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Şirketi tarafından yayımlanmakta olup, ilk sayısı Nisan 1999 tarihinde çıkmıştır.
Dergi Yayın Kurulu, İsmail Erünsal başkanlığındaki MÜFEF Arşivcilik Bö
lümü çalışanları Hamza Kandur, A. Oğuz İcimsoy, Bekir Kemal Ataman ve
Berat Bir'den oluşmakta, yazı işleri müdürlüğünü de yine aynı bölümden Bil
gin Aydın yapmaktadır. Yılda iki sayı olarak Nisan ve Ekim aylarında yayım
lanacağı duyurulan derginin 1999 ve 2000 yıllarında birer sayısı yayımlan
mıştır. Arşiv Araştırmaları Dergistni (AAD) tanıtmak/incelemek amacıyla ya
pılan bu çalışmada, AAD, mevcut iki sayıya dayanılarak düzen, içerik ve fi
ziksel özellikler açısından değerlendirilmiştir.
Düzen açısından ele alındığında; AAD'nin ilk sayısında önce "Yazarlara
Notlar" ve "Yayın Politikası"na ilişkin kısa bilgiler verilmektedir. Bunu yayın
sorumluluğuna ilişkin bilgileri içeren sayfa, içindekiler sayfası, daha sonra
makaleler ve son olarak da yayın tanıtım yazıları ve haberler izlemektedir.
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Mevcut iki say, incelendiginde, makalelerin sunulmasma yonelik olarak,
ilk sayIda (122 sayfa, Nisan 1999) once modern ar~ivcilik 9all~malarmm,
sonra Osmanh ar~iv ve belgelerine ili~kin ozg0n makalelerin, daha sonra da
9eviri yaz1lann yer ald19I sistematik bir d0zenlemenin yap1ld191 gozlenmi~tir.
ikinci say1da (139 sayfa, 2000) ise bir 9eviri yazmm Osmanh ar~iv ve belgelerine ili~kin yaz1lardan once verildigi bir d0zen tercih edilmi~tir. Makalelerde
T0rk9e ve ingilizce ozet istenmesine ragmen baz1 yaz1larda sadece ingilizce
ya da T0rk9e ozet yer ahrken baz1lannda ozet yer almamaktad1r. Bunun yarn sIra, yine bazI yaz1larda sadece dipnot verilmi~, kaynak9a verilmemi~tir.
Kaynak9anm yer ald191 yaz1larda "kaynak9a" ya da "bibliyografya" terimlerinden yazarlar hangisini tercih ettiyse onun kullanild191 gozlenmi~tir. Baz1yazIlarda yazI bol0mleri numaraland1r1l1rken baz1lannda numaraland1r1lmam1~1tr.
Diger taraftan, ilk sayIda makale isimlerinin ingilizceleri verilmezken, ikinci
say1da verilmeye ba~lanm,~tir.
i9erik a9Ismdan ele almd1gmda; AAO'ye gonderilen yaz1lann Yaym Kurulu tarafmdan degerlendirildigi ve gerektiginde Yay1n Kurulu d1~mdaki uzmanlara gonderildigi ifade edilmektedir. Ancak her iki say1da yer alan toplam 20
makalenin 10 'unun Yaym Kurulu 0yelerince, 3'0n0n Yaz, i~leri M0d0r0nce
kaleme almm,~ ve terc0me edilmi~ olmas1yaym i9eriginin hacimli bir bol0m0n0n Yaym Kurulunca olu~turuldugunu gostermektedir. iki say1da yer alan 20
yazmm 15'i ozg0n yaz,, 4'0 9eviri, 1'i de bibliyografya 9all~mas1dir. Her iki say,da yer alan ozg0n yaz1larm 4'0 ingilizcedir. Osmanl1 ar~iv ve belgelerini konu edinen 5 ozg0n yazI bulunmaktad1r. Toplam 20 yazmm 2'si (1 'i ozg0n, 1'i
9eviri) hari9, diger b0tun yaz1lar MUFEF Ar~ivcilik B6I0m0 9all~anlan tarafmdan (3'0 9eviri) kaleme almm1~tir.

AAade yer alan 9eviri yazIlar ar~ivcilik meslegini tanimlay1c1 yaz,lar olup,
gerek ar~ivcilik gerekse k0tuphanecilik ogrencilerinin ve konuyla ilgilenen
meslekta~larm gereksinimlerini kar~1lamaya yoneliktir. Bunun yani sIra, bir
b0tun olarak, ar~ivcilikle ilgili i9erik zenginliginin her iki sayIya uygun bir bi9imde yans1d1gm1 soylemek olanakl1d1r. ilk iki say1da kurum/i~letme ar~ivlerine yonelik uygulamalann yer ald191 yaz1lara yer verilmi~ olup, bunun yani sIra, ikinci say1da kalite 9all~malarma yonelik iki yaz1 bulunmaktad1r. Diger ta-
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rattan, ilk say1da ar~iv belgelerinin (AAO'de "beige" yerine "evrak" terimi kullanilmaktad1r) kIymetlendirilmesi (appraisal) ve imhasina yonelik olarak biri
gOnOmOz, biri de Osmanll donemi uygulamalanni ii;:eren iki yazinin bulunmasI, yontemlerin kar~1la~tinlmas1 ai;:1sindan onemlidir.
Fiziksel ozellikler ai;:Isindan ele alind1ginda; dergi boyutlan elde ta~Ima ve
okuma ai;:Isindan uygun oli;:Olerdedir (24cm. x 16cm). Her iki sayinin kapaginda ebru sanatinin orneklerinin yer almasI gorse! ai;:1dan gaze ho~ gelen ve
~Ik bir sei;:im olmu~tur. (Umanm, hat ornekleriyle birlikte, bu bir gelenek haline gelir.) Diger taraftan, cilt ve kag1t kalitesi yOksek olan AAD'de, kullanilan
punto ve satIr arallg1 okumay1 gOi;:le~tirir niteliktedir.
Sonui;: olarak, dOzen ai;:1sindan (makalelerde) henOz standart bir yakla~,min olmad191 ve ii;:erik ai;:1sindan Yayin Kurulu Oyelerince yaz1lan yazIlarin
ag1rllkll oldugu AAD'de, ilk sayIya gore ikinci sayinin biraz daha olgunla~t191 ni, fiziksel ai;:1dan da, punto bOyOklOgO ve satIr arallg1 d1~inda, olduki;:a i;:ekici bir dergi oldugunu ifade etmek olanaklld1r. HenOz iki sayIsI i;:1km1~ olan
AAD, ii;:erik ai;:1sindan alaninda onemli bir bo~lugu doldurmaya aday oldugu-

nu ~imdiden gostermi~ bulunmaktad1r. Derginin , MOFEF Ar~ivcilik B6I0m0
i;:al1~anlannin katk1larinin yani sIra, diger meslekta~lann katk1lanyla daha da
zenginle~ecegi ku~kusuzdur.
ilk iki say1da abonelik ko~ullannin dergide yer almad191 gozlenmi~tir. Diger taraftan AAD'nin elektronik kopyalannin http ://www.archimac.marun.edu.tr/JAS/index.spml adresinde okuyuculannin eri~imine sunulmu~ olmasI son derece olumlu bir yakla~1md1r. (9 Ocak 2001 tarihi itibariyle verilen
adreste sadece 1. say, yer almaktad1r.)
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