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TÜRK TAR~H KURUMU HEYET~'N~N
MOSKOVA-PETERSBURG Z~YARET~~VE ~LM~~~~B~RL~~~~
PROTOKOLLER~~
Bilindi~i üzere Rusya, gerek ilk dönem Türk tarihinden Osmanh'ya, gerekse Osmanl~~Devleti'nden günümüze kadar, Türklerle yak~n ba~lant~s~~olan bir deviettir. Bu sebeple Türk tarihinin eksiksiz yaz~labilmesi için, bu ülke ar~iv ve belgelerinin ülkemiz tarih ara~unc~lannca görütüp de~erlendirilmesi ~artt~r. Ancak Sovyetler Birli~i zaman~nda, ülkelerimiz aras~ndaki rejim
farklihklan nedeniyle, bu ülkedeki zengin ar~iv ve kütüphanelerin kullan~lmas~~mümkün olamam~~ur. Bu defa Soyveder Birli~i'nin parçalanmas~~ile bugün bu imkân ortaya ç~km~~t~r. Bu
sebeple Kurumumuz taraf~ndan Rusya Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü mensuplanyla kurulan temas sonucu, bu kurumu temsilen iki üye ülkemize davet edilmi~~ve Türk Tarih
Kurumu'nda "Rusya Ar~ivlerindeki Türk Tarihi ile ilgili Belgeler' konusunda bir konferans verdirihni~tir. Bu konferans sonras~nda bu temsilcilerle, 25 Eylül 1995'te tarih ara~t~rmalar~~konusunda bir ön protokol imzalanm~~ur. Bu protokol çerçevesinde ise, nihai bir i~birli~i anla~mas~~
yapmak ve temaslarda bulunmak üzere Rusya Bilimler Akademisi taraf~ndan 3-9 Mart 1996 tarihleri aras~nda Moskova'ya davet edildim. Belirtilen tarihler aras~nda gerçelde~tirdi~imiz ziyaret
ve bu ziyaret s~ras~nda "Türkiye Tarihine Ait Ar~iv Belge ve Malzemelerinin Yayunlanmas~~Ala-

n~nda ~~birli~i Protokolü" ile "Türk-Rus Tarihçiler Karma Komisyonu Kurulu~~ve Çal~~ma Sözle~mesi' imzalanm~~ur.
Bu iki anla~ma, "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Aras~ndaki ili~kilerin Esaslar~~
Hakk~ndaki Anla~ma"n~n 11 ve 17. maddelerinde yer alan bilimsel i~birli~i maddelerine dayand~nlm~~~ve Rusya Bilimler Akademisi Tarih Bölümü Ba~kan Yard~mc~s~~(Ba~kan vefat etti~i için
vekâleten) ile ortakla~a bir "Muhura" yayunlannu~ur.
Moskova ve Petersburg'daki 26 civar~ndaki ar~iv ve kütüphanede yapt~~~m~z incelemede,
milattan öncelere kadar uzanan Türk tarihi ile Osmanh ve Türkiye Cumhuriyeti tarihlerine ait
çok k~ymetli belgeler görülmü~tür. özellikle her iki dönemdeki Rus elçilik ve istihbarat servislerinin raporlan, Kurtulu~~Sava~~nuzla ilgili belgeler, haritalar, plânlar, resimler tarihimiz aç~s~ndan muhakkak de~erlendirilmesi gereken belgelerdir. Yapt~~~m~z protokol gere~i ilk olarak Rus
ar~ivlerindeki Türk tarihi ile ilgili belgelerin bir katalo~unun yap~lmas~~ve daha sonra da bunlann yay~nlanmas~~plânlannu~t~r. Nitekim ilk 18 ar~ive ait katalog, daha önceki ön protokol çerçevesinde haz~rlanm~~~ve tarafinuza verilmi~tir. Rusça olarak haz~rlanm~~~olan katalog, Türkçeye
de çevrilerek Kurumumuz taraf~ndan Türkçe ve Rusça olarak derhal yapmlanacakur. Ard~ndan
bu belgelerin bir seri halinde faksimile ne~rinin yap~lmas~~da plânlanm~~ur. Ayr~ca yine ilk i~~
olarak resim ve plânlardan te~ekkiil eden bir dizi albümün de haz~rlanmas~~kararla~unlm~~ur.
Ziyaretimizin en önemli bölümlerinden biri, Askeri Tarih Enstitüsü ile Devlet Askeri Tarih
Ar~ivi'ni ziyaret olmu~tur. Askeri Tarih Enstitüsü Ba~kan~~Tu~general Dr. Valeri N. Vartanov ile
yapt~~~m~z görü~mede, haz~rlad~klar~~Askeri Ansiklopedide Türkiye ile ilgili bölümün Türk
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Tarih Kurumu'nun tashihinden geçtikten sonra yay~ nlanmas~~öngörülmü~tür. Keza ~arkiyat
Enstitüsü ile Moskova Devlet Üniversitesi Asya-Afrika Fakültesi'nde, Türkiye'den gönderilecek
yüksek lisans ve doktora ö~ rencilerine gerekli ilginin gösterilmesi ve Rusça ö~renmelerinde
yard~mc~~ olunmas~, ar~ive giri~~için gerekli iznin enstitüce sa~lanmas~~kararla~ur~lm~~ur. Bu hususlar i~birli~i protokolüne konulmu~ tur. Yine karma komisyonun çal~~malar~~ve i~birli~i konular~~da protokolde yer almaktad~r.
Prof. Dr. Yusuf HALAÇO~LU

