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TÜRK TARIH KURUMU'NUN BASIN TOPLANTISI
Bir süreden beri bir dergi ile baz~~gazetelerde görülen ve belirli
bir kaynaktan ç~kt~~~~anla~~lan, Bas~mevimizle Kurumumuz aleyhindeki yaz~lar üzerine Yönetim Kurulumuzun verdi~i bir kararla 14 Eylül
1969 da Ankara'da Kurum merkezinde bir bas~n toplant~s~~düzenlenmi~tir. Bu toplant~da bas~na verilen yaz~l~~ bildiri a~a~~dad~r:
"Türk Tarih Kurumu, s~k s~k bas~nda kendisinden bahsettirmek,
çal~~malar~n~n reklam~n~~yapmak gibi usullere ba~vurmaz, bunu bir
bilim kurumu olma s~fatiyle ba~da~t~ramaz. Ancak bir süredir Kurumun varl~~~n~~toptan inkâr eden, Kurumu kamuoyunda küçük dü~ürmek isteyen nitelikteki yaz~lara kar~~~gerçekleri ortaya koymak amaciyle bu k~sa bildiriyi bilimsever bas~n~m~ za sunmak zorunlu~unu
duymu~tur :
Türk Tarih Kurumu bir bilim Kurumudur. Bu Kuruma her
isteyen üye olamaz. Nitekim Atatürk bu Kurumu 16 üye ile kurmu~tur. Bu tür Kurumlar~ n bütün dünyada üye say~s~~sm~rl~d~r.
As~l mesele Kurumun amac~ na hizmet edip etmemesi meselesidir.
) Kurum 1935 den bu yana yurdun çe~itli bölgelerinde yapt~~~~
ve hala on yerde devam etti~i kaz~larla Türk Tarihine ve Dünya
bilimine büyük hizmetler etmi~, Türk müzelerini zenginle~tirmi~,
Türk Turizmine yararl~~olmu~tur. Kurum bu kaz~lar~n sonuçlar~n~,
say~s~~otuzu bulan büyük bilimsel raporlarda yay~nlamak suretiyle
bütün dünyaya tamtm~~t~r.
2) Kurumun Türk Tarihinin çe~itli konular~~üzerindeki say~s~~
üçyüze yakla~an tamamiyle bilimsel ara~t~rmalar~, bugün bütün
dünya kitapl~klar~nca aranmakta, Üniversite ö~retim üyelerine ve
ö~rencilere kaynak eser vazifesi görmektedir. Bu eserler ~u memleketlerin bilim Kurumlar~~ile mübadele edilmekte ve Türk ö~retmenleri
ile ö~rencilerine yar~~fiyat~na sat~lmaktad~r : Almanya, Amerika,
Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan,
Cezayir, Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan,
Hollanda, ~ rak, Ingiltere, Iran, Ispanya, Israil, Isveç, Isviçre, Italya,
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Japonya, Kanada, K~br~s, Lübnan, Macaristan, M~s~ r, Norveç,
Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Suriye, Tunus, Yugoslavya,
Yunanistan.
Kurumun 1937 den beri ç~kard~~~~"Belleten" Türkiye'de
~imdiye kadar yay~nlanm~~~en ciddi, en düzenli bir bilim dergisidir.
Dünyan~ n ikiyüz elliden fazla Üniversite, Akademi ve bilim Kurumu
ile mübadele edilen bu dergi, Avrupa ve Amerika kitapç~ lar~n~n kataloglar~nda "nadir eserler" aras~nda geçmektedir.
Kurumun bugüne kadar düzenledi~i 6 tarih kongresi dünya
bilim adamlar~n~n kat~ld~~~~belli ba~l~~bilim kongrelerinden biri
haline gelmi~tir.
Kurum her y~l düzenledi~i Atatürk Y~ll~k Konferanslariyle
Türk ayd~nlar~ na tarih ve arkeolojinin en son verilerini sunmaktad~ r.
Kurumun 1958 den beri çal~~ makta olan "Atatürk ve Devrimleri Ara~t~rma Merkezi" Atatürk hakk~nda içerde ve d~~arda
yaz~lm~~~bütün kitap, bro~ür, makale ve ~iirlerin geni~~bir bibliyografyas~m haz~rlamakta oldu~u gibi, say~s~~3 bine yakla~an yay~nlar~~ da
toplam~§ bulunmaktad~r. Bu merkezde bir Atatürk foto~raf ve belge
ar~ivi kurulmaktad~r.
Kurum Türk tarihinin belli ba~l~~olaylariyle ki~ilerini y~ldönümlerinde anmay~~ve bunlar hakk~nda seminerler düzenlemeyi
program~na alm~~t~r. ~imdiye kadar ~bn-i Sina'n~n goo üncü ölüm y~ldönümü, Tanzimat~ n 125 inci, Edirne'nin fethinin 600 üncü, Kanuni
Sultan Süleyman'~n ölümünün 400 üncü y~ ldönümleri için seminerler
düzenlemi~tir. Bu seminerlerde okunan bildiriler ayr~ca yay~nlanmaktad~r. Malazgirt Sava~~'n~ n goo üncü, Büyük Türk Bilgini Birünrnin '000 inci do~um y~ldönümü için haz~rl~klar yap~lmaktad~r.
Kurumun yüz bin eseri a~an zengin kitapl~~~ndan bütün
ara~t~r~c~lar ve ö~renciler yararlanmaktad~r. Burada her gün yüzlerce
bilim adam~~ çal~~maktad~r.
g) Kurum Atatürk'ün kendisine b~rakt~~~~varl~~~~bir mirasyedi
gibi harcamam~~, onu de~erlendirmi~, bugün varl~~~~ 12 milyonu
bulan Türkiye'nin en modern Bas~mevini kurmu~, kitapl~~~, konferans salonu ve öteki tesisleriyle g milyonluk bir merkez binas~~
yapm~~, de~eri milyonlar~~bulan yüzbin ciltlik bir ihtisas kitapl~~~~
meydana getirmi~tir. Bu kitapl~~a Kurumun eski Ba~kanlar~ndan rahmetli Semsettin Günaltay'~n kitapl~~~~varisleri tara-
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fmdan ba~'~~land~~~~gibi Kurumun çal~~malar~n~~ takdir eden
Rahmetli Halil Edhem Eldem, Rahmetli Osman Ferit Sa~lam,
Say~ n Esat Fuat Tugay, Say~ n Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Rahmetli Ali Galip Pekel ailesi, Rahmetli Zeki Oral ailesi, ve Rahmetli
Cemal Pa~a ailesi çok zengin kitapl~klariyle ar~ivlerini arma~an
ettikleri gibi, Kurum Rahmetli Enver Pa~a'n~n Birinci Dünya Sava~~'na ait çok de~erli ar~ivini de sat~n alm~~~bulunmaktad~r.
~~o) Türk ve Türkiye tarihi üzerinde çal~~an dünyaca tan~nm~~~
büyük bilim adamlar~n~ n bir ço~u Kurum'un ~eref ve Muhabir
üyesi bulunmaktad~r.
Kurum'un bütün bu çal~~malar~~gerçek bilim adamlar~~ve bütün
dünyaca bilinmekte ve takdir edilmektedir.
Kurum Atatürk'ün çizdi~i yolda Türk tarihine ve dünya bilimine hizmet etmeye devam edecek, Kurum'u bu kutsal yolda hiç bir
güç engelleyemiyecektir."
ALMAN BÜYÜKELÇILI~I'NIN TÜRK TARIH
KURUMU'NA KITAP BA~I~I
Geçen Mart ay~ nda Ankara'da Alman kütüphanesinde 300 Alman
yay~nevinin kat~ld~~~~bir kitap sergisi aç~ lm~~t~. Her y~l Almanya'da
bas~ lan 30.000 kitaptan Türkiye'yi ilgilendiren 3800 kitap bu sergide te~ hir edildi. Alman Büyükelçili~i sergide bulunan tarihle ilgili
8o eseri seçerek bunlar~~Türk Tarih Kurumu'na arma~an etmi~tir.
De~eri 8000 Türk liras~~tutan kitaplar~~Alman Büyükelçili~i Kültür
Ata~esi Dr. Ekkehard Eickhoff 27 Ekim 1969 Pazartesi günü Türk
Tarih Kurumu'na getirerek Kurum Ba~kan~~Ord. Prof. Dr. ~evket
Aziz Kansu'ya — Kurum Genel Sekreteri Ord. Prof. Dr. Sedat Alp,
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal, Genel Müdür
Ulu~~I~demir ve Kitapl~k Müdürü Bayan Mihin Eren'in de bulunduklar~~bir toplant~da — ~u k~sa sözlerle sunmu~ tur :
"Say~n Ba~kan,
Size getirmi~~oldu~um bu küçük miktardaki kitaplar için herhangi bir merasim yap~lmas~~arzusunda de~ilim. Bu kitaplar~~Türk
Tarih Kurumu'na vermek bize bilhassa ~u sebeplerden dolay~~büyük
bir k~vanç vermektedir :
Manevi bilimler ve tarih, amaçlar~ na varmak için daima uluslararas~~i~birli~ine muhtaçt~ rlar. Türk Tarih Kurumu, bunu memle-

