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ÖZET: 

Türkiye’de sanat alanında çalışan akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler, sanat eleştirmenleri 

ve araştırmacılar bu alandaki araştırmaları sırasında kaynak eksikliği yaşadıklarını dile 

getirmektedirler. Sanat arşivleri kaynak eksikliğini en kapsamlı şekilde karşılamaya yönelik 

kaynaklardır. Ülkemizde sanat arşivciliği çok yeni bir alandır. Kültürel miras ve teknoloji 

alanında yaşanan gelişmeler ile arşivcilik ve özelde sanat arşivciliği alanında da gelişmeler 

kaydedilmektedir.. Bilgi ve belgeleri erişilebilir ve paylaşılabilir ortama taşımak yeni yönetim 

modelleri düşünmemizi gerektirmektedir. 

Bu çalışma sanat arşivleri için stratejik planlama sürecini yöntem, bağlantılar ve erişim gibi 

farklı parametreler üzerinden incelemektedir. Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni odak noktası 

olarak ele alan bu çalışma ileriye yönelik benzeri sanat arşivi çalışmalarına kaynaklık etmeyi 

ve sanat arşivciliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
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KISALTMALAR: 

 En provence: Ortak pay esas alınarak, ortak başlığa göre 

 Respectdesfonds: Aynı orijinli iki dokümanın bir başka doküman ile 

karıştırılmaması gerektiği esasıdır. 

 Provenance: Arşivistin dokümanları ilk bulunduğu haliyle tutması gerektiği 

esasıdır. 

 UNESCO: United Nations Educational, ScientificandCulturalOrganization  

(Birleşmiş Milletler Eğitimsel, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu) 

 ICA: International Council of Archives (Uluslararası Arşiv Konseyi) 

 RAMP: RecordsandArchives Management Programme  (Belge ve Arşiv Yönetim 

Programı) 

 Zeitgeist: Zamanın ruhu 

 InSEA: International SocietyforEducation Through Art (Uluslararası Sanat 

Yoluyla Eğitim Kurumu) 

 PST: Pacific Standard Time 

 MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 FCB: Foote, Cone&Belding reklam ajansında Richard Vaughn’ın yarattığı ve 

ajansın baş harflerini verdiği stratejik planlama araci olan çizelgenin adıdır. 

 Eurostat: Avrupa Komisyonu’nun bölgedeki her türlü istatistiği sağlayan 

kuruluşudur. 

 ÜNAK: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 
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GİRİŞ 

Ülkemizde sanat tarihi araştırmaları çok gerilere uzanamadığı gibi, ülkemizin sanat belleğini 

oluşturacak ve araştırmacıların yararlanabileceği arşiv çalışması sayılıdır. Geçmişe yönelik 

sanat üretimi, etkinlikleri, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili herhangi bir araştırma söz 

konusu olduğunda akademisyenler, sanatçılar, eleştirmenler, öğrenciler ve tarihçiler ciddi 

anlamda kaynak sıkıntısı yaşamaktadırlar. Dolayısıyla sanat arşivi çalışmalarına sahip çıkmak 

ve bunları mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Arşiv çalışmaları 

içerisinde en erken dönemlere dayanan, en kapsamlı olan ve halen aktif bir şekilde devam 

etmekte olanı sanat tarihçisi Zeynep Rona’nın Sanat Arşivi’dir. Bu proje çalışmasının odak 

noktasını bu sanat arşivi oluşturmaktadır. 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin seçiliş nedeni; 1965’ten başlayarak tüm sanat haberlerini, 

kaynak ayırt etmeksizin, günümüzde halen devam eden en kapsamlı vesistemli olarak 

arşivlenmiş sanat arşivi oluşudur. Projenin amacı sanat arşivlerini belli birer model 

çerçevesinde incelemek ve özellikle Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin stratejik planlamasının 

derinine inmek olmuştur. 

Zeynep Rona Sanat Arşivi halihazırda sanat tarihçileri, akademisyenler, araştırmacılar, 

öğrenciler ve aslında bütün toplum için 100.000’den fazlabelge barındıran ‘Türkiye’nin sanat 

belleği’olarak değerlendirilebilecek bir arşivdir. İlgili hedef kitlelerin bu arşive gerek 

mekansal, gerek sanal olarak erişiminin sağlanması hem şimdiki, hem de gelecekteki nesiller 

için büyük önem taşımaktadır. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesine 

katılmış olan Z.R. Sanat Arşivi’nin resmi açılışı yapılmadığından özel izin ile bulunduğu 

yerde yararlanılabilmektedir. Resmi açılış sonrası arşive web üzerinden de erişilebilmesi için 

çalışmalar başlayacaktır. 

Bu proje için yöntem olarak hem literatür taraması, hem sanat arşivciliği konusunda 

bilirkişiler ile birebir görüşmeler yapılmış, hem de küçük bir örneklem ile akademisyenlerin 

ve sanat eleştirmenlerinin araştırma alışkanlıkları incelenerek Z.R. Sanat Arşivi için bir 

stratejik planlama çalışması sunulmaya çalışılmıştır. 
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Burada amaç, Zeynep Rona Arşivi gibi arşivleri teşvik etmek, onlara günümüz kültür sanat 

ortamında bir yer edindirmek ve ileriki nesiller için bu arşivlerin ne kadar büyük önem 

taşıdığının altını çizmektir. Bunun için gerek Türkiye’den, gerek diğer ülkelerdeki başarılı 

çalışmalar incelenmiştir. 

 

 

Raporun Yapısı 

Bu raporun içeriğinde öncelikle arşiv ve arşivciliğin tanımı, tarihi ve türleri açıklanmıştır. 

Raporunikinci bölümü  sanat arşivciliğinin tanımı, hem ülkemizdeki, hem de uluslararası 

konumu üzerine odaklanır. Bu bölümde ayrıca kanaat önderleriyle ve bilir kişilerle yapılmış 

görüşmelerden çıkan önemli sonuçlar sıralanmıştır. Üçüncü bölümde ülkemizdenüçvaka 

incelemesi sanat arşivciliğinin Türkiye’deki farklı uygulamalarını anlamaya yöneliktir. 

Raporun dördüncü bölümünde Z.R. Sanat Arşivi üzerine bir stratejik planlama çalışması 

sunulmaktadır. Beşinci bölümde arşive şu anki haliyle ne gibi öneriler getirilebileceği ve 

arşivin ruhuna uygun ne gibi eklemeler yapılabileceği değerlendirilmiştir.Bütün bunlardan 

çıkan sonuç en son bölümdedir. 
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1. ARŞİV/ARŞİVCİLİK 

1.1. TANIM 

Arşiv, etimolojik olarak ‘belgeler bütünü’ anlamına gelen Fransızca ‘archives’ kelimesinden 

gelmektedir. Arşivcilik ise çıkışı Mezopotamya’da M.Ö. 2112’ye kadar dayanan, önemli 

bilgi, belgeleri toplamak,korumakve düzenlemek işine verilen addır. 1962’de Madrid’de 

toplanan VII. Milletlerarası Arşiv Yuvarlak Masa Konferansı’nda yapılan ve taraflarca 

benimsenen ortak tarife göre arşiv; ‘kurumların, gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri 

sonucu meydana gelen (toplanan, biriken) ve bir amaçla saklanan dokümantasyon, söz konusu 

dokümantasyona bakan kurum ve bunları barındıran yerler anlamlarına gelmektedir.’
1
 

Arşivcilik, belli bir alandaki bilgi ve belgeleri korumakla kalmaz, aynı zamanda sistematik bir 

şekilde tarihi belleği kaydederek tasnif etmeye yönelik profesyonellik gerektiren bir iş ve 

disiplindir. 1962’deki Yuvarlak Masa Konferansı’nda arşivi tutan ya da yöneten kişi olan 

arşivistin, diğer bir adıylaarşivcinin görevleri ‘arşiv dokümanlarını toplamak, korumak, tasnif 

etmek ve değerlendirmek olarak belirlenmiştir.’
2
 

Arşivistler özel eğitim görmüş, tarih ve tasnif konusunda mutlaka yeterliliği olması gereken, 

arşivi yürütme ve yönetme sorumluluğunda olan kişilerdir. 

1.2. TARİHÇE 

Kökeni eski çağlara değin giden arşivleme kurumu ve birimlerinin modern anlamıyla oluşumu 

Fransız Devrimi ile başlamıştır.
3
Politik teorisyen IrvingVelody’ye göre; “Arşiv, bilimsel 

araştırmaların tümünün bel kemiğidir. Arşivselgereklilik, uygarlık tarihi ve sosyal bilimler 

çalışmalarının nihai gerçeğe, ehliyete ve inandırıcılığa dayanmasını sağlayan 

başvurulardır.”
4
Benzer şekilde JacquesDerrida’ya göre “Arşiv denetimi ve bellek olmaksızın 

                                                           
1
 Işıközlü, Fazıl. (1962) 28-31 Mayıs 1962 tarihinde Madrid’de toplanan VII. Uluslararası Arşiv Yuvarlak Masa 

Konferansı Hakkında Rapor, Ankara, S: 4  
2
 Işıközlü, Fazıl, a.g.e., S: 6-7 

 
 
3
 Arşiv,Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi; 1989 bas. S: 349 

4
Velody, Irving(November 1998)The Archive andthe Human Sciences: NotesTowards a Theory of the Archive, 

History of the Human Sciences, Cilt: 1 Sayı: 11  
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siyasal güç oluşamaz. Etkili demokratikleşme her zaman şu önemli kriterler ile ölçülebilir: 

arşive katılım ve erişim, arşivin yapılandırılması ve yorumu.”
5
 

Tarihe resmen geçmesi istenen önemli bilgi ve belgelerin kayıtlarının tutulmaya 

başlanmasıyla birlikte ilk arşivleme faaliyetleri devlet arşivleri olarak karşımıza çıkar. Devlet 

arşivleri toplumsal ve diplomatik bellek oluşturma işlevlerini yerine getirir. Örneğin, arşiv, 

İlkçağ kent medeniyetlerinden olan Hititler’de olağan yönetim birimlerinden biriydi.
6
 

Devlet arşivleri diplomatik biliminin gelişmesine yol açmıştır. Diplomasi, devlet yetkililerinin 

ve kurumlarının ürettiği bilgi ve belgelerin toplanması ve arşivlenmesi aracılığıyla devletin 

tüm resmi/kısmen resmi bilgi ve belgelerinin; anlaşma, bildiri, yazışma gibi önemli, iç ve dış 

ilişkileri ilgilendiren her türlü faaliyetin yerine getirilmesini işleyen bir bilimdir ve arşivcilik 

ile aynı toplama ve düzenleme yöntemini kullandığı için yakından bağlantısı bulunur.  

Aynı şekilde arşivcilik başlangıcından beri tarih bilimi, kütüphanecilik ve müzecilik ile de 

yakından ilintilidir. Kütüphanecilik kitap ve belgelerin toplanmasını ve düzenlenmesini 

gerektirdiği için; tarih bilimi ise her türlü tarihi bilginin toplanmasını gerektirdiği için 

‘arşivleme’ disiplinine ihtiyaç duyar. Benzer şekilde müzeciliktede eserler toplanır, korunur, 

uygun koşullarda saklanır, envanterleri çıkarılır ve sergilenir. Arşivcilik tarihe sahip çıkar ve 

bir bellek oluşturma açısından yukarıda saymış olduğumuz bu üç disiplin ile devamlı işbirliği 

içinde, el ele çalışır.  

Arşiv yönetimini başlı başına bilimsel bir dal olarak ele alan uzmanlar, şimdiye dek beş temel 

sorunlauğraşmak durumunda kalmışlardır: kaynak kuruluşlardan alınacak belge türlerinin 

saptanması; belgeleri arşive yerleştirme zamanı; yerleştirme ve düzenleme yöntemi; bazı 

belgeleri ayıklama ve ortadan kaldırma ve son olarak arşivlerin geniş kesimlerce kullanılır 

yani erişime açık hale getirilmesidir.
7
 

Arşivcilikte kronolojik veya ‘en provence’ yöntemleri izlenmektedir. Kayıtların tümü bu iki 

yöntemden birine başvurur. Tarihe baktığımızda, ilk olarak kronolojik yönteme 

başvurulduğunu, yani bilgi ve belgelerin çıkış tarihlerine göre düzenlenip saklandığını 

görmekteyiz. Kronolojik yöntem, belleğin tarihlere göre oluşturulmasında elbette çok önemli 

ve hala geçerli bir yöntemdir. Ne var ki; kronolojik yöntemin tarihsel sıraya soktuğu arşivler 

                                                           
5
Derrida, Jacques(1995): Archive Fever: A FreudianImpression, Chicago ve Londra, University of Chicago Press. 

6
 Yılmaz, Bülent (2008)İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında 

Kütüphane/Arşiv Kurumu, Türk Kütüphaneciliği, Cilt: 22, Syf: 23 
7
Arşiv, Ana Brittanica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1989 bas., S: 349 
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kronolojinin yanı sıra konularına, yerlerine ve daha pek çok farklı parametreye göre de 

düzenlemenin yapılmasını gerek kılar. Her bir bilginin yalnızca tarihi ile değil, buna ek olarak 

ortak başlıklar altında da gruplanması gerekir. Bu durumda başvurulan sistematik ortak 

paydayı esas alan yönteme ise ‘en provence’ denmektedir. Arşivleme işi günümüzde hem 

kronolojik, hem de ‘en provence’ yöntemi ile icra edilmektedir. En provenceyöntemi arşivin 

sürekli olarak ortak başlıklar altında toplanıp, bir ağ gibi yeni bağlantılarla arşivin gelişmesine 

ve dallanmak yoluyla genişlemesine imkân verir.  

Yalnızca bu açıdanbakıldığında bile kütüphanecilik ile yakından benzerlik göstermektedir. 

Kütüphanecilik-arşiv bağlantısı ve benzerliği yadsınamaz. Zira her ikisi de malzemelerini 

toplamak, düzenlemek ve bilgiye en kolay yoldan erişimi kendi içinde kendine misyon 

edinmiş disiplinlerdir. 

Arşivcilik tarih, diplomasi ve kütüphaneciliğin yanı sıra ‘belge yönetimi’ ile de bizzat 

ilintilidir. Zira arşivist de bir belge yöneticisidir; belgeler yaratılır veya bulunur, toplanır, 

düzenlenir ve ilgili kişilerin ötesinde çoğu zaman tüm insanlara sunulur. Bugün artık bu ‘tüm 

insanlara/topluma açık hale getirme’ arşivciliğin esaslarındandır. Özellikle bilgi paylaşımının, 

teknolojinin ve internetin sayesinde çok kolaylaşmış olması açısından arşiv yönetiminin başat 

sağlaması gereken esaslar arasındadır. Arşivin olabildiğince çok insana ulaşılabilir olmasını 

sağlamak şarttır ve ‘toplumsal fayda’ ve toplumsal tarihin paylaşımı açısından önemli bir 

ölçüt haline gelmiştir. Arşivcilik günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerden de 

yararlanarak oldukça hızlı bir gelişme göstermektedir.  

17. ve 18. Yüzyıl’ın ve Aydınlanma felsefesinin etkisiyle arşivcilik işinin modern ve belli bir 

mantığa göre yapılması gerektiği gerçeğine olan inanç güçlenmiştir. Böylece, arşivcilik 

Aydınlanma ile beraber modern bir sistematiğe kavuşmakla kalmamış, paylaşılarak 

öğretilmesi gerektiğine inanılan bir alan haline gelmiştir.  Arşivciliğin ilk olarak bilimsel bir 

alan olarak kabulü ve bu alana gönül vermişlerin eğitimi 1772’de Bolonya Üniversitesi’nin ilk 

‘Arşivcilik’ bölümünü açması ile resmen bir alan olarak incelenmesi, üzerine teoriler 

üretilmesi ve toplumda yayılmasına yönelik çalışmalar ile ortaya çıkmıştır. Bolonya’dan sonra 

pek çok farklı ülkede, ancak daha ziyade İngiltere, Almanya, Fransa ve A.B.D.’de arşivcilik 

bölümü yayılmıştır. Böylece arşivcilik bir disiplin olarak tanınmış ve üzerine bilgi üretilen bir 

bilim haline gelmiştir. Arşivcilik profesyonel, eğitimli kişilerin alana girmesiyle hepten 

profesyonellik gerektiren bir iş kolu olmuştur.  
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Ülkemizde de arşivcilik bölümü çeşitli üniversitelerin fakültelerinde bölüm olarak mevcuttur. 

Bazı üniversitelerdearşivcilikeğitimifarklı isimler altında sunulmaktadır. Zaman zaman 

‘kütüphanecilik’, ‘bilgi / belge yönetimi’ gibi bölümler altında da öğretimselvarlığını sürdüren 

arşivciliğe ülkemizde birçok üniversitede rastlamaktayız.  

Buna ek olarak, pek çok farklı bölüm ve alanın şemsiyesi altında ‘arşivcilik’ eğitimi 

sunulmaktadır. Bu bölümlerden biri de sanat tarihidir.Ülkemizde sanat tarihi bölümü olan 

toplam yirmi bir üniversite şunlardır: İstanbul, Hacettepe, Sakarya, Ege, Yüzüncü Yıl, 

Ankara, Uludağ, Gazi Osman Paşa, Süleyman Demirel, Anadolu, Çanakkale 18 Mart, 

Pamukkale, Harran, Nevşehir, Erciyes, Doğu Akdeniz, Selçuk, Mustafa Kemal, Trakya ve 

Bilkent Üniversiteleri’dir.  

Bugün Dünya’da var olan, arşivcilik eğitimini bir bölüm olarak veren üniversitelerde bu 

eğitim çok çeşitli dersler ile öğrencilerine donanımlar yüklemektedir. Arşivcilik bölümü,  

belge yönetiminden tarihe çok yönlü farklı konularda derslerin alındığı bir alandır. Bölüm 

altında okutulan derslere örnekler şöyledir: Amerikan Birleşik Devletleri’nde New York 

Üniversitesi Hareketli Görsel Arşivleme ve Koruma bölümünde koleksiyon yönetimi ve arşiv, 

müze ve kütüphane kültürü dersleri öğretilmektedir.İngiltere’deUniversityCollege of London 

(UCL)’de Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümü’nde müfredatta kavramlar ve içerikler; kürasyon 

ve yönetim gibi dersler öğretilmektedir. İrlanda’da UniversityCollege Dublin’de Arşiv ve 

Belge Yönetimi Bölümü’nde okutulan müfredata bakıldığında ise arşiv sürdürülebilirliği ve 

koruma yönetimi dersinin, arşivtemsiliyeti dersi ile birlikte zorunlu dersler arasında yer aldığı 

görülmektedir. İtalya’da Bolonya Üniversitesi Arşivcilik Bölümü altında paleografi ve 

diplomasi de öğretilmektedir.   

1.3.  ARŞİV TÜRLERİ 

Arşivciliği yönetim açısından incelediğimizde önümüze üç tür arşivcilik çıkar; devlet 

arşivleri, uzmanlık arşivleri ve kurumsal arşivler. Yönetim çerçevesinin ötesinde; arşivler, 

aynı zamanda topladıkları arşiv malzemesi ve kullandıkları medyalar açısından da çeşitlilik 

göstermektedir. Konuya arşiv malzemesi açısından baktığımızda; bir konuyu aydınlatmaya, 

bir takım hakları belgelemeye ve korumaya yarayan her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, 

harita, gazete kupürü, film, fotokopi, fatura, dosya, ses bandı ve fotoğraf gibi çok çeşitli 

malzemeler arşiv malzemesi olabilmektedir. 
8
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Konuya kullandıkları medya ve erişim yöntemleri açısından yaklaşıldığında yine çok çeşitlilik 

gösterdikleri görülmektedir. Arşiv malzemesi gazeteler, dergiler ve fanzinlerden, fotoğraflar, 

video ve ses kayıtlarınakadar çeşitli bir yelpazede olabilmektedir.  

Erişim yöntemleri açısından incelediğimizde bazı arşivlerin enstitüler, bilgi ve belge 

merkezleri ya da kütüphaneler gibi kurumlar altında toplandığını görmekteyiz. Bunun yanı 

sıra devlet arşivleri gibi erişim için özel izin gerektiren arşivler de mevcuttur. Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte artık pek çok arşiv internet ortamına taşınmıştır. Bu tür arşivlerin bir 

kısmı herkesin erişimine açık iken, bir kısmı ise şifreli girişe tabidir. 20. Yüzyıl’da arşivciler 

yazılı belgelerin yanı sıra fotoğraf, film, ses kaydı ve bilgisayar kaydı gibi yeni belgeleri de 

düzenlemek ve korumak için uğraşmaya başlamışlar ve yeni yöntemlerden yararlanmışlardır. 

Bunlardan mikroform yöntemi en kullanışlı ve yararlısı olarak öne çıkmıştır. Belgelerin 

filminin çekilmesi, belgenin güvenli olarak korunmasını ve muhafaza edilmesini sağladığı 

gibi çoğaltılmasını ve uluslararası alanda alışverişini de kolaylaştırmıştır. Mikroform yöntemi 

aynı zamanda onarım, ciltleme ve depolama giderlerini düşürdüğü için avantajlı bulunmuştur. 

Asıl arşivleri ikinci derecede önemli belgelerle tamamlamada kolaylık sağlamaktadır. 

Mikroform yönteminden arşiv belgelerini yayımlamada da yararlanılır. 
9
Bugün gelinen 

noktada; internet ortamında belli konular ya da alanlar üzerine yazılı, sesli ve görüntülü 

arşivlerin varlığı yadsınamayacak kadar çoktur. Zeynep Rona Sanat Arşivi gazete küpürleri, 

davetiyeler, dergiler ve benzeri materyallerin 1970’lerden beri bilinçli olarak tutulduğu, içinde 

50.000’den fazla arşiv malzemesi barındıran bir sanat arşividir; zira ana konusu plastik 

sanatlardır. 

20. yüzyılın ikinci yarısında arşivcilik disiplinini koruyan teorilerin ortaya koyduğu gibi, 

arşivcilik hizmeti kayıtların muhafaza edilmesi ve bir kamu hizmeti temini üzerine kuruludur. 

Ayrıca, halkın aradığını bulmasına yardım etmek, kayıtları korumak ve muhafaza etmek ve 

daha geniş spektrumda ele alındığında eğitimi ve yerel tarihi geliştirme ve desteklemenin yanı 

sıra yeni ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak gibi roller de yine en temel olanlarıdır.  

Toplumsal, ekonomik, kültürel tarih kavramlarının gelişmesi, sanayileşmenin ulusal ve 

uluslararası ilişkilerde giderek artan bir rol oynaması ve demokratikleşmenin dünya çapında 

yaygınlaşması ticari arşivlere, kurumsal arşivlere ve özel arşivlere duyulan ilgiyi arttırmıştır. 

10
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Arşivcileri ve arşivleri 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından şu son yıllara kadarki süre içerisinde 

etkileyen pek çok faktör olmuştur: teknolojik gelişmeler ve İnternet’in kullanımı; kültür ve 

kültürel miras sektörlerindeki gelişmeler; ‘arşiv’ kelimesinin kullanımını yaygınlaştırmış bir 

medya profili; “modernleşen devlet” anlayışı tarafından kullanımı sağlamlaştırılan elektronik 

kayıtlar ve sadece işitsel ve görsel olarak var olmanın bile multi-disipliner olarak algılandığı 

akademik dünyada farklı şekilde ele alınıp tartışılmasıdır.
11

 

Sosyolog Maurice Halbwachs tarafından öne sürülen “collectivememory” yani ‘toplumsal 

hafıza’, bir başka deyişle ‘ortak/kolektif bellek’ kavramı bir grubun iki veya daha fazla 

üyesinin hafızasında tuttuğu paylaşılan bilgi havuzuna işaret eder. Toplumsal/ortak hafıza 

hem küçük, hem de büyük topluluklar tarafından paylaşılabilir, aktarılabilir ve 

yapılandırılabilir.
12

 

Paul Connerton bellek incelemeleri çerçevesinde yedi tür unutma sunmaktadır. Bunlardan biri 

“feshederek/iptal ederek unutma”dır. Feshederek unutma enformasyon fazlasından 

kaynaklanır ve bunu gidermeye yöneliktir. ‘Tarihin Kullanımı ve Kötüye Kullanımı’ 

(‘TheUseandAbuse of History’) adlı eserinde, Nietzsche kendi tabiriyle özellikle ‘antik tarih 

akademisyenliği’ olarak adlandırdığı türden tarih yazımına karşı ünlü “kültürel fazlalık 

bulantısı” kavramını geliştirmiştir. Nietzsche, bu tarihsel bilinç fazlası çerçevesinde depolama 

ve hiç durmadan bir zamanlar var olanı toplama eylemlerinin anlamsız bir gösteri olduğunu 

söyler ve bunun da insanoğlunun kendini bir çürüme kokusu içine hapsetmesi olarak betimler. 

13
 

Öğrenilmiş kültürel bir topluluğa mensup olan farklı bireyler tarafından bu türden bir bilgi 

fazlalığı deneyimlenebilir ama “feshederek/iptal ederek unutma”nın etkileri; devletin 

işleyişinden ve yapısal oluşumundan başlayarak bütün bir kültürün üzerinde hissedilebilecek 

kalitatif bir fenomene dönüşmektedir. Modern devletin oluşumunun önemli bir parçası 

“büyük arşivle(ştir)me” projesi olmuştur. Artık yönetimsel belgeleri, dosyaları ve hatırlatıcı 

öğeleri olmaksızın hiçbir devletin gücünün varlığından bahsedemeyeceğimizi 

varsaymaktayız.  

Emperyal bir arşiv fikri; 1970’lerin ortasından 1990’ların ortasındaki yirmi senelik süreçte 

ortaya çıkan yeni bilgi teknolojilerinin müthiş bir hızla bütün dünyaya yayılması gibi tarihi bir 
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gelişmeyi gölgede bırakmıştır. Bundan emin olmak adına bazı bölgeler –Amerika’nın bazı 

bölgeleri, Fransız banliyöleri, Afrika’nın gelişmemiş kasabaları ve Hindistan’ın kırsal 

bölgeleri- bu yeniliklerden mahrum bırakılmıştır.Ancak, 1970’lerde devreye girmeye 

başlayan bu yeni teknolojik sistemler, milenyumun sonuna doğru yeryüzündeki baskın 

gruplarda ve bölgelerde birbirleriyle bağlantılı olarak işlemeye başlamıştır.  

Biri merkezileştirici, diğeri ise yaygınlaştırıcı olan büyük arşivleştirmeve yeni bilgi 

teknolojilerinin gelişimi; 19. Yüzyıl’da bilgi üretimi kavramı nasıl merkezi bir önem 

taşıyorduysa, 21. Yüzyıl’da ise bilgi fazlasının feshedilmesi ve devre dışı bırakılması kavramı 

merkezi öneme kavuşmuştur. Bir verinin bir arşivde veyabir bilgisayarda depolanması, her ne 

kadar prensipte kurtarılabilir olduğu anlamına gelse de, bir yandan da o şeyi unutmanın göze 

alınabileceği anlamına gelmektedir. Söz konusu bu unutma, tarihçiliğin mirası bir sorun 

olmaya başladığında genel olarak toplumda her zamankinden çok daha gerekli hale gelir.  

Şu anda içinde yaşadığımız toplumlarda çok fazlabilgiye erişimimiz bulunmaktadır ve 

öngörülebilen gelecekte bu sorun ancak daha da büyüyecektir. Artık bir bireyin hayatını 

yönetirken sahip olması gereken beceri; nasıl bilgi toplayacağından çok, bilgiyi nasıl 

ayıklayıp, feshedeceği becerisidir. Tarihsel disiplinler böylesine bir unutma ve içsel yitime 

tabii olmasa bile, onlar da bu değerler dizisi değişiminden, dolayısıyla kültürel unutmadan 

etkilenmektedir. Eski anlatımlar ve ana hikayeler yavaş yavaş unutulmaktadır. Bunun birden 

fazla sebebi olabilir; ancak en azından bilgi fazlasından kaynaklanan aşırı yüklenme 

sorununun zamanla çözüme kavuşacağını umut etmekteyiz.
14

 

Arşivcilik amaca göre kronolojik metodla da, en provencemetoduyla da yapılabilir. Arşivcilik 

teorisinde ve pratiğinde esas olan “respectdesfonds” ya da “provenance” ilkesidir ki bu ilke 

iki kuraldan oluşur: Aynı orijinli iki doküman bir başka orijinli doküman ile 

karıştırılmamalıdır; ikinci olarak ise arşivist dokümanları yaratıldığı ve muhafaza edildiği ilk 

şekliyle tutmalıdır. 
15

 

Benzer şekilde, arşivciliğin bir diğer kritik noktası ise ‘otantiklik’, yani ‘aslına uygunluk’tur. 

Arşiv ve arşivdeki dokümanlar tarihi bir perspektiften bakıldığında nasıl ki kanıt niteliği 

taşıyorsa, arşivcilik literatürünün de büyük bir kısmını kapsayan arşivdeki dokümanların 

aslına uygunluğu meselesi de o kadar önemlidir. Arşivist ve teorisyen SirHilaryJenkinson’ın 

da ifade ettiği gibi “… Mükemmel arşiv bize yalan söyleyemeyecek bir kanıttır. Bizi gerçeğe 

                                                           
14

Connerton, Paul; (2008). Memory Studies: Seven Types of Forgetting, Sage Yay. 
15

Gilliland-Swetland(2000a), “Societalroles ofmajorinformationinstitutions”, S: 12 



18 
 

ya da hataya ikna etme girişiminde bulunmaz; bize yalnızca anlatır. Anlatım, her zaman 

yaratıcılarının onu bıraktığı ilk şekliyle korunduğu sürece sağlamdır. Arşivistin en yüksek ve 

zorlu görevi dokümanları mümkün olduğunca ilk aldığı şekliyle muhafaza etmektir; herhangi 

bir şey eklemeksizin veya çıkarmaksızın, fiziksel veya ruhsal hiç bir şeyi değiştirmeksizin. 

Arşivist, bir yandan arşivi zarar görmekten korurken, diğer yandan arşive mümkün olduğunca 

çok kişinin erişebilmesi için çabalar.”  

Arşivistlerin anamisyonu olan ‘bilgiyi ve belgeyi koruyuculuk’, kütüphaneler ve müzeler gibi 

başka bilgi kurumlarında da büyük önem arz etmektedir. En önemli bilgi kurumlarının sosyal 

rolleri incelenirken şu kurumlar öne çıkmaktadır: kütüphaneler, müzeler ve arşivler. 

Arşivlerin sosyal sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır: 
16

 

 Arşivin hizmet ettiği işletme ya da halk için uzun vadeli (önemli kanıt) değeri olan 

dokümanları incelemek, düzenlemek, korumak ve sunmak 

 Kamusal kayıtların korunması yolu ile korumanın güvenilirliğinden emin olmak ve bu 

kayıtları yasal ve etik olarak uygun olan şekilde halka açık tutmak 

 Paydaşları, kurulları ve diğer bağlantılarıiçindevlet harici kurumların güvenilirliğinden 

emin olmak 

 Ünik veya toplanabilir dokümanları korumak 

 Bir kültür için hafıza kurumu olarak hizmet etmek 

 Akademik, kurumsal ve kişisel araştırmaları desteklemek 

Görüldüğü gibi, arşivistin sağlamakla yükümlü olduğu hizmetler azımsanacak gibi değildir. 

Kurum olarak arşivler ve dokümanlar olarak kayıtlar; akademisyenler, diğer kullanıcılar ve 

genel olarak toplum tarafından çeşitli tarihi ve kültürel amaçlar için kendi çıkarlarına yönelik 

faydalanabilecekleri kaynaklar olarak görülmektedir.
17

 

Arşivist teorisyen HilaryJenkinson’a göre arşivistinarşivle ilişkisi pasifken, bir diğer önemli 

arşivist teorisyen Terry Cook’a göre ise ideal arşivist arşiv üzerinde aktif bir etkiye sahip 

olanıdır. Pek çok arşivist halen kanıtın korumacısı, asla arşivine değer biçtirmeyen tarafsız bir 

bekçi düşüncesi ile Jenkinson-vari “saf” bir arşivist portresi çizen modele inanırken, Terry 
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Cook ise dikkatleri arşivistin yorumcu ve öyküleyici rolünün ön plana çıkması gerektiğine 

çeker. İdeal günümüz arşivisti sadece malzeme toplayan ve arşive iyi bakan bir kişiden 

çokaraştıran ve erişimi arttırmanın yolunu bilen bir kişidir. 
18

 Zeynep Rona’nın, erişimi 

arttırmanın yollarına ve sürdürülebilirliğe büyük önem veriyor olmasından arşivini Terry 

Cook modeline yakın bir çalışma yöntemi izlediğini ve arşivini bu şekilde oluşturmaya devam 

ettiğini söylemek mümkündür.   

Mesleki profesyonelleşme açısından baktığımızda; özellikle ülkemizde arşivciliğe mesleki 

saygınlık kazandırmak, mesleki birlik oluşturmak, gerekli düşünsel yapının ve beraberinde 

meslek etiğinin oluşması ve yerleşmesi gereklidir. 
19

  

1.3.1. DÜNYA’DA ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Dünyada arşivcilik mesleğinin tarihine baktığımızda, ilk iki arşivsel elkitabı; ‘De Archivis’ 

AlbertoBarisoni (1587-1667) ve BaldessarreBonifacio tarafından XVII. Yüzyıl’ın başlarında 

yayınlanmıştır. 1897’de ise bir başka önemli gelişme olmuştur: Hollanda’da Muller, Feith ve 

Fruin ‘Arşivlerin Düzenlenme ve Tanımlanması Kılavuzu’nu (Manual on 

theArrangementandDescription of Archives) yayınlamıştır. Eser 1905’te Almanca’ya, 

1910’da Fransızca’ya ve 1940’ta ise İngilizce’ye çevrilmiştir. Söz konusu eser arşivsel 

kavramları ve ilkeleri ilk kez belirgin bir şekilde ortaya koyduğu için ve ‘respectdesfonds’ ve 

‘provenance’ ilkelerini desteklediği için özel öneme sahiptir. Nitekim yine 1910’da Avrupalı 

ve Amerikalı arşivcilerin ilk buluşması olan ‘Uluslararası Kütüphaneler ve Arşivler 

Kongresi’nde söz konusu kitapta savunulan ‘provenance’kavramı kongre tarafından mesleğin 

temel kuralı olarak kabul edilmiştir. 

1948’de UNESCO’nun desteği ile “Uluslararası Arşiv Konseyi” (ICA - International Council 

of Archives)ICA kurulmuş ve merkezi Paris’te açılmıştır. ICA, arşivlerle ilgili dört senede bir 

düzenlenecek uluslararası bir kongreye, yuvarlak masa toplantılarına, arşivsel konular üzerine 

özel çalışmalara, Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerine ve bir uluslararası arşiv 

geliştirme fonu ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin etkin ulusal arşiv programlarına sponsor 

olmuştur.  

UNESCO, 1977’de arşivcileri desteklemek üzere Genel Enformasyon Programı Bölümü’nü 

görevlendirirken, 1979’da ise bir Belge ve Arşiv Yönetim Programı olan RAMP’ı 
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(“RecordsandArchives Management Programme”) oluşturmuştur. 1982 ve 1986’da yeniden 

gözden geçirilip genişletilen RAMP programının temsilcileri arşivciliğe önemli katkılarda 

bulunmuşlardır.  

“Arşiv belgeleri için özel binaların yapılması ve örgütlerin oluşturulması, arşivlerin halkın 

yararlanmasına sunulması, milli arşiv yasalarının çıkarılması, arşiv eğitimi için okulların 

açılması, milli nitelikte arşivlerin ortaya çıkması, mesleki derneklerin kurulması, belge 

yönetim programlarının oluşturulması, UNESCO ve ICA gibi örgütler ve RAMP çalışmaları 

arşivlerin kurumsallaşması aşamalarında önemli dönüm noktaları olmuştur.” 
20

 Buradan da 

anlaşıldığı gibi arşivciliğin kurumsallaşması için yalnızca teorilerin, mesleğin ve pratiğin 

kendi içinde yeterli olmadığı ve bunların yanı sıra irili ufaklı farklı örgütlerle el ele çalışmak 

ve bu disiplini çeşitli bağlantılarla desteklemek ve geliştirmek gerektiği aşikârdır. 

Zira bu koruma, destekleme ve geliştirme işlevleri arşivlerin yukarıda değindiğimiz sosyal 

sorumlulukları arasındadır. Bu işlevler diğer sosyal sorumlulukları da besler; bu 

sorumlulukların her biri, gerçekleştiğinde bir diğer sorumluluğun tatminini doğurur. Örneğin; 

koruma, destekleme ve geliştirme işlevleri gerçekleştirildiğinde, aynı zamanda akademik, 

kurumsal ve kişisel araştırmalar desteklenmiş olur. Böylece pek çok farklı arşiv türünün de 

(örn. sanat arşivlerinin) yaratımı genel veya özel kitlelere özendirilmiş, bu yönde 

isteklendirme sağlanmış olmaktadır.  

1950’de Milletlerarası Arşiv Konseyi göreve başlamıştır. Bu tarihten beri çeşitli arşiv 

kongreleri ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmektedir. İsmet Binark’ın 1978 yılında 

kaleme aldığı Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin ikinci sayısındakimakalesindebelirttiği gibi 

Türkiye de zaman zaman bu toplantılara katılmıştır. ‘Arşiv alanında milletselişbirliği’nin 

çözüm önerileri arasında sıralandığı bu bültende ayrıca, ülkemizin Milletlerarası Arşiv 

Konseyi ile yakın bir zamana kadar temas kurmamış ve işbirliğinde bulunmamış olmasından 

da bahsedilmektedir. 1977’de, İngiltere’de, Arşiv Müdürü ve Arşiv Konseyi Başkanı Jeffrey 

Ede Türkiye’nin konseye üye olması için ısrarda bulunmuştur. 
21
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1998’de Tüm Arşivciler Derneği’nin kurulmasıyla ülkemizde arşivciliğin meslek olarak 

algılanılmasında bir nebze yol kat edilmiştir. 
22

 

İsmet Binark’ın hazırladığı geniş bir arşiv türleri listesi, 1979 tarihli ‘Arşiv ve Arşivcilik 

Bibliografyası’ adlı eserinin içerisinde şöyle sıralanmıştır: “Belli başlı arşiv türleri şunlardır: 

devlet arşivleri, şehir arşivleri, bucak (nahiye) arşivleri, noter arşivleri, dini arşivler, özel 

arşivler, hastane arşivleri, ekonomik arşivler, kartografik arşivler, ikonografik arşivler, folklor 

arşivleri, odyo-vizüel arşivler ve günlük kullanılan arşivler.”
23

 Zaman içinde belli konulara 

odaklanan bu türlere yeni türler de katılmıştır. Daha tepeden bir bakışla bütün arşiv türlerini 

yönetimleri açısından devlet arşivleri, kurumsal arşivler ve uzmanlık arşivleri olarak üçe 

ayırmak yerinde olacaktır. 

Ele aldıkları konular itibariyle değerlendirmek gerekirse arşiv türleri çok çeşitli 

olabilmektedir. Bunlara örnek olarak reklam arşivleri, gazete arşivleri, müzik arşivleri, 

hastane arşivleri, film arşivleri ve bu projede konu edindiğimiz sanat, sanatçı ve sergi arşivleri 

verilebilir. 

1.4.  ARŞİV – İKTİDAR İLİŞKİSİ 

Foucault çalışmalarının büyük kısmında bilgi-iktidar ilişkisinin temelinde yatan bağı ortaya 

koymaya çalışmıştır. Sözü edilen çalışmalarında modernizmin insanı nesneleştirdiği temel 

varsayımı olmuştur.
24

 

Foucault’ kazıbilimin (arkeolojinin) ödevi; söylemsel oluşumları, pozitiflikleri, ifadeleri, 

bunların oluşumlarını ve özel bir alan olan arşivi ile birlikte ortaya çıkarmaktır. 
25

(Urhan 

2002; 41)Bunun dışında ‘soybilimsel’ olan daima iktidara yönelik kullanım bulmuştur. 

Modern anlayış içinde insanın söylemsel oluşumlar meydana getirdiğini ve hastane içindeki 

uygulamaların da söylem içerisinde anlaşılması gerektiğine vurgu yapar. Benzer şekilde 

hapishanelerde de önce söylem, sonra bilimsel ve görünür olan uygulamalar gelir. Foucault 

görünenden önce söylenene önem verir ve ikisini bu şekilde araştırmaya  girişir.  

Foucault’nunmodernizm içinde gördüğü insan tamamen söylemseldir. Ona göre insan,  

söylemlere bağlı olarak manipüle edilmiş bir unsur olarak sadece söylemlerde vardır. 
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Dolayısıyla, insanın tarihi onu belirleyen söylemlerin tarihidir. Bundan ötürüdür ki modern 

insanı, sadece günümüzün söylemini meydana getiren modernizm çerçevesinde anlayabiliriz. 

Bu noktada Foucault tarihe eleştirel yaklaşır ve tarihsel içerikleri tarihin bakışından 

yakalayabilmek için o zamana yolculuk edilmesi gerektiğinin vurgusunu yapar. Foucault 

insanı anlamak çabası içinde modernizm eleştirisi yapar.  Modern çağda insanı, sosyal açıdan 

açıdan bilimsel yaklaşımlarla söylemler içinde inşa edilmiş olarak görür. İnsan, tözsel bir 

varlık, toplumsa kabul bağlamında etkisi olmaksızın sunulanı kabul etmek durumunda olan ya 

da tarihin söylemleri çerçevesinde belirlenmiş olanla sınırlı bir varlık değildir. 

Modern özne bir yanda hastaneler, klinikler, fabrikalar, okullar ve hapishaneler gibi kurumsal 

pratiklerle şekillendirilmekte; diğer yanda ise modern özneyi kuran pratiklerle yaşamın, 

çalışmanın ve benliğin anlamına ilişkin belirgin pratik /felsefi yansımalara iliştirilmektedir. 

Arşivler yoluyla geçmiş kontrol edildiğinden arşivist de bu hikâye anlatımının içsel bir 

parçasıdır. Arşivistler arşivi sürekli tekrar şekillendirir, tekrar yorumlar ve tekrar keşfeder. 

Bu, hafıza ve kimlik üzerinde çok büyük bir güçleri olduğunu, geçmişin mirası üzerinde 

büyük bir etki barındırdıkları anlamına gelmektedir. 
26

 

Bunun ötesinde arşivler bir kişiyi, bir mekânı, bir olayı belgeledikleri ve varlığını 

doğruladıkları için “kanıt” değeri taşırlar. Bu nedenle araştırmacıların ve tarihçilerin büyük 

önem verdiği “doğruluk” ilkesine hizmet ederler.  

MichelFoucault arşivlerin daha ziyade beşeri bilimler tarihine ilgi duyan kişiler için birşey 

ifade ettiğini vurgulamaktadır. Herşeyin ötesinde arşivlerin etik ve epistemolojik olarak güven 

telkin edici olduğunun altını çizmektedir. Foucault modern anlamda arşivin üç yönüne vurgu 

yapar: 

1. Halka ait oluş; yani  arşiv bilgi ve belgelerinin bir zümreye  ya da herkese açık olması 

gerektiği ilkesidir. 

2. Teklik ilkesi vardır ki arşiv ile ilgili detaylı sorular arşivin kendi içerisindeki 

mantığına ve düzenine odaklı olmalıdır. 

3. Arşivin genel olarak, günlük hayatların bir parçası olduğuna odaklanan dünyevi 

yönüdür.
27
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Deleuze, 1986’da kaleme aldığı Foucault ile ilgili eserinde Foucault’nun “Bilginin 

Arkeolojisi” adlı yapıtını o zamana dek yazılmış en hakiki ve kapsamlı eser olarak 

tanımlamıştır. 
28

Zira Foucault bu kitabında ‘Söylemsel Düzenler’, ‘İfade ve Arşiv’ ve 

‘Arkeolojik Betimleme’ şeklinde üç bölümde bilginin özüne bir arkeolog gibi inmekte ve 

insan ile bilgi arasındaki ilişkinin modernite ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu detaylı bir 

şekilde incelemektedir. 

Felsefenin ve eleştirel düşüncenin esas meselesi XVIII. Yüzyıl’dan beri, hatta halen bizleri şu 

sorulara yöneltir: Kullandığımız şu Mantık nedir? Bunun tarihi sonuçları neler olmuştur? 

Bunun sınırları var mıdır ve tehlikeleri nelerdir?
29

 

Pekçok teorisyen modernizmi ve Rönesans’ı farklı şekilde tanımlarken, Foucault’ya göre iki 

Rönesans vardır. Bunlardan biri klasik zaman (1660-1800), diğeri ise modern zamandır 

(1800-1950). Foucault klasik dönemi herkesi sona hazırlayacak kadar güçlü ve domine bir  

dalga olarak betimlemektedir. Ancak, ironiktir ki bununla birlikte modern döneme 

geçildiğinde insanoğlunun elindeki teknolojinin, zihnindeki bilginin ve daha pek çok şeyin 

ilerleyeceğini de belirtmektedir.
30

 

Foucault’nun asıl derdi tarihi zamanı yazmak ve eleştirmek iken; bu tarihi zamanın içinde 

modernite ile bilginin; rasyonalitenin, kurumların ve sübjektivitenin doğal olarak veriliyor 

oluşunun bile ne kadar sorunlu olduğunu göstermektir. Bu yolla geçmişin bir eleştirisini 

ortaya koymayı mümkün kılmaya çalışmaktadır. Ne var ki; özünde bu, güce ve iktidara bağlı 

sosyo-tarihsel yönü olan bir iştir.  

“Arşivler sosyal hafızanın, sosyal gücün tartışıldığı, ortaya koyulduğu ve doğrulandığı aktif 

oluşumlardır. Arşivler devletlerin, kurumların ve bireylerin yönetimsel, yasal ve mali 

güvenilirliği üzerinde güç sahibidir.” 
31

 

Milan Kundera‘Book of LaughterandForgetting’ adlı eserinde “İnsanoğlunun güce karşı 

mücadelesi, hafızanın unutmaya karşı mücadelesidir.” demiştir. Bu noktada,arşivistin 

sağlamakla yükümlü olduğu görevlerden ikisini yeniden hatırlamak faydalı olacaktır: 

 Bir kültür için hafıza kurumu olarak hizmet etmek 
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 Akademik, kurumsal ve kişisel araştırmaları desteklemek 

Arşivler, ilgili olduğu konu üzerine (örneğin bir sanat arşivi için sanat alanında) arşivist 

tarafından düzenlenmiş birer bilgi/kültürel hafıza deposu ve kültürel-sanatsal anlar, anılar 

örüntüsünün bütünü olarak karşımıza çıkar.  

Mesele bilgi nesnesi, hafıza, ritüeller ve iktidar olunca bir kurum ve mekan olarak müzenin 

gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Tıpkı arşivcilikte olduğu gibi, müzecilikte de iç işleyiş, bir 

dizi pragmatik görünen etkinlikle bezenmiştir: Nesnenin ele geçirilmesi, seçilmesi, alınması 

ya da kabul edilmes, ilk tanımlarının yapılıp endekslenmesi, envanter bilgilerinin girilmesi, 

ilk bakım onarımlarının yapılması, depolanması, yeri geldiğinde sergilenmesi ve 

uzlaşıldığında yayınlanması. 
32

 

Nasıl ki yerinden edilen müze nesnesinin yüklendiği yeni adlar, yeni anlama biçimleri ve 

çoğu kez girmek durumunda kaldığı yeni ilişkiler ile her defasında yeniden tanımlanıyorsa, 

arşiv bilgisi için de aynısı geçerlidir. Arşiv malzemesi yeni girişleri ile çoğu kez yeni anlamlar 

yüklenir ve farklı arşiv malzemeleri ile yeni ilişkilere girerek endekslenir. Üst üste çakışan 

bilgiler geldikçe, tek bir bilginin benimsenmesi karmaşıklaşmakta, bilgiler bilgilere açılan 

kapılar halini almaktadır.  

Bir müzenin gündelik yaşama ait bir nesneyi nasıl bir sanat nesnesine dönüştürebilme gücü 

varsa, bir arşivin de bir bilgiyi arşiv malzemesine dönüştürebilme gücü vardır. Bu gücün 

araçları ise yukarıda bahsi geçen alışılagelmiş ritüellerdir. Arşivler gibi müzeler de 

kültürel/sanatsal hafızaya katkıda bulunan; bu nedenle kültürel manada büyük bir gücü 

bünyelerinde barindıran kurumlardır. Her ikisi de kültürel miras nesnelerini tanımlar, tasnif 

eder, mümkün olduğunca erişime açar ve bu yolla kollektif hafızaya hizmet eder. 

Hafıza, bir diğer adıyla bellek çalışmalarının geçmişi geçtiğimiz çeyrek yüzyıla 

dayanmaktadır ve bellek çalışmaları en genel anlamıyla bireysel ve toplumsal hatırlama ve 

(ve unutma) süreçlerini incelemektedir. Elbette yüzyıl önce de bellek çalışmaları –Freud, 

Bergson ve Proust tarafından- vardı ama bu çalışmalar kişisel/bireysel hafızaya 

odaklanmaktaydı. Son çeyrek yüzyılda ise araştırmalar kültürelhafıza/bellek alanına daha çok 

yönelmeye başlamıştır. Bu yönelme sonucunda ‘hafıza/bellek çalışmaları’ yeni bir çalışma 

alanı olarak ortaya çıkmıştır.  
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Sosyal bilimciler, bellek konusunu araştırırken özellikle bireyin içinde bulunduğu toplumsal 

bağlam üzerinde dururlar. İnsan beyninin çalışma biçiminin ötesinde, hatırlama sürecinin 

toplumsal bağlamdan güçlü bir şekilde etkilendiği aşikardır.
33

Bellek konusunun sosyal 

bilimlerde yoğun olarak araştırılmaya başlanması sözlü tarihin gelişimiyle başlar. 
34

 Zira sözlü 

tarih, belleğin işleyiş biçimini, sözlü kültürü ve yazıyla ilişkisini irdelemeyi 

gerektirmektedir.
35

 

1.4.1. TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL BELLEK 

Türkiye bağlamında, hafıza araştırmaları modernleşme söylemi ve deneyiminden dolayı 

özellikle önem arz eder. Türk modernleşme projesi, Türkiye’de toplumsal (ve yazılı) söylem 

ve sıradan insanların günlük deneyimleri arasında boşluk çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Tüm 

bunların ardından 1980 sonrası toplumsal gelişmeler Türkiye’de yakın geçmişe olan ilgiyi 

yoğun bir şekilde arttırmıştır. 12 Eylül darbesi, siyasal baskı, küreselleşmenin etkisiyle 

birlikte kültürel ve öznel kimlik arayışlarını öne çıkarmıştır.
36

 

Bugün Türk toplumu, siyasi ve kültürel duruşları ve dolayısıyla geçmişte yaşanmış olaylara 

dair anlatıları çok farklı kesimlerden oluşmaktadır. 
37

Bellek çalışmaları, tarihin bireysel 

yaşanmışlıklar yoluyla yeniden gözden geçirilmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye’de 

okullarda öğretilen tarih, toplumun yakın tarihte yaşadığı birçok olayı işlememektedir.
38

Türk 

entelektüelleri ‘ulusal’ eğitim sisteminde basamakları tırmanırken “popüler kültür”  alanına 

belli bir mesafede durmakta olduğundan da olabilir.  Devamlı değişim çağında, bu, tarihsel 

devamlılığın eseri olabilir. 
39

 

Sivil toplum alanında Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı sadece sözlü tarihin tanınmasına 

yardımcı olmanın ötesinde 1990’ların başında sözlü tarih arşivi oluşturmaya başlamıştır. 

Bunun yanısıra vakıf, projeler başlatmış, eğitimler vermiş, konferanslar düzenlemiş, yayınlar, 

sergiler, belgeseller yapmış ve sözlü tarih alanındaki girişimleri desteklemiştir. 
40

 Zamanla 

sözlü tarih çalışmaları çoğalmış, birçok sivil toplum kuruluşu benzer projeler başlatmıştır. 
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Tarih Vakfı, Osmanlı Bankası Müzesi ve Anadolu Kültür gibi kuruluşlar sözlü tarih 

konusunda eğitimler düzenlemişlerdir. Bellek konusunun kavramsal çerçevesinin 

çizilmesinde Meltem Ahıska’nın araştırmaları, düzenlediği konferanslar ve Boğaziçi 

Üniversitesi’nde verdiği dersler de bellek çalışmalarınabüyük katkı sağlamıştır. Ahıska’ya 

göre Cumhuriyet Türkiye’sinde arşivlerin önemsenmemesi gerçeğinin altında geçmişle ilgili 

derin rahatsızlık var olması yatmaktadır. 
41

 

2. SANAT ARŞİVCİLİĞİ 

2.1.  SANAT ARŞİVCİLİĞİNİN TANIMI VE GEREKLİLİĞİ 

ErnstFischerSanatın Gerekliliği adlı yapıtının girişinde ‘sanatın görevinin’ ve gerekliliğinin, 

sanatın ‘hayatın yerini tutmasından’ kaynaklandığını belirtir ve şu şekilde devam eder: 

“…Üstelik insan ile çevresi arasında sürekli bir dengenin varlığı en gelişmiş 

toplumlarda bile düşünülemeyeceğine göre, sanat geçmişte olduğu gibi gelecekte de 

gerekli olacak demektir. (…) Sanatın kökleri üstüne düşünüp başlangıçtaki görevinin 

ne olduğunu anladıkça, toplumun değişmesi ile bu görevin de değişmiş, ortaya yeni 

görevlerin çıkmış olduğunu görmüyor muyuz?”
42

 

Fischer, sanatın tıpkı toplum gibi dinamik ve devingen olduğuna, dolayısıyla da toplumdaki 

yapılanmalar, anlayışlar değiştikçe sanatın görevinin de daima değişecek olduğuna dikkat 

çekmektedir. Değişmeyecek bir şey varsa; o da, görevi ne kadar şekil değiştirebilecek olsa da, 

sanatın [geçmiş, bugünkü ve gelecekteki] tartışma götürmez gerekliliğidir: 

“… Sanatın varlık nedeni hiçbir zaman bütünüyle aynı kalmaz. Sınıflara bölünmüş, bir 

iç çatışmayı sürdüren toplumda sanatın görevi başlangıçtaki görevinden birçok 

bakımdan ayrılır. Bununla birlikte, toplumsal durumlar değişse bile, sanatın hiç 

değişmeyen bir gerçeği-yansıtma niteliği de vardır. İşte biz 20. yüzyıl insanını tarih 

öncesi mağara resimleri karşısında ya da çok eski ezgileri dinlerken heyecanlandıran, 

sanatın bu niteliğidir.”
43

 

Fischer’e göre sanatın gerçeği ve hayatı yansıtma niteliği her zaman, arka planda olsa dahi 

işlemektedir. Sanat, zaman ve tarih ilişkisini ise insanlık üzerinde şu şekilde kurgulamaktadır: 

Bütün sanat zamanla koşulludur ve ancak tarih içinde belli bir zamanın düşüncelerini, 
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isteklerini, gereksinimlerini, umutlarını yansıttığı ölçüde insanlığı temsil eder. (…) İnsanlık 

tarihi de yeryüzü tarihi gibi yalnız birbiriyle çatışan zaman bölümlerinin bir araya gelmesi 

değildir. Aynı zamanda sürekli bir zaman akışıdır. Tarihe karışmış, çoktan unuttuğumuzu 

sandığımız pek çok şey bilincimizin derinliklerine yerleşir, çoğu zaman biz farkına varmadan 

yaşayışımız üstündeki etkisini sürdürür, sonra birden yüzeye çıkarak bizimle konuşmaya 

başlar. Değişik dönemlerde, sınıfların önem kazanıp yitirmesine göre, nicedir gizli kalmış ya 

da ortadan kalkmış olan gerçekler yeniden gün ışığına çıkar, canlılık kazanır.
44

 

Bu durumda; tıpkı sanat gibi, sanat tarihi de sanat yapıtını içinde yaratıldığı zamanın 

koşullarına göre değerlendirir. Sanat hem içinde yaratıldığı zaman dilimini, hem de bütün o 

dilimlerin oluşturduğu pastayı temsil eder. İnsanlığın tarihi ve sanatın kesiştiği noktayı da 

içinde barındırmaktadır ve bunların her biri tıpkı RolandBarthes’ın semiyotik ‘gösterilen-

gösteren’ kavramlarındaki gibi ortak bilince (collectiveconscience);yani bir anlamda kültürel 

belleğe dayanmaktadır. 
45

 

Fischer’in altını çizmeye çalıştığı şudur: Sanat tarihi de kendi tarihi içinde düşünülmelidir. 

Sanatın tarihini, zeitgeist’ı içinde ve dışında düşünmeden anladığımızı söylemek mümkün 

değildir. Fischer burada, bu projenin aslında omurgasını oluşturan ‘sanat tarihini yaşatma, 

sanat belleği oluşturma’ meselesinin, sanatın tarihiyle birlikte düşünülmesi gerekliliğinin de 

en az ‘sanatın gerekliliği’ kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Sanat gerekli olduğu 

kadar, sanat tarihi de gereklidir. Sanat, kendi ‘aura’sı ve ‘zeitgeist’ı olmaksızın düşünülemez.  

Örneğin; Uluslar arası Sanat Yoluyla Eğitim Kurumu (InSEA – “International 

SocietyforEducationthrough Art”) adlı kurum, UNESCO’nun sanat eğitmenlerine adanmış 

sivil bir kuruluşu olarak hizmet vermektedir. InSEA, sanat eğitimi konusunda önemli 

araştırmalar yapmakta, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek küresel anlamda sanat 

eğitimcilerine adanmış bir platform olarak her yıl sanat, sanat eğitimi, eğitim yöntemleri ve 

daha pek çok konuda önemli toplantılar gerçekleştirmektedir.
46

Kendini sanata, sanatın 

eğitimine, sanatın tarihine ve sanatın araştırılıp, geliştirilmesine adamış kişiler için büyük 

önem taşıyan bu tür sivil, bilimsel buluşmalara ülkemizde de sanat eğitiminin öğrenci olsun, 

öğretmen olsun belli bir yerinde bulunan taraflar için periyodik olarak masaya yatırılması 
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konunun hep gündemde tutulup geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ülkemizde de sanatın, 

sanat tarihinin ve sanat eğitiminin gerekliliğine vurgu yapılması açısından bu tür 

organizasyonların yaratımınaveyabu tür organizasyonlarla işbirliğine girilmesine ve projeler 

üretilmesine ihtiyaç vardır. 

Bu projenin bel kemiği olan Zeynep RonaArşivi gibi kapsamlı bir sanat arşivinin gerekliliği 

ve önemi burada yatmaktadır. Arşivler yaratıldıkları zamanın aura’sını ve zeitgeist’ını 

taşımakla kalmaz; aynı zamanda kollektif bilince, kültürel/toplumsal belleğe ve her şeyin 

buluştuğu ortak paydaya dayanır. Bir sanat arşivi; sanatı, tarihin akışı içinde okumamıza 

yardımcı olur. Gerekliliği tam da bu nedenden ötürü; kültürel bellek oluştururken, pek çok 

farklı perspektifi de iletmesi nedeniyle büyük bir değerdir.  

Sanat arşivciliğinin ve özelde Z. R. Sanat Arşivi’nin önemini vurgularken Durkheim’ın ‘ortak 

bilinç’ kavramından, Habermas’ın ‘kamusal alan’ kavramından, bilgi edinme özgürlüğü, 

bilgiye erişim gibi başka kavramlardan yararlanmak mümkündür. Sanat arşivciliğinin, 

sanatsal/kültürel bellek yaratmak yolu ile sanat tarihimizi anlamakta bize ne kadar yardımcı 

olabileceğine vegerekliliğin vurgu yapılacaktır.  

Üstelik disiplinlerin arasındaki alışılmadık, sıradışı paslaşmalardan bahsetmek gereklidir. 

Disiplinlerin arasındaki geçişler, yol almalar, altalta veya üstüstelikler, yanyanalıklar, 

çevirimler ve çeviriler, yersiz-yurdsuzlaşmalar, arkeolojik katmansızlaştırmalar, 

dekonstrüksiyonlar, hiyerarşisizleştirmeler, birbirinin izlerini taşıyan, sosyal olarak 

nitelendirilen disiplinler, beraberliklerin ayrılığı üzerine yapılan yöntemsel farklılıkların hep 

vurgulanması, geçişliliklerin yöntemsel ayrımlarından oluşan ittifakların “arası” mı yoksa 

“aşırı” mı olduğu üzerine yapılan tartışmalardır.
47

Sanat tarihi hep başkalarıyla, başka yerden 

geldiği söylenen disiplinlerle birlikte ve onlarla beraber çalışmaktadır artık. Ne onlar sanat 

tarihine, ne de sanat ve tarihi onlara sırt çevirebilir. Aralarında çeviri ilişkisi mevcuttur.
48

Buna 

dayanarak herşeyden önce sanat arşivinin hizmet edeceği birincil hedef kitlemiz olan sanat 

tarihi akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve eleştirmenlerinin ülkemizdeki eğitim sistemi 

içindeki gelişimini ve varoluşunu anlayabilmemiz için ülkemizde sanat eğitiminin gelişimine 

bakmamız yerinde olacaktır.  
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2.2. TÜRKİYE’DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ  

Osmanlı Devleti’nde 1908 yılında Meşrutiyet hareketlerinin başlamasıyla birlikte sanat 

eğitiminde ilk kez gerçek anlamda biçim ve renk sanatlarında Avrupa’ya yönelme; yani ilk 

kez batılı anlamda sanat eğitimi hareketleri kendini göstermeye başlamıştır. 
49

 

Ülkemizde sanat eğitimi 1793-1794 yıllarında ilk olarak Mühendishane-i Berri Hümayun; 

yani bugünkü adıyla Kara Harp Okulu’nda verilmeye başlanırken, 1831’de Bahriye’de (Deniz 

Harp Okulu) batı tarzında sanat eğitimi verilirken, 1850’li yıllarda Harbiye’de “Menşe-i 

Muallimin” statüsüne layık görülen bazı öğrenciler askeri ve sivil okulların resim derslerinde 

hocalık yapmak üzere yetiştirilmişlerdir. Aynı dönemde yine batıyı örnek alarak resim 

dersleri verilen Galatasaray Mekteb-i Sultani ve Darüşşafaka Lisesi gibi sivil okullar da 

ülkemizde sanateğitiminin verilmeye başlandığı okullar arasındadır. 
50

 

1883 yılında Osman Hamdi müdürlüğünde kurulan ilk Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayii 

Nefise Mektebi ülkemizde güzel sanatlar eğitiminin gelişimi açısından büyük önem 

taşımaktadır. 1887-1908 yılları arasında Akademi’nin öğretim sorumluluğu yabancılara 

verilmiştir. Bu devrenin ardından Osman Hamdi müdürlük görevini Nazmi Ziya-Çallı ‘ya 

devretmiştir ve Çallı Kuşağı öğretim kadrosundaki yabancı öğretmen sayısını aşağıya çekerek 

en büyük hizmeti hocalıkları sırasında, Cumhuriyet’in başlangıcında hevesli bir grup öğrenci 

yetiştirerek ve bu öğrencileri Avrupa’ya göndererek yapmışlardır. 
51

 

Cumhuriyet’in toplumsal amacı akılcı, yaratıcı ve yapıcı bir nesil yetiştirmek olduğundan 

kültür-sanat politikaları da bu yönde geliştirilmiştir. Türkiye’de 1923-1950 yılları arasında 

Plastik Sanatlar açısından devletin izlediği kültür-sanat politikaları incelendiğinde üç ana 

odak noktası göze çarpmaktadır: 

Birincil hedef ulusal bir sanat yaratmak, bir başka hedef halihazırda ulusal olan sanatın yeni, 

modern, çağdaş olmasını sağlamak ve diğer bir hedef ise ulusal çağdaş sanatın oluşmasında 

güzel sanatlar eğitimine yön vererek sürekliliği sağlamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

noktada  devlet, sanatçılardan bir takım taleplerde bulunmuştur. Bu taleplerden en öne çıkanı 

özellikle Batı’da eğitim almış sanatçılarımızın Cumhuriyet ilkelerine uygun şekilde yeniden 
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yapılandırılmakta olan eğitim sistemi içerisinde aktif rol almalarıdır. 1923-1933 yılları 

arasında ülkemizin kültür politikası çağdaşlaşmak adına sanat alanında kültürümüze en uygun 

olanı Batı’dan uyarlamak şeklinde olmuştur. 
52

 

Mustafa Kemal Atatürk 1924’ten itibaren direktif vererek eğitim alanının; okullaşma ve 

eğitim politikalarının incelenmesi ve geliştirilmesi için çeşitli ülkelerden dönemin önemli 

eğitimcilerini Türkiye’ye getirtmiştir. Bu eğitimciler arasında en öne çıkanları John Dewey, 

Leipzing, Parker ve Steihler Türkiye’de bir süre misafir edilerek eğitim sistemimizi incelemiş, 

raporlar yazmış ve eğitim sisteminin gelişimi için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 
53

 

1932 yılında sanatı halk arasında yaygınlaştırabilmek ve sanata bilinçli bir yol verebilmek 

amacıyla Halk Evleri kurulmuştur. 1950’lere değin en dikkat çekici plastik sanatlar 

etkinlikleri bizzat devletin kendisi tarafından düzenlenmiştir. Sanatın Anadolu’nun köylerine 

kadar yayılabilmesi için Halk Evleri’nde sanat alanında toplantılar yapılmış ve sergiler 

açılmıştır. Dönemin bir diğer önemli kurumu ise yine sanatın yaygınlaşmasını temel alan; 

fakat aynı zamanda halka sanatsal beceriler kazandırarak hem bireylerin, hem de bölgelerin 

kalkınmasını amaçlayan Köy Enstitüleri olmuştur.
54

 

Orta öğretimin ikinci devresi olan liselerde 1952 yılına kadar sanat eğitimi ile ilgili herhangi 

bir müfredat görülmemektedir. 1956’dan itibaren liselerde Edebiyat Bölümleri’nde özellikle 

seçmeli ders müfredatında “Resim dersinin bir saati Sanat Tarihi dersi olarak uygulanacaktır.” 

denmiş; 1957-1970 yılları arasında ise Edebiyat Bölümü lise müfredatında Sanat Tarihi 

zorunlu ders haline gelirken, aynı şekilde resim dersi de zorunlu hale getirilmiştir.  

1970’li yıllarda nüfusun artmasıyla birlikte diğer tüm alanlarda olduğu gibi sanat eğitimi 

alanında da öğretmen açığı gittikçe artmıştır. 1966’da Resim-iş öğretmeni açığı 700 iken, 

1972’de bu sayı 3126’ya yükselmiştir. Bu dönemde ne yazık ki öğretmen açığını 

kapatabilmek amacıyla aslında resim branşıyla ilgisi olmayan bölümlerden mezun olan çeşitli 

eğitmenler derslere girmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra her yeni iktidarın farklı kültür-sanat 

politikaları ortaya koymasından dolayı sanat eğitimi doğru ve istenen yöntem, teknik ve 

koşullarda uygulanamaz hale gelmiştir. 
55
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1989’dan itibaren olumlu bir gelişme olarak görebileceğimiz sanat eğitimi veren 

üniversitelerin sayılarının gittikçe artması ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak 

üzere pek çok Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri de eğitim vermeye başlamıştır. Bu sayede 

ilköğretim sonrasında pek çok yetenekli öğrencinin henüz gençken keşfedilmesi ve sanat 

alanına yönlendirilmesi sağlanmıştır. Sanat eğitimi sisteminin yetenekli gençleri hemen 

ilköğretimin ardından sanata yönlendirmesi ülkemiz sanat tarihi açısından en önemli 

gelişmelerden biridir. 
56

 

Yine ülkemizde sanat eğitimi ve dolayısıyla tarihi itibariyle önemli bir başka gelişme ise 

1973’te çıkarılan “Üniversiteler Kanunu” ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kurulması 

olmuştur. YÖK; üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar ve 

meslek yüksek okulları gibi uygulama ve araştırma görevi gören yüksek öğretim kurumlarına 

kapsamlı özerklik getirmek amacıyla kurulmuştur. Plastik sanatlar alanında akademik eğitim, 

üniversitelerde yüksek öğretim düzeyinde verilmekte olup, eğitim sistemi liseden mezun olan 

ve sanat eğitimi almak isteyen öğrencilerin Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından her yıl düzenlenen sınavda puanları Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin taban puanlarını 

tutturdukları takdirde özel yetenek sınavlarına girerek güzel sanatlar eğitimi almaya hak 

kazanmalarına olanak vermektedir. Bu noktada, eğitim sisteminin amacı üniversitelerin sanat 

eğitimi veren kurumlarında, sundukları akademik programlar çerçevesinde yüksek öğretim 

düzeyinde eğitim vererek hem sanatçılar, hem de sanat eğitmenleri yetiştirerek sanatın 

gelişimine katkı sağlayan kurumlar olarak sanata ve sanat eğitimine hizmet etmelerini 

sağlamaktır. Mimar Sinan, Marmara ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin Güzel Sanatlar 

Fakülteleri’nin temeli Güzel Sanatlar Yüksekokulları olarak atılmıştır. 
57

 

Sonuç olarak; Batılı anlamda Türk resmi ve dolayısıyla Türk sanat eğitimi 200 yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Özellikle 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısından 20. Yüzyıl’ın başına kadarki 

dönemde sanat eğitimi alan sanatçılarımız Avrupa’ya gönderilerek, ülkemize geri 

döndüklerinde  kendilerinden sanatçı kimliklerinin yanısıra sanat eğitimciliği görevini de 

üstlenmeleri beklenmiştir. Netice olarak; dönemin koşulları itibariyle bu sanatçılarımızın 

sanatçı kimliklerinden ziyade sanat eğitmeni kimliklerinin daha ön planda tutulduğunu 

söyleyebiliriz.
58
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Bu dönemin ardından, Türkiye’de sanat eğitimi gün geçtikçe gelişerek değişim göstermiş ve 

çağdaş bir sanat eğitimi seviyesine ulaşma çabası içerisinde olmuştur. Özellikle 20. Yüzyıl’ın 

ikinci yarısından itibaren bütün dünyada kendini iyice hissettiren sanayileşme süreci; kendini 

el emeği ürünlerin yerini seri üretim ürünlerinin alması, köylerden şehirlere göç ile metropol 

kavramının ortaya çıkması, beraberinde gelen kültürel yozlaşma, düzensiz yapılaşma, 

kitapyerine televizyon izleme alışkanlığının gelişmesi, kültürel kimliğimizin ya hiçe sayılması 

ya da çok abartılması şeklinde kendini göstermiştir. 

Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, sanayileşme süreci her alanda olduğu gibi sanat alanında da 

yeni bölümlerin kurulması ve dolayısıyla yeni iş sahalarının açılmasına neden olmuştur. 

Teknoloji-sanat işbirliği göz önüne alınarak Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde iç mimari, 

animasyon, cam ve takı tasarımı gibi yeni bölümler açılmıştır. 

Ne var ki; politik değişimlerin etkisi ile ilk ve orta öğretim sürecinde sanata dair ders 

sürelerinin arttırılmaması ve bu alanda yeterli eğitim verilmemesi, estetik duyarlılıktan 

yoksun bireylerin yetişmesine neden olmuştur. Türkiye’de özellikle ülkemiz vatandaşlarının 

eğitim seviyesi düşünüldüğünde ilk ve orta öğretim kurumlarından beslenildiğini 

söyleyebiliriz. Netice olarak; sanatsevgisi, estetik duyarlılık ve sanat bilincinin yaygınlaşması 

özellikle sanatın ve sanatın tarihinin müfredatta etkili bir şekilde yer almasıyla mümkün 

olacağını söylemek yerinde olacaktır. 1940’lı yıllarda Köy Enstitüleri ve ardından kurulan 

Öğretmen Okulları’ından mezun olanöğretmenlerin en az bir enstrüman çalabildiği, resim 

yapabildiği, sanat tarihi, sinema, edebiyat gibi sanat alanlarında bilgi sahibi oldukları 

düşünüldüğünde, eğitim kurumlarının bu konuda sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Elbette sorun yalnızca sanat eğitimi verilmesiyle giderilemeyecek, bunun yanısıra gerekli 

altyapı ve donanımların da (kültürel etkinlikleri destekleyecek müzeler, kütüphane ve açık 

arşivler, sergi salonları, tiyatro binaları, vb.) hem sanat eğitimi alan öğrencilerin, hem de 

sanata ilgi duyan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe ulaşması 

gerekmektedir.  

Neticede okul öncesi eğitimden üniversitelere kadar uygulanacak kültür-sanat politikaları, 

plan ve programları; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve diğer etkin eğitim 

kurumlarından temsilcilerin biraraya gelerek, konusu “sanat eğitimi” olan bir eğitim şurasının 

toplanması ülkemizde milli sanat eğitimi politikalarının oluşturulmasına ve buradan çıkacak 

kararların ivedilikle uygulanmasına gereksinim duyulmaktadır. Bunun yanısıra sanat eğitimi 

ile ilgili son dönemde yapılan araştırmalar yeniden gözden geçirilmeli ve sunulan sorunlar ve 
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çözüm önerileri dikkate alınmalıdır. Bu alana dönük araştırmalarda özellikle sanat eğitimi 

yöntemlerine dönük deneysel uygulamaların arttırılması ve bunların sürekli değerlendirilmesi 

gerekli görülmektedir.  

Sanat politikalarımız ve sanat eğitimi sistemimiz geliştikçe, hiç kuşku yok ki ülkemiz sanatına 

ve dolayısıyla sanat tarihine daha çok sahip çıkılmaya başlanacak ve bu yönde çalışmalar 

giderek artacaktır. Sanat kütüphaneleri ve açık sanat arşivlerinin çoğalması sanata olan ilgiyi 

arttırmakla kalmayıp, sanatı yalnızca eğitimini görenlerin tekelinden çıkarıp sanata ilgi duyan 

bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya yardımcı olacaktır. Bu sayede toplumun 

genelinin estetik duyarlılığı ve sanat bilinci gelişecektir. 
59

 

 

2.3. ARŞİVCİLİĞİNDÜNYA’DAKİ KONUMU 

Düşünce özgürlüğü, bir düşüncenin oluşmasını sağlayan tüm unsurlara herhangi bir biçimde 

engelsiz olarak erişebilmeyi ve ortaya çıkan düşünceyi özgürce ifade edebilmeyi 

gerektirmektedir. Düşünce özgürlüğünün iki boyutu vardır: başkalarının görüşlerine serbestçe 

erişebilme ve kendi görüşlerini yayabilme. Başka bir şekilde ifade edilirse üç ana unsurdan 

oluşur: “düşünme”, “açıklama” ve “erişim”. 

Günümüzde teknolojinin gelişmiş olması sayesinde sözlü, yazılı ve görsel iletişim ortamları 

artmış ve yeni bilgiler farklı ortamlarda paylaşılır hale gelmiştir. Bu yeniliklerle birlikte, 

arşivler gibi bellek kurumları insanların bilgiye erişmelerinde ve başkalarıyla olan bilgi 

paylaşımlarının sağlanmasında yeni ve önemli roller üstlenmeye ve düşünce özgürlüğü 

olgusunu da dikkate alarak gerçekleştirdikleri uygulamalarda yeni düzenlemeler geliştirme 

sürecine girmişlerdir. Yeni düzenlemeler uluslararası kurumların yanı sıra ulusal, mesleki 

dernekler tarafından da ele alınmıştır. Türk Kütüphaneciler Derneği, Türkiye’de 

kütüphanecilik ve bilgibilime yönelik olarak TKD bünyesinde Düşünce Özgürlüğü Grubu’nu 

(TKD-DÖG) kurmuş ve Grup, 2007’de TKD Düşünce Özgürlüğü  Bildirgesi’ni  

yayımlamıştır.
60
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İçinde bulunduğumuz İletişim-Bilişim Devrimi’nin ideolojik odak noktası insan hakları ve 

demokrasidir. 
61

Dolayısıyla düşünce özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve kamusal alan gibi 

kavramlar bugün her zaman olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. 

Kamusal bilgi alanı telif hakkı koruması altında olmayan, yeniden kullanıma ilişkin bütün 

kısıtlamaların kaldırılmış olduğu bilgi sermayesini ifade eder. Kamusal bilgi alanı, herhangi 

bir yeniden üretim maliyeti olmaksızın eldeki bilgi hammaddesinin toplumun bütün üyeleri 

tarafından geliştirilebilmesini sağlayarak koruyucu bir işleyiş rolü üstlenir.  

Kamusal bilgi alanı eğitim, bilim, kültürel miras ve kamusal bilgiler alanında önemli  bir rol 

üstlenir. Sağlıklı ve etkin bir kamusal bilgi alanı, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 27. 

Maddesi, 1. Fıkrası’nda yer alan “Herkes, topluluğun kültürel faaliyetlerine serbestçe 

katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan 

faydalanmak hakkına haizdir.” ilkesinden dünyadaki herkesin yararlanabilmesini sağlayan 

gerekli ön koşullardan birini oluşturmaktadır. 
62

 

Kamusal alan kavramının öncüsü Habermas, bu konuda üç aşamalı bir normlar ve davranış 

tarzı modeli sunmaktadır. Bu modele göre, kamusal alan nitelemesinin ardında herkesçe 

erişilebilir olmak, ayrıcalıkların ortadan kaldırılmış olması ve son olarak genel norm ve 

rasyonel meşrulukların keşfedilmiş olması gerekmektedir.
63

Habermas’ın son dönem 

çalışmalarında tanımlanan  kamusal alan “yaşam dünyasının içine kök salmakla beraber, sivil 

toplumdaki örgütlenmeler aracılığı ile kurumsallaşan iletişim evreni”dir. 
64

 

21. Yüzyıl’da bilgi, teknolojinin gelişmesini, teknoloji de bilginin yayılmasını sağlamaktadır.  

İletişim ve enformasyon tabanına dayanan olgu ve süreçler toplumsal yapıyı gittikçe daha 

belirler olmuştur. Kamusal alan da bu bağlamda yeniden düşünülmelidir. Zira sanal ortama 

taşınan bilgi ve enformasyon paylaşımı ve bunlar üzerine tartışma alanı sanal ortamda günden 

güne büyümektedir.
65

 

Toplumlar evrim geçirerek ilkel toplumlardan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi 

toplumuna, son olarak da sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşmüştür. Bilgi toplumu, 

diğerlerinden farklı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine ve yönetimine ihtiyaç 

duyan bir toplum biçimidir. Dolayısıyla bilgi yönetimi özellikle bu projenin ana konusu olan 
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Z.R. Sanat Arşivi’nin yönetimi ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kültürel mirastan sorumlu kurumlar, kamusal bilgi alanı eserlerinin etkin bir şekilde 

etiketlenmesi ve korunması için özel bir sorumluluk üstlenmelidir. Kar amacı gütmeyen, 

kültürel mirastan sorumlu kurumlar, yüzyıllardır paylaşılan bilgi ve kültürümüzü korumakla 

görevlendirilmişlerdir. Bir öneri olarak, bu görevin bir parçası olarak bu kurumlar, Kamusal 

Bilgi Alanı’na ait eserleri etiketleyerek, koruyarak ücretsiz olarak kullanabilmeleri için tüm 

topluma sunmalıdırlar. 

Arşivin bilgiyle ilişkisini ve bilginin kültür içerisinde aldığı yeri ve insan ile ilişkisini 

konumlandırabilmek ve anlayabilmek arşivciliğin Dünya’daki konumunu anlamak açısından 

önemlidir. En geniş haliyle ele alınacak olursa, işe Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi 

çerçevesinde kültür-insan-bilgi üçgenine nasıl yaklaşıldığına bakmak uygun düşer. 

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Madde 27 şöyle diyor:  

“Herkesin toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve 

bilimsel gelişmeleri ve bunların faydalarını paylaşma hakkı vardır. 

Herhangi bir bilimsel, edebi veya sanatsal üretimin yaratıcısı olan herkes bunlara dair 

ahlaki ve somut faydaları koruma hakkına sahiptir.” 

Bu madde erişim hakkını, ahlaki ve somut faydaların korunması hakkı ile dengelemeye 

yöneliktir. Aynı zamanda, bilgiye ve bilime erişim de bu madde ile korunmaktadır. 
66

 

Bugün A2K (“Access-to-knowledge”: “Bilgiye-erişim”) teorisyenlerine göre erişim hakkı 

Madde 27’nin görece daha önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Şu anda var olan 

fikri/entelektüel mülkiyet seviyesi A2K teorisyenlerine göre özellikle kültüre erişimi 

sağlamak açısından düşünüldüğünde Madde 27 ile uyum içerisinde değildir: 

“…Gerçekten de ertelenen haklar aslında engellenen haklardır. Rehidrasyon 

tedavisi ve ikinci nesil aşı teknolojileri 20 yıl ertelenseydi, 3 milyon çocuk 

ölmüş olurdu. Daha az ölüm-kalım meselesi teknolojiler için bile, 20 yıllık bir 

erteleme bu haktan yararlanmaya büyük kısıtlar getirir. Kültürel işler için 

durum daha da zordur; koruma işi bir insan ömründen daha uzun süreli bir 

iştir.”
67
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Koruma işi arşivciliğin başat görevidir. Elindeki bilgiyi korumaya alan arşivin, özellikle son 

yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle, erişime açılması işi de önceki dönemlere nazaran çok 

daha önemli hale gelmiş ve kolaylaşmıştır. Artık arşiv projelerinde işin koruma kısmının 

yanısıra erişime açma kısmı da projenin başında stratejik olarak planlanmaktadır. Günümüzde 

medya araçlarının çokluğu ve özellikle birbirine entegre bir şekilde çalıştırılabiliyor oluşu 

arşivlere kullanıcıların rahatlıkla web üzerinden girebilme olanağını tanımaktadır. Erişim söz 

konusu olduğunda, günümüzde arşiv projelerinde işbirlikleri ve yardımlar artarak projelerin 

çok daha sürdürülebilir bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. UNESCO veya Getty gibi 

dünyaca bilinen kurumlar dışında, günümüzde her ülkede misyonunu bunun üzerine kurmuş 

vakıflar, inisiyatifler, platformlar ve benzeri kurumların varlığı gözlenmektedir. Bu 

kurumların varlığı sayesinde arşiv projelerinde işbirlikleri, bağlantılar ve network’ler ile 

çalışılarak çözüm ortaklığına gidilmekte ve projelerin daha etkin bir şekilde işlemesi 

sağlanmaktadır. 

Aşağıda proje incelemesi olarak ele alınan her iki proje de, bu tür işbirliklerine iyi örnekler 

oldukları düşünülerek özellikle seçilmiştir. Bu iki proje incelemesi gerek arşivleri koruma, 

gerekse işbirlikleriyle arşivlerde çözüm ortaklığını etkin kılma ve yalnızca erişime açmakla 

kalmayıp, sürdürülebilirliği de sağlama açısından örnek projeler olmaları nedeniyle 

sunulmaktadır. 

 

2.3.1. PROJE İNCELEMESİ: PACIFIC STANDARD TIME ÖRNEĞİ 

J. Paul Getty Vakfı hem yerel, hem de küresel düzeyde görsel sanatların korunmasına kendini 

adamış bireylere ve kurumlara destek vererek Getty Foundation aracılığıyla hayırseverlik 

misyonunu yerine getirmektedir. 1982 yılında kurulmuş vakıf, stratejik bağışlar ve programlar 

aracılığı ile küresel bir disiplin olarak sanat tarihini güçlendirmekte, disiplinlerarası 

korumacılık pratiğini yaymakta, müze ve arşiv koleksiyonlarına erişimi arttırmakta ve görsel 

sanatlar alanında bugünün ve geleceğin liderlerini yetiştirmektedir. Vakıf, tüm Getty 

programlarının maksimum etkiyi yapabilmesi için işlerini J. Paul Getty Müzesi, Getty 

Araştırma Enstitüsü ve GettyKonservasyon Enstitüsü ile işbirliği yaparak sürdürmektedir.  

Pacific Standard Time (PST), Güney California’da sanat tarihinin kaydını toplamak amacıyla 

Getty Vakfı ve Getty Araştırma Enstitüsü’nün kendi aralarında on sene önce başlattıkları 

ortak bir insiyatiftir. 2002’de Getty Vakfı “On theRecord: Art in L.A. 1945-1980” 
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(“Kayıtlarda: 1945-1980 arası Los Angeles’da Sanat”) adını verdiği bir araştırma ve bağış 

insiyatifi başlatmıştır. PST, önceleri sadece Los Angeles’ın savaş sonrası sanatının ve 

sanatçılarının yitip gitmesine engel olma amacı taşıyan ve bununla sınırlı olan bir girişimdi. 

EdRuscha ve John Baldessari gibi erken dönem eserleri Amerikan sanat tarihinde yerini almış 

ancak o dönemde bu iki sanatçı gibi Los Angeles’ta yaşamış, çalışmış ve aslında çok iyi 

eserler üretmiş, fakat zamanın sanat yayınlarınca göz ardı edilmiş birçok sanatçı olmuştur. 

PST Projesi önceleri göz ardı edilmiş bu isimleri kurtarmayı ve eserlerini tekrar gün yüzüne 

çıkarmayı sağlamıştır. 
68

 

Kamusal ve özel koleksiyonlardaki materyallerin incelenmesinin desteklenmesini takiben; 

kütüphanelerin, arşivlerin ve müzelerin Los Angeles’ın sanat tarihinin savaş sonrası bu 

önemli dönemine ait tüm materyallerinin hem korunması, hem de erişime açık hale getirilmesi 

için bağışlarla desteklenmiştir. 

Başlangıcında daha küçük bir proje olarak kurgulanmış olan PST Projesi sayesinde Los 

Angeles bir kez de olsa birbirinden kopuk mahalle yığınları imajından sıyrılıp, tek başına 

büyük bir sanat örgütlenmesi olarak kendini tekrar konumlandırma şansını elde etmiştir. 

Böylece Los Angeles, İkinci Dünya Savaşı sonrası çağdaş sanatın buluşma noktalarından biri 

olarak konumlandırılmaya çalışılmıştır. 

Geçtiğimiz on sene içerisinde Getty Vakfı, California bazlı sanat koleksiyonlarını korumaya, 

incelemeye ve sergilemeye yardımcı olan Los Angeles’daki ve hatta L.A.’ın dışındaki birkaç 

müzeye ve çeşitli kurumlara toplamda 10 Milyon Dolar bağışta bulunmuştur. Altı ay boyunca 

çeşitli mekânlarda, çeşitli etkinliklerle toplumla buluşan bu insiyatif, aynı zamanda herhangi 

bir Amerikan şehrinin gerçekleştirmeye kalkıştığı neredeyse en pahalı, kapsamlı ve en çok 

işbirliği ile gerçekleşen proje olmuştur. Proje, özellikle geçtiğimiz son birkaç yılda Güney 

California’da 60’dan fazla kurumda bir dizi etkinlik ile sonuçlanmış ve bölgesel işbirlikleri ile 

zirveye çıkmıştır. PST Projesi uluslar arası düzeyde bile maliyeti, yönetimsel koordinasyonu 

ve işbirlikleri bakımından belki ancak Venedik Bienali ile denk tutulabilir.  

Vakıf, aynı zamanda küratör ve müze yöneticisi Henry Hopkins, sanat taciri BettyAsher, 

sanatçılar Robert Irwin ve Allan Kaprow, fotoğraf sanatçısı Charles Brittin’in de dahil olduğu 

şehrin sanat camiasının önemli figürlerinin arşivlerine ulaşmıştır. Getty Araştırma Enstitüsü 
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birçok sanatçının, küratörün ve sanat tacirinin arşivlerini ele geçirmenin yanı sıra LongBeach 

Sanat Müzesi Video Arşivi’ni de ele geçirmiş ve sanat dünyası için savaş sonrası bu dönemde 

faaliyet göstermiş önemli sanatçılar, küratörler, koleksiyonerler ve eleştirmenlerle o dönem 

üzerine yaptıkları röportajlar aracılığı ile bu isimlerin geçmişlerinin sözlü kayıtları ile birlikte 

vakıf arşivini de zenginleştirmiştir.  

Zaman içerisinde, proje ilerledikçe görüşülen kişiler, kurumlar ve gerçekleştirilen 

işbirlikleriyle Getty Vakfı’nın Los Angeles’ın savaş sonrası sanatsal belleğini su yüzüne 

çıkarmaya meraklı yegane kurum olmadığı ortaya çıkmıştır ve işbirlikleri iyice gelişmiştir. 

PST Projesi 2011’de konuşmalar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, video gösterimleri, 

galeri ve stüdyo dersleri ve çalışmaları, performanslar, film gösterimleri ve günlük aile 

festivali gibi birçok etkinlik ile adını duyurmuştur ve Los Angeles’ın sanatsal belleğini su 

yüzüne çıkarmakla kalmayıp, erişime açmış ve bu anlamda tekrar anılmasını sağlamıştır.
69

 

 

 

2.3.2. PROJE İNCELEMESİ: SMITHSONIAN VAKFI – AMERİKAN SANATI 

ARŞİVİ ÖRNEĞİ  

1954’te Detroit Sanat Enstitüsü Başkanlığı’nda kurulan ve gayesi yalnızca mikrofilmler 

toplamak olan Enstitü 1970’e gelindiğinde misyonunu genişleterek orijinal materyallerin 

toplanması ve korunması görevini de misyonuna ekledi.1970’te kendi ilkeleriyle aynı ilkeleri 

paylaşan Smithsonian Enstitüsü’ne devroldu. Bugün bu arşivler Amerika’nın görsel 

sanatlarda geldiği noktayı görmek için en sağlam kaynaklar olarak görev görmektedir.  

Smithsonian Enstitüsü, 1846’da kurulmuş, amacı bilgiyi arttırmak ve teşvik etmek olan, 

Amerikan Hükümeti’nce yönetilen bir grup müze ve araştırma merkezinden 

oluşmaktadır.Amerika’da geçtiğimiz 200 yılın sanatsal birikimi burada toplanmıştır. 

Smithsonian16 milyon mektup, günlükler ve sanatçıların skeç defteri; müzeler, galerilerin, 

okulların, kurumların iş ve finans kayıtları, sanat dünyasına ve etkinliklerine dair fotoğraflar, 

sesli ve görsel materyaller, Amerikan sanatını ve kültürünü merak edenler için geniş bir sesli 

kayıt koleksiyonu bulundurmaktadır. 
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Her geçen gün büyümeye devam eden bu proje için küratörler yeni arşiv malzemesi bulmayı 

hedefleyerek bütün Amerika’yı gezmektedir. Yeni koleksiyon malzemesi geldikçearşivistler 

korumaya almakta ve kolay kullanım kılavuzuna uygun hale getirmektedir. 

Arşivin herkese açık ve kullanımı kolay bir arşiv olması amacıyla yola çıkan Amerikan 

Arşivleri aynı zamanda gelen her malzemeyi tarayarak dijital ortama aktarmaktadır. Bu 

arşivden tezini yazanlar, sergi açanlar, katalog hazırlayanlar, makale ve kitap yazarları ve 

benzeri birçok insan yararlanmaktadır. 

Her yıl çeşitli kurum, vakıf ve kişilerden aldığı hibelerle ayakta duran Amerikan Arşivi, 

Google’dan milyon Dolar’lık bir hibe almıştır. Son dönemde ise Samuel H. Kress Vakfı’ndan 

$100.000’lik hibeyi kabul etmiştir.
70

 

2.3.3.  ÖRNEKLERDEN ÇIKAN SONUÇLAR 

Ele alınan her iki örnek de sadece gerçekleştirildikleri Amerika’da değil, Dünya’da başarılı 

olmuş ve sanat arşivciliği alanında öne çıkmış projelerdir. PST örneği 2002’de küçük bir 

inisiyatif olarak başlamış ancak zaman içerisinde işbirlikleri ile güçlenmiş ve 10 sene boyunca 

giderek geliştirilmiş bir proje olması bakımından sürdürülebilirliğin ve gelişimin iyi bir 

örneğidir. Proje bir inisiyatif olarak başlamış ve sonunda Los Angeles eyaletine dair 

insanların algısını değiştirerek, eyaletin adının çağdaş sanat ile birlikte anılmasını 

sağlamıştır.Smithsonian Vakfı’nın Amerikan Arşivleri projesi ise gerek tüm Amerikalı plastik 

sanatçıları içermesi bakımından, gerekse kurulan işbirlikleri ve bağlantılar ile yapılan 

güçlendirmeler bakımından başından beri geniş kapsamlı bir proje olma özelliğini taşımıştır. 

Projeye malzeme sağlamak için küratörler, sanatçılar ve sanat tarihçileri el birliği içinde 

çalışmış ve hala çalışmaya devam etmektedir.  

Her iki proje de vakıflar tarafından yürütülmüş, işbirlikleri ile sağlamlaştırılmış ve bağışlar ile 

desteklenmiş olmaları bakımından bu tür projelere verilen desteklerin projelerin işlerliğini ve 

sürdürülebilirliğini sağlaması açısından önemini vurgulamaktadır.  
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2.4. KANAAT ÖNDERLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN ÇIKAN 

SONUÇLAR 

Bu proje kapsamında, sanat arşivciliğine ve daha geniş açıdan bakıldığında kültürel ve 

sanatsal mirasa ülkemizdeki yaklaşımı daha iyi anlayabilmek için işin içindeki bilirkişiler ile 

görüşülmüştür. Bu kişiler sırasıyla FMV Işık Okulları Kütüphaneleri Yöneticisi ve Türk 

Kütüphaneciler Derneği üyesi Serap Özyurt, Koç Üniversitesi ANAMED Araştırma Merkezi 

Başkanı Duygu Kızılaslan Paçalı, Galeri Baraz’ın kurucusu Yahşi Baraz, Vakko Kreatif  

Endüstriler Kütüphanesi Yetkilisi Begüm Başoğlu ve Artist Modern ve Artist Actual 

dergilerinin editörü Nusret Polat olmuştur.Bu yetkililer özellikle sanat tarihinin 

disiplinlerarası yanını vurgulamak amacıyla farklı kurumlardan seçilmiştir. Bu sayede 

sektörün farklı alanlarında deneyim sahibi kişilerin sanat arşivciliğine dair değişik 

perspektiflerden değerlendirmeleri alınmıştır. Görüşmelerden çıkan sonuçlar ülkemizde sanat 

arşivciliğinin durumuna dair tespitler ve potansiyel gelişimine dair fikirler vermektedir. Söz 

konusu durum tespitleri ve fikirlerin öne çıkanları aşağıda sıralanmıştır: 

 Görüşülen tüm kişilerin birleştiği en belirgin nokta arşivin mutlaka dijitalleştirilmesi 

gerektiğidir. Sürdürülebilirlik açısından da bunun %100 bir gereklilik olduğu 

savunulmaktadır. 

 Bir başka ortak nokta ise işbirliklerinin yine arşivin sürdürülebilirliği açısından çok 

büyük önem arz ettiğidir. Bu işbirlikleri gerek erişim ile ilgili, gerekse pazarlama veya 

başka bir basamak ile ilgili olabilir. 

 Ülkemizde sanat arşivciliğinin başlangıcına dair elimizde kesin bir veri 

bulunmamaktadır. 

 Sanat disiplinler-arası, hatta disiplinler-ötesidir. Bir sanatsal olayın arşiv kaydını 

tutmanız demek, o sanatsal olayın gerçekleştiği toplumun o anki toplumsal, siyasal ve 

kültürel kaydını tutmanız demektir. Çok katmanlı bir alandır. 

 Yurtdışındaki sanat kurumlarında her sanatçının bir dosyası vardır. Türkiye’de bu 

büyük bir eksikliktir. Böyle arşivler bu eksikliği dolduracaktır. 

 Bellek yaratmak ve varolan belleğe sahip çıkarak erişime açmak bir pazar olmaya 

başlamıştır ve prestij için fırsatlar kollanmaktadır. Büyük kütüphaneler ve açık erişimli 

arşivler kurmak yükselen trendler arasındadır. Buna örnek olarak SALT ve Vakko 

Kütüphanesi’ni verebiliriz. Zorlu Grup da çok büyük bir kütüphane kurma hazırlığı 

içerisindedir. 
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 Kültürel miras alanı UNESCO’nun da desteği ile gittikçe yükselmektedir. 

Üniversiteler UNESCO ile,Getty ile işbirliklerine girmektedir. 

 Arşivleme işi para getirmenin aksine para yiyor da olsa, değerinin ve prestijinin 

anlaşılması lazımdır. 

 Sanatsal etkinlikler için basılan afiş, davetiye, katalog ve benzeri materyaller ‘sanat 

belleğine’ katkı olarak geri dönmektedir. Bu nedenle bu materyallerin basımı çok 

önemlidir. 

 Bir arşiv projesinin düzgün işleyebilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için olmazsa 

olmazlar işbirlikleri, bütçe, personel, server ve devamlı IT desteğidir. 

 Artık günümüzde IT ve arşivcilik dünyaları birlikte çalışmak mecburiyetindedir. 

 Arşiv işi, hele ki dijital olacak ise profesyonel bir ekip işidir. Sanat tarihine hakim 

olmayı gerektirir. 

 Arşiviniz belli bir yerde erişime açık ise tercihinizi herkese açık olmak ancak randevu 

sistemi ile çalışmaktan yana kullanabilirsiniz. Böylece her araştırmacıyla tek tek 

ilgilenebilirsiniz.  

 

3. SANAT ARŞİVİ ÖRNEKLERİ VE İNCELEMESİ 

 

3.1. PROJE İNCELEMESİ: BİLKENT TÜRK PLASTİK SANATLAR ARŞİVİ 

ÖRNEĞİ 

Bilkent Türk Plastik Sanatlar Arşivi (TPSA), Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat 

Odası’nda, 1990 yılında çağdaş Türk plastik sanatlar alanında çalışanlara hizmet etmek 

amacıyla kurulmuştur. Arşiv 1990’dan  2006’nın sonuna kadar aktif olmuştur ve bu süre 

boyunca herkesin kullanımına açık olmuştur.  

Sanat arşivinde 8.248 davetiye, 507 afiş, 75 bülten, 25.861 makale, 152 broşür, 58 takvim, 

13.895 kupür, 550 reprodüksiyon ve 2 orijinal sanat eseri olmak üzere toplam 49.369 kayıt 

bulunmaktadır. Türk Plastik Sanatlar Arşivi’ni kullanmak isteyenler öncelikle oluşturulmuş 

olnaveritabanından anahtar kelime, sanatçı adı, kurum adı, konferans/toplantı adı, yayın adı, 

konu başlıkları ve benzeri kriterler ile tarama yapıp, buldukları dokümanlara ulaşmak için 

kütüphanede bir form doldurduktan ve ücretini ödeyerek fotokopisini aldıktan sonra 

istedikleri dokümana ulaşabilmişlerdir. 2006 yılının sonu itibariyle TPSA’nde 45.000’den 

fazla doküman kataloglanmıştır.  
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Ne var ki; dosyaların muhafaza koşullarının günümüzün gerisinde kalması, arşivin 

tanıtımında yaşanan sorunlar ve İnternet’in gelişimi ile kullanıcı sayısının azalması ve 

istatisğinin düşmesi sonucu arşiv çalışmaları 2009’da durdurulmuştur. Günümüzde arşivden 

yararlanmak isteyen kullanıcılar yine tarama yaparak, form doldurarak ve fotokopi alarak 

arşivden yararlanabilmektedirler. Arşivin bulunduğu Sanat Odası’nda halen iki personel 

çalışmaktadır ve arşiv online erişime açıktır.
71

 

3.2. PROJE İNCELEMESİ: SALT ÖRNEĞİ 

SALT, Garanti Bankası çatısı altında faaliyet gösteren üç kurumun (Platform Garanti Güncel 

Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Garanti Galeri) faaliyetlerinin 

2010 sonunda sona erip, Garanti Kültür A.Ş. çatısı altında kaynaklarının tek bir kurumda 

toplanması sonucu kurulmuştur. SALT, Beyoğlu ve SALT Galata olmak üzere  iki farklı 

binadaaçılmıştır.Yakında Ankara’da açılacak olan SALT Ulus’un hazırlıkları da sürmektedir.  

SALT’ın amacı görsel ve maddi kültürdeki konuları değerlendirerek deneysel düşünceye ve 

araştırmaya yönelik yenilikçi programlar sunarak ziyaretçilerini ilgi duymaya, eleştirmeye ve 

iletişim kurmaya motive etmektir. Böylece öğrenmeye ve tartışmaya açık bir ortam sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

SALT Galata, Karaköy’deki eski Osmanlı Bankası Binası’nda hizmet vermektedir.  SALT, 

SALT Araştırma ve Programlar ve SALT İletişim ve Yönetim olmak üzere kendi içerisinde 

iki seksiyon halinde çalışmaktadır. SALT Galata,kütüphane ve arşivleribiraraya getiren SALT 

Araştırma’yı, atölye alanlarını, ofisleri, bir oditoryumu ve kalıcı bir sergi niteliğindeki 

Osmanlı Bankası Müzesi’ni ve sergi alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. SALT 

Beyoğul’nda ise sergi ve etkinlik alanları bulunmaktadır.  

SALT Galata’da bulunan SALT Araştırma pek çok arşivi kapsamaktadır. Salt Basın ve 

Etkinlik Arşivi bunlardan ilkidir. Aynı şekilde 1980’lerden günümüze olan bölümü kapsayan 

Türkiye Sergi Arşivi, 200’den fazla sanatçı dosyası ve videosundan oluşan Türkiye Sanatçı 

Dosyaları ve 3. ve 9. İstanbul Bienali’ne ait doküman ve görselleri içeren İstanbul Bienali 

Arşivi de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Hüseyin Bahri Alptekin Arşivi, Nilgün Özayten 

Arşivi, kurumlara ait davetiye, broşür ve benzeri materyalleri bünyesinde barındıran Kurum 

Arşivi, devamlı güncellenen Türkiye Küratör Arşivi de SALT Galata’dadır. Koridor Arşivi, 

Osmanlı Bankası Arşivi, Mimarlık ve Tasarım Arşivi, İtalyan Büyükelçiliği Arşivleri, Saint 
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43 
 

Pierre Arşivi ve Sedad Hakkı Eldem Arşivi de burada bulunmaktadır. Dünya Kiliseler 

Konseyi Arşivi, Girit Arşivi ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransızca Basın Arşivi vardır. 

Monograf, doküman, ticaret yıllıkları, ticari yazışmalar, sikkeler, banknotlar, kartvizitler, 

fotoğraflar, portreler, haritalar ve benzeri birçok görsel arşiv malzemesinin dijital kopyalarını 

içeren ‘diğer’ klasmanı altında tutulan bir arşiv de mevcuttur. 
72

 

Koleksiyonları incelendiğinde; sanat, mimarlık, tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih 

konularına odaklı kapsamlı bir yayın koleksiyonundan oluşan bir kütüphane ile fiziki ve 

dijital dokümanları içeren arşivi bir araya getirmekte olduğu görülmektedir. 

SALT’ın ana hedef kitlesi sanatın her alanına ilgi duyan ve bu alanda araştırma yapmak 

isteyen kişilerdir. SALT, kütüphanesini ve arşivlerini güncel tutmak adına devamlı araştırma 

yapmakta, materyal satın alımı yapmakta, bağış kabul etmekte ve geniş çaplı bir 

dijitalleştirme çalışması sürdürmektedir. Bu işlerle ilgilenen ofis elemanları bulunmaktadır. 

Böylece herhangi bir aksama söz konusu olmamaktadır.  

SALT, Garanti Bankası tarafından kurulmuştur ve Garanti Kültür A.Ş. çatısı altında faaliyet 

göstermektedir.  

Bağlantılar ve iş birlikleri açısından incelendiğinde, SALT ‘Yorumlama’ programı için Ocak 

2012’de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir iş protokolü imzalamıştır. Bu iş birliği 

sayesinde İstanbul’da lise okuyan gençler SALT Galata ve SALT Beyoğlu’nda 

gerçekleştirilen kültürel etkinliklere özel turlar kapsamında katılacaktır. Bu öğrenciler özel 

atölye çalışmalarına da katılma imkanı bulacaktır. Bu protokol haricinde, kurum zaten 

gerçekleştirdiği hemen her projede bir takım iş birliklerine gitmektedir.   

Erişim açısından değerlendirildiğinde, SALT, kütüphaneyi ve açık arşivi ziyaret etme 

olanağını Pazartesi günleri, dini ve resmi bayramlar haricinde her gün ziyaretçilerine 

sunmaktadır. SALT’a www.saltonline.org, SALT Araştırma’ya ise www.saltresearch.org 

adreslerinden ulaşmak mümkündür. SALT’ın tüm arşivleri ve kütüphaneyi web üzerinden 

erişime açma projesi halen sürmektedir. Proje aynı zamanda gerek kütüphanedeki, gerekse 

arşivlerdeki tüm materyalleri ziyaretçilerin Google mantığıyla arama yaparak istedikleri 

kaynakların tümüne erişebilecekleri bir veritabanı hizmeti sunmaya da hazırlanmaktadır. 

Ayrıca SALT online’a, çok yakında SALT researchblog adresi de eklenecektir. Böylece 

sosyal medya kulanımı ile daha nitelikli duyurular da yapılması planlanmaktadır. 
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SALT’ı sürdürülebilirlik açısından incelediğimizde, kurumun belirlemiş olduğu net 

hedeflerinden ve vizyonundan şaşmadıkça uzun vadede sürdürülebilirlik adına herhangi bir 

sorun yaşayacağı düşünülmemektedir. Zira, kurum misyonunu çok net bir şekilde belirlemiş 

ve stratejilerini de buna göre uzun vadeye yayılacak şekilde geliştirmiştir. Türkiye’de birden 

çok arşiv çalışması yapan SALT, bu arşivlerin devamlılığını sağladığı takdirde gerçekten çok 

önemli bir çalışmanın altına imzasını atmış olacaktır.  

Bir sanat arşivi olmamasına rağmen, Z. R. Sanat Arşivi’nin yardıma ihtiyaç duyduğu teknoloji 

ve yapılanma konularında çok yararlı olabilecek bir ajan olabileceği için bu bölümde 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) da incelemeye alınmıştır. Zira 

ÜNAK’ın yaklaşımı bilgi çağında sahip olunması gereken, bilgiyi sahiplenici roldür. Bilgiyi 

sahiplenmek sadece onu biriktirmekten değil, aynı zamanda en iyi ortamda muhafaza 

etmekten ve erişime açmaktan geçmektedir. ÜNAK aynı zamanda sürdürülebilirlik adına da 

incelenmesi gereken bir vaka örneğidir. Buradan sanat arşivleri için çeşitli çözümler veya 

sonuçlar çıkarılabilir. 

3.3. ÜNAK: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği üniversite kütüphanelerine özgü sorunların 

dile getirildiği buna özgü herhangi bir platform olmaması nedeniyle 1985 yılında ilk olarak 

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) bünyesinde kurulmaya çalıştıysa da TKD’den gelen 

cevabı yeterince tatminkar bulmayıp, kendi ayrı derneğini kurma yoluna gitmiştir. Neticede 

çeşitli kurumlardan davet edilen 14 kurucu üye ile Ankara merkezli Üniversite ve Araştırma 

Kütüphanecileri Derneği, kısa adı ile “ÜNAK” tescil edilmiştir. Dernek, ilk genel kurulunu 27 

Eylül 1992’de gerçekleştirmiştir.  

Derneğin kuruluş amaçları şöyle sıralanabilir: 

 Halk kütüphanecileri, okul kütüphanecileri ve arşivcileri ayrı dernekler kurmaya 

özendirmek ve bunların TKD’nin şemsiyesi altında bir birliğe dönüşmesinin yolunu 

açabilmek 

 Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon 

merkezlerinin ve özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojiye 

bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarını incelemek 

 Diğer ülkelerdeki benzer sorun ve çözümlerle karşılaştırmalar yapmak 

 Bilgi merkezlerinde çalışan personelin çeşitli sorunlarını irdelemek ve çözüm aramak 
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 Yeni teknolojinin uygulanması konusunda faaliyetlerde bulunmak 

 Kısaca bu bilgi merkezlerinin çağdaş kütüphanecilik anlayışına ve işlevlerine uygun 

olabilmesi için gereğini yapmak 

ÜNAK, bütün bunlara ek olarak Nisan 2000’den beri “Bilgi Dünyası” adlı bilimsel hakemli 

dergi yayın hayatına başlamıştır. Bilgi Dünyası dergisi içinde bulunduğumuz bilgi çağında 

bilginin yönetimi üzerine makalelerin yayınlandığı önemli bir kaynak işlevi görmektedir. 

1998’de yayın hayatına başlamış olan ÜNAK web sitesi üzerinden bu derginin sayılarına 

ulaşılabilmektedir.  

ÜNAK, üniversite ve araştırma kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilere yönelik 

olarak uluslararası düzeyde ve kamu yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu ve 

meslek derneği konumundadır. 

 

Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve 

özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan 

sorunlarını incelemek; diğer ülkelerdeki benzer sorun ve çözümlerle karşılaştırmalar yapmak; 

bu bilgi merkezlerinde çalışan personelin çeşitli sorunlarını irdelemek ve çözüm aramak; yeni 

teknolojinin uygulanması konusunda faaliyetlerde bulunmak; kısaca bu bilgi merkezlerinin 

çağdaş kütüphanecilik anlayışına ve işlevlerine uygun olabilmesi için gereğini yapmak 

amaçlarıyla etkinliklerini yürütmektedir.   

 

Öte yandan, ÜNAK’ın kendine ait bir koleksiyonu bulunmamaktadır. Bilimsel faaliyetler 

sonucu ortaya çıkan bazı yayınları (yıllık ulusal kongre bildiri kitapları, kaynak gösterme 

kitabı, süreli yayınlar rehberi vb.) vardır. ÜNAK’a üye olan bireyler genel olarak üniversite 

ve araştırma kütüphanelerinde çalışmaktadır. Bu kütüphaneler özel bir türde değil genel 

koleksiyonlara sahiptir.  

 

Yöntem açısından ÜNAK, kendini güncel tutmak bağlamında bilimsel literatürü takip 

etmekte, ulusal ve uluslararası uzmanların konuşmacı olarak katıldığı bilimsel etkinlikler 

düzenlemektedir. Ayrıca çeşitli paydaşlarla işbirliği (kendi üyeleri, devlet kurumları, 

üniversiteler, kütüphaneler, diğer sivil toplum kuruluşları, yayıncılar, firmalar gibi) 

yapmaktadır.  
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ÜNAK’a gelen destek talepleri veya diğer başvurular, Dernek Yönetim Kurulu’nda gündeme 

alınmaktadır. Bu kapsamda başvuru ile ilgili gerekçeleri ortaya koyan gerekli bütün 

dokümanlar, başvuru sahibinden talep edilmekte, ÜNAK’ın bu başvuruya sağlayabileceği 

destek ve kurumsal çıkarları değerlendirilerek karar verilmektedir. Kararlar oylama usulü ile 

alınmaktadır. Alınan kararlar resmi yazı ile başvuru sahibine iletilmektedir.  

 

ÜNAK’a bir de işletme gözüyle bakarsak 1991 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne 

üyelerinin desteği ve paydaşlarıyla gerçekleştirdiği işbirliği çalışmalarıyla bugüne gelmiştir. 

ÜNAK’ın kayıtlı 720 üyesi bulunmakta, 7 Yönetim Kurulu Üyesi ve alt çalışma gruplarında 

gönüllü olarak görev alan 30 meslek elemanı bulunmaktadır. 

 

Bilgi Dünyası Dergisi, ÜNAK’ın resmi yayın organıdır ve Dergi Yayın Kurulu, ticari 

bağlamda ÜNAK’a bağlı olarak çalışmaktadır. Basım ve dağıtım işlemleri ÜNAK tarafından 

gerçekleştirilmekte, bilimsel içeriğin oluşturulması ve denetimi tamamiyle Editör Grubunun 

insiyatifine bırakılmaktadır. 

 

ÜNAK’ın bağlantıları incelendiğinde ÜNAK, diğer mesleki derneklerden (Türk Kütüphaneciler 

Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği, Türk Arşivciler Derneği vb.), Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden, Üniversitelerin Bilgi ve Belge 

Yönetimi bölümlerinden mesleki bağlamda destek almakta ve onlara destek vermektedir. 

 

ÜNAK’ın ulusal bazda bazı kamu kurumlarıyla gerçekleştirmiş olduğu projeler 

bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası yeni proje girişimleri bulunmaktadır. 

 

ÜNAK, erişim açısından değerlendirildiğinde ÜNAK’tan öncelikle üye olanlar olmak üzere 

paydaş olan herkes yararlanabilmektedir. ÜNAK’ın web sitesi şu an hazırlık aşamasındadır. 

E-posta yoluyla veya telefonlarla kurulacak bağlantılarda mümkün olan en kısa süre içerisinde 

sorulara cevap alınabilmektedir. 

 

ÜNAK’ın resmi yayını olan Bilgi Dünyası dergisi, uluslararası bir dergidir. Bu bağlamda 

yayın değerlendirme kurulunda ulusal hakemlerin yanı sıra uluslararası hakemler de yer 

almaktadır. Sürdürülebilirlik bağlamında dergi ulusal ve  uluslararası platformlarda sürekli 

olarak tanıtılmakta ve bilimsel yayın toplamaktadır. Özellikle son yıllar içerisinde dergideki 

makale sayısı ve dergiye olan ilgi artmıştır. Dergi ayrıca alanında uzman kişilerden oluşan 
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editöryal bir gruba sahiptir. Bu editöryal grup belirli bir iş planı doğrultusunda çalışmakta ve 

çalışan birey sayısı artmaktadır.  

 

Derneğin çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: 

 Çeşitli bilgi merkezlerinde çalışmakta olan personelin mesleki gelişmelerini 

sağlamak üzere konferans, seminer, panel, sempozyum gibi eğitime, işbirliğine 

yönelik etkinlikler düzenlemek 

 Mesleki alanlarda özellikle yeni gelişmelere yönelik özgün ve çeviri kitap, dergi, 

bülten vb her turlu yayınları hazırlamak ve yayınlamak 

 Mesleki alanlarda ve gerekli konularda özgün araştırmayı özendirmek ve 

desteklemek 

 Mesleki konularda gereksinim duyan kuruluşlar için projeler kabul etmek ve 

yürütmek 

 Mesleki dayanışmayı sağlamak, desteklemek, sorunların çözümüne katkıda 

bulunmak ve gerekli konularda danismanlik ve hakemlik yapmak 

 Benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak 

 Amaçlarını yerine getirebilmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve 

kiraya vermek 

 

Şu anki hali ile değerlendirince, Zeynep Rona Sanat Arşivi ÜNAK’ınhalihazırda var olan 

amaçlarının birden fazlasını karşıladığı görülmektedir. Örneğin; Z. R. Sanat Arşivi’nin dijital 

işletiminde büyük yardımları dokunabilir. İçinde bulunduğumuz çağda dijital ortam gittikçe 

gelişiyor ve yeni çıkan teknolojileri iyi bilmek gerekiyor. Yine bu anlamda da ÜNAK, Z.R. 

Sanat Arşivi’ni besleyecektir. Yeni çıkan her medya teknoloji ürününden Z. R. Sanat 

Arşivi’ne ulaşabiliniyor olmalı. ÜNAK ve Z.R. Sanat Arşivi’in oluşturacağı bir platform yeni 

başlayanlara yol gösteren, yardım eden bir platform olabilir. Yani Z.R. Sanat Arşivi kendi 

özel platformunu kurabilir. Bu konularda duyarlı olduğunu göstermesi ayrıca yararınadır. 

Yine bu da ÜNAK’ın amaçlarından biridir: “Her grup teşkilatlanmalıdır. Bir oluşum, bir parti, 

bir platform, bir vakıf, bir dernek... vetabii işbirliği kurmalıdır.”  

ÜNAK bir vaka örneği olarak Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni incelemeli ve izlemeye devam 

etmelidir.  Bilgi çağında sanatı sahiplenmenin önemi vurgulanmalıdır. İki kurumun birlikte 

çalışmasından ortaya çıkan sinerji daima bilgi çağında ülkemizin sanat belleğini oluşturan 
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parçaların en iyi şekilde kayıt altına alınması, saklanması ve ulaşılabilir olması işbirliğinin bel 

kemiğidir. Böylece bilgi çağında sanat ve sanatsal bellek sahiplenilmiş olur. Bir ülkenin 

sanatsal belleğini korumak ve ayakta tutmak için verdiği emek o ülkenin bir anlamda ne kadar 

medeni olup olmadığının resmi olarak kabul edilebilir.  

 

3.4. ARŞİV ÇALIŞMALARINDAN ÇIKAN SONUÇLAR 

Gerek Bilkent Plastik Sanatlar Arşivi, gerekse SALT Türkiye’de sanat arşivciliği adına çok 

önemli iki girişimdir. Üniversite ve Araştırmacı Kütüphaneciler Derneği (ÜNAK), dernek 

olması ile diğer iki örnekten farklı olmasına rağmen bünyesinde pekçok konuda işbirliği 

potansiyeli olması nedeniyle burada konu edilmiştir. Bilkent Plastik Sanatlar Arşivi üniversite 

kütüphanesinin bir bölümü olarak açılmıştır. Dolayısıyla arşivleme çalışmaları Bilkent’in 

imkanları ile yürütülmüştür. Arşivleme sisteminin işleyişi zaman içinde güvenilirliğini 

kanıtlamıştır. Ne var ki; dijital sistem ile arşivleme yapılmaya geçileceği aşamada adaptasyon 

sorunu yaşanmış ve günün koşullarına uygun bir şekilde işletilemediği gerekçesiyle arşiv 

kapatılmak zorunda kalmıştır. Önceden öngörülemeyen teknolojik gelişmelere adapte 

edilebilir olması bir arşiv için en yaşamsal kriterlerden biridir. İşte bu noktada ÜNAK 

yararlanılması gereken bir kaynak adresidir. Günümüzde arşiv çalışmaları şemsiyesi altında 

arşivistin daima bir bilişim uzmanı ile birlikte çalışmasının gerekliliği buradan doğmaktadır. 

Aynı şekilde, arşivde çalışan elemanlar da gerekli teknolojik donanıma sahip olmalıdır. 

Elbette teknolojik gelişmeler çoğunlukla öngörülemez ancak yine de arşivistin teknolojik 

gelişmeleri takip etmesi ileride yaşanabilecek sürpriz durumlara hazırlıklı olmasını ve hatta 

kendi kendine gerekli önlemleri alıp, düzenlemeleri yapmaya başlayacağı anlamına gelecektir. 

Öyleyse, özellikle içinde yaşadığımız dijital çağda teknolojik gelişmeleri sürdürülebilirlik 

açısından düşünmek gerekmektedir. Sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz ettiğinden 

teknolojiler de daimaarşivin planlamasının bir parçası olmalıdır. Bu noktada, belki ÜNAK ile 

çalışsaydı BPSA halen devam ediyor olabilirdi. Bilkent Plastik Sanatlar Arşivi ilerleyen 

bölümlerde de görüleceği gibi bugün araştırmacıların halen yararlandıkları değerli bir arşiv 

olmasına rağmen sadece bu nedenden ötürü başarısız olmuş ve bitmiş bir projedir. 

SALT bir banka kuruluşu olması nedeniyle ve önceden bu alanda deneyime sahip olması 

açısından şanslıdır. SALT’ın yapılanması, kurumun önceki deneyimlerinden çıkarmış olduğu 

sonuçlar ile birlikte planlanmış olması nedeniyle daha dikkatle hazırlanmış bir yapılandırma 

çalışması olmuştur. Birkaç senelik bir süreç boyunca planlanan ve hazırlıkları yapılan SALT 
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gerek kendi içindeki yapılanmasını, gerekse iletişim planını çok iyi bir şekilde ortaya 

koyabilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, SALT’ın sürdürülebilirlik sorunu yaşaması düşük bir 

olasılık olarak gözükmektedir. 

Bir dernek oluşuyla diğer iki örnekten ayrılan ÜNAK’ın, ülkemizde işini, işlevini pek yerine 

getirmeyen Tüm Arşivciler Derneği’nden daha aktif olduğunu söylenebilir. ÜNAK, 

amaçlarına bakıldığında Z. R. Sanat Arşivi’nin ihtiyaç duyduğu desteğin büyük bir kısmını 

verebilecek bir dernektir.  

Bir dernek olan ÜNAK zaten çözüm üretmek üzere yapılanmış bir kurumdur. Bilimsel 

çalışmaları desteklemektedir.Hakemli bir dergi yayınlamaktadır.Bilginin korunması ve doğru 

işlenmesi için tüm gerekleri yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Z. R. Sanat Arşivi’nin açılışını takiben işleyişi problemsiz hale getirildikten sonra Sanat 

Yıllığı’nı çıkarmaya yeniden başlanmalıdır. Sanat Yıllığı yayınlandığı süre boyunca epey ilgi 

görmüş ve hedef kitlesine ulaşmayı başarmış kaliteli bir kaynaktır. Görüşülmüş olan kişiler de 

bunun özellikle üstünde durmuştur. Bu nedenle, Arşiv’in aksaksız işleyişini takiben yine 

ÜNAK’tan da yardım istenerek Sanat Yıllığı projesine mutlaka devam edilmelidir. 

 

4. ZEYNEP RONA SANAT ARŞİVİ 

4.1. TARİHÇE 

Zeynep Rona Sanat Arşivi, bir sanat tarihçisi olarak Zeynep Rona’nın 1970’lerde günümüz 

Türk sanatına ilişkin büyük bir kaynak eksikliği olduğunu fark etmesi ve bu tarihten itibaren 

günlük basında yer alan sanat haberlerini kesip biriktirmeye başlamasıyla hayat bulmuş bir 

arşivdir. Temelde yazılı belgelerden oluşan bu arşiv bütünüyle ihtiyaç ve kişisel girişim 

sonucu ortaya çıkmış ve bugüne değin santralistanbul ve MSGSÜ dönemleri haricinde 

tamamen kişisel çabayla sürdürülmüştür. Rona’nın arşivinin ana hareket noktası 1965’ten beri 

ciltleterek sakladığı ve o zamanlar sanat haberlerinin yer verildiği yegane basılı yayın organı 

olan Cumhuriyet gazeteleri olmuştur. Dolayısıyla, Zeynep Rona Sanat Arşivi Türk plastik 

sanatlarının 1965’ten bugüne uzanan 47 yıllık dönemini eksiksiz olarak kapsamaktadır.  

Başlarda yalnızca kendi kullanımı için belge biriktiren Rona, belgelerin sayısı arttıkça ileride 

bu birikimin Türkiye’nin “sanat belleğini” oluşturabileceğini düşünerek, mantıklı bir sistem 

içinde arşivlemeye geçmeye karar vermiştir. Arşivleme sistemi yıllar içinde hem genişlemiş, 
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hem de kullanılabilir olduğunu kanıtlamıştır. Bu noktadan sonra, Zeynep Rona’nın amacı hem 

biriktirmeye devam etmek, hem de arşivi araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına açmak 

olmuştur. 1970’lerin sonundan 2006 yılına kadar 2500 dolayında sanatçı adına biriktirdiği 

belgeler ile sanat dergilerini evinde kullanıma açmıştır. Z.R. Sanat Arşivi’nin bu bölümü ZR I 

olarak etiketlidir. 

2005 yılının sonunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin o zamanki Mütevelli Heyeti Başkanı 

Oğuz Özerden, Zeynep Rona’ya arşivini yeni kurulmakta olan santralistanbul projesi 

çerçevesinde sürdürmesi teklifini götürmüştür ve arşiv santralistanbul bünyesinde işlemeye 

başlamıştır. Santralistanbul’un 2007’deki açılışını takip eden yıllarda üniversitenin içine 

düştüğü mali kriz nedeniyle yönetim, arşivin tasfiye edilmesine karar vermiştir. Tasfiye süresi 

30 Haziran 2010’da sona ermiş ve yönetim, arşivin tüm donatımıyla birlikte Zeynep Rona’ya 

devredilmesine karar vermiştir. Rona’nın üzerine devraldığı ve arşiv MSGSÜ tarafından 

sahiplenilene dek Bilgi Üniversitesi’nde bir depoda saklanan bu birikim ZR II olarak 

etiketlenmiştir.  

Zeynep Rona arşivin tasfiyesini takiben belge biriktirmeye yine evinde devam etmiştir. Bir 

yandan da bu birikime sahip çıkabilecek ve kullanıma açabilecek bir kurum arayışına 

girmiştir. ZR II’nin doğal bir uzantısı olan bu belgeler ise ZR III olarak arşivlenmiştir.  

 

4.2. MODEL OLARAK İNCELEME: Kapsam, Koleksiyon, Yöntem, İşletme, 

Bağlantılar, Erişim 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin kapsamı 1965’ten günümüze kadar hiç değişmemiştir. Arşiv şu 

18 alanı kapsamaktadır:  

 Sanatçılar (Türkiyeli ve Türkiye’de sergi açan yabancı sanatçılar) 

 Karma sergiler (Yurtiçinde açılanlar, yurtdışından gelen ve yurtdışına giden karma 

sergiler) 

 Bienaller / trienaller / büyük sergiler 

 Fuarlar  

 Müzeler / müzecilik  

 Galeriler / sanat kurumları / kültür merkezleri vb 

 Eğitim kurumları / sanat eğitimi ve eğitime ilişkin belgeler 

 Kültür Bakanlığı / kültür politikaları 
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 Vakıflar  / dernekler / meslek birlikleri / sanatçı inisiyatifleri / sivil toplum kuruluşları  

 Sanata destek / sponsorluk / sigorta / telif hakları 

 Genel değerlendirmeler / eleştirmenler / küratörler / sanat yazarları 

 Yarışmalar / ödüller  

 Sempozyumlar / festivaller gibi kapsamlı süreli etkinlikler 

 Koleksiyonlar / koleksiyonculuk  

 Müzayedeler / sanat piyasası  

 Kayıp, çalıntı ya da sahte sanat yapıtları / sansür, müstehcenlik  

 Malzeme / türler / onarım / teknik konular 

 Kentler 

 

Arşivin tarihçesi bölümünde de ele alındığı gibi Zeynep Rona Sanat Arşivi koleksiyonu üç 

ayrı bölüm olarak etiketlenmiştir. Koleksiyonun birinci bölümü olan ZR I etiketli bölüm, 

1970’lerin sonundan 2005’insonuna kadar olan bölümü kapsamaktadır. Bu gruptaki belgelerin 

bilgisayar kayıtları olmadığı için tam olarak belge sayısı bilinmemektedir. Ancak bir tahmin 

yapmak gerekirse 2500 dolayındaki sanatçı dosyasındabulunan belgeler ile 35-40 adet klasör 

içinde yer alan diğer belgelerin sayısı 40-50 bin arasında olabilir. Koleksiyonun ikinci bölümü 

olan ZR II etiketli bölüm, 2006 başından 2010’a kadarki birikimi kapsamaktadır. 

Koleksiyonun üçüncü bölümü olan ZR III etiketli bölüm ise 2010’dan günümüze kadar olan 

bölümü kapsamaktadır ve toplamda13.350(20 Mart 2013 itibariyle)belge içermektedir; ZR II 

ve ZR III kapsamındaki tüm belgelerin excel listeleri mevcuttur. 

Z.R. Sanat Arşivi ağırlıklı olarak gazete kupürlerinden oluşmaktadır. Belgeler arasında sergi 

davetiyeleri ve basın bültenleri de geniş bir yer tutar. Zeynep Rona 1965’ten itibaren o 

dönemde sanat haberlerine en çok yer veren gazete olarak sadece Cumhuriyet gazetesini 

biriktirmiş, daha sonra yeni çıkan Yeni Yüzyıl, Binyıl ve Radikalgazetelerini takip etmiş ve 

plastik sanatlar ile ilgili her tür kupürü arşivlemiştir. Yeni Yüzyıl, Binyıl ve Radikal 

gazetelerini de takip etmiş ve plastik sanatlar ile ilgili her tür haberi keserek arşivlemiştir. 

Yeni Yüzyıl ve Binyılgazetelerikısa ömürlü olmuş, ancak Radikalyayın hayatına devam 

ettiğinden, haberleriyle arşivde yer almaya devam etmiş, daha sonra gazetelerin zaman zaman 

verdiği sanat ekleri de dahil edilmiştir. 2006 yılından itibaren ise aşağıda sıralanmış 

gazetelerin tümünü almış ve plastik sanatlar ile ilgili haberleri keserekarşivlemeye devam 

etmiş, yayın hayatı sona eren gazetelerin yerini yenileri almıştır. Bu grup içinde aşağıdaki 

aktüel dergiler de taranarak sanat haberleri kesilmiş ve arşive dahil edilmiştir. 
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 Akşam 

 Aydınlık 

 Bir Gün 

 Cumhuriyet 

 Dünya 

 Evrensel 

 Habertürk 

 Hürriyet 

 Hürriyet Daily News 

 Milliyet 

 Posta 

 Radikal 

 Sabah 

 Sol 

 Star 

 Taraf 

 Today’s Zaman 

 Vatan 

 Yeni Şafak 

 Zaman 

 

Takip edilen aktüeldergiler ise şunlardır: 

 

 Trendsetter (3 ayda bir) 

 

 MaisonFrançaise 

 

 Aktüel 

 

 Tempo 

 

 İstanbul Life 
 

 Time Out İstanbul 

 

Arşivin çok önemli bir başka bölümünü oluşturan koleksiyon ise sanat dergileridir. Zeynep 

Rona ilk olarak 1970’lerde Milliyet Sanat dergisini arşivleyerek başlamıştır. Daha sonra sanat 
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dergilerinin sayıları arttıkça hepsini takip ederek arşivlemiştir. Rona’nın bilgisayar öncesi 

oluşturmaya başladığı bu arşivde sanatçılar hakkında dergilerde çıkan yazılar da kartoteks 

sistemiyle kayıt altına alınmıştır. Rona hakkında yazı çıkan her sanatçıya bir kart açarak 

yazının hangi dergide ve hangi sayıda çıktığını kaydetmiş, böylece yaklaşık 1.900 sanatçıya 

ait bilgi kartı içeren kapsamlı  birkartoteks oluşturmuştur. 2006’dan itibaren dergilerdeki 

yazılar tek tek incelenerek konusuyla ilgili bir dizin niteliği taşıyan listeler oluşturulmuş, 

oluşturulmaktadır. Zeynep Rona’nın tarayarak kayıt altına aldığı dergileri şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

 Milliyet Sanat  

 Hürriyet Gösteri 

 Sanat Olayı 

 Türkiye’de Sanat 

 Sanat Çevresi 

 Gergedan 

 Argos 

 Genç Sanat 

 Rh+sanat 

 Artist 

 Plato 

 Skala 

 Boyut 

 Arredamento 

 Anons 

 Cey 
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 Art & life 

 

 Art Unlimited 

 

 Ice 

 

 Artam Global Art 

 

 Art in America(yabancı dergiler kartoteks sistemine dahil değildir) 

 

 Art News(yabancı dergiler kartoteks sistemine dahil değildir) 

 

Ne var ki, bu dergilerin büyük bir kısmı zaman içinde kapanmıştır. Şu an itibariyle Rona’nın 

arşivine her ay kattığı sanat dergileri şunlardır:  

 Art Unlimited 

 

 Artam Global Art  

 

 Artist 

 

 Genç Sanat  

 

 ICE 

 

 Milliyet Sanat 

 

 Rh+artmagazine 

 

Zeynep Rona’nın arşivini önemli kılan bir nokta da kendisinin bütün sanat haberlerini, hiç bir 

elemeye tabi tutmadan arşivlemiş ve arşivlemekte olmasıdır, yani sanat haberlerinin hiç birini 

elemeden arşive dahil eder, bir başka deyişle o haberi seçmez, seçimi kullanıcıya bırakır.  
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Zeynep Rona’nın uyguladığı arşivleme sistemi, temelde, oluşturduğu 18 konu içinde yer alan bütün 

başlıkların kodlanması ve belgelerin bu kodlama sistemi içinde sıra numarası almasına dayanır. 

Böylece her sanatçı ya da başlık altında kaç adet belge olduğu da ortaya çıkmaktadır.Kodlanan ve 

numara alan belgeler tek tek bilgisayara kaydedildikten sonra kendilerine ait askılı dosyalara ya da 

klasörlere yerleştirilerek kullanıma sunulur. 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’ne işletme ve yönetim açısından bakarsak, en başından bugüne dek arşiv 

hep Rona’nın idaresinde olmuştur. Arşiv 2006’dan 2010’a kadar santralistanbul bünyesinde, yine 

Rona idaresinde, iki yardımcı eleman ile yürütülmüştür. Arşivin buradan tasfiyesi sonrası Zeynep 

Rona, arşivi tekrar tek başına yönetmeye devam etmiştir. Şimdi, 2012 sonları itibariyle arşiv 

MSGSÜ bünyesine alınmıştır. Buradaki kurulum ve yapılandırma aşamasında da Rona yine 

idarenin başındadır ve arşiv için gerekli iki elemanı da kendisi yetiştirdikten sonra idareyi onlara 

bırakacaktır.  

 

Bağlantılar ve işbirlikleri açısından incelediğimizde, Zeynep Rona Sanat Arşivi İstanbul Bilgi 

Üniversitesi dönemi (2006-2010) ve yeni başlamış şimdiki MSGSÜ dönemi (2012) haricinde 

herhangi bir bağlantı veya işbirliği olmaksızın tamamen Rona’nın kişisel çabasıyla yürütülmüş bir 

proje olmuştur. Yalnızca bir dönem Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Yönetimi Programı’ndan 

Zeynep Rona’ya yardımcı olmak üzere yaz stajı için öğrenci göndermiştir. Bunun dışında herhangi 

bir işbirliği söz konusu olmamıştır. 

 

Zeynep Rona Sanat Arşivi bir kurum bünyesindeyken de, değilken de temelde hep erişime açık 

olmuştur. Ancak elbette bir kurum bünyesinde olduğu zamanlarda; örneğin İstanbul Bilgi 

Üniversitesi döneminde (2006-2010), erişime açık olduğu öğrenciler tarafından bilindiğinden 

arşivden yararlanan kişi sayısı, tasfiye sonrası arşivin Rona’nın evinde olduğu dönemden çok daha 

fazla olmuştur. 2012 sonu itibariyle MSGSÜ bünyesine geçmiş olan Z.R. Sanat Arşivi, her ne kadar 

henüz resmi açılışı yapılmamış olsa da, Rona’dan özel izin alınarak kullanılabilecek durumdadır. 

Arşiv, resmi açılış sonrası bütünüyle araştırmacıların kullanımına açık olacaktır. Arşive web 

üzerinden erişme konusu ayrıca araştırma gerektiren ayrı bir proje olarak ele alınmalıdır. Bununda 

resmi açılış sonrası en kısa zamanda gerçekleşmesi ümit edilmektedir.  

 

Arşivi sürdürülebilirlik açısından değerlendirdiğimizde, bundan böyle MSGSÜ bünyesinde 

işleyecek olmasının büyük bir avantaj olduğu kabul edilmelidir. Nihai hedef Z.R. Sanat Arşivi’nden 

olabildiğince çok araştırmacının yararlanmasıdır. Ülkemizin ilk ve hala en geniş sanat okulunda yer 
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alması, arşivden bolca yararlanılacağının bir anlamda garantisidir. Rona kendi yetiştireceği iki 

eleman ile arşivi yönetmeye devam edeceğinden sürdürülebilirliğin bu dönemden itibaren daha 

güvende olacağı kesindir. Arşiv, hazırlıklar tamamlandıktan sonra web üzerinden açık erişime 

açılabilirse çok daha geniş kitlelerce kullanılacak ve bilinirliği artacaktır. 

 

 

4.3.  SANAT ARŞİVLERİ İÇİN İLETİŞİM PLANLAMASI 

Sanatın ve kültürün pazarlanması 1970’lerden itibaren yaygınlaşmıştır. Elbette o zamandan 

beri değişmiş olan pek çok unsur vardır. Günümüz dünyası eskiye nazaran daha hızlı 

işlemektedir ve görece daha küçüktür. Günümüzün hızlı işleyen dünyasında insanlar çalışmak 

için daha çok zaman harcarken, kültürden beslenmek için ayırabilecekleri boş vakitleri ise 

aynı oranda azalmaktadır. Günümüz dünyası görece daha küçüktür çünkü artan teknoloji ve 

seyahat olanakları dünya kültürünü ve yerel kültürleri birbirine yakınlaştırmıştır. Tüm 

bunların sonucu olarak kültürel organizasyonların içinde bulunduğu piyasa şartları da büyük 

oranda değişmiştir.  

Değişen dünya ile birlikte devamlı değişim halinde olan tüketici davranışları, kültürel 

organizasyonların kültürel ürün ve hizmetlerini nasıl pazarlamaları gerektiğini ve birer 

ürün/hizmet olarak ne şekilde sunmaları gerektiğini anlamalarını zorunlu kılmaktadır. Bugün 

kültürel organizasyonlar pazarlamanın temellerini bilmenin ötesine geçerek birer pazarlama 

stratejisi geliştirebilmeli ve yeni kültür tüketicilerini başarıyla hedef alacak biçimde 

ürün/hizmet konumlandırması yapma zorunluluğu içerisindedirler.  

Bir iletişim stratejisi geliştirme sürecinde söz konusu kültürel organizasyon hem var olan, 

hem de potansiyel tüketicilerini tanımak ve bu tüketicilerin ne gibi istekler ve yararlar peşinde 

olduğunu anlamak mecburiyetindedir. Böylece kültürel organizasyonlar kendilerine has 

organizasyonelmisyonlarına sadık kalmaya devam ederken, tüketicilerinin kendilerinden 

beklediği kalitede ürün ve hizmetleri derinlemesine anlama fırsatını bulacaklardır. Elbette 

kültürel organizasyonların misyonları ve yönetimleri birbirinden farklıdır. Zira yerel kültüre 

hitap eden ve global kültüre hitap eden yapılanmalar arasında ve kar amacı güden ve 

gütmeyen işletmeler arasında farklılıklar gözlenmektedir. Ne var ki, benzer amaçlara ve 
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yapılanmalara sahip kültürel organizasyonlar arasında her şeye rağmen kolaylıkla gözlenebilir 

benzerlikler bulunmaktadır 
73

. 

Bir kültürel organizasyon pazarlama açısından ele alındığında bünyesinde üç unsur barındırır 

ki bunlar kültür ürününün/hizmetinin kendisi, bu ürünü/hizmeti sunan organizasyon ve hitap 

ettiği hedef kitledir.
74

 Zeynep Rona Sanat Arşivi üzerinden gidildiğinde söz konusu 

ürün/hizmet Z. R. Sanat Arşivi’nin kendisi ve arşiv hizmetini sunan organizasyonun, yani 

MSGSÜ’nin yönetimi söz konusu olmaktadır.  

Z. R. Sanat Arşivi’nin hedef kitlesi ise öğrenciler, akademisyenler, tarihçiler, sanat tarihçileri, 

araştırmacılar, sanat tarihi mesleğinin bir parçası olan kişiler ve Türk sanatının gelişimsel 

tarihine ilgi duyan herkesi kapsar. Ayrıca iletişim, sosyoloji ve grafik tasarım başta olmak 

üzere başka alanlarda çalışan ve araştırma yapanların da bu arşivden konuları üzerine çeşitli 

bilgilere ulaşmaları mümkündür.Bu hedef kitleleri inceleme gereği duyulduğu takdirde kişiler 

bireyler olarak değil, ortak özellikler ve ortak medya kullanımı ile kesişen topluluklar olarak 

karşımıza çıkar. Bu topluluklar bilgiye erişimde kullandıkları yöntemlerin gösterdiği 

benzerlikler ile kümelenir 
75

. Bu toplulukların sanata ve bilgiye erişimi Zeynep Rona Sanat 

Arşivi örneğinde tanımlanmış topluluklardan ikisine denk düşmektedir. Bunlardan ilki sanat 

tarihine yüksek düzeyde ilgi duyan ve bu alanda çeşitli sosyal aktivitelere (konferans, panel, 

oturum, v.b.) katılan, bu alanda bilgi birikimi yüksek profesyonellerdir. Bu topluluğa mensup 

olanlar alana çeşitli yerel organizasyonlara ve eğitim programlarına katılmak ve hatta bunların 

bizzat içinde yer almak suretiyle katılırlar. Bu topluluk akademisyenleri, araştırmacıları, sanat 

tarihçilerini ve her tür sanat eğitimcisini ve uzmanını kapsar.  

 

4.4. HEDEF KİTLEYİ ANLAMAK 

Profesyonellerden oluşan bu birincil hedef kitlenin araştırmaları ve okumaları sırasında ne 

gibi bilgiye erişim yollarını kullandıklarını ve genel olarak araştırma alışkanlıklarını anlamak 

amacıyla MSGSÜ ve Bilgi gibi çeşitli üniversitelerin akademisyenleri, AICA üyesi sanat 

eleştirmenlerinden oluşan 10 kişilik küçük bir topluluk arasında bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Zira ülkemizde bu konu ile ilgili literatürde yer alan, daha önce 

gerçekleştirilmiş herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırma, ülkemizde bu 
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alandaçalışanların gerçekten arşiv gibi toplu bir kaynağa ihtiyaç duyup duymadığını ve böyle 

bir kaynağın var olması durumunda kullanım sıklıklarının ne olacağını anlayabilmek adına 

yapılmıştır. Hedef kitleyi doğru değerlendirebilmek için yapılmış bu araştırmanın geniş 

kapsamlı olmamasına rağmen aydınlatıcı olacağı düşünülmüştür. Gerçekleştirilen bu 

araştırmaya göre birincil hedef kitle olan sanat profesyonelleri arasında aşağıdaki benzer 

araştırma alışkanlıkları öne çıkmaktadır. 

Sanat ile ilgili araştırma yapmaları gerektiğinde genellikle hangi kaynaklara başvurdukları 

sorulduğunda, büyükten küçüğe gitmek gerekirse, katılımcılar en çok dergilerden (7), daha 

sonra kitaplardan (6), sonrasında ise sırasıyla gazetelerden (5), internetten (5), arşivlerden (4), 

birincil kaynaklardan (3), kendi kütüphanelerinden (3) ve kütüphanelerden (2) 

yararlandıklarını belirtmişlerdir. Burada bahsedilen arşivler Bilkent Plastik Sanatlar Arşivi, 

Zeynep Rona Sanat Arşivi ve SALT Galata arşivleridir. Kütüphane kullanma alışkanlıkları 

olup olmadığı sorulduğunda katılımcıların 7/10’u kütüphane kullanma alışkanlıkları olduğunu 

söylemişlerdir.  

 

 

Tablo 1. BaşvurulanKaynaklar 

 

10 katılımcının tümü de sanat ile ilgili güncel yayınları takip etmektedir. En çok takip edilen 

güncel, süreli yayınlar Sanat Dünyamız (4) ve Milliyet Sanat (4) olarak sonuç vermiştir. Genç 

Sanat (2), Rh+ (2), E-Flux (2), E-Skop (2), Frieze Magazine (2), ICE (2), Art Unlimited (2) 
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yayınları da takip edilirken, bunların haricinde verilen cevaplar Art in America,The Art 

Newspaper, Toplumsal Tarih, Art News ve Artist olmuştur.  

 

Tablo 2.TakipEdilenGüncelYayınlar 

 

İnternette takip ettikleri ve çalışmalarında yararlandıkları web siteleri sorulduğunda 

katılımcılardan alınan cevaplar çok çeşitli olmuştur. Bunların en başında E-flux (3) ve Ubu 

Web (2) gelirken, sonrasında birer kez belirtilenler Eczacıbaşı Sanat, İKSV, Sabancı Müzesi, 

Pera Müzesi, Radikal Sanat, Dezeen, Labforculture, Dexigner, Sanart, Sanatblog, A Soulfor 

Europe, Web Gallery of Art (WGA), JSTOR, Cabinet, Afterall, Bidoun, Tate, MoMA, 

BilounArtinfo, Artsjournal, The Art Newspaper, Lebriz, Art Daily, Sanal Müze, Sanat Atak 

şeklinde olmuştur. 
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Tablo 3. TakipEdilenDijitalYayınlar 

 

İnternette sanat ile ilgili çalışmalarında yararlandıkları, bilgi alışverişinde bulunabildikleri 

bloglar, veritabanları veya siteler olup olmadığı sorulduğunda katılımcılardan E-Skop (2), 

YÖK Tez Merkezi (2) ve JSTOR (2) cevapları diğerlerine nazaran daha yoğun alınırken, E-

Flux, Lebriz, Twitter, Başbakanlık Arşivi, Sanatblog, blog.milliyet.tr, Arkitera, Yapı Dergisi, 

Mutlu Kent, Digital Urban, Space andCulture, The Mobile City, TheResponsive City, 

Metropolis City, Art Factories, sanatçı ve kurum blogları ve siteleri, ProQuest, ArtStor, Sanat 

Atak cevapları da birer kez alınmıştır.  

 

Tablo 4. Çalışmalarda Yararlanılan Dijital Kaynaklar 
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Katılımcılara Türk Plastik Sanatları’na topluca kaynaklık eden bir kaynakları olup olmadığı 

ve böyle bir ihtiyaç içinde olup olmadıkları sorulduğunda, kaynak belirtenler olmuşsa da 

yarısından çoğu bu ihtiyaç içinde olduklarının altını çizmişlerdir. Belirttikleri kaynaklar 

arasında öne çıkan kaynak Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (2) olurken, diğer cevaplar İstanbul 

Kültür Envanteri, Türkiye Sanat Yıllığı, Plastik Sanatçılar Sözlüğü, Sanat ve Kuram, Bilkent 

Arşivi, Zeynep Rona Sanat Arşivi ve sergi katalogları olmuştur. 

 

Tablo 5. TürkPlastikSanatlarıKaynağı 

 

Türk Plastik Sanatları’na tek bir kaynaktan ulaşabiliyor olmaları durumunda bu kaynağı ne 

sıklıkta kullanacakları sorulduğunda katılımcıların 7/10’u çok sık, 2/10’u en az haftada bir 

kere ve 1/10’u ise en az ayda iki kere cevabını vermiştir.   
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Tablo 6. Potansiyel Toplu Kaynak Kullanım Sıklığı  

 

 

Böyle bir kaynak olması durumunda, bu kaynağı önerip önermeyecekleri sorulduğunda ise 

katılımcıların 7/10’u evet cevabı verirken, 3/10’u duruma göre değişir cevabı vermiştir. 

 

Tablo 7. PotansiyelKaynağıÖnerme 
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Bu araştırmadan da anlaşılacağı gibi ülkemizde Türk Plastik Sanatları ile ilgili araştırma 

yapan kişiler kaynak bulmak konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Sanat alanında çalışan 

bu kişiler çok çeşitli kaynaklardan yararlanmaya çalışmakta, ancak bu kaynaklar bile 

kendilerine zaman zaman yetersiz gelmektedir. Hangi kaynaklardan yararlandıklarının 

sorulduğu birinci soruda katılımcılardan 4’ü arşivleri işaret etmiştir. Bilkent Plastik Sanatlar 

Arşivi’ni, Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni ve SALT Galata’yı dile getiren bu kişiler arşivler ile 

çalışmanın tek tek gazete veya dergi taramaktan çok daha verimli bir çalışma sunduğunu 

keşfetmiş gözükmektedir. Buradan yola çıkarak Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin resmi açılışı 

sonrası bilinirliğinin artmasıyla birlikte akademisyenlerin ve eleştirmenlerin arşivden çokça 

yararlanacağını düşünmek yanlış olmaz. Yine topluca bir kaynak olan Z.R. Sanat Arşivi’ni 

kullanan bu kişilerin arşivi öğrencilerine de önereceklerinden son soruya verilen cevaplar 

itibariyle emin olabiliriz. Bilinirlik arttıkça kullanım artacak; bu da daha fazla bilinirliği ve 

kullanımı tetikleyecektir. Çoğunlukla kütüphane kullanma alışkanlığı sahibi olan bu kişiler 

için arşiv taraması yapmak ve arşivde aradıkları bilgiye ulaşmak zor olmayacaktır. Güncel 

yayınları takip eden bu kişiler için çeşitli güncel yayınların eski sayılarının da topluca 

bulunduğu bir bilgi kaynağı adeta bilgi hazinesi niteliğinde olacaktır. Keza böyle toplu bir 

kaynak bulunması halinde, bu kaynağı sık sık kullanacaklarını bildirenler çoğunluktadır. 

Zeynep Rona Sanat Arşivi şu anda, bu alanda büyük bir gereksinimdir ve resmi açılışı 

yapıldıktan sonra hedef kitlenin çok işine yarayacağı su götürmez bir gerçektir. 

İkinci topluluk ise ‘ilgililer/meraklılar’ olarak tanımlanmaktadır. Bu topluluk ise sanat ve 

sanat tarihi bilgisi konusunda uzmanlaşmış, bunları bünyesinde barındıran tüm orgizasyonlara 

her türlü medya aracılığı ile ulaşmaya ciddi bir ilgi duyan bir topluluk olarak 

tanımlanmaktadır. Bu topluluğun mensupları genel olarak sanata ve sanat tarihine hem ilgi 

duyan, hem de genellikle bu alanda eğitim alan ve araştırma yapmaya ihtiyaç duyan kişilerdir. 

Bu ‘ilgili’ kişiler sanat ve sanat tarihi üzerine öğrenim gören veya araştırma yapan kişiler 

olabileceği gibi belli bir sanat akımı, dönemi ya da belli bir sanatçı hakkında olabildiğince çok 

bilgi toplamaya çalışan eğitimli ya da eğitimsiz herkesi kapsar. Bu topluluğun mensupları 

öğrencilerden, sanata ve tarihine meraklı kişilerden, arşivi araştırma amaçlı kullanmak isteyen 

basın mensuplarından oluşur.  
76

 

Stratejik planlama açısından ürün olarak arşiv, bahsi geçen hedef kitleler ve arşiv hizmetini 

sunan organizasyon unsurlarının her biri eşit önemdedir ve birbirlerine bağlı olarak 
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değerlendirilmelidir. Kültür organizasyonu yani Arşiv tanımladığımız her bir segmentin 

ihtiyaç duyduğu ve istediği erişimi sağlayabilmelidir. Bu segmentleri oldukları gibi kabul 

edip, onların ilgi düzeylerine uygun bir yapılanmaya, erişim sistemine ve ilgilerini 

çekebilecek, mevcut ve potansiyel katılımcılık düzeyini arttıracak hizmetler sunmak 

gerekmektedir. Kültürel hizmetlere katılım özelinde kişilerin ve toplulukların amaçları ve 

sebepleri birbirinden çok farklı olabildiğinden, bu hizmeti sunan Arşiv’in de hem var olan, 

hem de potansiyel kullanıcılarının amaç ve sebeplerini anlamaları sürdürülebilirlik açısından 

çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaç ve sebeplere dair edinilen bilgiler Arşiv’in 

pazarlama stratejisi ve stratejik planlaması hazırlanırken hizmetlerin geliştirilmesi ve 

maksimum erişimin sağlanması açısından yol gösterici olacaktır. 

Zeynep Rona Sanat Arşivi açısından arşiv kullanıcılarının eğitim düzeyi öne çıkan ve en 

yüksek düzeyde önem taşıyan kriterdir. Z. R. Sanat Arşivi’nin kullanıcılarının eğitim düzeyi 

öğrencilerden, eğitimcilerden, sanat uzmanlarına kadar bir yelpazede yer almaları nedeniyle 

oldukça yüksektir. Yüksek öğrenimin bir norm haline gelmesiyle birlikte katılım düzeyi gün 

geçtikçe artmaya meyillidir. Var olan arşiv kullanıcılarının çoğunluğunun üniversite eğitimi 

aldığı ve üniversiteler bünyesinde öğrenim ve kendilerini geliştirme süreçlerinin halen devam 

etmekte olduğu düşünülürse, üniversite mezunu arşiv kullanıcılarının sayısının da gün 

geçtikçe artacağı ve hatta bir norm haline geleceği öngörülebilir.
77

 

Burada dikkat edilmesi gereken ince bir ayrım vardır ki; Z. R. Sanat Arşivi kar amacı güden 

bir organizasyon olması halinde hedef kitlesini kendine çekebilmesi ve kar etmesi birincil 

önemde olacaktır. Z. R. Sanat Arşivi’nin kar amacı gütmeyen bir organizasyon olması 

nedeniyle birincil önemdeki amaç kar elde etmesi değil, kendisine belirlemiş olduğu 

misyonunu koruyacak bir yönetim yapılanmasına ve stratejik planlamaya gidilmesidir. 

Birincil önem daima Z. R. Sanat Arşivi’nin misyonunu yerine getirmesi olacaktır. Bu 

durumda stratejik planlama sürecinde misyon, vizyon ve SWOT analizi büyük önem arz 

etmektedir.  

4.5. GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER (SWOT) 

Güçlü Yönler: 

 Türkiye’de sanatın tarihi gelişimini 1970’lerden beri belgeleyen çok zengin bir arşiv 

olması 
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 Zeynep Rona yönetiminde başlangıcından beri hep aynı arşivleme yöntemine sadık 

kalınarak yönetilmiş olması 

 Zeynep Rona’nın sanat tarihçisi olması dolayısıyla profesyonel bir yaklaşımla 

oluşturulmuş bir arşiv olması 

 İhtiyaç duyulan sanat tarihi mezunu iki personelin bizzat Zeynep Rona tarafından 

yetiştirilecek olması 

 Konu edindiği sanat dalları konusunda gazete küpürlerinden, sergi davetiyelerine ve 

eleştirilerine kadar çok çeşitli arşiv malzemesi barındırıyor olması 

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanmış olduğu bir kaynak olması 

 Geçmişte ‘Türkiye Sanat Yıllığı’na kaynaklık etmiş olması 

 

Zayıf Yönler: 

 Arşivin çok az kişi tarafından biliniyor olması 

 Arşivin şu an için mali destek almıyor oluşu 

 Arşive erişimin ancak tek yerden MSGSÜ’ne bizzat gidilerek sağlanabiliyor olması 

 Arşivin dijitalize edilmemiş, sanal ortama aktarılmamış olması dolayısıyla internetten 

yaygın erişimin olmaması 

 

Genel olarak incelediğimizde çoğu kültür kurumu esasında halkın büyük bir kısmının isteği 

olmaksızın kurulur ve hizmet sunmaya başlar. Dolayısıyla, kültür kurumunun ilk işi genellikle 

ürünlerini/hizmetlerini sunabileceği bir hedef kitle bulmak ve bu kitleyi geliştirmek üzerine 

kuruludur. Bu ilk etabı geçmeyi başaran ve hedeflediği segmentlerde sunduğu hizmetlere dair 

bilinirlik ve farkındalık yaratabilmişse, söz konusu kültür kurumunun kitlesi büyüyecektir. 

Bunun gerçekleşmesi, Zeynep Rona Sanat Arşivi için tanımlanmış olan hedef kitlelerin ancak 

arşivi kullanımı arttıkça olabilecektir. 

Ne var ki, Zeynep Rona Sanat Arşivi için öyle bir an gelebilir ki ulaşmak istediği tüm 

potansiyel kitleye ulaşmış olabilir. Bu noktada artık arşivin pazarı olgunlaşmış/doygun kabul 
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edilecektir. Potansiyel olarak görülen tüm segmentlere zaten erişilmiş olduğu için yeni 

kullanıcılar bulmak hepten güçleşmiş hale gelecektir. Aldığı fonları emniyete almakta ve 

sürdürülebilirliğini sağlamakta güçlük çekmesi durumunda kültür kurumunun ivedilikle 

kullanıcılarını arttırması zorunlu hale gelecektir. Zaten olgun ve doymuş bir pazarda bunu 

başarmak oldukça güçtür.  

Bu tür bir sürdürülebilirlik sorunu ile karşı karşıya gelebilecek sanat arşivinin çözüm olarak 

atabileceği adımlardan biri pazarda aynı segmentte bulunan potansiyel kullanıcılara 

ulaşabilmek için reklam vermektir. Bu çözüm ancak söz konusu segmentte bulunan 

[potansiyel] kullanıcıların sunulan üründen/hizmetten haberdar olmaması durumunda işe 

yarayacaktır ki durum genellikle bu değildir. Bu durumda yapılması gereken; farklı 

segmentlerin sağlanan hizmet ve faydalardan haberdar hale getirilmesi ve bunlardan 

faydalanmaya davet edilmesidir. 

Çok güçlü bir olgunluk/doymuşluk döneminin ardından bile kullanıcıların kullanım oranı 

düşeceği için bir düşüş dönemi yaşanması olasıdır. Bir kültür kurumu düşüşe geçtiğinde, 

kullanıcılarına/katılımcılarına sunmakta olduğu hizmetleri ve faydaları yeniden gözden 

geçirip kendini yenilemeye gitmelidir. Ne var ki; bu kendini yenileme operasyonunun başarılı 

olabilmesi için sunduğu ürün ve hizmetlerin hedef kitlesinin yani 

kullanıcılarının/katılımcılarının ihtiyaç ve isteklerine uygunluğunu yeniden değerlendirmeye 

fırsat yaratmasıyla mümkündür. Böyle bir durumdatanımlanmış hedef kitle üzerinde küçük bir 

araştırmaya gidilmesi ve hedef kitlenin ihtiyaç ve alışkanlıklarının yeniden tanımlanması 

elbette en makul çözüm yolu olacaktır. Buna göre arşiv ürün ve hizmetleriniyenilemeyi 

değerlendirirken, bunun yanı sıra çeşitli etkinlikler, farklı erişim yöntemleri, ürün çıkarma ve 

başka kurumlara hizmet sunma ve sunabileceği benzer ürün, hizmet ve fırsatları 

değerlendirmeye almalıdır.
78

 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin şimdiki durumunu makro düzeyde değerlendirmeye 

alındığında, aşağıdaki gidişat gözlenmektedir. Ne var ki, çeşitli değişkenler değiştikçe 

(örneğin teknolojik gelişmeler ile erişim şekilleri değiştikçe), makro ortamda da değişiklikler 

gözleneceğinden fırsatlar ve tehditler sık sık değişiklik sergilemeye açıktır. Dolayısıyla 

devamlı değerlendirilmeli ve buna paralel olarak revize edilmelidir. 
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Fırsatlar: 

 Farklı konular üzerine arşivlerin önem kazanmaya başladığı ve kitaplaştırıldığı bir 

dönem oluşu 

 Kültür sanat ortamlarında toplumsal bellekten sıkça bahsedilir hale gelmiş olması 

 SALT gibi prestijli çalışmaların ve sponsorlukların ümit verici gözükmesi 

 Gerçekten çok fazla oyuncunun olmadığı yeni, temiz, sadece sponsor  bekleyen bir 

alan olması 

 Arşivin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, en çok kullanılıp, 

geliştirilebileceği ve kullanımının yaygın hale gelebileceği bir bünyede olması 

Tehditler: 

 Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin dijital ortama henüz geçirilmemiş olması  

 İkincil hedef kitlenin, yani profesyonel olmayan kullanıcıların nezdinde ödev, tez veya 

başka bir çalışma hazırlarken ‘sanat arşivi’nden yararlanma alışkanlığının olmayışı 

 Arşivin şu anda işlediği şekilden çıkıp MSGSÜ’defarklı bir işletim şekline maruz  

bırakılabileceği ihtimali 

SWOT’a ek olarak; arşiv yönetiminin ideal pazarlama tekniklerine uygun olarak hedeflerine 

ulaşması için organizasyonun temel olarak dört basamaklı bir incelemesi ve değerlendirmesi 

yapılmalıdır:  

1. Organizasyonun genel olarak misyonunun, vizyonunun, hedeflerinin, belli başlı 

amaçlarının ve organizasyon kültürünün incelenmesi 

2. Organizasyonun kendi içinde güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi  

3. Organizasyonun dış ortama, yani içinde bulunduğu sektöre göre analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesi; ana hedef kitlelerin, ana rakiplerin, makro ortamın sunduğu 

fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi 

4. Önceki basamaklardan toplanan bilgiler ışığında belli bir misyonun, belli hedeflerin ve 

amaçların tespit edilmesi ve geliştirilmesi 

Bunlara karşılık gelen hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Misyon:  
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Sanat ile ilgili araştırma yapan profesyonel ya da amatör herkese kaynaklık etmek  

Hedef: 

Sanat üzerine araştırma veya okuma yapan herkese açık, akla ilk gelen kaynak haline gelmek 

Sonuç olarak, artık bünyesinde bulunduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 

Zeynep Rona Sanat Arşivi hedef kitlesi tarafından ulaşılmasorunu yaşamayacaktır. Arşivin 

resmi açılışından sonra öğrenciler ve akademisyenler arşivi kullanmaya başlayacaktır. Bu 

süreçte hızla ve iyi bir planlamayla arşivin dijital ortama aktarılması ve dijital arşivin işlerlik 

kazanması sağlanmalıdır. Nihai hedef olan herkese açık, alanında akla ilk gelen kaynak haline 

gelmesi için Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin öncelikle bilinirlik sağlaması, ardından bunu 

sağlamlaştırıp, yaygınlaştırması ve plastik sanatlar alanında markalaşması gerekecektir. Bütün 

bunların gerçekleşmesi ancak iyi bir stratejik plan ile mümkündür.  

 

4.6.  STRATEJİK PLAN 

SWOT ve diğer analizlerin değerlendirmelerinin ışığında Zeynep Rona Sanat Arşivi için bir 

stratejik plan çalışması yapmak mümkündür. Zeynep Rona Sanat Arşivi için gerek mikro, 

gerekse makro ortamda kısa, orta ve uzun vadede erişilmesi istenen hedefler şuşekilde 

sıralanabilir: 

a) Kısa vadede MSGSÜ’deki öğrenciler ve akademisyenler arasında bilinirliği ve 

kullanılırlığı arttırmak. 

b) Orta vadede güzel sanatlar bölümü bulunan tüm eğitim kurumlarında bilinirlik 

sağlamak ve özellikle internetten kullanıma açılmak, kullanıcı sayısını ve 

kullanım kalitesini arttırmak 

c) Uzun vadede halkın sanatla ilgilenen tüm kişilerinin sanat arşivinden haberdar 

olmasını sağlayıp, tüm vatandaşların kullanımına açmak 

i. Pazarlama Amaçları: 

Kısa vadede çekirdek hedef kitlede (öğrenci ve akademisyenler) bilinirlik sağlamak, 

kullanıma çekmek 

Orta vadede tüm güzel sanatlar öğrenci ve akademisyenlerinde bilinirlik sağlamak ve 

kullanımı arttırmak 



69 
 

Uzun vadede tüm vatandaşlarda (sanata ilgi duyanlarda) bilinirlik sağlamak ve sanat ile 

ilgili araştırmaların 1 numaralı adresi olmak 

ii. Ana Mesaj: 

“Zeynep Rona Sanat Arşivi Türkiye’de sanat ile ilgili tüm araştırma ve çalışmaların bir 

numaralı, en kapsamlı ve en kolay erişilir kaynağıdır.” 

iii. Bütçe ve Zaman Çizelgesi: 

Ücretsiz kullanım, Pazar günleri hariç her gün bizzat ziyarete açık. Sanal ortamda her gün 

erişilebilir. 

iv. Taktikler: 

Her sanal ziyaretçinin geçmişi depolanarak o güne kadar araştırdıklarına bağlı olarak 

önermelerde bulunulacak. Eklenen yeni haberler olursa mail yoluyla kullanıcıya haber 

verilecek. Benzer araştırmaları yapan kişilerin avatarları görüntülenecek ve iletişime açık 

olacak. Konularla ilgili konferans, panel gibi etkinlikler kullanıcılara mail yoluyla haber 

verilecek. 

v. Denetleme ve Değerlendirme: 

Sistem belli aralıklarla denetlenecek. Yine belli aralıklarla kullanıcılara memnuniyet 

anketleri uygulanacak. Arşivin içeriği ise bizzat yöneticiler tarafından değerlendirilecek. 

İşbirlikleri ile arşivi daha çok kişinin bilmesi ve kullanması sağlanmaya çalışılacak. 

FCBÇİZELGESİ İLE DEĞERLENDİRME 

FCB çizelgesi ürünü/hizmeti alma ve onun mesajıyla ilgilenme meselesine birinde 

yüksek/düşük katılım, diğerinde ise düşünce/duygu şeklinde iki aksta bakan Richard Vaughn 

tarafından ortaya konulmuş bir modeldir. FCB  adınıFoote, Cone&Belding kavramın 

yaratıcısı olan reklam ajansının baş harflerinden almıştır. Ürünü veya hizmeti alma kavramları 

FCB çizelgesi ile birlikte hassas olmasa bile somut kategorilere ayırmaya yaramıştır ve zaman 

içinde stratejik planlamada sıkça kullanılan bir model haline gelmiştir. 

 

Rekabetin söz konusu olduğu her alanda ürün ve hizmetler birer marka olabilmek için işlevsel 

yarar kadar –sine quanon- kullanıcılarıyla duygusal bağ kurmayı da başarmalıdırlar. Bu 
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markalar küçük olsun, büyük olsun; güçlü markalar olabilmek için ve bir süre için 

işlevselliklerini rakip ürünlere veya hizmetlere kaptırdıklarında bile ayakta kalmayı başarmak 

için buna mecburdurlar.
79

 

Marka-tüketici ilişkisi boyutu pazarlama iletişiminde iki temel kavramı öne çıkarmıştır. 

Bunlardan biri katılım, diğeri ise duygulardır. Katılım çok yönlü, karmaşık ve kişiden kişiye 

kategoriye göre farklılık gösterebilen bir olgudur. Katılımın en belirleyici öğeleri 

ürüne/hizmete verilen önem, üründen/hizmetten alınan tatmin düzeyi, ürünün/hizmetin 

taşıdığı sembolik değer ve ortaya çıkabilecek engeller veya risklerden oluşur. Bu değerlerin 

her birinin risk düzeyinin hem ayrı ayrı, hem de bir bütün olarak kullanıcı için taşıdığı önem 

katılımın düzeyinde belirleyici rol oynamaktadır. İnsanların söz konusu ürünün/hizmetin 

bulunduğu kategoriyle yakın bir ilişkisi olduğunu ve yine bundan dolayı insanların 

katılımlarının ürün/hizmet kategorisine göre farklılıklar gösterdiğine dikkat etmek 

gerekmektedir. 

Vaughn bazı ürün ve hizmetlerde düşüncenin, bazılarında ise duygunun [satın] alma kararında 

ön plana çıktığını öne sürmüş, aynı şekilde bu ürün ve hizmetlerin pazarlama iletişiminde de 

işlevsel ve geçerli olduğuna dikkat çekmiştir. Bu sayede hangi ürün/hizmet kategorisinde, ne 

tür bir mesajın potansiyel kullanıcılar için daha etkili olabileceğini gösteren pratik bir stratejik 

planlama aracı geliştirmiştir.  

FCB çizelgesi iki akstan oluşan bir matristir. Düşey aks katılım düzeyini, yatay aks ise 

potansiyel kullanıcıların ürün/hizmet kategorisi ile ilintili davranışlarını ortaya koyan 

duygu/düşünce yoğunluğunu ifade etmeye yaramaktadır. Genel olarak risk faktörünün yüksek 

olduğu ürün ve hizmetler yüksek katılım gerektirirken, risk faktörünün düşük olduğu ürün ve 

hizmetler ise düşük katılım gerektirmektedir.
80

 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni ve hedef kitlesi olan sanat ile ilgili geçmişe dair bilgi arayışı 

içerisindeki insanları FCB çizelgesine göre değerlendirdiğimizde ortaya şöyle bir tablo 

çıkmaktadır:       Düşünce 

Duygu 
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Şekil 1.       

 FCB Çizelgesinde Z.R. Sanat Arşivi 

 

Arşiv ürünleri ve hizmeti alırken düşük risk içeren, ancak almaya karar verilme aşamasında 

hedef kitlesi için en azından orta düzeyde hassasiyet gösterilen ürün ve hizmetler olduğu için 

FCB çizelgesinde ‘Düşünce/Orta Katılım’ akslarında yerini almaktadır. Bu nedenle; bilgi 

arayışı içerisindeki potansiyel arşiv kullanıcısının zihinsel ve hareketsel süreci önce davranış 

(bilgiye erişme), daha sonra öğrenme (arşiv hizmeti ve içeriği ile ilgili bilgi sahibi olma) ve 

son olarak da kullanıcının arşiv hizmetinden ve faydalarından duyduğu memnuniyet yani 

tatmin olup olmamasına bağlı olarak bu hizmete dair geliştirdiği algısı ve duygulanımı 

‘davranış-öğrenme-duygu’ şeklinde birbirini izleyerek işlemektedir. 

5. ZEYNEP RONA SANATARŞİVİ İÇİN ÖNERİLER 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni ileriye dönük, orta ve uzun vadede stratejik olarak geliştirmeye 

ve daha kapsamlı bir plan sunmaya çalışırsak, bu alanda birkaç öneri sunulabilir. Bu öneriler 

arşivin şimdiki halini ve gidişatını kesinlikle etkilemeyecektir. Zira arşiv, şu anda olduğu 

haliyle; kapsamıyla, koleksiyonuyla, yöntemiyle, bağlantılarıyla, işletmesiyle, gelişecek 

erişimiyle ve sürdürülebilirliği ile son derece sağlam temeller üzerine oturmaktadır. Bunu en 

ufak bir şekilde bozmaya çalışmak, arşivin ruhunu bozacağından şimdiki halinden kesinlikle 

herhangi bir eksiltme yapılmayacaktır. 

Daha önce de değinildiği gibi Z.R. Sanat Arşivi 18 kapsam maddesinden oluşmaktadır. 

Kapsama bir madde daha eklenmesi arşive hiç birşey kaybettirmeyeceği gibi, pek çok şey 

kazandıracaktır. Bu maddenin sanat reklamları olması öneri olarak sunulmaktadır. Davetiyeler 

ve broşürler toplanıyor olsa da, sanat etkinliklerinin reklamları çok farklı olabilmektedir. Bu 

reklamları (ilan, afiş, poster, sesli ve görsel reklamlar) etkinliklerin ve zamanın ruhunu 

(zeitgeist) yansıtan birer materyal olarak düşünmek hiç de yanlış olmaz. Reklamlar hedef 

kitlelerine seslenişleriyle, onlarla iletişim kurma taktikleriyle, onları sanata davet edişleriyle 

ve etkinlikleri düzenleyen kurumların kurumsal stratejilerini ortaya koymaları açısından eşsiz 
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materyallerdir. Dolayısıyla sanat etkinliklerinin reklamlarını da kapsama dahil etmek arşivi 

hem daha kapsamlı kılacak, hem de diğer sanat arşivlerinden büyük oranda farklılaştıracaktır.  

Bu noktada önemli bir avantaj var ise o da şudur ki; ne koleksiyon, ne de yöntem olarak 

Zeynep Rona Sanat Arşivi için herhangi ekstra bir çaba içerisine girilmesi gerekmeyecektir. 

Halihazırda yapılan medya takibi yapılmaya devam edilecek, bunun haricinde anlaşmalı 

olarak davetiye gönderen müze ve galerilerden, eğer varsa, bir de reklamlarını göndermeleri 

rica edilecektir.  

Bağlantılar ve iş birlikleri noktasına gelindiğinde, arada herhangi bir reklamı kaçırmamak 

adına Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı ile ortak çalışmak yararlı olacaktır. Onlara 

da projeyi anlatıp, bu konuda projeye destek vermeleri istendiği takdirde tek tek galerilerle ya 

da müzelerle kurulan iletişimin ötesinde proje, çok daha sağlam temeller üzerine oturan bir 

ayak daha kazanmış olacaktır. 

İşletme açısından incelediğimizde, Zeynep Rona Sanat Arşivi yine MSGSÜ bünyesinde 

yönetilmeye devam edecektir. İşletme Zeynep Rona idaresinden elemanlara geçecek ve 

reklamların da arşive dahil edileceği şekilde elemanlara öğretilip, bu kişiler böyle 

yetiştirilecektir.  

Erişim açısından değerlendirdiğimizde, Zeynep Rona Sanat Arşivi’ne giren kişiler elbette bu 

reklamlardan yararlanabileceklerdir. Ne var ki, bunu reklamcılık ile sanatın buluştuğu ünik bir 

proje olarak düşünmek gerekirse, her yıl, o yıla ait sanat reklamlarının bulunduğu bir katalog 

ve CD basılması işi bir sonraki noktaya taşıyacaktır. Meraklıları için muhteşem bir kaynak 

olacak olan bu katalog ve CD cüzi bir fiyata satın alınabilecek, kazanılan para yine Zeynep 

Rona Sanat Arşivi çalışmaları için harcanacaktır. Bunun dışında elbette arşiv online erişime 

açıldığında bütün bunlara online olarak da erişilebilecektir. 

Sürdürülebilirlik açısından ise iteratif, döngülü geliştirme yöntemi, kullanıma dair devamlı 

analiz ve geri bildirim ile kendini geliştirme olanağı sağlamasıyla web üzerinden kullananları 

takip etmek için ideal olacaktır. BarryBoehm’in ‘spiral model’inde olduğu gibi 

yaşam/yönetim döngüsünün erken safhalarında projenin barındırdığı riskleri belirlemeye 

yardımcı olan bir yaklaşımdır. Bu sayede riskler öngörülüp, ivedilikle ve etkili bir şekilde 

başedilebilmektedir. Döngülü geliştirme yöntemi ile sürekli keşif, icat ve uygulama 
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desteklenir. Böyle bir yaklaşımın benimsenmesiyle projedeki risklerin yönetiminin daha 

sağlıklı bir şekilde yapılabileceği düşünülmektedir. 
81

 

5.1. ZEYNEP RONA SANAT ARŞİVİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin dijital ortama aktarılması gerektiği kullanımını daha rahat, 

erişimini de daha çok kılacaktır. Ancak bu sadece dijital ortama aktarmakla olacak bir iş 

değildir. Önemli olan erişilebilirliğinönündek engelleri kaldırmak, bilgi ve belgenin 

yönetimini yapabilmektir. Teknolojik altyapı olarak incelersek; bunun için öncelikle veri 

girişlerinin yapılacağı bir otomasyon programına ihtiyaç vardır. Sonrasında ise tüm 

kaynakların belirlenen anahtar sözcüklerle, konularına göre sınıflanarak, bibliyografik 

bilgilerinin bu otomasyon programına girişinin yapılması gerekmektedir.  

Otomasyon programı olarak, yerli veya yabancı firmaların hazırladığı paket programlar 

kullanılabilir. Bu programlar belli bir ücret karşılığında satın alınabilmektedir. Açık kaynak 

kodlu olarak adlandırdığımız otomasyon programları da mevcuttur ki bunlar ücretsiz olarak 

kurulabilmektedir. Avantaj ve dezavantajları tartışılabilir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi kütüphanesi halihazırda Yordam Otomasyon Programı'nı kullanmaktadır. 

Kütüphaneyle konuşarak dijital arşivimiz için bu program üzerinde ayrı bir veri tabanı alanı 

açılmasını isteyebiliriz. 

Veri girişlerinin yapılması için (sınıflanıp, erişim için anahtar sözcüklerinin verilmesi ve 

bibliyografik bilgilerin girilmesi) kütüphane uzman kişiler görevlendirebilir. 

Görevlendiremese bile yol gösterecektir. Ya da yarı zamanlı çalışmak için Bilgi ve Belge 

Yönetimi öğrencileri istihdam edilebilir. 

 

Dijital ortama geçiş işlemleri konusunda bir sorun yaşanmayacaktır. Kullanılan otomasyon 

programından dijital ortama erişim linkleri verilebilir. Zira herhangi bir arşivleme projesi ile 

sanat arşivi arasında teknik olarak bir fark yoktur. 

 

Duruma networking açısından yaklaşırsak; günümüzde AB destekleri ve projeleriyle, kültürel 

mirasın dijitalleştirilmesi ve arşivleme çalışmalarına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

Açık erişim konusu dünya gündemine oturmuştur. Var olan bilginin paylaşıma açık olması 
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konusu önem kazanmıştır. Bu konuda yöneticilerde farkındalık yaratıldığı taktirde, yapılan 

çalışmanın önemi güçlü ve açıklayıcı şekilde anlatıldığı, arşiv için sürekli kadrolu çalışanlar 

olması sağlandığı taktirde sürekliliği olacaktır. Ülkemizdeki yönetim değişiklikleri ve her 

yönetimin farklı bakış açısıyla görevi devralıp kültür politikalarını şekillendirmeye çalıştığı 

göz önüne alınırsa, yurt dışı kuruluşların fonlarından yararlanmak, destek almak çok mantıklı 

gözükmektedir.  

 

Yine network açısından yukarıda detaylı bir şekilde incelenmiş olan Üniversite ve Araştırma 

Kütüphanecileri Derneği ÜNAK ile bağlantı kurmak ve arşiv için dernekten yardım almak da 

mantıklı olacaktır. ÜNAK’ın amaçları arasında olan bilgi yönetimini yeni bilgi teknolojileri 

ile paralel bir şekilde götürmek Z. R. Sanat Arşivi için büyük önem taşımaktadır ve bu 

anlamda ÜNAK derneği arşive önemli katkılarda bulunabilecek potansiyele sahiptir.  

 

21. Yüzyıl bilgi çağı iken, arşiv de bir bilgi deposudur. Arşiv bir web sitesine ya da 

onlinedatabase’e kavuştuktan sonra bir öneri olarak sosyal medya ile de desteklenmelidir. Bu, 

hem arşivin bilinirliğini arttıracaktır, hem de arşive yeni katılan bilgiler konusunda 

kullanıcılarını ve takipçilerini haberdar edecektir. Dolayısıyla bir Facebook ve Twitter hesabı 

ile her gün arşive girilen bilgilerin başlıkları yayınlanabileceği gibi buna ek olarak her gün 

eski bir tarihten bir başlık da yayınlanabilir. Web sitesi üzerinden aylık ya da haftalık olarak 

dileyenlerin üye olabileceği bir newsletter üyelerin elektronik posta adresine gönderilebilir – 

ki bu haftalık ya da aylık bir sanat dergisi formunda olabilir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışma ülkemizde sanat arşivciliği alanında en uzun soluklu projelerden biri olan Z.R. 

Sanat Arşivi’nin kapsam, koleksiyon, yöntem, işletme, bağlantılar/iş birlikleri, erişim ve 

sürdürülebilirlik açılarından planlamasına ve yönetimine yönelik ilke ve adımları tartışmıştır. 

Plastik sanatlar alanında araştırma yapan akademisyen, sanatçı, öğrenci, araştırmacı kişilerin 

ülkemiz plastik sanatları konusunda ne kadar kaynak ihtiyacı içerisinde olduklarını ve böyle 

bir sanat arşivinden ne kadar yararlanabileceklerini ortaya çıkarmak üzere yapılmıştır. Bu 

çalışma ile görülmüştür ki, bir iyi bir stratejik planlama ile bir sanat arşivi ülkemizin sanat 

belleğini ortaya koymakla kalmayıp, belirtilen hedef kitleler için önemli bir toplu kaynak 

niteliği olma potansiyeli taşımaktadır.  
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Bu konu üzerine ülkemizde daha önce hiç bir akademik çalışma yapılmamış olması ve 

literatür kısıtlılığı nedeniyle çalışma boyunca farklı yöntemlere başvurulmuştur. Sanat 

arşivciliği alanında bilirkişiler ile yüzyüze görüşmeler yapılarak bu kişilerin fikirlerinden ve 

bilgilerinden yararlanılmış, hedef kitlenin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek adına 10 denek 

arasında bir anket yapılmış, yerli ve yabancı kaynaklar taranmış ve gerek ülkemizdeki, 

gerekse yurtdışındaki örnek sanat arşivleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmanın odak noktası 

Zeynep Rona Sanat Arşivi olduğundan, çalışma, Zeynep Rona’nın kendisi ile devamlı 

iletişimde bulunarak, bilgi ve fikir alışverişi yapılarak sürdürülmüştür.  

Çalışmanın ilk bölümünde tek başına arşivcilik incelenmiştir. Arşivciliğin diplomasi, tarih, 

kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi ve müzecilik disiplinleri ile yakından ilintili olduğu 

ortaya konmuştur. Arşivciliğin sadece belgeler toplayıp, düzenlemek, korumak ve erişime 

açmanın ötesinde, icra edildiği alanda güç ve iktidar getirisi olduğu görülmüştür.  

İkinci bölümde sanat arşivciliği incelenmiştir. Bu kısımda sanat arşivlerine birer kaynak 

olarak gerçekten ihtiyaç olup olmadığı tartışılmıştır. Bunu ortaya koymak adına ülkemizde 

sanatın ve sanat tarihi eğitiminin gelişimi değerlendirilmiştir. Sanat ve özellikle sanat tarihi 

eğitimi çerçevesinde öğrencilere arşivciliğin de öğretilmesinin bugün yaşanan kaynak 

sıkıntısının ileride yaşanmamasına yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bu, yeri 

mutlaka doldurulması gereken bir boşluktur.  

Dünya çapında bir değerlendirme yapıldığında, ülkelerin kendi sanat belleklerine sahip 

çıkmak adına pek çok farklı proje geliştirdikleri ve arşivlerden sıkça yararlandıkları 

gözlenmiştir. Bu araştırma esnasında en dikkat çekici olduğu düşünülen üççalışma örnek 

vakalar olarak incelenmiştir. Aynı şekilde ülkemizde de bugüne dek yapılmış sanat arşivi 

çalışmaları incelenmiştir. Buradan çıkan sonuç, bir sanat arşivini kurmanın ve yönetmenin 

ötesinde, tıpkı Bilkent Plastik Sanatlar Arşivi örneğinde olduğu gibi sürdürülebilirliğini 

sağlamanın esas zorlayıcı tarafı olduğudur. Zira arşivcilik para getiren değil, para tüketen bir 

iştir.  

Arşivin sürdürülebilirliği ve özellikle günümüz teknolojik imkanlarıyla erişimi stratejik olarak 

çok iyi planlanmalı; kısa, orta ve uzun vadede arşivin nasıl yönetileceği daha en başından 

düşünülmelidir. Günümüzde bir arşivin erişimi açısından mutlaka dijitalizeedilmesi 

gerekmektedir. Bundan dolayı, arşivci ve IT elemanı el ele çalışmalıdır ve Dünya’da bu işv 

pratik olarak artık bu şekilde yönetilmektedir. Zira erişime açık bir arşiv yönetme işi bir ekip 

işidir. Dünya genelinde bir arşivi dijitalize etmek ve bu şekilde online erişime açık tutmak 
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çoktan bir sorun olmaktan çıkmışken, ülkemizde dijitalizasyon halen bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu anlamda ülkemizde ayrı ayrı hem fon sağlayabilecek, 

hem de dijitalize etme aşamasında iş birliğinde vesponsorluğunda bulunabilecek kurumlara 

ihtiyaç vardır.  

Çalışma süresince yapılan saha araştırması ve bilirkişi görüşmeleri göstermiştir ki; son 

dönemde kültür alanı çerçevesinde kültürel miras ve sanat ve kültürel miras özelinde 

arşivcilik özellikle yükselişte olan alanlardan biridir. Bu konuda örneklerden biri SALT’ın 

kuruluşu iken, bir diğeri ise farklı kurumların talep olması sonucu Zeynep Rona Sanat 

Arşivi’nin nihayetinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından devralınmış 

olmasıdır. Kurumlar kütüphane ve arşiv kurmayı bir prestij meselesi olarak görmekte 

olduğundan sanat arşivi kurmak ve yönetmek bugün çıkışta olan bir eğilim olarak ortaya 

çıkmıştır.  

Çalışma, aynı zamanda yapılan sanat etkinlikleri için ne kadar çok tanıtım malzemesi (afiş, 

ilan, davetiye, katalog, v.b.) basılırsa, sanat arşivlerine ve ülkenin sanat belleğine o kadar çok 

katkı sağladığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Basılan her materyal arşivlere girmekte, böylece 

ülkemizin sanat belleğine katkı sağlamakta ve ilerisi için kaynak olarak yerini almaktadır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde bir arşivin yönetimi açısından hangi parametreler üzerinden 

incelenebileceğiortaya konmuştur. Bu parametreler kapsam, koleksiyon, yöntem, işletme, 

bağlantılar/iş birlikleri, erişim ve sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir. Bu bölümde önce 

Bilkent Plastik Sanatlar Arşivi, SALT ve ÜNAK örnekleri bu parametreler üzerinden 

incelenmiştir.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde, projenin odak noktası olan Zeynep Rona Sanat Arşivi 

incelenmiştir. Zeynep Rona’nın bir sanat tarihçisi olarak ülkemizde plastik sanatlar alanında 

ciddi bir kaynak eksikliği olduğunu fark etmesi ve bu boşluğu gidermeye yönelik bir sanat 

arşivi kurmaya karar vermesi ile başlayan arşivin tarihçesi verilmiştir. Ardından tıpkı önceki 

arşivlerin incelemesinde olduğu gibi Zeynep Rona Sanat Arşivi de aynı parametreler 

üzerinden incelenmiştir. Bu noktada yönetim açısından önceki iki sanat arşivi ile arasındaki 

en büyük fark; Zeynep Rona Sanat Arşivi’nin bireysel bir girişim olması ve santralistanbul 

dönemi haricinde hep bireysel olarak yönetilmiş olması gerçeği karşısında Bilkent Arşivi  ve 

SALT’ın tamamen kurumsal girişimler olmasıdır. ÜNAK ise bir dernektir ve tüm derneklerde 

olduğu gibi bir kurulu vardır. Buradan çıkan nihai sonuç şunu göstermektedir ki Bilkent ve 

santralistanbul gibi kurumlar bünyesinde yönetilse de iyi birer stratejik planlamaya sahip 
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olmayan ve her türlü duruma hazırlıklı olmayan arşivlerin sürdürülebilirliklerinin yine de 

tehlikeye girebileceğidir. 

Yönetim açısından planlamanın ne kadar yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha 

vurgulamak gerekir. Yapılan bütün planlamalararağmen beklenmedik durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Dolayısıyla yeri geldiğinde kriz yönetiminin de üstesinden gelebilmek 

önemlidir. Bütün bunların sağlanabilmesi için arşivin iç yapılanması ve arşiv adına karar 

verecek kişilerin deneyimli olması vedoğru zamanda doğru kararlar alabilmesi arşiv için 

hayati önem taşımaktadır. Bilkent P.S. Arşivi gelişen teknolojik şartlara uyum 

sağlayamadığından, Zeynep Rona Sanat Arşivi de santralistanbul bünyesindeyken ani bir mali 

kriz sonucu kurumsal anlamda sürdürülebilirliklerini sağlayamamışlardır.  

Zeynep Rona Sanat Arşivi güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri yönünden incelenmiştir. 

Böylece arşivin hem kendi içinde yönetimsel eksi ve artıları, hem de bulunduğu pazarda 

karşılaşabileceği fırsatlar ve tehditler ortaya konmuştur. Bu noktada hedef kitlenin sanat 

alanında araştırma yaparken yararlandığı kaynakların ve kullandıkları mecraların neler 

olduğu, şikayet ve ihtiyaçları anlaşılmaya çalışılmıştır. On katılımcı üzerinde yapılan bu 

küçük araştırma ortaya çıkarmıştır ki; katılımcılar arasından Bilkent P.S Arşivi’nden ve 

Zeynep Rona Sanat Arşivi’nden haberdar olanlar araştırmaları esnasında bu arşivlerden 

yararlanırken, diğer denekler dergi, gazete ve kitap gibi mecralardan yararlanmaktadırlar. Bu 

durumda sanat arşivlerinden haberdar olmaları durumunda katılımcılar kaynak olarak bunları 

tercih etme eğiliminde olabilecektir. Katılımcıların büyük çoğunluğu kütüphane kullanma 

alışkanlığına sahiptir. Bu alışkanlık arşiv kullanımı açısından büyük avantajdır. Katılımcıların 

hepsi web üzerinden de çeşitli kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla, Zeynep Rona 

Sanat Arşivi’nin web üzerinden açık erişime açılması ve buradan arşivi tarama imkanının 

olması arşivin kullanımını büyük oranda etkileyecektir. Ne var ki, arşivi web üzerinden 

erişime açmak ayrı bir proje konusudur. Katılımcılara ülkemiz plastik sanatlarına topluca 

kaynaklık eden bir kaynak olması durumunda yararlanmak isteyip istemeyecekleri 

sorulduğunda, büyük çoğunluk böyle bir kaynaktan yararlanacağını ve bunun sıklığının ‘her 

zaman’ ile ‘sık sık’ arasında yoğunlaşacağını belirtmiştir. Küçük olmasına rağmen, 

akademisyenler ve sanat eleştirmenleri arasında yapılan bu araştırma göstermiştir ki, 

ülkemizde sanat alanında araştırma yapan kişilerin gerçekten arşiv gibi topluca bir kaynağa 

çok ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Zeynep Rona Sanat Arşivi tıpkı çıkış noktasında düşünüldüğü 

gibi bu alanda büyük bir boşluğu dolduracaktır.  
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Bu çalışmanın tamamlanmasına yakın Zeynep Rona Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi tarafından devralınmıştır. Dördüncü bölümde sunulan stratejik plan son 

dönemde gerçekleşen bu gelişmeye göre tekrar güncellenmiştir. Son bölümde ise ilerisi için 

yol göstermesi için yapılan stratejik plan açısından, Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni bir nokta 

daha ileriye taşıyacağı düşünülen önerilerde bulunulmuştur. Artık MSGSÜ bünyesinde hizmet 

verecek olan arşivden hedef kitlelerin çok yararlanacağı düşünülmektedir. Ancak en büyük 

atılım elbette arşiv web üzerinden erişime açıldığında gerçekleşecektir. Bu gerçekleştiğinde 

arşivin gerçekten hak ettiği kullanım kapasitesine ulaşacağı düşünülmektedir.  
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