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ПРОБЛЕМАТИКА И РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ АРХИВОВ В КОНТЕКСТЕ 

СОХРАНЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

THE PLACE AND GENERAL PROBLEMS OF MUSIC ARCHIVES IN THE CONTEXT 

OF THE CONSERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI BAĞLAMINDA MÜZİK 

ARŞİVLERİNİN YERİ VE GENEL SORUNLARI 

 

Аннотация: Бул эмгекте музыкалык архивдер заманбап маданий эс тутумдар катары 

каралып, 19-кылымдын аягынан азыркы учурга чейинки архивдердин өзгөрүү жана өзгөрүү 
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процесстери камтылган. Айрыкча 21-кылымдын башында ЮНЕСКОнун материалдык эмес 

маданий мурастар жөнүндөгү декларациясынан кийин күч алган санариптештирүү 

изилдөөлөрү сөз кылынган жана санарип музыка архивинин түзүлүшүндө роль ойногон; 

стратегиялык, башкаруучулук, уюштуруучулук, техникалык жана билим берүү маселелери 

талкууланат. Материалдык эмес маданий мурастарды сактоо жана өткөрүп берүүдөгү маданий 

эстутум институттары болгон музыкалык архивдердин маанисин баса белгилөө, ошондой эле 

музыкалык архивдер функционалдык жана институционалдык ыкмалардын алкагында кантип 

түзүлүшү керектиги жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу. азыркы шарттарда туруктуулук. 

Аннотация: В данной статье музыкальные архивы рассматриваются как современная 

культурная память, а также включаются процессы изменения и трансформации архивов с 

конца XIX века до настоящего времени. В частности, были упомянуты исследования по 

оцифровке, которые, как считается, набрали обороты после принятия ЮНЕСКО декларации о 

нематериальном культурном наследии в начале 21 века и сыграли роль в структурировании 

цифровых музыкальных архивов; обсуждаются стратегические, управленческие, 

организационные, технические и образовательные проблемы. Цель статьи - подчеркнуть 

важность музыкальных архивов, которые являются учреждениями культурной памяти, в 

сохранении и передаче нематериального культурного наследия, а также повысить 

осведомленность о том, как музыкальные архивы должны формироваться в рамках 

институциональных методов с точки зрения функциональности и устойчивость в 

современных условиях. 

Abstract: In this paper, music archives are considered as modern cultural memories and the 

change and transformation processes of archives from the end of the 19th century to the present are 

included. In particular, the digitization studies, which are thought to have gained momentum after 

UNESCO's declaration on intangible cultural heritage at the beginning of the 21st century, were 

mentioned and playing a role in the structuring of digital music archives; strategic, managerial, 

organizational, technical and educational problems are discussed. The aim of the paper is to 

emphasize the importance of music archives, which are cultural memory institutions, in the 

preservation and transfer of intangible cultural heritage, and also to raise awareness about how music 

archives should be shaped within institutional methods in terms of functionality and sustainability in 

today's conditions. 

Özet: Bu bildiride müzik arşivleri modern kültürel bellekler olarak ele alınmış ve arşivlerin 

19. yüzyıl sonundan günümüze dek geçirdikleri değişim ve dönüşüm süreçlerine yer verilmiştir. 

Özellikle UNESCO’nun somut olmayan kültürel mirasa ilişkin olarak 21. yüzyıl başındaki 

deklarasyonundan sonra hız kazandığı düşünülen dijitalleştirme çalışmalarına değinilmiş ve dijital 

müzik arşivlerinin yapılandırılmasında rol oynayan; stratejik, yönetimsel, organizasyonel, teknik ve 

eğitime yönelik sorunlar ele alınmıştır. Bildirinin amacı somut olmayan kültürel mirasın korunması 

ve aktarılmasında kültürel bellek kurumları olan müzik arşivlerinin önemini vurgulamak ve ayrıca 

günümüz koşullarında işlevsellik ve sürdürülebilirlik açısından müzik arşivlerinin kurumsal 

yöntemler dahilinde nasıl şekillendirilmesi gerektiği hususunda farkındalık oluşturmaktır. 

Негизги сөздөр: Маданий мурас, Материалдык эмес маданий мурас, Архив, 

музыкалык архив, санариптештирүү, санариптик консервация. 

Ключевые слова: культурное наследие, нематериальное культурное наследие, архив, 

музыкальные архивы, оцифровка, цифровая консервация. 

Keywords: Cultural Heritage, Intangible Cultural Heritage, Archive, Music Archives, 

Digitization, Digital Conservation. 
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Giriş 

Somut olmayan kültürel mirasın korunması hususunda kurumsal yapıların önemli bir yeri 

bulunur. Bu anlamda özellikle müzik okulları, müzeleri ve arşivleri kültürel mirasın kültürel çeşitlilik 

ve çok kültürlülükle iç içe yoğrularak şekillendiği merkezler olarak karşımıza çıkar. Bu merkezler 

aynı zamanda kültürel bellek oluşturma özelliklerinden dolayı kültürel mirasın nesiller arası 

aktarımına da katkı sunar. 

Kültürel mirasın korunması ve kültürel bellek aktarımı açısından iki ana yöntem bulunur. 

Bunlardan ilki geleneksel, yani usta – çırak yöntemi (organik bilgi aktarımı) ve diğeri kurumsal yani 

üniversiteler, eğitim kurumları, müzeler, arşivler aracılığı ile olan bellek aktarımı (sentetik bilgi 

aktarımı) şeklindedir. Buna göre müzik kurumları ana faaliyet alanları açısından sentetik bilgi 

aktarımını destekleyen yapılar olarak görülebilir. Ancak organik bilgi aktarımının da bu kurumlar 

içerisinde kullanılabileceği özel alanlar bulunmaktadır ve müzik kurumlarında her iki yöntemin bir 

arada uygulanması önemli ve bir o kadar da gereklidir. Özellikle geleneksel müziklerin sosyal, 

kültürel ve en önemlisi ekonomik nedenler dolayısıyla günümüzde gerek şehir gerek köy yaşantısında 

sekteye uğradığı gerçeği göz önüne alındığında, organik bilgi aktarımının tekrardan yaygınlaşması 

için yeni yöntemler geliştirilmesi noktasında müzik kurumlarının daha etkin olma zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır.  

Dünya genelinde müzik kurumları sanat eğitimi vermenin dışında halka açık sergi, dinleti, 

gösteri vb. planlı günlük, haftalık, aylık ya da farklı periyodik etkinlikler, belli yaş grupları için 

düzenlenen tanıtım faaliyetleri, atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, seminerler, imza günleri gibi özel 

buluşmalar da organize etmektedir. Bu etkinliklerin büyük bir bölümünde kültürel mirasın korunması 

ve bellek aktarımına yönelik önemli roller bulunmaktadır. Örneğin, bir müzik müzesini ziyaret 

edecek öğrenci grubuna fonograf veya gramofon gibi bir cihazın tanıtılarak o anda ses kaydı 

yapmalarına olanak tanımak, sesin geçmişten bugüne olan yolculuğunu anlatmak ve bu cihazlarla 

geçmişten müzik kayıtları dinletmek katılımcıların zihinlerinde kalıcı etkiler yaratacaktır. Kurumsal 

bilgi aktarımını tetikleyecek olan bu çaba diğer taraftan da ilgili öğrencilere organik bilgiye yönelmek 

gibi bazı kapılar aralayacaktır. Anlaşılacağı üzere ilgili insanlara sadece küçük buluşma olanakları 

sağlamak bile hem sentetik hem de organik yöntemlerle kültürel bellek aktarımını belli düzeylerde 

mümkün kılabilmektedir. 

Nihayetinde insanın türlü alışkanlıklarını, yaşam şeklini, bilgi, görgü becerilerini ve sanat 

yetilerini aileden sonra sosyal çevre biçimlendirir. Sosyal çevreye ek olarak okul, müze, kütüphane, 

arşiv gibi kültürel belleği koruyan ve oluşturan resmi/özel kurum veya yapılar ise kültürlenme 

sürecine katkı sağlar. 21. yüzyılda bilim ve teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak bireylerarası, 

toplumlararası ve uluslararası kültür aktarımında yeni yönelimler meydana gelmeye başlamıştır ki 

bunlar içinde sanat ve sanatsal etkinlikler büyük bir yer teşkil eder. Bu manada önemli aktarıcılardan 

biri konumunda olan müzik, yaşamlarımız içerisinde tüm çeşitliliğiyle birlikte imgelenirken başka 

başka hikayelerin, dillerin ve kimliklerin ifadesi olarak karşımıza çıkar. Müziğin içinde barındırdığı 

kültürel zenginlikleri ve bu zenginliklerin geçmişten gelen bağlarını keşfetme noktasında ise müzik 

araştırmacıları tarihsel kaynaklara başvurur.  

Günümüz müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışmalarında tarihsel kaynaklara yönelik ilgi 

giderek artarken bu türden kaynakların muhafaza edildikleri arşiv, müze vb. mekânlar her geçen gün 

daha çok araştırmacıyı kendine çekmektedir. Dolayısıyla arşivcilik, müzecilik gibi çalışma alanları 
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da aynı oranda gelişmektedir. Özellikle görsel-işitsel tarihsel kaynakların araştırmanın merkezine 

alındığı ve onlara ilişkin diğer belgelerin incelendiği yeni-karşılaştırmalı yaklaşımlar son dönem 

çalışmalarında sıklıkla kullanılmakta, böylece tarihsel kaynaklar üzerinden müziğe ve içinde 

bulunduğu kültürel arka plana dair çıkarımlar yapılabilmektedir.  

Bir topluma veya coğrafyaya ait müzik kültürünün hem geçmişini hem de geleceğini 

aydınlatma özelliği barındıran tarihsel kaynaklar adeta günümüz araştırmalarının olmazsa olmazı 

durumuna gelmiştir. Ingrid Bertleff, etnomüzikolojide yazılmış (ve yazılan) akademik kaynakların 

araştırma konusuyla ilgili genel görüşün yalnızca bir kısmını yansıttığını vurgulayarak, resmin 

tamamının ancak birincil kaynaklar üzerinde yapılacak kaynak kritiği ile mümkün olabileceğini 

belirtir (Bertleff,, 2010, s. 51). Gerda Lechleitner’a göre de, tarihi işitsel kaynaklar etnomüzikolojinin 

önemli birincil kaynaklarını oluşturmaktadır (2010: 31).  Bu sebeple tarihsel kaynakları barındıran 

müzik arşivlerinin günümüzde çok daha etkin yapılar haline dönüşmesi ve özellikle erişilebilir 

olmaları her anlamda önem arz etmektedir. 

UNESCO’nun 1999 yılında Viyana Fonogram Arşivi’nin tarihsel koleksiyonlarını (1899-

1950) ve Berlin Fonogram Arşivi’nin dünyanın müzik geleneklerine ilişkin erken dönem silindir 

kayıtlarını (1893-1952) “Memory of the World” listesine kaydetmesi ve 2003 yılında Paris’te Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni deklare etmesi tarihi işitsel kaynaklara olan 

ilginin artmasında ve müze, arşiv vb. ilgili birimlerdeki dijitalleştirme faaliyetlerinin hızlanmasında 

önemli dönüm noktalarından biri olarak görülebilir. Bu minvalde 2000’li yılların başlarından itibaren 

müzik arşivlerine erişim olanaklarının geliştirilmesi ve bu alandaki ihtiyacın en hızlı ve kolay şekilde 

karşılanabilmesi adına yoğun dijitalleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. UNESCO’nun bu 

girişimi aynı zamanda o dönemde 100 yaşına gelmiş olan müzik arşivlerinin yeniden gündeme 

gelmesinde ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasında arşivlerin rolünün pekişmesinde 

belirgin bir etki oluşturmuştur. 

Anlaşılacağı üzere günümüz etnomüzikoloji çalışmalarında tarihi ses kayıtlarının birincil 

kaynak olarak kullanımının yaygınlaştırılması yalnızca akademik verimliliği arttırmak açısından 

değil aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında da önem arz 

etmektedir. Dolayısıyla müzik arşivlerinin bu konudaki rolünü ve etkin kullanıldıklarında arşivlerin 

“modern” kültürel bellek kurumları olarak araştırmacılara, topluma, uluslara ve uluslararası 

çalışmalara nasıl katkı yapabileceğini anlamak ve buna göre arşiv çalışmalarına dayalı yeni projeler 

üretmek veya var olan arşivleri yeniden organize etmek gerekmektedir. 

Modern Bellek Kurumları Olarak Müzik Arşivleri 

Adeta birer zaman abidesi olan müzik arşivleri, aslında çok sayıda tarihsel araştırmanın örtük 

başlangıç noktası durumundadır. Bu önemine rağmen az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin 

önemli bir bölümünde uzunca bir süre neredeyse görünmez olmuş veya müzik araştırmacıları 

tarafından genellikle arka plana atılmışlardır. Örneğin, Türkiye’de ne yazık ki geçen yüzyılın ilk 

çeyreğinden itibaren harcanan onca emeğe ve yapılan derleme kayıtlarına rağmen uzun yıllar müzik 

arşivleri etkin şekilde kullanılamamıştır. Buna rağmen orijinal materyaller bugün ortaya çıkarılabilir 

ve çağın gereği olarak dijital ortama taşınabilirse müzik arşivleri büyük ölçüde işlevsel hale 

getirilebilir ve bir anlamda koruma ve aktarma görevlerini gerçekleştirme potansiyeline sahip olur. 

Michel Foucault, arşiv kavramının anlamını, kültürel verilerin depolandığı fiziksel yer 

olmanın ötesinde düşünme, eyleme ve ifade biçimlerini yönlendiren söylemleri de içerecek şekilde 

genişletirken; Walter Benjamin, “çöp”leri, “hurda”ları ve “enkaz”ları, modernliğin yavaş yavaş 

yükselişine ilişkin çok katmanlı bir kazının başlangıç noktası olarak ele alır. (Parikka, 2017: 119)  

Dolayısıyla müzik arşivleri ilk ses kaydından beri zamanla biriken “çöp” yığınları arasındaki gürültü 
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seslerinden ve her türlü “parazit”ten ayıklanmış ve arındırılmış oldukça değerli ses/müzik 

depolayıcıları ve bu içeriği aktaran modern bellek kurumları olarak tanımlanabilir. Müzik arşivlerinin 

ortaya çıkışına zemin hazırlayan, erken dönem müzik/ses kayıtlarına ilham olan, bu kayıtlardan 

oluşturulan koleksiyonlara değer atfeden ve koleksiyonların yönetimini sağlayan kurumsal yapılara 

yön veren “modern” dönem ve o döneme ilişkin modernist yaklaşımlar da bu tanımlamada etkilidir. 

Dolayısıyla modern bellek kurumları derken kasıt günümüzün teknolojik imkanlarıyla en iyi şekilde 

donatılmış bir alanı veya mekanı vurgulamak değil, ortaya çıkışı, işlev ve uygulamaları itibariyle 

zaten “modern” döneme ait olan ve o zamandan bugüne gelen bir yapıyı tanımlamaktır. Bu bağlamda 

müzik arşivlerinin geçmişten günümüze geçirdiği değişim sürecinin anlaşılması ve yenideki eskiden 

ziyade eskideki yeniye odaklanılması önemlidir. 

Eskideki yeni, herşeyden önce bugün bize gözden kaçırdığımız birçok durum ve olaya karşı 

geçmişte geliştirilen eyleme dönük stratejileri sunmaktadır. Örneğin, 20. yüzyılın henüz başında 

topladığı materyalleri Viyana Fonograf Arşivi’ne bağışlayan Rudolf Pöch alanda ses kayıt cihazlarına 

ek olarak kamera da kullanmış ve görsel ile işitsel verinin bir araya getirilmesi açısından öncü 

isimlerden biri olmuştur. Pöch sonraki yıllarda ise Viyana Fonograf Arşivi’ndeki görevi sebebiyle, 

ses kayıtları ve onların tarihsel kaynak olarak değerlendirilmesi konusunda da önemli çalışmalar 

yapmıştır. Özellikle masanın her iki tarafında olmasının getirdiği deneyimle (yani hem koleksiyon 

oluşturan ve bağışlayan hem de koleksiyonu teslim alan) Viyana Fonograf Arşivi’ndeki derleme ve 

kişisel bilgi notlarına ilişkin formları revize etmiş ve standartlaştırmıştır.  Özellikle müzik 

arşivciliğinin gelişmediği ülkelerde ne yazık ki geçmişteki birikimden daha önce bahsetmiş olduğum 

üzere yeterince istifade edilememiş olduğundan veya sürekliliğin sağlanmasıyla ilgili yaşanan 

sorunlara bağlı olarak arşiv malzemesinde büyük kayıplar verildiğinden eskideki yeniye odaklanmak 

çok zordur, hatta eski birçok defa yeniden keşfedilmeyi gerektirir. Bu sebeple araştırmacılar 

tarafından bazen zorunlu olarak genellikle de işin zahmetinden kaçınılmak suretiyle bu kısım atlanır 

ve yalnızca son döneme ve eğer mümkünse biraz öncesine gidilmeye çalışılır. Bu eylem biçimi her 

açıdan ciddi sıkıntılar barındırmaktadır ve etnomüzikologlar da dahil olmak üzere diğer ilişkili alan 

uzmanlarının müzik arşivciliğine bakış açısı bu gibi sorunlardan dolayı fazla gelişememiştir. 

Bu bağlamda somut olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında eski ile yeniyi 

buluşturabilecek, aradaki mesafeleri en aza indirerek yeni yaklaşımlara ve keşiflere imkan sağlayacak 

müzik arşivi yapılarının devletler eliyle oluşturulması yani bunun devletlerin kültür politikaları 

içerisinde kendisine yer bulması önemlidir. Özellikle toplumların kendi kültürel mirasını tanıması ve 

bilinç seviyesinin artması, ulusların kendi kültürel belleklerini oluşturması ve geçmişle gelecek 

arasında kuvvetli bağlar kurabilmesi ve ayrıca güçlü bir kaynak sağlayıcısı olarak uluslararası alanda 

karşılıklı kültürel işbirliğine açık olması bu kültür politikalarına bağlı olarak gelişebilir. Son yıllarda 

UNESCO, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM), Etnomüzikoloji 

Derneği (SEM) gibi birçok mesleki kuruluşun ve araştırma fonları sağlayan çeşitli vakıfların somut 

olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında kültürel bellek projelerine akademik, sosyal, 

politik ve ekonomik açılardan yoğun destekler vermesi de bu durumdan kaynaklanmaktadır. 

“Müzik arşivleri, içeriğine uygun ses kayıtlarını toplayan, elde edilen ses kayıtlarını uygun 

ortamlarda koruyan, sahip olduğu en üst teknoloji yoluyla orijinal materyale zarar vermeden ya da en 

az şekilde zarar vermek kaydıyla kopyalayan, sınıflandıran, kataloglarını hazırlayan ve yayınlayan, 

sergiler düzenleyen, bilim insanlarına ve meraklı kişilere açık olan veya belli kurallar dahilinde 

paylaşımlarda bulunan resmi ya da özel kuruluşlardır” (Akat, 2015: 42). 

Müzik arşivlerinin etnomüzikoloji disiplininin gelişimine yönelik olarak gösterdiği değişim 

süreci kabaca 1899 – 1950, 1950 – 1990 ve 1990 – günümüz şeklinde ele alınabilir. Bu durum 
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karşılaştırmalı müzikolojiden etnomüzikolojiye geçiş ve etnomüzikolojinin çalışma alanları ve 

konularının yeniden şekillenmesinin yansıması olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla karşılaştırmalı 

müzikoloji anlayışıyla paralel bir yapılanma içinde olduğu gözlenen ilk müzik arşivleri, 

etnomüzikolojinin disiplin olarak ortaya çıkışı ve gelişmesi ile 20. yüzyılın ikinci yarısında kabuk 

değiştirmek durumunda kalırken, yeni kurulan arşivler genellikle kurulduğu dönemin yaklaşımları 

çerçevesinde yapılandırılmıştır. Zaman içerisinde değişen arşivcilik anlayışı, arşiv kullanıcılarının 

amaç ve beklentilerini çeşitlendirmiş, gelişen ses kayıt teknolojileri arşivlerdeki teknolojik 

yenilenmeleri zorunlu kılmıştır. Bu durum müzik arşivlerinin iç işleyiş mekanizmalarını, 

organizasyon şemalarını ve personel ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Arşivlerin teknolojik alt yapılarının 

değişimi ise doğal olarak ses kayıt teknolojilerinin gelişimi ile aynı düzlemde gerçekleşmiştir.  

Buna göre müzik arşivleri 20. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar geçen süreç içerisinde 

teknolojik açıdan üç ana döneme ayrılabilir. İlk dönem, birçok araştırmacı tarafından kolayca 

erişilemeyen analog materyallerin fiziksel depolarda toplandığı 1899’dan 1990’lara kadar 

uzanmaktadır. Bu dönem arşiv malzemesi bakımından bir genelleme yapıldığında fonograf ve 

gramofon kayıtları (1899-1940) ve manyetik teyp kayıtları (1940-1990) olarak ikiye ayrılabilir. 

Müzik arşivciliği ile modern dijital teknolojinin bir arada kullanılmaya başlandığı 1990’lardan 

2000’li yıllara kadar uzanan ikinci dönemde birçok arşiv dijital kütüphane ve dijitalleştirme projeleri 

başlatmış ve bunlarla ilgili yönergeler yayımlamıştır. İlk kez 1993 yılında Rob Lord ve Jeff Patterson 

IUMA (Internet Underground Music Archive) adıyla MP2 formatında bir çeşit dijital müzik arşivi 

oluşturmuştur. 1994 yılında Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin (Library of Congress) “Ulusal Dijital 

Kütüphane” (National Digital Library) projesi ve özellikle Indiana Üniversitesi’nin “Variations” 

projesi (1996-2005, Dijital Müzik Kütüphanesi Oluşturma Projesi) bu alanda yeni bir çığır açmış 

MP3 gibi formatlar geliştirilerek, dijital kopyaların belleklerde depolanabilmesi sağlanmıştır. 21. 

yüzyılın başlarına denk gelen üçüncü dönem ise, teknolojik üretimin hızlandığı, uygulama 

standartlarının geliştiği ve gelinen son noktada arşiv malzemesinin doğrudan dijital arşivleme 

sürecine dahil olduğu, “Koleksiyonunuzu Henüz Dijitalleştirmediniz mi?” sorusunun sorulduğu bir 

dönemdir. “Özellikle 2000’li yıllarda dijital ses kaydının yanı sıra eski materyaller üzerinde de yoğun 

dijitalleştirme faaliyetleri yürütülmektedir. 2000’ler öncesinde arşivlerde çok sayıda bal mumu 

silindir, taş plak, magnet band, dijital kaset, mikro kaset gibi alan çalışması yoluyla çeşitli aygıtlara 

alınmış “original audio” koleksiyonlar ve bunlara ek olarak 45’lik, long play, compact kaset, CD gibi 

seri üretim yoluyla basılmış ses materyalleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma prensiplerine 

uygun olarak bilgi fişleri, kataloglar, kitaplar, alan notlarından oluşan defterler, teknik bilgiler ve 

envanter dökümanları gibi matbu malzemeler de yer almaktadır” (Akat, 2017).  

Anlaşılacağı üzere 2000’lerde dünya genelinde yaşanan dijital müzik arşivciliğine geçiş 

süreci, farklı türlerde materyaller üzerinde dijitalleştirme işlemlerini zaruri kıldığından arşivler 

kendini birçok açıdan yenilemek durumunda kalmıştır. Bir yandan da dönüştürülen arşiv 

materyallerini depolama ve dijital ortamda koruma tekniklerini geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Hatta 

bu ihtiyaç sadece koruma ile sınırlı kalmamış aynı zamanda dijital materyallerin sergilenmesi, 

paylaşımı gibi durumlarda etik sorunlarla, telif vb. hak ve ihtilaf yaratabilen konularla yeni boyutlar 

kazanmıştır. Bu değişimler akademik ortamda da tartışılmaya başlanırken, IASA (International 

Association of Sound and Audiovisual Archives) düzenlemiş olduğu düzenli sempozyumlar ve 

çıkardığı süreli yayınlarla bu alana önemli katkılar sunmuştur. 1969 yılında Amsterdam’da kurulan 

IASA’ya yaklaşık 70 ülkeden görsel-işitsel arşiv üyedir. IASA bünyesinde arşivlerdeki değişen 

güncel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için birçok faaliyet yürütülürken en önemli yayınlardan ikisi 

müzik arşivciliğinin etik ve stratejik yönlerini tanımlayan “IASA-TC 03” ve ses materyallerinin 
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korunması hakkındaki uygulamalardan oluşan bir el kitabı olan “IASA-TC 04” olmuştur. Günümüzde 

tüm bu materyallerin dijitalleştirilmesi, elde edilen verinin depolanması ve devamındaki süreçler için 

çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. 

Dijitalleştirme; bilgi taşıyıcısının aslının korunması, yıpranmasının önlenmesi ve 

kullanımının yaygınlaştırılması şeklinde üç temel amaç (Darçın, 2010) ekseninde gerçekleştirilir. 

Kültürel mirasın saklanması ve korunmasına ilişkin ise; “Koruma için Dijitalleştirme” ve “Dijital 

Koruma” yaklaşımları esastır (Conway, 2010). Koruma için dijitalleştime işlemi yapmak gerekli 

teknik ekipmanların ve personelin sağlanmasıyla mümkün kılınabilir. Önemli olan bu işlemin 

amacına ulaşması için ilgili malzemenin korumaya değer olup olmadığını doğru tespit edebilmektir. 

Dijital koruma ise hangi ölçekte planlanırsa planlansın bir dizi kararlaştırılmış sonuçlar kümesidir.  

Bu nedenle korunacak dijital materyalin tahmin edilebilirlik, kapsamlılık, birlikte işlerlik, 

etkileşebilirlik ve korunabilirlik özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Birlikte işlerlik dijital 

arşivleme yapan bölgesel, ulusal veya uluslararası kurumların görev yapılarını ve diğer kurumlarla 

olan ilişkilerini sürekli değişime uğratmaktadır (Mackenzie, 2005). Bu değişiklikler çeşitli sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar ve genel eğilimler, Beagrie (2003) tarafından; dağıtım 

kalıplarının değişmesi, koruma için kalıpların değişmesi, mülkiyet ve arşiv haklarındaki değişmeler, 

küreselleşme, bilgi patlaması, yayın ve kayıtlar, kültürel kayıt ve özel koleksiyonerlerin rolü şeklinde 

listelenmiştir. ALA (American Library Association) (2007) ise dijital korumayı belirlenmiş politika 

ve yöntemler kullanılarak biçimlendirilmiş veya yaratılmış dijital içeriğin farklı ortam ve teknolojik 

değişikliklere rağmen her şekilde erişilebilir olması olarak belirtir. Tüm bu görüşler ekseninde dijital 

korumanın aslında dijitalleştirme işleminin gerçekleştirilmesinden sonraki organizasyonel adımları 

refere ettiği söylenebilir. Dolayısıyla bir müzik materyali üzerinden bunu örneklersek taşplaktan 

dijital ses verisine dönüştürülen bir müziğin bundan sonraki tüm yönetsel aşamalardan geçirilerek 

dinleyiciye uygun şekilde sunulması yani erişiminin sağlanması süreci diyebiliriz. Bu sebeple dijital 

koruma sürecinin iyi işletilmesi için arşiv standartlarının geliştirilmesi ve birlikte çalışabilir arşiv 

sistemlerinin kurulması oldukça önemlidir.  

Bu sistemlerden biri açık arşiv modelidir. Bu model tek bir arayüz ile sahip olunan elektronik 

kaynakların sonuçlarının aynı anda görüntülenmesine imkân veren “federe arama” sistemine 

dayalıdır. Açık arşiv federe arama yaygınlaştıkça, bilimsel-kültürel mirasın korunmasından ve 

yaşatılmasından sorumlu olan paydaş sayısı da artmaktadır. Farklı ülkelerin ve toplumların bilim, 

kültür ve sanata katkılarının daha görünür olmasıyla, bilimsel ve kültürel miras giderek 

evrenselleşmeye başlamaktadır (Tonta, 2008). Bu doğrultuda 2002 yılında kültür mirasına yönelik 

materyallerin korunmasına ve erişimine yönelik Açık Arşiv Bilgi Sistemi OAIS (Open Archival 

Information Systems) oluşturulmuştur. Açık arşiv bilgi sistemi dijital korumada ilk uluslararası 

standardı geliştirmiş, birlikte çalışabilirlik açısından dijital kütüphaneler ve arşivler tarafından geniş 

bir uygulanabilirlik alanı bulmuştur. Üst veri ve depolama işlemleri için oldukça geniş, akılcı bir 

model işlevi görmektedir (Özbağ, 2010). Günümüzde çok sayıda çalgı müzesinin AB tarafından 

desteklenen MIMO (Musical Instruments Museum Online) projesinde uyguladığı federe arama 

sistemi buna örnek gösterilebilir. 

 Diğer bir model ise kapalı sistemdir ki burada koruma planlaması daha sıkı yapılmıştır ve 

erişim ancak kurumiçinde kullanılan yazılım ve server ağı üzerinden sağlanır. Dünya üzerinde her iki 

sistem üzerinde çalışan müzik arşivleri de bulunmaktadır. Bana göre en uygun model karma 

uygulama yoluyla elde edilebilmektedir. Yani koleksiyonların belli bölümünün özellikle telif 

konusunda sorun yaşanmayacak şekilde (tamamı veya 30 saniyelik bir kesit) açık tutulması ve ayrıca 

araştırma temelli bilgi-belge paylaşımı yapılması planlanan enstitü veya diğer merkezlere federe 
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arama kapsamında sunulması, diğer taraftan ise koşulları değerlendirilmek suretiyle belli başlı 

koleksiyonların kapalı sistemde kalması tercih edilmelidir. Bu hususta nihai değerlendirmenin 

yapılarak uygun yaklaşımın daha en baştan belirlenmesi gereklidir. Çünkü bu gibi sistemlerin kuruluş 

aşamasından itibaren revize edilmesi veya değiştirilmesi hem zor, yorucu ve zaman alan hem de 

oldukça maliyetli bir iştir. 

Buna göre; günümüzde dijital müzik arşivlerinin planlama ve çalışma usulleri, kalite 

yönetimi, güncel çalışmaları takip etme gibi sistematik adımlara ihtiyaç duyduğu ortadadır. Ancak 

müzik arşivleri genellikle ekonomik ve yönetimsel sorunlar başta olmak üzere koleksiyon oluşturma 

ve teknik altyapı konularında da çeşitli zorluklarla boğuşmaktadır. Dijital arşivlerin 

yapılandırılmasında rol oynayan ana bölümler; yönetimsel yapı ve yasal çerçeve, organizasyonel yapı 

ve stratejik planlama, teknik yapı, sürdürülebilirlik ve risk yönetimidir (Özbağ, 2010). Dijital arşiv 

verisinin yaşam döngüsüne yönelik teknik bilgiye ve donanıma sahip olunması, dijital arşivlerdeki 

güncel yöntemlerin takip edilmesi, uygulama basamakları ve çalışma aşamalarının yerine getirilmesi 

gibi işler bu anlamda önemli olacaktır. Uygulamalar üzerinde etkin kontrol, sağlam bir maliyet 

mekanizması oluşturmak ve dosyalama işlemlerini basitleştirmek uygulama ve prosedürlerin 

verimliliğini arttıracaktır. 

Öte yandan arşivler genellikle üniversite öğrencileri, akademisyenler ve ilgili uzmanlar 

tarafından ziyaret edilen alanlar olmasına rağmen, arşivlerin kullanımı ve arşiv malzemesine 

yaklaşım gibi önemli unsurlarda bilgi eksiklikleri çoktur. (Akat, 2015) “Çünkü müzik araştırmacılığı 

literatüründe arşiv konusunu ele alan çalışmalara pek rastlanmamakla birlikte, genellikle 

araştırmacıya böyle bir eğitim de verilmemektedir. Bunun (…) ülkelerin bu alandaki birikimleri ya 

da yoksunluklarının eğitim sistemine yansımasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sebeple, 

müzik arşivciliği ve arşiv çalışmaları Orta Avrupa, Britanya ve Kuzey Amerika gibi yerlerde oldukça 

önemsenirken ve ideal bir araştırmanın olmazsa olmazı olarak görülürken, Türkiye gibi henüz yerel 

ve ulusal müzik arşivlerini dahi oluşturamamış yerlerde önemsenmemekte ve genellikle bu yöntem 

görmezden gelinerek uygulanmamaktadır” (Akat, 2015: 43-44). 

Arşivlere gelen araştırmacıların durumu, bunun önemli göstergelerinden biridir. 

Araştırmacılar genellikle arşiv koleksiyonuna erişim, koleksiyonların içeriği, kullanımı ve orijinal 

malzeme üzerinde araştırma yapılması gibi birçok konuda da zorluk çeker ve yönlendirmeye ihtiyaç 

duyarlar. Mary Jo Pugh bu durumu şu şekilde anlatır: “Çoğu araştırmacı arşiv kaynaklarının, 

araştırma araçlarının ve arşiv uygulamasının karmaşıklığına alışık değildir. Yine çoğu araştırmacı 

birincil kaynaklardaki bilgi birikimini anlama ve birleştirmede deneyim sahibi değildir. Çoğu 

öğrenciye kütüphane ve kütüphane katalogları kullanımı öğretilse de çoğu arşiv kullanıcısı için aynı 

durum söz konusu değildir. Bu nedenle çoğu kullanıcı hem birincil kaynakları hem de birincil 

kaynakların tanıtıldığı araştırma araçlarını anlayabilmek için yönlendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar” 

(Pugh 1992: 7, akt. Şentürk 2013: 292). Ülkelerin köklü müzik kurumlarında müzik arşivciliğine 

yönelik dersler açılması ve bu alandaki uzmanlığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bu sorunun 

çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Sonuç 

Müzik arşivlerinin geçmişteki geleneksel yapısından günümüzdeki dijitale dönüşüm sürecine 

dek geldiği noktaya bakıldığında, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında ne 

denli ihtiyaç duyulan mekanlar oldukları ortada olmasına rağmen, müzik araştırmaları ve 

araştırmacıları için müzik arşivlerinin işlevsel olarak kullanılmasında bir dizi olumsuz koşul söz 

konusudur. Özellikle bu alanın geri plana atıldığı ülkelerde az sayıda etnomüzikolojik arşiv 

bulunmakta ve mevcut olanlarda da arşiv materyallerinin iyi korunamaması, arşivlerin araştırmacılara 
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kapalı olması veya çok ağır kullanım şartlarının uygulanması gibi arşivciliğin temel ilkeleriyle 

uyuşmayacak durumlar görülmektedir. Oysa günümüz müzik arşivlerinin işlevselliği ve 

sürdürülebilirliği açısından kurumsal yaklaşım ve amaca yönelik koleksiyon oluşturma, doğru 

teşkilatlanma, nitelikli uzman personel istihdamı, güçlü ve güncel donanım ve buna uygun teknik 

altyapı, koruma, dijitalleştirme, online katalog ve dijital medya erişimine yönelik modellerinin uygun 

şekilde kullanımı, araştırma faaliyetlerinde etkin olma ve çeşitli işbirliği ağlarının içinde yer alma, 

etik uygunluklara ve telif haklarına özen gösterme gibi hususların özellikle çok iyi düşünülmesi, 

kurgulanması ve uygulanması önemlidir.  

Bununla birlikte, arşivlerin araştırma birimleri tarafından desteklenmesi veya alanında yetkin 

yerli ve yabancı etnomüzikologlarla ortak projeler geliştirmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 

ulusal ve uluslararası etkinliklerle tanıtımının yapılması ve arşivlerin uluslararası standartlara 

taşınarak dünyadaki önemli merkezlerden biri haline dönüştürülmesi, yayın, üretim, dağıtım alanının 

desteklenmesi ve nihayet hem sentetik hem de organik bilgi aktarımına dayalı faaliyetlerin toplumsal 

ya da yaygın etkisinin arttırılması gerekmektedir. Bunların gerçekleşebilmesi için ise devletlerin 

kültür politikaları çerçevesinde ve özellikle resmi müzik kurumları çatısı altında müzik arşivleri 

kurulmasına veya mevcut olanların geliştirilmesine yönelik yeni projelerin üretilmesine ivedilikle 

ihtiyaç vardır. 
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ИДЕНТТҮҮЛҮК САЯСАТЫ: АЛГАЧКЫ КӨЧМӨНДӨРДҮН ОБРАЗДУУ 

СҮРӨТТӨРҮНҮН НЕГИЗИНДЕ КОЮЛГАН БИЙ 

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ПОСТАНОВОЧНЫЙ ТАНЕЦ  

ПО МОТИВАМ ФИГУРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ 

IDENTITY POLITICS: STAGED DANCE BASED ON FIGURATIVE PAINTING  

OF EARLY NOMADS 

 

Аннотация: Ар бир этностук маданиятта аздыр-көптүр деңгээлде идентификациялык 

белги болуп саналган жана майрамдык иш-чаранын ажырагыс элементи болгон бий жана бий 

практикалары бар. Сахна алдындагы, сахнадан тышкаркы бий практикалары тарыхый жактан 

шартталган. Ошого карабастан, «салттарды ойлоп табуу» (социалдык курулуш) популярдуу 

ишке айланып баратат. Алгачкы көчмөндөрдүн образдуу живописинин мотивдери 

(петроглифтер) сахналаштырылган бийлердин жаңы предметтик коду боло алат. 

Аннотация: В каждой этнической культуре в большей или меньшей степени 

присутствует танец и танцевальные практики, являющиеся идентификационным маркером и 

выступающие обязательным элементом праздничного действия. До-сценические, сценические 

и вне-сценические танцевальные практики, как правило, исторически обусловлены. Тем не 

менее, «изобретение традиций» (социальное конструирование) становится востребованным 

занятием. Мотивы фигуративной живописи ранних кочевников (петроглифы) могут быть 

новым предметным кодом для постановочных танцев.  

Annotation: In every ethnic culture, dance and dance practices are more or less present, which 

are an identification marker and act as an obligatory element of the festive action. Pre-stage, stage 

and off-stage dance practices are usually historically conditioned. Nevertheless, the “invention of 


