TÜRK TARIH KURUMU'NUN YENI BINASI
Türk Tarih Kurumu y~llard~r özledi~i yeni binas~na dört y~ll~k yorucu bir çal~~madan sonra kavu~mu~~bulunmaktad~r. Kurum Nisan 1967 ba~~ndan itibaren gerek
bürolar~n~, gerekse kitapl~~~n~~yava~~yava~~yeni binas~na yerle~tirmeye ba~lam~~~
ve ta~~nma i~i Temmuz içinde sona ermi~tir.
V. Seri Atatürk Y~ll~k Konferanslar~ndan yedincisini üyeler~imizden Prof.
Tayyib Gökbilgin, 28 Nisan 1967 Cuma günü saat ~~7,3o'da yeni binam~z~n Konferans salonunda ilk defa vermi~~oldular. Bu münasebetle Kurumumuzun Ba~kan~~
Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ~u sözlerle konferans~~açt~lar:
"Say~n dinleyiciler ve misafirlerimiz;
Bugün Atatürk Y~ll~k Konferanslanm~z~n V. serisinin 7. konferans~n~~Say~n üyemiz
Prof. Tayyib Gökbilgin verecektir. Konusu "reni Belgelerin I~t~~~Alt~nda Kanuni Sultan
Süleyman Devrinde Osmanl~~- Venedik Münasebetleri"dir. Bildi~iniz gibi bu serideki konferanslannz~~geçen 28 Haziranda kaybetti~imiz rahmetli de~erli üyemiz Fuad Köprülü'nün
hât~ras~na tahsis edilmi~tir.
Bugünkü konferans~m~z~n mutlu özelli~i yeni binam~z~n bu güzel Oditoum'unda ilk
konu~ma olmas~d~r. Bu tarihi anda içten dile~imiz, bu kürsünün bilimsel gerçe~in ve gerçe~i
arayan, cesaretle ifade eden özgür dü~üncenin tribünü olmas~d~r.
Gerçekten Atatürk 1931 y~l~nda Türk Tarih Kurumu'na gönderdi~i bir mektupta aynen
~öyle diyordu:
"Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve buldu~umuza kani oldukça ifadeye cüret
gösteren adamlar olmal~y~z".
Onun bu sözleri Kurum'un mâned yap~s~n~ n ve faaliyetlerinin yol gösterici ~~~~~~niteli~indedir.
Gelecek konferans 12 May~s Cuma günü saat 17.30'da General Say~n Hulki Saral
taraf~ndan "Musul için harekât tasar~s~" konusunda verilecektir."
* **
Bu münasebetle binam~z~n yap~m~na ait tarihi bilgilerle özelli~ini burada
k~saca okuyucular~m~za sunal~m :
K~sa tarihçe.
Kurum 1944. y~l~nm Ocak aymda Cebeci caddesinde, Refik Saydam Sa~l~k
Enstitüsü kar~~s~nda 2857 metrekarelik bir arsa sat~n alm~~t~. Bu arsa 1947 y~l~~
sonunda T~p Fakültesi için devletçe kamula~t~r~ld~.
Kurum yeni bir arsa aram~ya ba~lad~. Bu arsan~n özellikle Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesine yak~n olmas~, Kurum'un çal~~malar~~bak~m~ndan, zorunlu
görünüyordu. Bina~n~zm yap~ld~~~~arsa bu bak~mdan en uygunu idi. Hükümet
kat~nda te~ebbüse geçildi ve 1949 y~l~~sonunda Bas~mevimizi de içine alan 2670
metrekarelik arsa Bakanlar Kurulu karariyle Kurumumuza sat~ld~.
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Yap~~Haz~rl~klar~~ve Bas~mevi Blokunun Yap~m~.
Kurum'un birikmi~~paras~~olmad~~~~için yap~~i~lerine hemen ba~lamak mümkün
de~ildi. Bu arada Genel Müdürümüzün yak~ndan tan~d~~~~Yüksek Mimar Doçent
Dr. Turgut Cansever, Bas~mevi ve Kurum binalar~~için bir proje tasla~~~haz~rlamay~~ kabul etti. Cansever'in haz~rlad~~~~ilk proje Yönetim Kurulunca be~enildi
ve 1952 yaz~n~n ba~~nda Bas~mevi blokunun yap~m~na ba~land~. Bu arada a~~r bir
hastal~k geçiren Mimar Turgut Cansever, bu k~sm~n kontrolü ile me~gul olamad~;
bu yüzden de Bas~mevi blokunda istenilen kalite elde edilemedi. Bas~mevi bloku iki
y~lda bitirildi. Bundan sonra as~l binan~n yap~m~na kadar 9 y~l geçti. Bu arada
Kurum y~ll~k küçük artt~ r~mlar~n~~bir kö~eye koymakta idi.
Kurum'un çal~~malar~~ artt~kça ve hele kitapl~~~~büyük bir h~zla büyüdükçe Dil
ve Tarih - Co~rafya Fakültesinde Kurum'a ayr~lan yer dar gelmiye ba~lad~.
Esas Binan~n Yap~m~na Ba~lanmas~.
Kurum binas~n~n bir an önce yap~lmas~~gerekiyordu. Nihayet Turgut Cansever
ve arkada~~~Yüksek Mimar Ertur Yener'le esas yap~n~n projeleri üzerinde çal~~malar~~
için 1961 yaz~nda bir sözle~me imzaland~. Projelerin haz~ rlanmas~~ iki y~l sürdü
ve 1963 y~l~n~n Haziran~nda küçük bir törenle binam~z~n temeli at~lm~~~oldu.
Yap~n~n Özellikleri.
Bir bodrum ve üç esas kattan ibaret olan binam~z~n yap~~ alan~~her katta bin
küsur metre karedir. Yap~~ i~i dört y~lda bitirilmek üzere planlanm~~t~. Bu plan
aksamadan uyguland~.
Türk Tarih Kurumu binas~, Kurum'un çal~~malar~n~n yap~lmas~n~~sa~layacak
bir ilim merkezi olarak dü~ünüldü.
Bina, kütüphane, konferans salonu, özel çal~~ma odalar~~ve Kurum Yönetim
bölümünü içine almaktad~r.
Kütüphane 200.000 kitapl~k bir depoya sahiptir. Okuma Salonu, her okuyucuya
özel bir çal~~ma yeri sa~l~yacak ~ekilde tertiplendi. Özel çal~~malara imkân verecek,
ilim adamlar~n~n misafir edilebilecekleri ve çal~~abilecekleri odalar düzenlenerek
de~i~ik seviyede ilmi çal~~ma ve ara~t~ rmalar için gerekli imkanlar haz~rland~.
Kurum'un ilmi ve idari maksatlarla düzenleyece~i toplant~lara tahsis edilmek
üzere iki yüz ki~ilik bir Konferans ve k~ rk ki~ilik bir Toplant~~Salonu yap~ld~.
Kurum Yönetimi için gerekli hizmet odalar~na yer ayr~ld~.
Kütüphane, ilmi çal~~ma odalar~, konferans ve toplant~~salonlann~n ve buralarda
cereyan edecek her türlü faaliyetin yönetimi ile görevli olan Kurum idare k~sm~n~n
s~k~~ bir ba~lant~sm~~ve bütünlü~ünü; ayn~~zamanda de~i~ik faaliyetlerin müstakil
ve sakin özel çevrelere sahip olmas~n~~sa~lamak için, bu faaliyetlerin bütünlü~ünün
bir ifadesi ve neticesi olarak yap~, bir "Orta Hol" etraf~nda tertiplendi.
Çevresindeki yap~lar~n iri kütleleri yan~nda nisbeten küçük bir hacme sahip
olan Kurum binas~n~~hem çevrenin bu ezici etkisinden korumak ve hem de çevrenin
hareketlili~ine kar~~~Kurum faaliyetlerinin muhtaç oldu~u sükûneti sa~lamak
zorunlu~u dolay~siyle de bina d~~a kar~~~kapal~, orta avlu vazifesi gören bu "Orta
Hol" etraf~nda düzenlendi.
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Müstesna bir itina ile in~a edilen binan~ n betonarme iskeletinde aç~ k betonlar,
Ankara ta~~~ile i~lenmi~~ta~~duvarlar, alüminyum do~ramalar, dö~emelerde Marmara mermeri kullan~ld~ . Betonarme iskelet, Ankara ta~~n~n rengi ile ahenk te~kil
edecek ~ekilde renklendirildi.
Mobilyalar me~eden imal edildi. Süldineti gerektiren mahallerde dö~eme hal~~
ile kapland~. Görü~ ü kontrol etmek üzere kafeslerden, güne~~kontrolü gereken yerlerde ise ah~ap storlardan faydalan~ld ~.
imkan nisbetinde ülkenin tarihi malzemesinin tekrar de~erlendirilmesine
çal~~~ld~.
Mahal düzenlemede, biçimlendirmede ve malzeme seçiminde mimarinin ça~da~~
ve mahalli sorunlar~ na yönelindi ve gerçek çözümlere ula~maya çal~~~ld~.

KURUM'UN DIL VE TARIH - CO~RAFYA FAKÜLTESINDEN AYRILMASI MÜNASEBETIYLE FAKÜLTE
DEKANLIGINA YAZILAN VEDA YAZISI
Ankara : 15. V. 1967

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesi Dekanl~~~na
25 y~ l Kurumumuzu sinesinde bar~ nd~ ran Atatürk'ün büyük eseri Dil ve
Tarih - Co~rafya Fakültesinden yeni binam~za ta~~naca~~m~z bu günlerde, Fakültenin bundan önceki ve bugünkü yöneticilerine Kurumumuzun en derin ~ükran
duygular~n~~iletmekle onurlanmaktay~z.
Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi gibi Atatürk'ün Türk
milletine en büyük arma~anlar~ndan biridir. ~kisi de ayn~~amaca hizmet için kurulmu~ tur. O kadar ki Fakültenin kurulu~ una Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun o
zamanki Ba~kan~~Say~ n Hasan Cemil Çambel'i memur etmi~ , yeni binan~n planlar~~
haz~rlan~ rken de burada Tarih ve Dil Kurumlar~~ için birer yer aynlmas~ n~~emir
buyurmu~tu. Bu hât~ray~~anmaktan maksad~m~ z, her iki kurulu~ un birbirine en
s~k~~ ve tarihi ba~larla ba~l~~ bulundu~unu belirtmektir. Yeni binam~z~n arsas~n~~
seçerken de bu yak~nl~~a dikkat edilmi~tir. Her iki kurulu~ un bundan sonra da ayn~~
s~k~~ i~birli~i içinde Atatürk'ün kutsal amac~ na yönelmi~~olarak birlikte çal~~acaklar~na inan~ yoruz ve bu inançla de~erli müessesenizi ve onun vefakar ö~retim
üyelerini ve idarecilerini en derin sayg~ lar~m~zla selâmhyoruz.
Türk Tarih Kurumu Ba~ kan~~
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TürkTar ihKurumu'nun yeni binas~nda toplant~~s

Türk Tarih Kurum binas~n~n cepheden görünü~ü
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Konferans salonu

Okuma salonu

Kitap deposundan bir bölüm

