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Book Review

Gift to the Archive Veterans

The archivists in Turkey served in record keeping field for
many years without any protective law and personnel regimes.
Their effort should be bequeathed for future archivists and the

field of record keeping. The same conditions still apply. This
book is published in order to give voice to the discomfort felt

by authors in some issues.

Türkiye’de arşiv çalışanları, hiçbir kanun ve personel
rejimleri olmadan yıllarca arşivcilik sahasında emek
vermişlerdir. Verilen bu emeğin gelecekteki arşivcilere

ve arşivcilik sahasına bir miras olarak bırakılması büyük
önem arz etmektedir. Günümüzde de aynı koşullarda
emek verme süreci devam etmektedir. Elimizdeki kitap,
editörler tarafından alanla ilgili bazı konularda hissedilen rahatsızlıkların dile getirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Bu rahatsızlıklar şu şekilde ifade edilmiştir:
• Sağlıksız arşiv politikalarının varlığı,
• Millî Arşiv Kanunu ve personel rejimi eksikliği,
• Yayın ve meslekî toplantılar yapılmasındaki yetersizlikler,
• Kuramların kendi bünyesinde geçmişi içeren ve geleceği hedefleyen tek merkezli
bir arşiv olmaması.

Kitap aynı zamanda kitap, arşivciliğe gönül vermiş insanları yâd etmek için
hazırlanmıştır. Kitapta, akademisyenler, uzmanlar, arşiv ve kütüphanelerde emek sarf eden
yönetici ve çalışanlar tarafından kaleme alınan makaleler bulunmaktadır. Kitaptaki makaleler
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü eski yöneticilerinden Nizamettin Oğuz ve
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyelerinden Prof.
Dr. İshak Keskin tarafından derlenmiştir. Kitapta 33 makale olup, bu makalelerin konuları şöyle
belirtilebilir:
•

Arşivcilik,

•

Arşiv politikaları,
Bilgi hizmetleri,

•
•
•

Erken Türkiye Cumhuriyeti Dönemi yazışma usûlleri,
Kütüphanecilik,

* Bu kitap tanıtımı, Journal of Balkan Libraries Union dergisi için İngilizce olarak hazırlanmış olup, söz konusu dergide yayınlanması için
gönderilen metnin Türkçe’ye çevirisinden teşekkül etmektedir.
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•
•
•

Özhan Sağlık

Osmanlı Devleti Dönemi belge türleri ve belgelerin idarî süreçleri,
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri,
Türkiye’de görme engelli öğrencilere yönelik Osmanlı Türkçesi öğretimi.

Kitapta, çok sayıda yazarın yukarıda belirtilen çeşitli konularda kaleme aldığı önemli
çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca, eserde bugüne değin yeteri kadar incelenmemiş hususlar
değerlendirilmektedir. Kitabın, Türkiye’deki bilgi ve belge odaklı politikaların sağlam bir

şekilde tesis edilmesi için gerekli olan farkındalığın sağlanmasına katkıda bulunması temenni
edilmektedir.
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