak tutulmaktadır. Bunun yanı sıra Belçika’da 
Flaman ve Valon siyasi parti kuruluşları da kendilerinin muhafaza ettikleri 
özel arşivler bulunmaktadır.  

 

http://arch.arch.be/
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Resim-7 Belçika Devlet Arşivlerinin mühür koleksiyonlarından örnekler  

Kaynak : Belçika Devlet Arşivleri Web Sayfası (http://arch.arch.be) 
 

 Tüm siyasi partilerin bir dokümantasyon merkezi bulunmaktadır. 
Parti liderleri, bu partinin milletvekilleri, bakanları ve partiye üye olmuş 
tanınmış siyasi figürler bu merkezlere özel belgelerini verebilmektedir. Bu 
tip dokümantasyon merkezlerinde (özellikle Flamanlara ait olanda) alt yapı 
ve personel seviyesi oldukça yüksektir.  

 Flamanların Leuven Katolik Üniversitesi’nde bulunan KADOC 
(Katholieke Documentatie- en Onderzoekscentrum) Belçika’daki Katolik 
hareketlerinin ve Flamanların Katolik partilerinin tarihini incelemek için 
kurulan bir özel arşivken; AMSAB (Archief in Museum van de Socialistische 
Arbeidsbeweging) ise Belçika ve Flaman sosyalist hareketinin tarihini 
incelemek ve bunun yanı sıra bir sosyal tarih enstitüsü olmak istemektedir.  

 Valonlar da Jules Destree Enstitüsü Valon siyasi hareketinin tarihine 
ilişkin bu siyasi akımın bütün özel arşivlerini toplamaktadır. Fransızca 
konuşan Belçikalı Sosyalist Parti'nin çalışma merkezi olan Emile 
Vandervelde Enstitüsü ise Sosyalist Parti'nin arşivlerini muhafaza 
etmektedir (Depoortere, 2003). 

 

 Sonuç 

 Belçika’nın 3 farklı özerk bölgeden oluşması, farklı etnik yapıda 
nüfusunun bulunması, yasama organınca denetlenen 6 farklı hükümetin 
olması, kozmopolitik bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun 
yansımalarını ülkenin devlet arşivleri yapısında da görülmektedir. Yapılan 
bu çalışma özel arşiv kavramının Belçika'da açık ve net olarak kanun ve 
yönetmeliklerle düzenlenmediğini, arşiv malzemelerinin kamusal veya özel 
arşiv niteliği kazanması arşiv malzemesini veren kişi ya da kurum 
tarafından tespit edildiğini göstermektedir. Devlet arşivlerinde muhafaza 
edilen özel arşivlerin aynı zamanda siyasi partiler, üniversiteler ve bu 
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maksatla kurulmuş enstitülerde de (Emile Vandervelde,  AMSAB vb.) 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

 Belçika devlet ve özel arşivleri ülkemiz açısından değerlendirildiğinde; 

 Belçika Devlet Arşivlerine ait web sayfasının (http://arch.arch.be) 
kullanıcı dostu ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte güncel olduğu, 
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne ait web 
sayfasının (https://www.devletarsivleri.gov.tr/) güncel bilgiler 
içermediği, 

 Belçika’da 2004 yılında çıkan özel arşivlerle ilgili mevzuatın yetersiz 
olduğu, çok detaylı bilgiler sunmadığı, ülkemizde bu konu ile ilgili 
yapılacak olan mevzuat çalışmasının detaylandırılması gerektiği,  

 Belçika’da özel arşivlerin tespit, tasnif ve hizmete sunma konusunda 
yasalarla görevlendirilmiş bir Komisyonun oluşturulduğu, ülkemizde 
böyle bir komisyonun bulunmadığı, 

 Kamu yararına olduğu düşünülen özel kişilerin elinde bulunan arşiv 
niteliği kazanabilecek malzemelerin tespiti ve satın alınması ile ilgili 
mevzuat düzenlemesinin Belçika’da yetersiz olduğu; ülkemizde bu 
konu ile ilgili çıkacak olan mevzuatın tüm sorunlara çözüm olacak 
şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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Estonya Özel Arşivleri 

Fikret YILMAZ 

 

Öz 

Özel arşivler konusunda önemli deneyime sahip olan ülkelerden biri de 
Estonya’dır. Tarihin değişik dönemlerinde, Danimarka, İsveç, Polonya ve 
Rusya egemenlikleri altına giren Estonya, çok zengin bir arşivsel geçmişe 
sahiptir. Çarlık Rusyası’ nın devrilmesi ile birlikte 24 Şubat 1918 yılında 
bağımsızlığını ilan eden Estonya; özel arşivlerini, Arşiv Yasası temelinde 
dörtlü bir yapı ile muhafaza etmektedir. Bu yapı, Estonya Ulusal Arşivleri, 
Estonya Kültür Tarihi Arşivleri, Estonya Folklor Arşivleri ve Arşiv 
Kütüphanesi’nden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, Estonya’daki özel arşiv 
uygulamalarını ve özel arşiv kurumlarını irdeleyerek, Türkiye’ye örnek olacak 
özel arşiv uygulamalarını ortaya koymaktır. 

 

Estonya Arşiv Yasası 

 1935 yılında Estonya Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen Arşiv 
Yasası, Avrupa Birliği mevzuatına uyarlanarak yeni haliyle 1 Ocak 2012’de 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, arşiv kayıtların edinilmesi, değerlendirilmesi 
ve muhafaza edilmesi, bunlara erişim izninin verilmesi, bunların kullanımın 
düzenlenmesi, kayıtların tutulması, arşiv belgelerinin kullanılamaz hale 
getirilmesi ve kamu görevlerini yerine getiren kişilerin arşiv kayıtlarının 
toplanmasını kapsamaktadır.  

 Yasanın 2. maddesi (b) bendinde, “Arşiv belgeleri ulusal kültürel 
mirasın bir parçasıdır ve kalıcı olarak korunacaktır.” ve (d) bendinde, “Kamu 
görevlerinin icrası sırasında yaratılan veya alınan arşiv belgeleri, yasayla 
aksi öngörülmedikçe Ulusal Arşiv’e devredilecektir” hükmü yer almaktadır.  

Yasanın 3. maddesi (a) bendine göre ulusal/devlet arşivler(i), kamu 
görevlerini ifa eden kişiler tarafından hizmetlerin gerçekleştirilmesi 
sırasında yaratılan veya alınan belgeleri değerlendiren, arşiv kayıtlarına 
erişim izni veren, bunların kullanımını organize eden, arşiv kayıtlarını elde 
eden ve koruyan bir hükümet otoritesidir. 

 Yasanın 3. maddesi (b) bendinde “Ulusal/devlet arşivler(i), mümkünse 
sahibiyle anlaşarak kültürel veya tarihsel değerli özel arşivleri edinecektir”, 
(c) bendinde “Ulusal/devlet arşivler(i), bu yasadan kaynaklanan arşiv 
belgelerinin kullanımı ile ilgili hizmetler sağlayabilir ve bunun için bir ücret 
alır”  ve (f) bendinde “Ulusal Arşivler, kamu menfaati varsa, belgelerin 
düzenlenmesi, tanımlanması ve muhafaza edilmesinde kültürel ve tarihsel 
değerli özel kayıtların sahiplerine yardımcı olacaktır” hükmü yer almaktadır. 

 Yasanın 4. maddesine göre ulusal/devlet arşivler(i), Arşiv Kurulu’nun 

görüşlerini aldıktan sonra, bakan tarafından 5 yıllığına atanan ve alanın 
sorumlusu olan Devlet Arşivcisi (State Archivist) tarafından yönetilir. Arşiv 
Kurulu ise, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve 
arşivciliğin gelişimindeki temel talimatları gözden geçirmek ve daha da 
geliştirilmesi için öneriler sunmak üzere kurulmuş bir danışma organıdır. 
Arşiv Kurulu, üniversiteler ve araştırma kurumlarının temsilcileri, yerel 

                                                           
 Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi 

Anabilim Dalı, yilmazf@ankara.edu.tr, fikret.yilmaz@ibu.edu.tr 
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yönetim arşivlerinin bir temsilcisi, meslek odaları temsilcileri ve arşiv 
uzmanları da dâhil olmak üzere kamu görevini üstlenen kurumların 
temsilcilerinden oluşur.  

 Yasanın 10. maddesine göre, Kamu Bilgileri Yasası, Kişisel Veri 
Koruma Yasası, Devlet Sırları ve Yabancı Devletlerin Sınıflandırılmış Bilgisi 
ya da başka bir kanun ile belirlenen kısıtlamalar kapsamadığı sürece 
ulusal/devlet arşivlerde saklanan arşiv kayıtlarına erişim kısıtlamasızdır. 
Ulusal/devlet arşivler(i), arşivdeki arşiv belgelerinin yerinde incelenmesi için 
bir ücret talep etmez.  

Yasanın 11. maddesine göre, bir yerel yönetim, bu yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihte bir arşiv tesis etmişse, yerel yönetim organlarının veya 
ajanslarının faaliyetleri sonucunda yaratılmış veya alınan arşiv belgelerini 
sağlar, kaydeder ve bu gibi arşiv kayıtlarının kullanımına izin verir ve 
düzenlenmesini sağlar. 

Yasanın 14. maddesi (a) bendinde, “Arşiv belgelerinin korunması 

gerekliliklerinin ihlal edilmesi ve arşiv belgesinin kullanılamaz hale gelmesi 
halinde, kişi 100 avro para cezasına çarptırılır.” Sözkonusu maddenin (b) 
bendinde “aynı hareket, bir tüzel kişi tarafından işlenmişse, 1300 avroya 
kadar para cezası ile cezalandırılabilir.” hükmü yer almaktadır. 

Yasanın 15. maddesi (a) bendinde, “Arşiv belgelerinin yasadışı imha 
edilmesi durumunda kişi, 150 avro para cezası ile cezalandırılabilir.” 
Sözkonusu maddenin (b) bendinde “Aynı hareket, bir tüzel kişi tarafından 
işlenmişse, 1600 avroya kadar olan para cezası ile cezalandırılabilir.” 
hükmü yer almaktadır. Bu yasanın 14 ve 15. maddelerinde öngörülen ağır 
cezalara ilişkin adli olmayan işlemler bir devlet otoritesi tarafından 
yürütülmektedir (Archives Act, 2012).  

Bu yasa bağlamında yürürlüğe konulan Arşiv Kuralları 
Yönetmeliği’nde özel arşivlerin kamuya açık arşivlere aktarılması dört 
şekilde gerçekleşmektedir. İlki, mülkiyet hakkı devriyle birlikte bir sözleşme 
altında bir “bağış” olarak; ikincisi bir “miras” olarak; üçüncüsü “mülkiyet 
hakkı devri olmadan sözleşme” kapsamında ve son olarak “alım satım 
sözleşmesi” uyarınca özel arşivler kamuya açık arşivlerine aktarılmaktadır. 
Özel arşivlerin devri üzerine, sahibi erişim kısıtlamalarına gidebilir. Erişim 
kısıtlamaları, sözleşmede belirtilmelidir ve erişim kısıtlamaları, arşiv 
kayıtlarını aktarma tarihinden itibaren 50 yılı geçemez (Archival Rules, 
2012). 

 

Estonya Ulusal/Devlet Arşivleri 

Ulusal Arşivler, Estonya tarihini, kültürünü ve sosyal hayatını 
yansıtan kayıtları toplamak ve saklamak üzere kurulmuştur (Estonica, 
2002). Estonya Ulusal Arşivleri (NAE), 1921 yılından beri faaliyet gösteren 
bir devlet arşiv kurumudur. Temel görevi, devlet kurumlarının arşiv 
belgelerini toplamaktır. Estonya Ulusal/Devlet Arşivleri, organizasyonların 
ve özel şahısların özel arşivlerini sistematik olarak toplamaktadır. Arşivler 
için 1990’lı yılların ortalarından beri ülkeden göç etmiş Estonyalılardan 
belgeler toplanmıştır. Bunlardan en önemlileri, Estonyalı olup devletle 
bağlantılı kişilerin arşiv koleksiyonları, New York’taki Estonya 
Başkonsolosluğu arşiv koleksiyonu, Sürgündeki Estonya Hükümeti arşiv 
koleksiyonu ve Baltık Arşivlerinden Estonya’ya ait diplomatik değeri 
bulunan belgelerden oluşan arşiv koleksiyonudur. Devlet adamlarının özel 
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arşivleri (Karl Robert Pusta, Ernst Jaakson, Aleksander Warma, Artur Mägi) 
ve kültürel kişiliklerin özel arşivleri (Agnia (Rutt) ve Elga Eliaser, Lembit 
Nõmmeots) koleksiyona dâhil edilmiştir. Koleksiyonlara erişim için Ulusal 
Arşivler Elektronik Kataloğu (AIS) kullanılmaktadır (The National Archives 
of Estonia, 2017).  

Estonya Ulusal/Devlet Arşivleri, Estonya arşiv yönetiminin merkezidir. 
Tallinn, Tartu, Rakvere ve Valga’da bölümleri vardır. Ulusal/devlet 
arşivlerinin ana misyonu, toplumun yazılı belleğinin, belgelenmiş kültürel 
mirasın korunması ve gelecek kuşaklar için kullanılabilirliğini sağlamaktır. 
Ulusal/devlet arşivler(i), Arşiv Yasası ve Arşiv Kuralları temelinde hareket 
eden ve Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’na bağlı bir devlet kurumudur. Ulusal 
Arşivlerin işlevleri şunlardır: Toplum için önemli olan belgelenmiş verileri 
toplamak, koleksiyonların en geniş kullanımını sunmak, koleksiyonları iyi 
koruma koşullarında tutmak, özel arşivleri saklayan kurumları denetlemek 
ve Ulusal Arşivler Elektronik Kataloğu gelişimine katkı sağlamaktır. 
Ulusal/devlet arşivler(i) koleksiyonları; 8,8 milyon belge, yaklaşık 17 milyon 

dijital görüntü, 9,5 milyon metre filmi kayıtları, yarım milyondan fazla 
fotoğraf, yaklaşık 100.000 harita, 2.200 mühür ve yaklaşık 1.500 
parşömenden oluşmaktadır (National Archives, 2017). 

Resim-1: Estonya Ulusal Arşivlerinin Yeni Ana Binası, Tartu-Estonya 

 

Estonya Kültür Tarihi Arşivleri  

Estonya Kültür Tarihi Arşivleri (ECHA), 6 Nisan 1929’da Estonya 
Edebiyat Derneği, Estonya Ulusal Müzesi, Akademik Tarih Topluluğu’nun 
fonlarının bir araya getirilmesiyle kurulmuştur. Estonya Edebiyat Müzesine 
bağlı bir arşiv kurumudur. Kültürel-tarihsel değere sahip belgeleri toplayan 
merkezi Estonya arşividir. Bugüne kadar koleksiyonlar, toplanan ve satın 
alınan materyallerin yanı sıra, bireylerden ve kuruluşlardan gelen bağışlarla 
doldurulmuştur. ECHA, kültürel tarihle ilgili arşiv malzemesini depolayan 
merkezi bir kurumdur. Koleksiyonları 143.054 el yazması, 136.262 fotoğraf 
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ve negatif, 3670 resim, 600’den fazla ses ve film kayıtları, heykel ve diğer 
sanat malzemelerini içermektedir. Ayrıca Rusya’nın farklı bölgelerinde 
(Kafkasya, Kırım vb.) yaşayan toplumların kültürel materyalleri de bu 
merkezde toplanmıştır. Önemli miktarda malzemenin düzenlenmesi halen 
beklemektedir. Arşiv malzemelerine ilişkin bilgi, elektronik katalogda 
(ELLEN) bulunmaktadır (The Estonian Literary Museum, 2017; The 
Estonian Cultural History Archives, 2017).   

ECHA’nın en eski kayıtları 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Arşivler, 
Estonya kültür tarihinin en önemli el yazmalarını, yazışmalarını ve 
belgelerini barındırmaktadır. (Örneğin, Kristjan Jaak Peterson, Otto Wilhelm 
Masing, Friedrich Robert Faehlmann, Lydia Koidula vb.). 20. yüzyılın ünlü 
edebi eserlerin yazarlarının (Anton Hansen Tammsaare, Gustav Suit, Marie 
Under, Friedebert Tuglas, Oskar Luts, Betti Alver, Bernard Kangro) kişisel 
arşivlerinin yanı sıra ünlü dilbilimcilerin (Johannes Aavik, Paul Ariste, 
Julius Mägiste, Andrus Saareste) şahıs arşivleri de ECHA’da tutulmaktadır. 
Koleksiyonlar düzenli olarak modern yazarların materyalleri (Jaan Kross, 
Hando Runnel, Paul-Erik Rummo, Jaan Kaplinski, Arvo Mägi, vb.) 
tarafından doldurulmaktadır. Önemli organizasyonların, toplulukların, 
yayınların ve yayıncıların (Estonya Öğretim Topluluğu, Estonya Edebiyat 
Derneği, Estonya Yazarlar Birliği) arşivleri de ECHA’da bulunmaktadır. 
Ayrıca kültür alanlarından çok sayıda tarihî malzemenin yanı sıra sosyal 
bilimler ve diğer bilimlere ilişkin materyaller (kilise tarihi, siyaset, toplumsal 
hareketler, doğa bilimleri, eğitim, gazetecilik, tiyatro, gibi.) arşivlerde yer 
almaktadır. Estonyalıların biyografilerini içeren koleksiyon, düzenli olarak 

özel toplama kampanyaları ile doldurulmakta ve hızla büyümektedir. 
Fotoğraf koleksiyonu hem içerik hem de tarihsel açıdan dikkat çekicidir. 
Önemli kişilerin fotoğraflarının yanı sıra önemli kişilerin yaşadıkları yerler, 
olayların ve nedenlerin ölümsüzleştirilmesi, kentsel panoramalar, tarihi 
önemde binalar vb. koleksiyonda yer almaktadır. Sanat koleksiyonu, yazar 
portrelerinden ve kitap illüstrasyonlarından ve birçok öğeden oluşmaktadır. 
Ayrıca, kişisel arşivlerle birlikte bağışlanan eksiksiz sanat koleksiyonları 
bulunmaktadır. Estonya Kültür Tarihi Arşivlerinde; Lydia Koidula’nın 
şiirleri (1969) ve 6 ciltlik (1953-1979) Friedrich Reinhold Kreutzwald’ın 

Resim-2: Estonya Kültür Tarihi Arşivlerinin bulunduğu Estonya Edebiyat 
Müzesi 
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eserleri, Otto Wilhelm Masing ve Johann Heinrich Rosenplänter’in yazdığı 
dört ciltlik yazı dizileriyle (1995-1997) ve Salomo Heinrich Vestring’in bir 
Estonya-Alman Sözlüğü (1998) gibi önemli kaynaklar koleksiyonda yer 
almaktadır. Arşiv materyalleri, Estonya’yı ilgilendiren konularda sergiler ve 
konferanslar düzenlemek, araştırma kâğıtları, kaynak yayınları, ders 
kitapları ve kurgu yayınlarını yayınlamak için kullanılmaktadır. Malzemeleri 
aramayı kolaylaştırmak için, her koleksiyon alfabetik kart kataloglarıyla 
donatılmıştır. Konuyla ilgili anıları, günlükleri ve diğer biyografik 
materyalleri içeren özel bir veri tabanı hazırlanmıştır. ECHA’daki tüm 
materyaller hakkında genel bir veri tabanı yanı sıra, biyografi 
koleksiyonunda yer alan özel bir veri tabanı bulunmaktadır (The Estonian 
Literary Museum, 2017).  

 

Estonya Folklor Arşivleri   

Estonya Folklor Arşivleri (EFA) 24 Eylül 1927’de kurulmuştur. Estonya 

Edebiyat Müzesine bağlı bir arşiv kurumudur. Estonya’daki merkezi folklor 
arşivleri olup, koleksiyonları manevî halk kültürünün olası tüm alanlarını 
temsil etmektedir. Estonya folklor koleksiyonlarına ek olarak, Estonya 
geçmiş ve günümüz azınlıklarının folklor koleksiyonları ile Estonya 
diasporasının materyalleri de arşivler arasında yer almaktadır. Arşivlerin ilk 
başkanı Dr. Oskar Loorits (1890-1961), tüm Estonya folklor koleksiyonlarını 
tek bir merkezde toplamayı başarmıştır.  

EFA’nın koleksiyonları şimdiye kadar hem profesyonel folklor 
uzmanlarından hem de bir yurt dışı ağından gelen katkılarla 
doldurulmuştur. EFA hem folklor üzerine hem de bağımsız olarak ve diğer 

bilimsel kurumlarla iş birliği 
içinde araştırma projeleri 
yürüten Estonya’da merkezi bir 
folklor arşivi olarak işlev görür. 
Estonya folklorüne ek olarak, 
arşivlerin kapsamı, başta 
Finno-Ugrianların (Livonyaca, 
Votik, Fince, İzhoriyen, Karelya, 
Vepsiyen, Mordvinian, Mari, 
Komi, Udmurt, Khanty, 
Macarca dillerini konuşan) ve 
Estonya çevresinde yaşayan 
diğer insanların (Rusça, 
Litvanyaca, Letonca, Almanca, 
Yahudi, İsveççe dillerini 
konuşan) folklorunu 

kapsamaktadır.  

Estonya yerleşimlerinden toplanan Estonya Folklor Arşivleri, el 
yazmaları, türküler, özel açıklamalar, atasözleri gibi materyaller, 1890’lara 
kadar uzanmaktadır. 1937 istatistiklerine göre Estonya yerleşim yerlerinden 
gelen ayrı ayrı listelenmiş her şarkı, atasözü, dans ve oyun vb. yaklaşık 
11.400 adet eser mevcuttur. Bu materyallerin büyük kısmı Rusya’dan 
gelmiştir. Letonya’dan 2960 parça, Finlandiya’dan 290 parça ve diğer 
ülkelerden 190 parça gelmiştir. 1960’lı ve 70’li yıllarda, el yazması 
koleksiyonları, Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki materyallerle 
tamamlanmıştır. EFA koleksiyonlarını el yazmaları, fotoğraf, ses ve video 

Resim-3: Geleneksel Folklor Dans 
Giysileri 
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kayıtlarını içermektedir. 2013 yılının başında, arşivler; 1.476.445 sayfa el 
yazması, 39.313 fotoğraf içeren bir fotoğraf koleksiyonu, 180.014 parça 
içeren ses arşivi ve 1.333 video kaset ve film, toplam 25 folklor 
koleksiyonundan oluşmaktadır (The Estonian Literary Museum, 2017). 

1991-2007 yılları 
arasında Folklor Arşivleri için 
ağırlıklı olarak ses (498 adet, 
580 saat) ve video kayıtları (144 
adet, yaklaşık 160 saat) 
toplanmıştır. Bu kayıtlar, 
Sibirya’nın Omsk, Novosibirsk, 
Kemerovo, Tomsk bölgesi ve 
Altai bölgesi ve iç Rusya’nın 
Samara, Saratov, Ulyanovsk ve 
Kirov bölgelerinde yaşayan 

Estonyalıların sözlü mirası ve 
tarihi üzerine odaklanmış ve bu 
toplulukların kültürel 
faaliyetlerini belgelemişlerdir. 

  

Koleksiyona bu bölgelerden bazı fotoğraflar, el yazması eserler ve 
Rusya’da doğanların hayat öyküleri dâhildir. Arşivler İsveç, Kanada, 
Amerikan ve Avustralya Estonyalılarının bazı materyallerini de içermektedir. 
Estonya folklorunun toplanmasında önemli bir rolü olan Dr. Oskar Kallas 
(1868-1946), 1904-1916 yılları arasında, halk ezgilerinin sistematik ve 
bilimsel koleksiyonunu oluşturmuştur. Bu koleksiyonun önemi, Estonya 
folklorüne ait çok sayıda türkü ve şarkının (toplam 13.193) yer almasıdır. El 
yazmaları EFA’daki en erken el yazması folklor örnekleri, 19. yüzyılın 
başlangıcına kadar uzanır ve folklor koleksiyonlarına aittir. Estonya folkloru 
koleksiyonunda en köklü dönem, Dr. Jakob Hurt (1839-1907) ve Matthias 
Johann Eisen (1857-1934) eserlerinin oluşturulduğu dönemdir. J. Hurt’ın 
162 ciltlik koleksiyonu, EFA’da yer almaktadır. EFA’nın kuruluşundan 
hemen sonra, fotoğraf koleksiyonu için bir temel oluşturulmuştur. 
Arşivlerdeki en eski fotoğraflar, 19. yüzyılın sonuna kadar uzanmakta ve 
zamanın ünlü folklorcu koleksiyoncularının fotoğrafları sergilenmektedir. 
EFA’nın fotoğraf koleksiyonunda, çoğunlukla folklorcuları resmeden 
fotoğrafların yanı sıra manzara ve halk geleneğiyle ilgili nesneleri tasvir eden 
fotoğraflar da bulunmaktadır.  

EFA’da saklanan malzemeler, serilere ve tam hacimlere bölünmüştür. 
Kart dosyaları arşivlerin farklı koleksiyonlarından bilgi bulmak için 
kurulmuştur. EFA’nın dosyaları üç gruba ayrılabilir:  

1) Dizin dosyaları (Öğelerin, folklor toplayıcılarının ve sanatçıların 
topografik dağılımını, kayıtların ve fotoğrafların endeks 
dosyalarını içerir), 

2) İçerik dosyaları (Her ayrı folklorik türe yönelik Estonya folklorunun; 
örneğin şarkılarını, oyunlarını, danslarını, ezgilerini, masallarını 
ve efsanelerini içerir),  

3) Yahudi, Livonyalı ve Rus folklorunun içerik dosyaları.   

Resim-4: Geleneksel Folklor Müzik 
Enstrümanları 
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Arşiv malzemeleri, diaspora mirası üzerine araştırma kağıtlarını 
tamamlamak, antolojiler yayınlamak, sergiler düzenlemek, seminerler ve 
konferanslar düzenlemek için kullanılmaktadır (The Estonian Literary 
Museum, 2017; The Estonian Folklore Archives, 2017). 

 

Arşiv Kütüphanesi  

Arşiv Kütüphanesi (AL), 14 Nisan 1909’da Estonya Ulusal Müzesi’nin 
merkezi araştırma kütüphanesi olarak kurulmuştur. Günümüzde, Estonya 
Folklor Arşivleri ve Estonya Kültür Tarihi Arşivleri ile birlikte Estonya 
Edebiyat Müzesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Arşiv 
Kütüphanesi, ayrıca Bibliyografya Bölümü’nü de kapsamaktadır. Arşiv 
Kütüphanesi, Estonya’daki ve yurt dışındaki Estonya ile ilgili olan ana dilde 
veya yabancı dillerde yazılan eserleri toplamak, korumak ve kullanılmak 
üzere özel olarak oluşturulmuş Estonya’daki tek araştırma kütüphanesidir. 
Arşiv Kütüphanesi’ nin amacı, ulusal ve özel arşivlerin bir miras olarak 

korunması ve UNESCO ile IFLA’nın gereksinimlerine göre mümkün olan en 
eksiksiz koleksiyonu elde etmektir. Estonya Cumhuriyeti Hükümetinin 
kararnamesine göre, Arşiv Kütüphanesi, 2007 yılında Devlet Arşiv 
Kütüphanesi olma haklarını almıştır. Arşiv Kütüphanesi’ nin kurucusu, bir 
Estonya halk bilimi uzmanı ve diplomat olan Oskar Kallas’dır (1868-1846). 
Arşiv Kütüphanesi, Tartu’daki Estonya Edebiyatı Müzesi binasında yer 
almaktadır (The Estonian Literary Museum, 2017; The Archival Library, 
2017). 

 Arşiv Kütüphanesi, 
Estonya kitap tarihi, 
gazetecilik tarihi, 
bibliyografya tarihi ve diğer 
konular üzerine sunumların 
yapıldığı Estonya Kitap 
Bilimi’nin 26 konferansını 
(1961-2016) organize 
etmiştir. Arşiv 
Kütüphanesinin, 
kütüphanelerin 
koleksiyonlarını tanıtan 
“Kendi arşiv 
kütüphanesinin hazinesi” 
adlı yayınları vardır. Arşiv 
Kütüphanesi ayrıca Estonya 
Ulusal Kaynakçası ERB’nin (1918-1944) derlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Arşiv Kütüphanesinin açık erişim kütüphanesi 
araştırmacılar, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, akademik personel, 
Estonya’nın diğer Ar-Ge ve akademik kurumları tarafından sıklıkla ziyaret 

edilmektedir. Eserlerin kütüphane dışına çıkarılmasına izin verilmemekte, 
ancak bir istisna olarak yayınlar bir para yatırma işlemi temelinde diğer 
araştırma kurumlarına, kütüphanelere, müzelere ve arşivlere 
gönderilebilmektedir. Arşivdeki orijinal kopyalar, yalnızca koleksiyonda 
kullanıcı kopyası olmaması durumunda araştırma amaçlı kullanılmaktadır. 
Arşiv Kütüphanesinin koleksiyonu, satın alma, değişim ve bağışlar üzerine 
kuruludur.  

 

Resim-5: Arşiv Kütüphanesi Okuma Salonu 
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Koleksiyonlar 

Estonya dilindeki (en eski eserler 1632’den kalma, yaklaşık 560.000 
eser) kitaplardan oluşan bir koleksiyon, bilinen tüm kitapların ve 
kitapçıkların yüzde 98’ini içermektedir. Baltık koleksiyonu (en eski eserler, 
1543’ten kalma yaklaşık 166.000 eser), Estonya ve diğer Finno-Ugor 
halklarını ilgilendiren yabancı dilde ve yayınlanmış daha eski yayınları 
(kitaplar, süreli yayınlar) ve Estonya yazarlarının çevirilerini içermektedir. 
Süreli yayınlar koleksiyonu (en eski eserler arasında 1766’dan başlayarak 
73.000 cilt) iki bölümden oluşur: Estonya’da yayınlanan tüm süreli 
yayınların yüzde 90’ından fazlasını oluşturan yayınlar ve diğer dillerdeki 
süreli yayınlar (Estonya, Finlandiya, Riga ve St. Petersburg’da yayınlanan 
süreli yayınlar). Koleksiyona; 33 anıt koleksiyonu, 33 yazar ve diğer kültürel 
açıdan önemli kişilerin kişisel kütüphaneleri dâhildir. Estonya Öğretim 
Topluluğu’ nun koleksiyonu (kitaplar, süreli yayınlar, haritalar gibi yaklaşık 
32.000 parça) ve broşür koleksiyonunda (yaklaşık 120.000 broşürler ve 
reklamlar, tiyatro programları, afişler, kartpostallar, takvimler vb.) 

malzemeler bulunmaktadır. Harita koleksiyonu (Estonya ve diğer Baltık 
ülkelerindeki kasaba atlasları, haritaları ve planları vb.) yaklaşık 7.000 
materyalden oluşmaktadır. 

 

Veritabanları  

BIBIS http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/ -Estonya Süreli 
Yayınların Genel Analitik Retrospektif Bibliyografyası, 1930’larda 
Estonya’da yayınlanan süreli yayınlardan derlenmiştir. Veritabanında 
toplam 114.000 kayıt bulunmaktadır. Meta veriler, çevrimiçi erişilebilen 
Estonya Sayısallaştırılmış Gazeteler (DEA) veritabanına bağlıdır.  

DEA http://dea.nlib.ee/ - Estonya Sayısallaştırılmış Gazeteler (DEA) 
veritabanı, AL tarafından yaklaşık 440.000 resim dosyasına sahip yaklaşık 
700 rulo mikrofilm ile desteklenmiştir. Veritabanı 2003 yılından bu yana 
Estonya Millî Kütüphanesi ve Tallinn Üniversitesi Akademik Kütüphanesi 
ile iş birliği içinde derlenmiştir.  

ESTER http: // www.ester.ee// -AL, Estonya Kütüphaneleri Ağı 
Konsorsiyumuna üyedir. 1999 yılında ortak bir elektronik katalog ESTER 
başlatılmıştır. Geriye dönük olarak, 1543’den bu yana yayınlar kataloğa 
alınmıştır. AL tarafından veritabanına 580.000 adet eser kaydı girilmiştir.  

ISE http://ise.elnet.ee/ ve ISIK 
http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/isik// -AL, ayrıca 
http://www2.kirmus.ee/memoriaal/ anıt koleksiyonlarının elektronik 
kataloğunu da derlemektedir.  

GRAFO http://galerii.kirmus.ee/grafo// -AL, resim dosyaları 
biçiminde 400’den fazla yayının (çoğunlukla takvimlerin) bulunduğu kendi 
dijital kitaplığına sahiptir.  

KIVIKE http://kivike.kirmus.ee/ Tiff dosyaları biçimindeki tüm 
sayısallaştırılmış yayınların arşiv kopyaları rutin olarak havuza eklenir; 
Estonya Yayınları Kırmızı Kitap koleksiyonuna (1632-1917) ait kitapların 
dosyalarına öncelik verilir. KIVIKE, Estonya Edebiyat Müzesinin genel dijital 
deposu olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle el yazmaları, fotoğraflar, ses 
dosyaları ve diğer Estonya kültür tarihi ve folklor belgelerini de içermektedir.   
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Bibliyografya Bölümü  

Bibliyografya Departmanı, 1944 yılına kadar yayınlanan Estonca süreli 
yayınların genel analitik retrospektif bibliyografyasını içermektedir ve 
yayınların içeriğini sunmaktadır. Bölümün referans stokunun kapsamı 
2.311.000 kayıttan oluşmaktadır. Referans stokunun tamamı çoğunlukla 
aşağıdaki dosyalarda saklanır:  

  Sistematik bir dosya (1821-1944) - kültür, eğitim, ekonomi, siyaset 
vb. tematik olarak düzenlenmiş bilgileri sağlar. Sistematik bir dosya, diğer 
ülkeler hakkında da bilgi vermektedir. Dosya 1.083.700 kart içermektedir. 

  Kişisel bir dosya (1821-1944) - dosyalanan kişilerin yazılarıyla ilgili 
bilgileri ve kişilere ilişkin bilgileri sağlar. Dosya 553.400 kart içermektedir. 

  Bir yer dosyası (1821-1944) - bulunduğunuz yere (bölge, kasaba, köy 
vb.) göre düzenlenmiş bilgileri sağlar. Dosya 291.500 kart içermektedir. 

  Bibliyografya derlemesi web tabanlıdır ve veri tabanı her geçen gün 
tamamlanmaktadır. Tarama, yazar adı, yer adı, konu kelimesi, başlık veya 
başlık bölümünü ve herhangi bir kelimeyi kullanarak yapılabilir (The 
Estonian Literary Museum, 2017; The Archival Library, 2017). 

 

Sonuç 

Özel arşivlere yönelik olarak Estonya’daki uygulamalar ve arşiv 
mevzuatlarındaki hükümler incelendiğinde özel arşivlere Estonya’da 
oldukça önem verildiği görülmektedir. Estonya tarihini, kültürünü ve sosyal 
hayatını yansıtan kayıtları toplamak ve saklamak üzere kurulmuş Ulusal 
Arşivlerin temel görevi devlet kurumlarının arşiv kayıtlarını toplamak olsa 
da özel şahısların arşivlerini de sistematik olarak toplamaktadır. Bu 
uygulamada amaç, arşivlerin bir bütün halinde ele alınarak kamunun ortak 
yararı için kullanılabilmesine olanak sağlamaktır. Estonya Folklor Arşivleri, 
Estonya Kültür Tarihi Arşivleri ile birlikte Arşiv Kütüphanesi gibi 
kurumların varlığı, özel arşivlerin korunması, denetimi, bakımı ve gelecek 
kuşaklara aktarılması konusunda oldukça hassas davrandıklarını ortaya 
koymaktadır. Arşiv Kurulu ise, bir danışma organı olarak hem ulusal hem 
de özel arşiv uygulamalarının daha da geliştirilmesi için çaba sarf edildiğini 
göstermektedir. Ayrıca arşiv kayıtlarının kullanılamaz hale gelmesi ve arşiv 
kayıtların yasadışı imha edilmesi durumunda cezai müeyyidelerin oluşu ve 
devlet otoritesi yaptırımların varlığı hem ulusal hem de özel arşivlerin 
korunmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde henüz bir ulusal arşiv 
yasasının olmaması ve mevcut düzenlemelerin de yetersiz kalması özel 
arşivlerin, sahiplerinin inisiyatifine bırakıldığını ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle yapılması gereken öncelikle ulusal arşiv yasasının çıkarılması, özel 
arşivlere ilişkin hükümlerin konulması, hem ulusal hem özel arşivlerde 
kurumsallaşmanın sağlanması ve özel arşiv kayıtların yasadışı imha 
edilmesi durumunda cezai müeyyidelerin getirilmesidir.   
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