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TÜRK TARIH KURUMU BINASININ
AÇILIS TÖRENI
Yap~m~~ dört y~ l süren (Haziran 1963 - Nisan 1967) Türk Tarih Kurumu
ve Türk
binas~n~n aç~l~~~ , 12 Kas~m 1967 Pazar günü saat I7'de Cumhurba~kan~~
n
Cevdet
Sunay
ve
Türk
Tarih
Kurumu'ndan
Tarih Kurumu Koruyucu Ba~kan~~Say~
yüksek ilgisini hiç bir zaman esirgememi~~bulunan Say~ n Ismet Inönü ile seçkin
davetlilerin ve Kurum üyelerinin bulundu~u bir törenle yap~lm~~~ve töreni bir kokteyl
ile "Eti Güne~i" adl~~ bir kültür filmi izlemi~tir.
Gerek mimari üslübu, gerekse kullan~~l~~~~bak~m~ndan ba~ kentin en güzel
ve takdirini
binalar~ ndan biri olan Kurum binas~ , bütün davetlilerin hayranl~~~n~~
Ertur
Yener
gerek
~mc~s~~
n
mimarlar:
Turgut
Cansever'le
yard
kazanm~~ , binan~
Cumhurba~kan~m~z, gerekse öteki davetliler taraf~ndan kutlanm~~ lard~ r.
Saat 17'ye be~~kala Say~ n Cumhurba~kan ~~ ve hemen sonra Say~n Inönü Kurum
~klar~~
binas~n~~ ~ereflendirmi~lerdir. Say~n Ba~bakan Demirel Ankara'da bulunmad
~~lard~r.
ler,
fakat
bir
Telgraf
la
Kurum
yöneticilerini
kutlam
için gelememi~
Saat tam 17'de Kurum Ba~kan~~ Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu a~a~~daki
söylevle töreni açm~~ lard~ r :
~n~n
"~u anda yüksek huzurunuzla apli~ms yapaca~~n~ tz Türk Tarih Kurumu binas
n
temelinde
sizlere
Bu
binan~
at~ld~.
ay~nda
Haziran
temeli, bundan 4 y~l önce 1963 y~l~n~n
~imdi okuyaca~~ m bir belge gömülü bulunmaktad~r:
iyle ve O'nun yüksek koruyucu
'12 Nisan 1931'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buyru~
~u tesisin
Ba~kanl~~~~alt~ nda kurulan Türk Tarih Kurumu, yine O'nun vasiyetnamesiyle kurdu
Milletleraras~~
~)*
geçen
çal~~malar
~l~~
geliri ile çal~~malar~na devam etmektedir. Kurum 32 y
bir ~öhret ve itibar kazanm~~t~r. 193~'den 1941 y~l~na kadar Ankara Halkevi'nde, 1941'den
sonra da yine Atatürk'ün buyru~iyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'r~de
lemi~,
ayr~lan özel bir bölümde çal~~makta idi. Bu süre içinde Kurumun çal~~ma alan: çok geni~
ve
müstakil
bir
binaya
olan
ihtiyaç
daha
geni~~
oldu~undan
t
büyün~ü~~
kitapl~~
yay~nlar: artm~~,
artm~~t~ r. Bugün temelini att~~~m~z bu bina bu zorunlu~un eseridir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü Cumhurba~kan: Cemal Gürsel'in ve Ba~bakan Ismet
Inönü'nün iktidarlanna nutlayan temel atma törenine devrin devlet adamlar~~ve Kurum üyeleri
kat~lm~~~bulunuyor.
Daha önce yap~lm~~~bulunan Ba.sunevi ile bir bütün olan bu ilim saray~n~n insanliga,
Türk milletine ve Türk Tarih Kurunufna yararl~~olmas~n~~diliyoruz.'
Say~n misafirlerimiz,
Atatürk 1931 y~ l~nda Türk Tarih Kun~mu'na gönderdi~i bir yaz~ da `Biz daima hakikat
arayan ve onu buldukça ve buldu~umuza kani oldukça ifadeye ciiret gösteren adamlar olmay~l~z'
~~~k
demi~tir. O'nun bu sözleri Kurum'un ~nimed yap:s~na ve faaliyetlerine yol gösteren bir
niteli~indedir.
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Atatürk 1935 y~l~ nda Türk Tarih Kurumu için bir çal~~ma ve ara~t~ rma program~~
haz~rlam~~t~ . Arkada~~m~ z Ul u ~~l ~~de n~~ i r'in Kurumumuz yay~n organlar~
ndan biri olan
Belleten'de yay~nlad~~~~ 'Atatürk'ün buyru~uyla Türk Tarih Kurumu için haz
~ rlanan
bir program tasar ~s~ ' (Belleten Cilt XXVII, say~~108-1963) O'nun evrensel tarih ve özellikle
Türk Tarih görü~ünün uygulanmas~~ için Tarih Kurumu'na ve yeni ku~aklara i~aret
etti~i
geni~~ufuklar ve çal~~ma alanlartd~ r.
Onun için Kurumumuz Büyük Atatürk'ün Türk rönesans~na a~~ k ruhunun buradan bilim
ve hakikat u~runa yol gösterici ~~~nlar~nz saçaca~tna inan~yoruz. Türk Tarih Kurumu'nun
binas~ , belirtmek isterim ki, yaln~z Atatürk'ün Kurum'a sa~lad~~~~maddi imkdnlarla yap~
lm~~t~ r.
Türkiye I~~Bankas~~150.000 liral~k bir ba~~~ta bulunmu~tur. Türkiye ~~~Bankas~~
idarecilerine
bu vesile ile içten te~ekkürlerimizi sunuyoruz.
Binam~z~n de~erli Mimar: rüksek Mimar Doçfr~ t Dr. Turgut Cansever'le, yard
~mc~s~~
Yüksek Mimar Ertur rener'e ve binan~n in~aat~nda eme~i geçenlere candan te~ekkür ediyoruz.
Bir mutlulu~umuz da Kurumumuza geçen ay onbin ciltlik zengin tarih ve diploma t
~k
tarih kitapli~~n~~ hibe eden eski Hariciyecilerimizden Say~n Esad Fuad Tu~ay'm ~u
anda aram~zda bulunmas~d~ r. Bu vesile ile kendilerine en s~cak te~ekkürlerimizi tekrarl~
yaca~un.
Sözlerimi Say~n ~smet Inönü'nün Atatürk'ün ölümünden sonra Kurum'a yazd~~~~ve bugün
O'nun ünlü Alman heykeltra~! Thorak'~ n eseri olan granit büstünün alt~na dizdirdi~imiz ~u
sözleri ile bitiriyorum.
'Sevgili Ebedi Atatürk!
Tarih Kurumu'ndan bekledi~in maksatlar~~ biz ve bizden sonra gelecekler, a~k ile takip
edece~iz.'
Sayg~~ ve te~ek,<ürlerimi sunar~ m."
Ba~ kan, söylevini bitirdikten sonra Say~n Cumhurba~kan ~
ndan kurdelay~~ kesmesini rica etmi~ tir. Say~ n Cumhurba~kan~m ~ z büyük bir nezaket ve kadirbilirlik
göstererek kurdelay~~ kesmesini Say~ n Inönü'den rica etmi~, Say~ n Inönü bu ricay~~
kabul ederek kurdelay~~ kesmi~~ve bina dâvetliler taraf ~ ndan gezilmi~tir. Say~
n Cumhurba~kan~m ~ zla Say~ n Inönü'nün ve öteki say~
n dâvetlilerin özel cleftere yazmak
Iütfunda bulunduklar~~ an~ lardan bir kaçln~~ buraya al~yoruz :
"Atam~z~ n bir hediyesi olan Türk Tarih Kurumu'nu kendi binas~
na yerle~mi~~
görmekle sevinç duymaktay~m. ~imdiye kadar oldu~u gibi bize daha çok eserler
verece~ine eminim. Bu u~urda çal~~anlar ~~ candan tebrik ederim."
Cumhur B~k.
CEVDET SUNAY

"Türk Tarih Kurumu Büyük Atatürk'ün her eseri gibi bir hayal gibi do~du,
göz kan~azt~ran bir Abide haline geldi. Henüz genç ya~ tad~ r. Ehliyetli ellerdedir.
Olgunluk devirleri çok feyizli olacakt ~ r. Her yeti~en nesil daha hayran olacakt ~ r."
IsmET INör•~ t:
"Tarih yapan Atatürk'ün tarih bitimine büyük arma~an~~ Türk Tarih Kuruinu'nu lâyik oldu~u güzel bir yap~ da görmekten mutluluk ve k ~vanç
duydum.
Tarihe ve günümüze ~~~ k tutan de~erli çal~~malar ~ nda ba~ar~ lar~ n~
n sürekli
olmas~n~~ dilerim."
BÜLENT ECEVIT
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"Alman Arkeoloji Enstitüsü ad~ na Türk Tarih Kurumu'na, yeni binas~nda
bundan sonra da güzel Türk Yurdunun tarihini ara~t~rmada ba~ar~l~~çal~~malar~n~n
devam~~ için büyük ~anslar dilerim."

PROF. DR. RUDOLF NAUMANN

"Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü ve bütün üyeleri ad~ na Türk Tarih Kurumu'nun
Müdürünü Kurum'un yeni ve muhte~em binas~ndan dolay~~ tebrik etmekle haz
duyuyorum. Bu ilgi çekici aç~l~~~törenine beni ve di~er üyeleri davet etti~inden
dolay~~ kendisine ve bütün Kurum mensuplar~na te~ekkür ediyorum."

MARY GOUGH
IAN TODD
SALLY TODD

"Türkiye ve Türk Tarih Kurumu, ilmi ara~t~ rmalar~~için yap~lan bu muhte~em
bina, kütüphane ve bas~ mevi için tebrik edilmelidir."
T. LAWRENCE ANGEL
Smithsonian Institution, U.S.A.
"Ankara'da bulunm~yan Alman elçisi ad~ na bu yüce müessesenin faaliyeti için
en iyi dilekler."
EKKEHARD EICKHOFF

Alman Büyük Elçili~i
Kültür Müste~ar~~
"Türk Tarih Kurumu'nun yeni binas~n~n aç~l~~~ nda bulunmak bize ~evk verdi.
Bu güzel eseri iftihar ve g~ bta ile gezdik. Yeni imkanlarla Kurum'un çok daha verimli
olmas~n~~bekliyor ve temenni ediyoruz."
PROF. DR. EMIN BILGIÇ

Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dekan~~
"UNESCO ad~ na Türk Tarih Kurumu'na selam ve iyi dileklerimi sunmaktan
haz duyuyorum. Bu Kurum, insanl~~~ n sanat, ilmi geli~meler ve b~rakt~~~~eserler
r. Kurumun çal~~için yapt~~~~evrensel çal~~ malariyle Türk Tarihinin bir an~t~d~
UNESCO'~erlidir.
eri
ilimler
için
çok
de
malar~~UNESCO ve onun gelene~i olan be~
için çok
~im
ilgisini
Türk
Tarih
Kurumu'na
getirdi
nun i~birli~ini ve canl~~
memnunum."
M. S. ADISESHIAH
UNESCO, Paris
KURUM BINASININ AÇILI~~TÖRENI DOLAYISIYLE
GÖNDERILEN KUTLAMA TELGRAF VE YAZILARI
Say~ n Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Ankara
ve u~urlu
Yeni binan~z~n aç~l~~~~dolay~siyle en iyi temennilerimi sunar, hay~rl~~
dilerim.
olmas~n~~
SÜLEYMAN DEMIREL
12.XI.1967
Ba~bakan
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Fransa'n~n Ankara Büyükelçisi Say~n G. de Juniac'
~n mektubu:

Say~n Ba~kan,
Yeni binan~z~ n aç~l~~~töreninde bulunamad~~~ mdan dolay~~
çok üzgünüm.
Bu vesile ile göndermi~~oldu~unuz dâvetiye beni çok duyguland~ rd~.
~ ki memleket
aras~ ndaki ili~ kilerde olan görevinizi çok iyi biliyorum. Ba
~ kan Inönü ile benim
yüksek selefim M. Massigli aras~nda tertiplemi~~oldu~unuz ilginç konu~
man~ n lütufkar yank~lar~~bana geldi. Besinden olan bir zehirlenme yüzünden bütün pazar günü
evde kapal~~kald~ m. Kusurumu mazur görmenizi rica ediyorum. Gelecek per
~embe
günü on be~~günlü~une Paris'e gidece~im. Dönü~
ümden hemen sonra sizi tekrar
görme~i arzu ediyorum. Say~n Ba~kan te~ekkürlerimi ve derin sayg
~lar~m~~sunar~m.
Ankara: ~~3.XI. ~~967
G. DE JUNIAC
Alman Arkeoloji Enistütitüsü Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. K. Bittel'in
telgraf~~:

Prof. ~evket Aziz Kansu
Türk Tarih Kurumu
Ankara
Yeni binan~z~n aç~l~~~~dolay~siyle candan tebriklerimi sunar, Türk Tarih Kurumuna gelecekteki çal~~malar~nda mutluluk ve ba~ar~ lar dilerim.
Roma : ~~ .XI.~ 967
B~TTEL
Münster Üniversitesi ad~na Prof. Dörner'in telgraf~~:

Türk Tarih Kurumu
Ankara
Ara~t~rmalar~ n temel merkezi olan yeni binan~z~n aç~l~~~~
dolay~siyle ~ahs~ m ve
Münster Üniversitesi ad ~ na candan tebriklerimi sunar, Kurumunuzun bilimsel
faaliyetlerinin devam~n~~ dilerim.
Münster: ~ o.XI.1967
PROF. DR. DÖRNER
Prof. Dr. Jan Rypka'n~n mektubu:

Say~n Ba~kan
Türk Tarih Kurumu'nun yapt ~ rd~~~~özel binas~na yerle~mi~~oldu~unu ö~
renince
çok sevindim. Sizi candan tebrik eder ve Kurumunuza gelecek y~llar için ba~ar~lar
dilerim. Ayn~~ zamanda dâvetiniz için çok te~ekkür ederim. Aç
~l~~~törenine katdamad~~~ mdan dolay~~çok üzgünüm.
Say~n Ba~ kan sayg~~ ve te~ekkürlerimi sunar~m.
Prag: 7.XI.1967
PROF. DR. JAN RYPKA
Prof. Dr. G. Jaeschke'nin mektubu:

Say~n Prof.
Yeni Kurum binas~n~n aç~l~~~törenini yürekten kutlular ve bu vesile ile sayg
~lar~m~~ sunar~m.
Münster: 5.XI.1967
G. JAESCHKE
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Holanda Tarih ve Arkeoloji Enistitüsünün telgraf ~~:

Say~n Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu :
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Ankara
Türk Tarih Kurumu yeni binas~n~n aç~l~~~töreni münasebetiyle göndermi~~
oldu~unuz nazik davete te~ekkür eder, halen Türkiye'de bulunamayan müdürümüzün ~ahsen bu törene i~ tirak edemedi~inden duydu~u üzüntüyü kendisi ad ~na
ifade ederek bütün Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü mensuplar~n~n yeni
binan~ n Türk Tarih Kurumu'na hay~ rl~~ ve u~urlu olmas~~ dileklerini iletir, ilim ve
ara~t~ rma alan~nda sonsuz ba~ar~ lar dilerim.
Istanbul I . XI. ~~967

Hollanda Tarih ve Arkeoloji
Enstitüsü Müdürü Ad ~na
HANDAN ALKIM

Türkiye i~~Bankas~~Genel Müdür Ferit Basmac~'n~ n mektubu:

Say~ n Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~
Ankara
Muhterem Efendim,
Kurumunuzun yeni binas~n~n aç~l~~~~münasebetiyle vaki davetinizi ald ~m.
O tarihte Ankara d~~~ nda olaca~~ mdan törene kat~lam~ yaca~~ m için mazur görülmemi rica eder, yeni binan ~n Kurum için hay~ rl~~ olmas~n~~ temenni ederim.
Sayg~lar~ mla.
~~ o Kas~ m 1967

FERIT BASMACI

rumu Ba~kan~~ Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu aç~~~ konu~mas~n~~yaparken.

Haberler

Haberler

Haberler

Say~ l~~ Cumhurba~kan~~ Cevdet Sunay ve bir k~s~m davetliler
Ba~kan~n aç~~~konu~mas~n~~dinlerken.

Haberler

Haberler

Say~n Cumhurba~kan~~ Genel Müdür Ulu~~~~demir'den
bina hakk~ nda bilgi al~rken

Haberler

Say~n Cumhurba~kan~~ve Say~ n Inönü toplant~~salonunda
Atatürk'ün sözlerini okurken.

Haberler

Say~ n Cumhurba~kan~~ Kurumun hat~ ra defterine duygular~ n~~yazarken.

Haberler

Say~ n Ismet Inönü Kurumun hat ~ ra defterine yazd~ klar~n~~okurken.

