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Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı bünye-
sinde faaliyet gösteren, Türk Askeri Tarih Komisyonu Başkanlığı 
tarafından düzenlenen "XIX. Uluslararası Askeri Tarih Kolokyu-
mu", 17-24 Temmuz 1993 tarihleri arasında, İstanbul'da Askeri 
Müze ve Kültür Sitesi salonlarında icra edilmiştir. 

Konusu; "I. ve II. Dünya Savaşları Arasındaki Dönemin (1918-
1939) Askeri Tarih Açısından İncelenmesi" olan bu kolokyuma 31 
ülkeden 150 delege 90 refakatçi katılmıştır. 

17 ve 18 Temmuz 1993 günleri; yerli ve yabancı delegelerin 
birbirleriyle tanışmaları, Askeri Müze'nin gezilmesi, Mehteran gös-
terisinin izlenmesi, İstanbul Boğazının yatla gezilmesinden sonra, 
19 Temmuz günü bilimsel oturum programı başlamıştır. 24 Tem-
muz 1993 tarihine kadar devam eden, (21 Temmuz hariç) her gün 
dört oturum halinde sürdürülen bilimsel toplantılarda, 48 yabancı 4 
yerli bilim adamı, konu ile ilgili birdirilerini sunmuş, 24 Temmuz 
1993 günü ise "Yeni Dünya Düzeninde Barış Yollan" konulu panel 
düzenlenmiştir. Ü. Halûk BAYÜLKEN'in yönettiği panele, Fransa, 
ABD, Türkiye ve Almanya'dan bilim adamlan konuşmacı olarak 
katılmışlardır. 

Kolokyum esnasında; 19 ve 22 Temmuz'da iki oturum halinde 
"Uluslararası Askeri Tarih Arşiv Komitesi"nin, 20 Temmuz 
1993'de ise tek oturum halinde "Uluslararası Askeri Tarih Bibliyog-
rafya Komitesi "nin toplantılan da icra edilmiştir. 

21 Temmuz 1993 günü, bilimsel toplantı yapılmamış ve kolok-
yuma katılan delegeler ve refakatçilere İstanbul'un tarihi ve kültürel 
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değerleri gezdirilip görülmeleri sağlanmıştır. Aynı günün akşamı 
ise, Atatürk Kültür Merkezinde Devlet Halk Dansları Toplulu-
ğu'nun gösterileri izlenmiştir. Kolokyumun bitmesinden sonra, 25 
Temmuz 1993 tarihinde yabancı delegeler ve refakçileri için, Kapa-
dokya ve İzmir Bölgesine iki tur programı düzenlenmiştir. 

İki savaş arası dönemin askeri ve siyasi olayları ile ilgili son 
derece orijinal, bilimsel değeri yüksek, arşiv belge ve dokümanları-
na dayalı olarak hazırlanmış bildirilerin sunulduğu kolokyum son 
derece başarılı geçmiştir. Bildirilerin sunulması esnasında ve son 
gün icra edilen panel esnasında, kolokyuma katılan delegeler, çok 
heyecanlı tartışmalar ve içten bilgi alışverişlerinde bulunarak bilim-
sel seviyeye artırmışlardır. 

XIX. Uluslararası Askeri Tarih Kolokyumu, yerli ve yabancı 
bilim adamlarının bilgi alışverişlerinde, bilimsel tartışmalarına, ta-
nışmalarına çok uygun bir zemin hazırladığı gibi; Türkiye'nin sahip 
olduğu Tarih ve Kültür değerlerinin geniş bir biçimde tanıtılmasına 
da yol açmıştır. Kolokyuma katılan yerli ve yabancı bilim adamları, 
son derece iyi duygularla İstanbul'dan ayrılmışlardır. 


