ULUSLARARASI IKINCI DÜNYA SAVA~I
TARIHI KOMITESI
Merkezi Paris'te bulunan bu uluslararas~~ örgüt, ad~n~n da i~aret etti~i gibi,
Ikinci Dünya sava~~n~n objektif ve do~ru tarihinin saptanmas~~ve yaz~lmas~~amaciyle
uluslar aras~nda çal~~may~~ sa~lamak için kurulmu~~bir örgüttur. En son y~llar~n
tarihi ile de yak~ndan ilgilenen Türk Tarih Kurumu, bu örgüt'e üye olmakta, tarihsel
ara~t~rmalar ve dolay~siyle yurdumuzun tarihinin karanl~k kalm~~~tarihsel ayr~nt~lar~n~~ ~~~~a kavu~turmaya yarayacak çabalar bak~m~ndan gerçek fayda görmü~,
bu üyelikte bir sak~nca olmad~~~~mütalâas~n~~ D~~i~leri Bakanl~~~m~zdan ald~ktan
sonra üye olmu~~ve Kurumun üyelerinden Ord. Prof. Enver Ziya Karal'~~temsilci
olarak seçmi~tir. Halen Merkez Komitesi ile Türk Tarih Kurumu aras~ndaki temaslar ad~~geçen Profesör kanal~yla sa~lanmaktad~r.
Frans~zca ad~~"Comit International d'Histoire de la
olan komitenin amac~~ ve etkenlikleri:
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Guerre Mondiale"

Komite, 1967 y~l~nda Paris'te kurulmu.~ tur. Statüsünde amac~n~n "Ikinci
Dünya sava~~~devresine de~gin tarihsel ara~t~rmalar~~ te~vik etmek ve bu alandaki
çal~~ malarda i~birli~i sa~lamak" denmektedir.
Bu i~birli~i dü~üncesi, çe~itli uluslardan birtak~m tarihçiler aras~nda daha
1955 y~l~~içinde belirmi~tir. Bu y~l, Italyan tarihçisi Ferrucio Parri'nin önayak
olmas~yla çe~itli Avrupa uluslar~ndan tarihçiler, aralar~nda, henüz bir statü'sü
olm~yan, resmi bir niteli~i olm~yan bir komite kurmu~, ve "Ikinci Dünya Sava~~nda
Avrupa'n~n i~gali ve direni~~hareketleri" konusu üzerinde uyumlu (ahenkli) bir
çal~~maya giri~mi~lerdir. Bu komite ayr~ca da uluslararas~~konferanslar tertiplemi~tir.
Konferanslar, 1958'de LR•ge'de, 1961'de Milano'da, ~~963'te Karlovy-Vary'de
(eski Karlsbad'da), 1965'te Viyana'da toplanm~~t~r. Bu son toplant~ya kat~lan
tarihçiler, toplant~dan hemen sonra resmi nitelikte uluslararas~~bir komite kurulmas~n~~ve Ikinci Dünya Sava~~~Tarihi konusundaki çal~~malar~n kadrosunun geni~letilmesini kararla~t~rm~~lard~r. 1967 May~s~nda Paris'te yap~lan toplant~da, o
güne dek haz~rlanm~~~olan statü kabul edilerek, Komite meydana gelmi~tir.
Kurulu~un ard~ndan ~kinci Dünya Sava~~na do~rudan do~ruya kat~lm~~~ya da
sava~la dolay~siyle ilgisi olmu~~olan bütün ülkelere, bu arada da Türkiye'ye, Komiteye kat~lma daveti gönderilmi~tir. Bugün Do~u'dan olsun Bat~'dan olsun, bütün
Avrupa ülkeleri, Amerika Birle~ik Devletleri, Kanada, Israil, Komite'de uyedirler.
Komite, bir de UNESCO'nun "Insan Bilimleri Direktörlü~ti"ne ba~l~~ "Uluslararas~~ Tarihsel Bilimler Komitesi' ne üyedir.
Komitenin yürütmekte oldu~u etkenlik, yap~t, belge ve ara~t~r~c~~de~i~-toku~u
çerçevesi içinde kalmaktad~r. Bu nedenle Komite, Ikinci Dünya Sava~~~tarihi konusundaki çal~~malar alan~nda geni~~bir kar~~la~t~rma ve bulu~ma taban~~sa~lamaktad~r.
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Uluslararas~~Komitenin ulusal komiteler üzerinde hiçbir yetki ve nüfuzu söz
konusu de~ildir. Ulusal komiteler, yurtlar~ndaki tarihsel ara~t~rmalar üzerine
Uluslararas~~Komiteye bilgi verir ve yap~t ve ara~t~rmac~~de~i~-toku~tu~da ve uluslararas~~konferanslar tertiplemede Uluslararas~~Komite ile ba~lant~~ ve i~birli~i
halinde bulunur.
Komite üzerine daha somut bilgi vermek umuduyla Frans~z Ulusal Komitesi
üzerinde biraz dural~m. Uluslararas~~Komite ile Paris'te ayn~~binada bulunan bu
ulusal komite 1954'te "Comit d'Histoire de l'Occupation et de la Lib&ation de la
France" (Fransa'n~n i~gali ve kurtulu~u tarihi komitesi) ad~~alt~nda kurulmu~, ~ g6~ 'de
"Comit d'Histoire de la 2 e Guerre Mondiale" (~kinci Dünya sava~~~Tarihi komitesi) ad~~ile Frans~z Milli E~itim Bakanl~~~na ba~lanm~~~ve sonra 1967'de kurulan
Uluslararas~~Komiteye kat~lm~~t~r. Uluslararas~~komitenin ad~~Frans~z Komitesinin
son ad~ndan al~nm~~t~r.
Frans~z Ulusal Komitesinin bilimsel a~~rl~~~n~~tarihçiler meydana getirmekle
birlikte, yönetim bak~m~ndan Ba~bakanl~~a ba~l~~ ve bilimsel ara~t~rmalarla ilgili
bütün bakanl~klar~n temsilcilerinin de kat~ld~~~~bir yönetim kurulunca yönetilmektedir. Ba~l~ca etkenli~'i, "Revue d'Histoire de la 2 e Guerre Mondiale" adl~~
dergide ~ kinci Dünya sava~~na de~gin çal~~malar~~ yay~mlamakt~r. Bu derginin
çe~itli ülkelere ili~kin özel say~lar~~ aras~nda, Balkanlar bölgesinden Romanya özel
say~s~~ç~km~~t~r. Yunanistan özel say~s~~ ç~kmak üzeredir. Ç~km~~~olan bir özel say~s~~
(No 74), Balkan Sorunlan'n~~ele almaktad~r. Türkiye için de bir özel say~~dü~ünülmektedir. ~~te Türk Tarih Kurumuna ilkin bu amaçla ba~vurulmu~, sonra ili~kiler
geni~leyerek Kurumun üyeli~ine kadar gidilmi~tir.
Nisan~nda Paris'te bir "Akdeniz'de ~kinci
Frans~z Ulusal Komitesi ayr~ca 1969
Dünya Sava~~" kollokium'unu teriplemi~tir. Uluslararas~~ olan bu kollokium'un
Türkiye için ne kadar ilginç olmu~~oldu~u üzerinde durmaya lüzum yoktur.
Uluslararas~~ Komite ayl~k bir haber bülteni yay~mlamaktad~r. Bu bülteni
Kurum 1969'dan beri muntazam olarak almaktad~r. Bültende Komiteyi ilgilendiren
haberler yer almaktad~r. örne~in : Gündeminde yeni üye kayd~, aidat, çal~~malar,
vb. vard~ r. Bu bültenin ço~u zaman iki ayl~~~~bir arada yay~rr~lanmaktad~r.
Komitenin ayr~ca da yerel durumlar~~söz konusu eden bültenleri var. Bize gönderilen bir tanesi, Indre ilinin 940- ~~944 te i~gal alt~ndaki durumunu incelemektedir. Bunda i~gal, direni~, Frans~zlar~n sürgüne gönderilmesi söz konusudur.
Öte yandan, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Frans~zca Bölümü mezunlar~ndan
Gündüz Turhano~lu'nun Prof. Bedreddin Tuncel'in yönetimi alt~nda "Fransa'da
Alman i~galinin Frans~z edebiyat~na etkileri" üzerinde Frans~zca bir doktora tezi
haz~rlad~~~~Komite genel sekreterine bildirilmi~~ve genel sekreter Bay H. Michel'den,
bu çal~~man~n Komitece çok olumlu kar~~land~~~n~~ve aday Fransa'ya gelirse kendisine türlü bilimsel yönlerden yard~m edilece~ini bildiren bir cevap al~nm~~t~r.
N. H.

