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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
2003 yılından bu yana sistematik bir biçimde 
yürüttüğü Bina Kimlikleri ve Envanteri Proje-
si Cumhuriyet döneminde inşa edilen önemli 
mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve bu arşi-
vin toplumun tüm kesimleri ile paylaşılarak, 
kent kültürünün oluşumuna katkıda bulunul-
ması amaçlarıyla ortaya çıktı. 

Uzmanların ve akademisyenlerin bilgi dağar-
cığı ile gelişen proje çeşitli etkinliklerle kamu-
oyuna tanıtıldı. Proje kapsamında yer alan 
binaların akademisyenlerin ve uzmanların titiz 
seçimleri ile birlikte belirlenmesinin ardından 
Bina Kimlikleri Sergisi 3 etaplı olarak hazırlan-
dı. Bina Kimlikleri Sergisi sırası ile “Cumhuri-
yetin 10 Yılı”, “Cumhuriyetin 25 Yılı” ve “Cum-
huriyetin 50 Yılı” başlıkları ile yurtdışında ve 
yurt içinde pek çok üniversite, kamu kurumu, 
sergi salonu, çeşitli kentsel mekânlarda ve et-
kinliklerde sergilenerek, cumhuriyet dönemi 
mimarlık mirası kamuoyuna tanıtıldı. Her sergi 
ile birlikte ortaya çıkan Bina Kimlikleri Kata-
logu gerek mimarlık öğrencileri, gerekse de 
mimarlık ve kente ilgi duyan kesimlerce talep 
edilir hale geldi. Proje kapsamında Ankara’nın 
tarihi kent merkezi olan Altındağ bölgesine 
yönelik bir mimarlık rehberi de hazırlandı. 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi’nin amaç-
larının başında mimarlık ve kent kültürünün 
desteklenmesi olduğu kadar, mimarlık mes-
leğine ait bilgi birikiminin arttırılması da yer 
alıyor. Cumhuriyetin ilanından başlayarak 
günümüze kadar mimarlık üretim biçimlerinin 
anlaşılması, mimarlık tarihine katkıda bulu-
nulması, mimarlık tarihini şekillendiren olay-
ların ortaya çıkartılması, Türkiye’de mimarlık 
ortamını şekillendiren aktörlerin tartışılması 
konuları da projenin hedefleri arasında. Bu 
kapsamda Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi 
aynı zamanda bir arşiv projesidir. 

Cumhuriyet dönemi mimarlık ürünlerine yö-
nelik arşivin geliştirilebilmesi ve bu bilgi biri-
kiminin paylaşılması amacıyla proje kapsa-
mında farklı araçlar geliştirilmiştir. Web say-
fası üzerinden aktarılan bilgi birikimi, TMMOB 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arşivinin 
kullanıcılara açması ile daha fazla kesim tara-
fından kullanılabilir hale gelmiştir. 

Öte yandan elinizde tuttuğunuz bu kitapçık da 
projenin yan ürünlerinden biridir. Bina Kimlik-
leri ve Envanteri kapsamında yer alan yapılara 
dair bilgi birikiminin çoğaltılması amacıyla dü-
zenlenen Bina Kimlikleri Söyleşileri kullanıcı-
lar, kentliler, uzmanlar ve mimarları bir araya 
getirerek mimarlık, kent kültürü ve gündelik 
yaşam ilişkisi üzerine önemli köprüler kur-
muştur. Her Bina Kimlikleri Söyleşinde ortaya 
çıkan yapıya dair kapsamlı bilgiler ve değer-
lendirmeler elinizde tuttuğunuz kitapçıkta top-
landı. 

Mimarlık insanlığın ortaya çıkışından günü-
müze uzanan büyük bir serüven. Bu serüve-
nin bir kısmını aydınlatmaya yönelik başlatmış 
olduğumuz Bina Kimlikleri ve Envanteri Proje-
si yakında 10 yılı geride bırakacak. Bu zaman 
diliminde projeye yönelik oluşan olumlu tep-
kiler, Türkiye’de modern mimarlık mirasının 
korunması konusunda duyarlılık oluşmasını 
da sağladı. Bu tepkilerin çoğalacağı umu-
duyla, Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesini 
oluşturup, geliştiren Prof. Dr. İnci Aslanoğlu 
ile Proje Koordinatörü Doç. Dr. Elvan Altan 
Ergut’a, Proje Ekibine ve Proje çalışanlarına 
teşekkür ederiz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu
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Yeri  : Sıhhiye, Ankara

Mimarı  : Bruno Taut 

Bugünkü İşlevi : A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

A.Ü. Dil ve 
Tarih-Coğrafya 
Fakültesi



Ankara Üniversitesi’ne ait bu fakülte 1.10.1935’te 
kurulmuş, Evkaf Apartmanı’nın bir bölümünde eğitime 
başlamıştı. İki yıl sonra inşa edilen fakülte binası 
döneminin görkemli yapılarındandır. Ana kütlesi bulvar 
boyunca yani kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
yapı, bodrum üzerine yüksek bir zemin ve dörder 
katlı kütlelerin birleşmelerinden oluşmuştur. Bunlar, 
birbirine kaydırılarak eklenen iki yatay kütle ve uçlarda, 
konferans salonları gibi, büyük mekânlar içeren iki 
dikey bloktur. Zemin kat, köşeleri yuvarlatılmış girişi 
ve mermer döşemeli büyük holü ile üst katlardan farklı 
düzendedir. Buradan görkemli bir merdivenle üstteki 
dört kata çıkılmaktadır. Katlarda fakültenin çeşitli 
birimlerine ait sınıf ve idarî mekânlar uzun bir koridor 
boyunca dizilmişlerdir.

Yapının girişinin bulunduğu orta bölümü dışarı 
taşmaktadır. Üstte ise Atatürk’ün özdeyişinin yazılı 

olduğu kısım hafif bir kavis yaparak yükseltilmiştir. 
Buradaki eş büyüklük ve aralıkta dizilmiş pencereler 
yan kanatlarda biçim ve boyut değiştirmiş, akslar 
pilasterlerle belirtilmiştir. Bodrum ve zemin kat rustik 
taş, orta bölüm düzgün kesme taş, yan kanatlar 
ise mimarın erken Osmanlı almaşık duvar tekniğini 
çağrıştıran taş-tuğla karışımı bir örgü şekli ile 
kaplanmıştır. Yalnız ön cepheye bu kılıf verilmiştir. Arka 
ve yan cepheler sıvalıdır. 

Konkav kornişler, girişte tek kolonun taşıdığı koruyucu 
çatının kavisel bitirilişi, ya da güney-batı köşesinde 
yükselen yarım kolon yapıya ait ilginç detaylar 
arasındadır. Korkuluk, lamba vb. demir aksamın 
tasarımı da yapının diğer ayrıntıları gibi Taut’un elinden 
çıkmadır. Egli’nin tasarımlarında olduğu gibi kübist 
estetiğe uymayan yapının Orta Avrupa geleneği ile 
Türk etkilerinin bir sentezi olduğu söylenebilir. 
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MANOLYA TOKALI- Hoşgeldiniz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Bina Kimlikleri Söy-
leşileri adı altındaki etkinlikleri bugün ikincisini düzenliyoruz. Bu arada Bina Kimlikleri 
Söyleşileri’nin gerçekten mimarlık birikimine önemli katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bugün de gerçekten önemli bir yapıyı ele alacağız, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi. Buradaki değerli konuklarımızın hepsi bu yapıyı başka bir anlamda, 
başka bir bakış açısıyla değerlendirecekler. Ben sunuşu ve bu söyleşiyi düzenleyecek 
Elvan Hocamıza sözü bırakıyorum fazla uzatmadan. Umarım keyifli ve hoş bir mimarlık 
söyleşisi gerçekleştiririz. 

Teşekkürler.

ELVAN ALTAN ERGUT- Teşekkür ediyorum. Ben de tekrar “Bina Kimlikleri Söyleşileri’nin 
ikincisine hoş geldiniz” diyorum. 

Bu söyleşiler Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bir süredir yürütmekte olduğu Bina 
Kimlikleri ve Envanteri Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bina Kimlikleri ve Envanter 
Projesi temelde bir belgeleme çalışması; bu projeyle Ankara’daki yapıların belgelenme-
sini, bu belgeleme çalışmasıyla yapılar hakkında elde edilen bilgilerin de paylaşılması 
hedefleniyor. Paylaşılması derken, özellikle Ankara halkıyla, Ankaralılarla, yani sadece 
profesyonel camiayla, mimarlarla değil, genel olarak tüm Ankara halkıyla paylaşılması, 
onların ilgisine ve kullanımına sunulması, projenin temel hedefleri arasında. Bu paylaşım 
sonucunda da kentin yapılı çevresi hakkında kamusal bir bilinç ve dolayısıyla bir kent 
hafızası oluşmasına Şube katkı sağlamaya çalışıyor. Bu paylaşım hedefi kapsamında 
gerçekleştirilen ürünlerden ilki sergiler oldu; düzenlenen sergilerin katologları da basıldı. 
Bu sergiler Konur Sokak’ta ya da Karum ve Armada gibi alışveriş merkezlerinde, yani 
aslında Ankaralıların kolayca ulaşabileceği yaya bölgeleri ya da alışveriş merkezleri gibi 
kentsel merkezlerde, daha sonra ODTÜ ve Gazi Mimarlık Bölümleri’nde de açıldı; Mimar-



lar Odası’nın Temsilciliklerine de götürüldü; yurt 
dışında da birkaç defa sergilendi. 

Projenin ilk ürünü olan sergilerden sonra bir 
adım daha atarak ‘bu üretilen bilginin paylaşıl-
ması için başka ne yapılabilir?’ düşüncesiyle bu 
söyleşiler ortaya çıktı. Bina Kimlikleri Söyleşile-
ri’nin ilkini geçen ay Ankara Gar Kompleksi ni 
inceleyerek gerçekleştirdik. Bu ay ikincisini Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi yapısını inceleyerek 
gerçekleştireceğiz. 

Bugün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf-
ya Fakültesi yapısıyla ilgili üç konuşmacımız 
sunuşlarını bizimle paylaşacaklar. İlk konuş-
macımız Gazi Üniversitesi’nden Mimar Esin 
Boyacıoğlu. Kendisi Gazi Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde öğretim üyesi; mimarlık proje der-
si ile çağdaş mimarlık kuramı derslerini veriyor. 
Bugün bize yapacağı konuşmanın başlığı, “Ta-
ut’un kendi kaleminden Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Yapısı”. Esin Hoca’mıza sözü veriyo-
rum. 

ESİN BOYACIOĞLU- Teşekkür ediyorum. As-
lında bu etkinliği şöyle düzenlemeye karar ver-
miştik başta: Ben oturum başkanı olacaktım ve 
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iki konuşmacımız olacaktı. Oturum başkanı olarak konuyu açmak üzere hazırlık yapma-
ya başladım. Bu hazırlıklar sırasında öyle bir hazineye denk geldim ki, oturum başkanı 
olmaktan vazgeçtim, Elvan Hanım’a telefon ettim, durumu anlattım ve ondan oturum 
başkanlığını kabul etmesini rica ettim. Böylelikle konuşmacı sayısını üçe çıkarmış olduk. 
Aksi taktirde korsan bir sunuş yapmam gerekecekti. Bu bulduğum hazineyi şimdi sizinle 
paylaşmak istiyorum. 

BRUNO TAUT’UN KENDİ KALEMİNİN İZİNDEN ‘DİL VE TARİH – COĞRAFYA FAKÜL-
TESİ’ YAPISI1

Bruno Taut, Türkiye’ye geldiği zaman çok sevdiği Japonya ve oradaki dostları arkada bı-
raktığı için üzüntülüdür. Taut bu hüznü, İstanbul’dan 29 Kasım 1936’da henüz otelde kalı-
yorken, arkadaşı Isaburo Ueno’ya yazdığı mektupta, açıkça dile getirir. İçinde bulunduğu 
durumun belirsizliklerinden şikâyetlerini “[dışarıdaki] suyun üzerindeki tekneler gibi, mo-
bilyalar ve ben kendim, bu odanın içinde yüzmekteyiz”2 sözleri ile belirtir. Bu tarihte, Bru-
no Taut’un Türkiye’de üç ana işlevi olacağı belirlenmiştir: 1. Profesör, 2. Oldukça büyük 
bir Mimarlık Bölümü’nün yönetimi, 3. Eğitim Bakanlığı’nın Mimarlık Bürosu’nun Yöneti-
mi.3 Taut bu görevleri mektubunda Isaburo’ya zorluk derecelerine göre sıralar. Taut’un 
bu sıralamasına göre, söz konusu Eğitim Bakanlığının Mimarlık Bürosunun yönetimi en 
zor olanıdır. Bundan daha kolay Mimarlık Bölümünün yönetimi gelir. Bu sıralamada en 
kolay olan ise eğitim vermek olarak belirlenmiştir. Taut, mimarlık pratiğinin, Türkiye’de 
üstlendiği görevler içinde en zor olacağını önden tahmin etmiştir. Taut Türkiye’ye gelir 
gelmez inanılmaz yoğun bir çalışma temposu içine girmiştir. Öylesine yoğun bir tempo-
dur ki bu, neredeyse üzerine işlerin yağdığını söyleyebiliriz. 

Taut’un buradaki etkinliklerinin en önemli aktarıcısı kuşkusuz Türkiye’de geçirdiği günler 
boyunca tuttuğu günlüktür.4 Bu günlük Taut’un Türkiye’de kaldığı son bir kaç günü hariç, 



hemen her gün için tutulmuştur. “İstanbul Jour-
nal” adı altında tuttuğu günlükten Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesinin izlerini sürmeye çalıştığı-
mızda, tasarım ve yapım süreci konusunda çok 
fazla bilinmeyen ama derinlemesine araştırıl-
ması gereken birçok bilgi elde etmek mümkün 
olmuştur. Günlükteki notlar, çok kısa tutulmuş, 
kelime kısaltmaları içeren bir yapı gösterir. Bir-
çok özel isim sadece baş harfleri ile ya da kısal-
tılarak yazılmıştır. Bu anlamda günlüğü deşifre 
etmek çok da kolay değildir ve doğal olarak 
bazı riskler içermektedir. Bu risklerin farkında 
olarak, yine de Taut’un izlerini sürmek istedim.

Günlüğün hemen birinci sayfasında Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi karşımıza çıkar: Taut, 30 
Kasım ile 5 Aralık arasında Ankara’dadır. Gün-
lüğünün ilk sayfasına “büyük bir olasılıkla, Zim-
merman’ın başladığı Dil Enstitüsünün mimarlığı 
üzerinde çalışacağı” notunu alır (s.1). 

Taut, en zor işim olarak bahsettiği Mimarlık Bü-
rosu’nda, Zimmerman ile karşılaşır. Poelzig’in 
asistanı olarak Türkiye’ye gelen Zimmerman, 
Poelzig gelemeyince Taut ile çalışmak zorun-
da kalır. Nicolai’a göre, Mundt ve Runge5 da, 
geldiği zaman burada bulduğu yabancı kökenli 

1 Bu çalışma sırasında temel kaynaklar olarak Bru-
no Taut’un İstanbul’da geçirdiği günler sırasında 
tuttuğu günlük ve birkaç mektup kullanılmıştır. Taut 
Bruno, “Istanbul - Journal,” Akademie der Künste, 
“Türkei-Tagebuch”, Bruno Taut’un Türkiye’de kaldığı 
sürece tuttuğu günlük, (bescr. V.Fr. Hd: Taut Mappe 
III, 18/1936,10 Nov. 1936- 13 Dez. 1938, BTA 273, 
24. 12. 1936, s. 7, 26. 12 1936, s. 8). Günlükte her 
sayfa başında içinde bulunulan ay ve yıl ve sayfanın 
numarası yer alır. Her gün ise birden başlayarak, sa-
tırbaşlarını oluşturur ve o gün ile ilgili bilgiler ait ol-
dukları satırlara yazılırlar. Bir sonraki gün bir sonraki 
satırda kendi sayısı ile başlar. Elyazma günlük Maria 
Elisabetta Bier Gola tarafından Almanca olarak de-
şifre edildi. Bu deşifrenin üzerinde ikinci okumayı ve 
düzeltmeleri Esin Boyacıoğlu yaptı. Tercümeler Esin 
Boyacıoğlu’na ait.

2 B. Taut’un Iseburo Ueno’ya 29.11.36 tarihinde İs-
tanbul’dan yazdığı mektup. BT-slg-01-9. Archiv Aka-
demie der Künste. 

3 A.g.e.

4 Taut B., Istanbul Journal, 24. 12. 1936, Archiv Aka-
demie der Künste.
 
5 Runge ismi, daha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi binası inşası sırasında mobilyalar konusunda 
sıkça günlükte kullanılmıştır.
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mimarlardır.6 Taut’un Zimmerman ile mimarlık açısından çok anlaşamadığı,7 günlükteki 
notlarından hemen anlaşılmaktadır. Bu anlaşmazlığı çok fazla da dışarı vurmak istemez 
Taut. O tarihte henüz “Dil Enstitüsü” olarak günlükte yerini alan tasarımın 1/100 ölçekli 
eskizlerini 24 Aralık 1936 tarihinde Zimmerman isteksiz bir şekilde Taut’a verir (s.6). 

Bu tarihten sonra, Taut, sayısız işin yanı sıra, çok yoğun bir biçimde bu proje üzerinde 
çalışır. 28 Aralık 1936, Ankara’dan Müsteşar Cevat Bey’den (Dursunoğlu, Taut’un Türki-
ye’de en güvendiği ve kendisine yakın bulduğu bürokrat) telefon alır; Cevat Bey, Ankara 
eskizleri için Kız Enstitüsü yapısını dikkate alınması uyarısını Taut’a bildirir. Aynı gün Taut 
Akademinin direktörü (Burhan) Toprak’a eskizleri gösterir. Toprak, Nazimi’yi yardımcı 
olarak Taut’a, büroya verir (s.8). Ancak Nazimi’nin bürodaki varlığı çok kısa sürer, çünkü 
4 Ocak 1937’de Nazimi öğretmen olarak bir okula atanır (s.11). Taut 6 Ocak 1937’de 
Cevat Bey’e eskizleri gösterir, Cevat Bey yapının bir kat daha yükseltilmesini ister. Taut 7 
Ocak’ta yeni cephe eskizleri yapar. Cevat Bey’le yapılan bir konuşmada Cevat Bey [Zim-
merman’ın eskizleri için], tasarımın temelde yanlış olduğunu, bu yüzden mimarlığının 
kötü olduğu söyler (s.13). Bruno Taut bunun üzerine, kendisinin deneyeceğini [devam 
edeceğini], ancak bunun için sessizliğe, dahası Akademi’den biraz uzaklaşmaya ihtiyaç 
duyduğunu söyler. Ancak Cevat Bey’in cevabı, bunun mümkün olmadığı, Akademi’nin 
çok önemli olduğu biçimindedir.8 Aynı gün Taut zaman darlığından şikâyet etmektedir. 
Dil Enstitüsü üzerine kendi çalışmalarından ve düzeltmelerinden memnun değildir. Bu 
yüzden Ankara’ya giderken projeleri orada çalışmak üzere götürür (s.13).

10 Ocak’ta Cevat Bey’le Ankara’ya gider.9 Taut Ankara’da Fakülte yapısı üzerine yoğun-
laşır; arazi, yer ve en önemlisi, yeni bir çözüm üzerinde çalışır. Cevat Bey, kendisine gös-
terilen çözümleri beğenir. 14 Ocak’ta Fakültenin Dekanı Muzaffer Göker ile bir görüşme 
yapılır. Dekan, toplantı salonunu caddeye çok yakın istemez. Bunun dışında projeye 
bir itirazı yoktur. Bunun üzerine İmar Müdürü Semih R. Temel’e gidilir, Semih R. Temel  



projenin tamamı için hemfikirdir. Ancak Vaziyet 
Planı önce Jansen’e gitmelidir. Bunun üzerine 
Taut, “Jansen’e yazmalıyım” diye günlüğüne 
not alır. Bundan sonra proje Bakan Arıkan’ın 
onayına sunulacaktır (s.14). Ocak 19’da Cevat 
Bey, Zimmerman ile Fakülte hakkında telefon 
ile konuşmuştur. Buna göre, Zimmerman’ın bu 
yeni proje üzerinde çalışması istenmemektedir. 
Diğer işler ile ilgilenmesi beklenmektedir. Bu 
konuşma Zimmerman’ı kırar, “o belki de ülkesi-
ne geri dönmek istemekte, bu yeni durumu ka-
bul etmekte zorlanmaktadır”. Taut onu birlikte 
çalışmaya ikna etmek ister, ancak çok başarılı 
olamadığını günlüğüne aktarır (s.16, 17). Ancak 
söz konusu yapı ile ilgisi olmasa da Zimmer-
man günlükte yer almaya devam eder. 

Günlükte Ocak ayının 25’ine kadar Taut’un yo-
ğun olarak bu proje üzerinde çalıştığı üzerine 
notlar vardır. Ocak’ın 25’inde 1/200 ölçek aşa-
ması başlar (s.20). 13 Şubat notlarında “Anka-
ra” Perspektifleri için çalıştığı notu alınmıştır. 
15 Şubat’ta “Ankara” projesinin bittiği günlüğe 
yazılır (s.25). Taut 25 Şubat ile 4 Mart 1937 ara-
sında yine Ankara’dadır. Bu zaman içinde Ba-
kanlık proje için karar verir, Kazım Bey ve Semih 
Bey, Jansen’e projeyi göndereceklerdir, Taut da 

6Nicolai B., Moderne und Exil. Deutschsprachige 
Arkitekten in der Türkei 1925 – 1955, 1998, Ver-
lag für Bauwesen, Berlin, s. 134

7 Bernd Nicolai’ın aktarımına göre, Zimmerman 
1936’da Poelzig’in asistanı olarak Türkiye’ye ge-
liyor 1936-37 Akademide görev yapıyor. Taut ile 
anlaşmazlığa düşen Zimmerman’ın daha sonra 
ne yaptığı bilinmiyor. Poelzig’in kızı Marlene’ye 
göre, büyük ihtimalle Türkiye’de ölüyor. Nico-
lai Bernd, Moderne und Exil, Deutschsprahige 
Architekten in der Türkei 1925 – 1955, s. 211, 
Dipnot, 420

8 Burada küçük bir parantez açmaya gerek var; 
Nicolai’ın yorumuna göre, Zimmerman’ın proje 
ile ilişkisi bu tarihte sona erdiriyor. Aktaran: Ni-
colai Bernd, Moderne und Exil, Deutschsprahi-
ge Architekten in der Türkei 1925 – 1955, s.141. 
Oysa günlükteki notları benim okumama göre 
19 Ocak 1937’de Zimmerman’a bu yapı ile ilgi-
lenmesinin artık gerekli olmadığı, üzerinde çalış-
tığı eski projeyi bırakması, diğer işlerini bitirmesi 
gerektiği bildirilmiş.

9 Bu tarihte, daha önce kullanılan ‘Dil Enstitü-
sü’ adının, günlükte ‘Dil, vs. Fakültesi’ olarak 
kullanıldığını,bundan sonra ise günlükte yapının 
Fakülte olarak anıldığını görürüz. Taut B., Istan-
bul Journal, s. 14
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Jansen’e bir mektup yazar. Duvar örgüsü eskizleri yapılır. Mundt [bu eskizlerde] başarılı 
olur. Taut “Belki de Mundt, yapı kontrolluğunu alabilir” diye bir not alır (s.26). Ankara’da, 
mühendislerle proje üzerine konuşulur: “Salondaki galeri, pompa odası belki de daha 
geri plana alınmalıdır”, Toplantı salonunun pencerelerinin kesintili olması ya da iptali 
gündemdedir. Sağlık Bakanlığı da projeye onay verir. Taut Fakülte Dekanı ile tekrar gö-
rüşür, konuşulanları planlar üzerine not alır (s.28). 4 Mart’ta İstanbul’a döner. 8 Mart’ta 
Bakan [Saffet Arıkan] ve Cevat Bey önemli bir iş için İstanbul’dadırlar. Fakülte’nin plan-
larını isterler. Taut günlüğüne not alır: “Herhalde Atatürk için”. 9 Mart, Cevat İstanbul’a 
gelir, Atatürk onay vermiştir; birkaç da önerisi vardır: Toplantı salonu bir parça daha 
yükselmeli ve 500 kişilik yer kapasitesine sahip olmalıdır. (s.30)

22 Mart’ta Taut, Jansen’den “Fakülte” projesi hakkında kendi deyimi ile “kötü niyetli” bir 
mektup alır. Bu konuda Cevat Bey’e mektup yazar. Mühendis Sait de Ankara’ya, Kazım 
Bey’e gider. 24 Mart’ta Ankara’dan Bakanlık Sekreteri gelir. “R”, Enstitü’nün planını yani 
fonksiyonel dağılımını ve oditoryum çözümünü uygun bulmuştur. (s.32) 

5 Nisan’da Taut, Jansen’den Ankara Üniversiteler Bölgesi hakkında bir mektup alır (s.34). 
Mektup hakkında burada hiçbir yorum yapılmamıştır. 7 Nisan’da Cevat Bey gelir, Jansen 
sorunu (sorusu) üzerine konuşulur. Cevat Bey de Jansen’in bu konuya niçin karıştığını 
anlayamadığını söyler (s.34). Notlar çok açık bir biçimde alınmamış olsalar da Jansen ile 
önemli bir sorun yaşandığı bellidir. Nicolai’in yorumuna göre, Fakülte yapısını Jansen bir 
kaç parçaya ayırmak istemiştir.10

21 Nisan’da Fakülte’yle ilgili olarak, Coğrafya ve Antropoloji bölümlerinin programında 
değişiklik söz konusu olmuştur (s.38).

Tekrar 23, 24, 25 Nisan’ı kapsayan biçimde yoğun bir çalışma başlar. 26 Nisan’da An-



kara’dan Kazım Beyi vekâlet eden Mimar Rıza 
Duma gelir. Fakülte’nin tüm projelerini talep et-
mektedir, detaylar sonradan gelebilir. Taut salo-
nun ve cephenin eskizlerini gösterir.

30 Nisan Taut, yeni duruma ilişkin, fonksiyon-
ların yerleşimi, planların yapılması için Anka-
ra’dan program detayları beklemektedir. So-
nunda Taut Cevat Bey’le konuşur, derhal bu 
konudaki bilginin Taut’a ulaştırılacağı cevabı 
verilir. Mayıs’ın 1. ve 2. günlerinde Bakana, Ce-
vat Bey’e ve Hillinger’e Jansen’in cevabı ulaştı-
rılır (s.41). Taut, 7 Mayıs’ta Fakülte konusunda 
sıkıntılarını günlüğüne aktarır: “Tembellikle ilgisi 
olmayan ancak beceriksizlik ve bağlantısızlık 
yüzünden bir takım çalışmalar havaya gitmiştir” 
(s.42) 

Beklenen program detayları bir türlü gelmez. 
Taut, 10 Mayıs’ta bu yüzden gecikme olacağını 
not alır (s.43). Mayıs’ın 14’ünde, tam üç hafta 
sonra program hakkında beklenen cevap gelir 
(s.44). 25 Mayıs’ta Grimm Türkiye’ye gelir ve 
hemen bu projeye dâhil olur (s.44). 28 Mayıs’ta 
uçak ile Ankara’ya gidilir. 2 Haziran’da Jansen 
ile bir buluşma olduğunun iması günlükte yer 
alır. Ancak bu karşılaşmanın çok olumlu gitme-

10 Nicolai Bernd, Moderne und Exil, Deuts-
chsprahige Architekten in der Türkei 1925 
– 1955, s. 141
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diği Jansen isminin hemen yanında yer alan ünlem işaretlerinden belli olmaktadır. Cevat 
Bey de benzer bir kanıdadır anlaşılan. Jansen’in tepkisini saygıdan yoksun ve aptalca 
olarak niteler (s.45). Aynı sayfada, (2 Haziran’ın notlarının alındığı) hafriyat çalışmalarının 
başladığı, Cevat Bey’in bu durumu hızlandırdırdığı notu yer alır. 4 Haziran’da Fakültenin 
planlarını bu kez Grimm düzeltir. Grimm ve Ş. (Şinasi olmalı) birlikte planları bitirirler ve 
bütçe kararlaştırılır (s.47). (M) Mundt Ankara’dan döner, Jansen’i protesto ettiğini ima 
eden satırlar açıklığa kavuşturulmamış notlar olarak kalırlar (s.48). Jansen ile anlaşmaz-
lık sürmektedir. 20 Haziran’da Fakülte için, Jansen’e karşı bir bilirkişi raporu yazılır. Anka-
ra’da dedikodular çıkmaya başlamıştır: Taut’un daha önce büyük bir yapı yapmadığına 
ilişkin söylentilerdir bunlar (s.52). Diğer taraftan da proje için eskizler devam etmektedir. 
24 Haziran’da Salon için eskiz çalışması yapılır ve Mundt 3 günlüğüne Ankara’ya gider 
(s.52). Bir taraftan da tesisat projeleri yürümektedir (s.53). 

16 Temmuz’da, Cevat Bey İstanbul’a gelir, Vali ve Yapı Dairesi Başkanı “A”nın, Jansen’i 
Fakülte konusunda kabul etmediklerini Taut’a iletir (s.55). Anlaşılan Jansen’in Fakülte 
konusundaki itirazları hala sürmektedir; ancak bu karar tartışmaları ve anlaşmazlıkları 
sonlandıracak gibi gözükmektedir. 9 Ağustos’ta Cevat Bey ile hafriyat konusunda telefon 
ile görüşür. Ayın onaltısında bu konunun ihale edilmesi notu alınmıştır (s.39’).11 Taut, 23 
Ağustos’ta Grimm ve Sait’in hafriyat işlerine bakmak için Ankara’ya gitme gerekliliğini 
not olarak alır (s.40). 30 Ağustos ile 3 Eylül arasında Taut Ankara’dadır. Sait ve Grimm 
kaldırılacak toprak hacmini hesaplarlar. Aynı zamanda yapı maliyet hesapları da yapılır: 
“1) Mermer 120 000, 2) Dolaplar ve diğerleri 20 000; büyük salon ve [?] 40000, 4) üze-
rinde gezilebilir teraslar 20 000, 5) Dekan evi 30 000, önü ve bahçesi 30 000, hepsinin 
toplamı 260 000. [6)] % 10 fiyat artışı, 70 000, toplam 330 000.” Cevat Bey ile görüşülür, 
belki de “1, 2, (?), 5, 6, dan şimdilik vazgeçilmeli. 1) in yerine sonra eskizlerle öne-
ri (yapılmalı).” Müh. Enver: Çalışma Bakanlığı’nın yapı kontrollüğü yapmayacağını, bu 
işin büroya ait olduğunu, onların personel eksikliği yüzünden sadece işi yukarıdan takip 



edebileceklerini belirtir. Ek olarak Cevat Bey’in, 
odasına asmak için bir perspektif çizim istediği 
notu alınmıştır (s.42’). Anlaşılan bu seyahat Fa-
külte yapısının yoğun olarak gündemi tuttuğu 
bir seyahat olmuştur. Eylül ve Ekim ayları içinde 
Fakülte için birkaç çalışma dışında kayda değer 
bir not yok. Taut, 28 Ekim’de aldığı bir notta, 
Ankara seyahatinde taş seçimini de yapacağını 
not alır. Söz konusu taşlar Fakülte binası içindir 
(s.51’). 1 Kasım’da Haidar (Haydar) Bey İstan-
bul’a gelir ve Fakülte yapısının bütçesinde dü-
zeltme ister. Taşlar, tuğla formatları ve yapı sta-
tiği, kuzeydeki salonun tavan döşemesi ile ilgili 
taşıma sorunundan söz edilir; ya daha mukavim 
bir döşeme, ya da döşemenin kirişli olması ge-
reklidir (s.52’). 18 Kasım, Taut için çok dolu bir 
gündür, günün sonunda Cevat Bey’e Hikmet ile 
Şinasi’nin Fakülte inşaatı için teknik alanda gö-
revlendirilmesi üzerine bir not yazılır. Sanatsal 
konularda söz Taut’un olmalıdır (s.56). Ancak, 
bu sayfalarda Ankara ile bir takım gerilimlerin 
de olduğu anlaşılmaktadır (“korkaklık!!!” notu 
alınmıştır). Taut İstanbul’dan Ankara’nın nabzı-
nı tutmaya çalışmaktadır (s.56). 21 Kasım’da, 
Haydar Bey ve Abidin, rabitz tavan döşemeleri 
yerine blok isteyen mektup yüzünden Kazım 
Bey’in memnuniyetsizliğini dile getirirler: Kazım 

11 Bu tarihten sonra Taut Günlüğün sayfala-
rının 55. sayfadan sonra numaralandırırken 
bir yanlışlık yapar, 56 olması gereken sayfa 
no’su, 36 yazılmıştır. Bu yanlışlık 65. sayfa-
ya dek devam eder. 65. sayfada Taut yan-
lışlığın farkına varır ve bu sayfayı 85 olarak 
düzeltir. Bu sayfa numaralarında Taut’un 
yaptığı yanlışlığın farkına Giorgio Gasco 
Doktora tezini yazarken vardı. Gasco Gi-
orgio, Bruno Taut and Turkish Ministry of 
Culture Professional Paths in Republican 
Turkey (1936 – 1938), Basılmamış Dok-
tora Tezi, Architecture Superior Technical 
School of Barcelona, Department of Arc-
hitectural Composition, Barcelona, 2007, 
s. 38 Metin içinde söz konusu sayfalar (0’) 
olarak belirtildi.
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Bey, H’i (Hillinger’i) bu değişiklikler yüzünden uyarır (s.57). Grimm endişelenmektedir, 
çünkü Haydar Fakültenin detayları konusunda sessizliğini korumaktadır (s.59). 

Taut 12 Aralık ile 15 Aralık arası Ankara’dadır. Birçok işin yanı sıra Fakülte inşaatı ile de 
ilgilenmiştir: Haydar “taş seçimi, ekstra masraflar yüzünden kısıtlamalar gerekmektedir” 
der: Zemin suyu için ortaya çıkan yalıtım masraflarına karşılık mermer kullanımı azal-
tılması gibi. Bununla birlikte iş akış planı hakkında bir takım yeni düzenlemeler yapılır: 
Detayların bürodan doğrudan H’e (Hillinger’e) verilmesi, onun da Çalışma Bakanlığı’na 
iletmesi gibi. Enver, mimar ve mühendisleri, kontrolör olarak atamak istemektedir. Hasan 
Adil Denktaş ve Süfyar (Laski)’nin devam etme olasılıkları vardır. Bütün bunların arasın-
da, ana merdivenin masif mermer basamaklarından da ödün verilmez. Feridun ise bir 
sonraki kadro isteğine dek beklemek zorundadır (s.63). 25 Aralık, Cevat Bey’e Rüştü 
ile bir mektup yollanır, İzmir’e seyahat’in yanı sıra, Fakülte’nin şantiyesi hakkında Sait’in 
notları bu mektubun içeriğini oluşturur. 19 Ocak 1938’de Feridun Fakülte şantiyesi için 
çalışmaya başlar. 21 ve 22 Ocak’ta Taut, Şinasi ve öğrenciler ile Edirne’dedir.12 Taut bu 
seyahatin hemen ardından 30 Ocak’ta İzmir’e gider, 5 Şubat’ta İstanbul’a geri döner 
(s.96 – 98). Taut bir tek Ankara ve İstanbul’da değil, farklı kentlerde de proje yapması 
için aranır olmuştur. 7 Şubat’ta Abidin ve genç Haydar, Fakülte’nin kirişleri (taşıyıcı sis-
temi) ile ilgili görüşmek için İstanbul’a gelirler ve büroyu detayların gecikmemesi için 
uyarırlar (s.98). 22 Şubat’ta artık detaylar üzerinde tartışılmaya başlanmıştır. Fakültenin 
su basman bölümünün taş yüzeyi sıva yüzeyinden daha önde olma kararını Grimm ha-
tırlamamıştır. (s.103)

25 Şubat’ta Taut Akademinin girişinde düşer. Diz ekleminde kırık olduğu, alınan röntgen 
ilminden sonra anlaşılır. Bu arada inşaat devam etmektedir. 9. Mart: Abidin, Şinasi, Sait 
ve Mahmut İstanbul’a gelirler: Çalışma Bakanlığı’ndaki bazı mühendisler kanalizasyon 
ve kalorifer sistemi yüzünden zorluklar yaratmaktadırlar. Genç Sabri, şantiye şefi olarak 



yeterli olamamaktadır. Ab (Abidin), şantiye için 
Grimm’i önerir. Taut, bu konuda Cevat Bey’e 
ulaşmak ister, ama ancak ertesi gün ulaşır. 
Grimm’in Ankara’ya gitmesi, Kazım, Haydar ve 
Abidin ile görüşmesi gerekliliği üzerine konuşu-
lur (s.106, 107). 12, 14, 15 ve 16 Mart, Fakülte 
salonu üzerine çalışarak geçer. Taut salonun 
perspektifini ve1/50 eskizini yapar (s.107). Şina-
si, Abidin ve Sait detaylar ile gelirler. 16 Mart’ta 
inşaat başlamıştır (s.108). 17 Mart, salon ve ana 
merdiven, Gazi Köşesi ve üst kattaki kütüphane 
salonlarının 1/50’leri üzerinde çalışır (s.108). 23 
Mart Çalışma Bakanlığı, kanalizasyon ve ısıtma 
sistemini geciktirmektedir. 4 Nisan Grimm, ya-
nında Mahmut ile geçici olarak Ankara’ya gider. 
Daha sonra Fakülte için daha çok gücün yollan-
ması gerekecektir. (s.110) 11 Nisan’da Cevat ile 
telefon görüşmesi yapılır ve Hillinger’in yerine 
Grimm’in Kültür Bakanlığı Pavyonu için İzmir’e 
gitmesi kararlaştırılır.(s.112) 19 Nisan, Abidin, 
bodrum merdivenlerini değiştirmek ister. Salon 
merdivenleri için kolon gereklidir, korkuluklar 
daha hafif olmalıdır. Abidin salon için Taut’un 
çizimlerini ister. “klos” (ıslak hacimler olmalı) 
aynen kalır; biraz daha yükseğe kaldırılır. Ken-
disi B tarafı için elektrik tesisatının planlarını ya-
pacak ve boruları döşeyecektir (s.114). Fakülte’

12 Bu gezi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Gasco Giorgio., Bruno Taut and Turkish Mi-
nistry of Culture Professional Paths in Re-
publican Turkey (1936 – 1938), Basılmamış 
Doktora Tezi, Architecture Superior Techni-
cal School of Barcelona, Department of Ar-
chitectural Composition, Barcelona, 2007.
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nin amfisi (vortragssaal), Dekanlık mekânları için eskizler 20 -23 ve 24 – 30 Nisan gün-
lerinde yapılır (s.114). 22 – 26 Mayıs’ta Bruno Taut, Erica ile Ankara’dadır. Birçok başka 
işin yanı sıra, Fakülte şantiyesine de gidilir. Taut orada, deneme için yapılan duvarı düzel-
tir. Giriş kapısını kontrplak olarak değiştirir. Abidin, Nizamettin ve Orhan şantiyededirler. 
Bodrum ve galeri merdivenlerini değiştirir. İnşaatın genel gidişi fena gözükmemektedir. 
Detayları verir ve çizimler üzerinden anlatır (s.122). Buradan Hamamönü ortaokulu ar-
sasını görmeye giderler (s.122). 4 Haziran: Bruno Taut’un İstanbul’da sergisi açılır. Zeki 
Sayar Arkitekt’de yabancı mimarlara karşı bir yazı yazmış, bu yazıda Taut’u ve Fakülte 
yapısını iğneleyici sözler kullanmıştır. Ancak sergiye gelen Zeki Sayar, Taut’u Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Yarışması’nda ödül alan tasarımlar ile ilgili eleştirel bir yazı yazmaya 
davet eder. Taut’un cevabı ironiktir ve Fransızca not alınmıştır: “Bir düşünelim, sonuçta 
ben de bir Türk mimarım!!!” (s.125). 

13 Haziran: Elsaesser ziyarete gelir. Ankara Tıp Fakültesi Yapısı işi ona verilmiştir. Bru-
no Taut’tan Dil Fakültesi’nin vaziyet planını istemektedir. Taut vaziyet planını anlatır ve 
Elsaesser’e sergisini gezdirir. (s.126a) 24 Haziran’da evde, Fakülte’deki tarih topluluğu 
mekânları için çalışır (s.126b)13. 26 Haziran yine Fakülte için çalışır. Bu kez üzerinde ça-
lışılan “Atatürk Mekânlarıdır”14 (127b). 14 Temmuz’da aynı çalışmanın sürdürüldüğü gö-
rülür (s.131). Fakülte’nin mobilyaları konusu da sıkça günlüğün sayfalarında yer almaya 
ve Runge adı ile birlikte anılmaya başlamışlardır. 19 Temmuz akşamı Ankara’ya gidilir. 21 
Temmuz: Taut, taşların yüzeylerinin nasıl olacağı konusunda bilgi aktarır; mobilyalar yine 
gündemdedir. 22 Temmuz’da İstanbul’a dönülür (s.132). 24 Temmuz Pazar günü Taut, 
merdiven korkulukları için eskiz yapar (s.133). 29 Temmuz: Fakülte yapısının yüzünde 
yer alacak yazı üzerine karar verilir, Taut mutludur, “32 harf mi?” notu alınmıştır (s.134). 
30 ve 31 Temmuz’da yazılar üzerine tekrar eskiz yapılır (s.135). 9 Ağustos’ta Taut yazı 
konusunda zaman baskısından bahseder. (s.136) Ancak, 5 Eylül’de hala yazı için çalış-
maktadır (s.140). 15 Eylül’de ise Fakülte’nin (giriş) holü, yer döşemesi üzerine yoğun-



laşmıştır. Eylül ve Ekim’de astımına iyi gelmesi 
amacı ile bir kaç hafta Ankara’da kalır. Anlaşılan 
10 Kasım’da Ankara’dadır.10 Kasım gününde 
tek bir not vardır: “Atatürk’ün ölümü”. Günlükte 
bu tarihten sonra Atatürk’ün katafalkının yapı-
mı ile ilgili notlar vardır. Taut, 5 Aralık’ta tekrar 
Ankara’dadır. Atatürk’ün anıtmezarı için yer 
aranmaktadır. Günlükte yer alan son notlar ise 
12 Aralık İstanbul’a dönüş, 13 Aralık Toprak’ın 
Atina’dan dönüşü ve Akademi ile ilgili notlardır. 
Taut, 24 Aralık 1938’de hepimizin bildiği gibi, 
astımına yenik düşer, yaşamını yitirir.

Taut’un, onun deyimi ile, “Fakülte” binası hak-
kında notları günlüğünün yanı sıra, mektupla-
rında da sürülebilir. Benim Berlin Sanatlar Aka-
demisi Arşivi’nden kopyalarını elde ettiğim, bir-
kaç mektupta Fakülte yapısından bahsedilmiş.

27 Eylül 1937 tarihli T.C. Kültür Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Akademisi başlıklı kâğıt üzerine, arka-
daşı Isaburo’ya yazdığı mektupta Taut, Türki-
ye’de yaptığı projeleri anlatır ve bütün bunların 
yanı sıra, ‘Dil, Tarih vs. Üniversite’ binasının in-
şaatının, şu sıralarda başlamak üzere olduğu-
nu haber verir. İşin büyüklüğünü anlatabilmek 
içinse yapının maliyetini Japon Yeni cinsinden, 

13 Bruno Taut İstanbul günlüğünde, sayfa 
numaralarını verirken bir yanlış daha yap-
mıştır. 8 Haziran ve 20 Haziran günlerini 
kapsayan 126 ve 127 sayfaları, dalgınlıktan 
olsa gerek, 22 Haziran ve 1 Temmuz gün-
lerini kapsayan sayfalar için tekrar edilmiş-
tir. Bir başka deyişle, günlükte 126 ve 127 
numaraları iki kez kullanılmıştır. Bu açıdan, 
tekrar eden sayfa sayılarına “b” ibaresi ek-
lenmiştir.

14 “Atatürk - Räume”, bu mekânların yapı-
da hangi mekâna tekabül ettiğini bilemi-
yorum. Günlükte Taut daha önce, Atatürk 
köşesi için Gazi Ecke terimini kullanmıştı
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2 Milyon olarak aktarır. Ayrıca, Berlin’den iki meslektaşının yardıma geldiğini -ki bunlar, 
Grimm ve Hillinger olmalı- haber verir. Ama bu konuda yine de endişeleri vardır. İyi bir 
çalışmaya ve detaylandırmaya, daha sonra da iyi bir şantiye yönetimine ulaşmanın kolay 
olmayacağını tahmin etmektedir.15 Ancak Kasım 1937’de bu endişelerin yerini verimli bir 
çalışma ortamına bıraktığını bu kez Bernd Nicolai’ın aktarımından öğreniriz. Taut, Kasım 
1937’de, yine Isaburo’ya yazdığı mektupta, Ankara Üniversitesi’nin büyük yapısının in-
şaatının başlayacağı haberini verir. Anlaşılan inşaat hala başlamamıştır. Yapıyı, “O, [Bu 
yapı] ‘Dil ve Tarih vs. Enstitüsü’ olması, dolayısı ile yeni Türk kültürünün merkezi olacağı 
için, çok güzel taş bir malzemeye onay verildi; (ve) beni en çok mutlu eden şey, bana 
sanatsal olarak bütünüyle özgürlük tanınması. Bu işin detayları ile ilgili yardımcılarımla, 
farklı çalgı aletlerinden oluşan bir senfoninin notalarını yazar gibi çalışıyoruz. Bu [yapı] 
kubik, olmayacak, burada modern için kullanılan terim bu, dahası [ben] değişik Türk 
motifleri üzerinde çalışıyorum”16 sözleri ile anlatır. Bu sözler, Taut’un özellikle bu yapısı 
için çok heyecanlı ve gururlu olduğu, çalışma ortamı ve yardımcılarından, en azından, bu 
mektup yazıldığı sırada memnun olduğunu aktarır. Bu mektuptaki ifadeden çıkan diğer 
bir yorum ise, Taut’un modern mimarlığa geliştirdiği eleştirilerin salt kuramsal alanda 
kalmadığı, pratikte de karşılığını bulduğudur. 

26 Ekim 1938’de Ankara Belvü Palas Oteli’nden yazılmış başka bir mektupta Taut’un 
astımına iyi geldiği için beş hafta boyunca Ankara’da kaldığını öğreniriz. Ankara’da kal-
manın ona iyi geldiğini, ama hepsinden önemlisi Fakülte’nin, -Taut’un mükemmel çocu-
ğunun- üçte bir oranında bitmiş olduğunu ve büyümeye devam ettiğini öğreniriz. Taut, 
araba ile onun önünden yavaşça geçmeyi pek sevdiğini, hastalığı yüzünden ancak 100 
adım attıktan sonra, ölesiye yorulduğunu, aynı mektupta dile getirir.

Taut’un hayat arkadaşı Erica Wittich, Taut’un ölümünden sonra 26 Aralık 1938’de, dostla-
rı ile bu acı haberi paylaşmak için yazdığı mektupta, Fakülte binasında kullanılan, Taut’un 



mermerden de çok sevdiği Ankara yöresinden 
çıkan taşı, mezar taşı olarak kullanmak istedi-
ğini söyler. Aynı mektupta Wittich, başlamış 
yapılarla ilgili endişelerini dile getirir, Bakanlığı 
Hillinger aracılığı ile Bruno’nun son isteğinin 
yerine getirilmesi konusunda ikna etmeye ça-
lışır. Erica’ya göre Bruno’nun en büyük korku-
su, inşaatı başlamış bir yapının yabancı ellerin 
hâkimiyetine geçmesi ve onun adı ile anılması-
dır. Erica’ya Bruno’nun sıkça dile getirdiği şey, 
“yanlız Max (Taut) Bruno’nun tarzı ile binanın 
bitirebilir” olduğudur.17 Ancak bunu da çok ko-
lay olmayacağını bir başka mektup sayesinde 
anlarız.

Erica Wittich’in 1 Şubat 1939 tarihinde Lizzy ve 
Isaburo’ya yazdığı mektup’ta yapının kaba in-
şaatının neredeyse bitmiş olduğu bilgisi yer alır. 
Ancak bu mektubun üzerinde yoğunlaştığı ana 
eksen yapının inşaat süreci değil, nasıl bitirile-
ceği ile ilgilidir. Erica, altı yıllık ayrılıkları sırasın-
da, Max ile Bruno Taut’un aslında birbirlerine 
paralel değişim göstermelerine rağmen, ara-
larında hep varolan farkın değişmediğini, Bru-
no’nun Japonya’da incelik ve estetik değerleri 
konusunda geliştiğini, oysa sert bir tanımlama 
olsa da Max’ın “yeni nesnelcilik” düşüncesinde 

15 Bruno Taut, Isaburo Ueno’ya 27 Ey-
lül 1937 tarihinde yazıdığı mektup BT-
slg-01-10. Archiv Akademie der Künste. 

16 Aktaran: Nicolai Bernd, Moderne und 
Exil, Deutschsprahige Architekten in der 
Türkei 1925 – 1955, s. 140

17 Wittich Erica, Taut’un ölümünü dostlarına 
duyuran mektup, 26 Aralık 1938, BTA 155. 
Archiv Akademie der Künste 
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durakaldığı saptamasını yapar. Erica “Yeni nesnelcilik” kavramını parantez içinde “asal 
olarak konstrüksiyon” olarak tanımlar. Ardından bunlara karşın yine de Max’ın başlamış 
inşaatları bitirmeyi başarmasını umut ettiğini söyler. Bu konudaki engeli Türkiye’deki bü-
rokrasiden çok, Taut’un çok yakın bir çalışma arkadaşının oluşturduğunu da ekler. Aynı 
mektupta Erica, Bruno Taut için bir monografi hazırlanmasından söz edildiğini, ancak 
kendisinin, Max’ın ve Hillinger’in böyle bir çalışmayı aceleye getirmemeleri gerektiği ko-
nusunda hemfikir olduklarını belirtir. Erica’nın bu konudaki düşüncesi, Fakülte binası 
bittiği zaman, birkaç Alman, Japon ve Türk dostu, Bruno Taut hakkında görüşlerini yaz-
maya davet etmektir. Erica’nın aklında, Avrupalılar arasından, Bruno’nun hiç bir zaman 
iletişimini kesmediği M. Wagner, Walter Segal ve Londra’da yaşayan bir öğrencisi vardır. 
Hillinger ise söz konusu derlemeyi yapmalıdır.18 

Bu derleme Erica’nın düşlediği zamanlama içinde gerçekleşmedi. Ancak Erica’nın mek-
tuplarında, başlanılan yapılar hakkında duyduğu endişeleri yer almıştır. Yapıları bitiren 
Max Taut olmamıştır. Taut’a yapıların başlangıcından beri yardımcı olan iş arkadaşları 
yapıları bitirmişlerdir. Hillinger Grimm ve Eyüp Kömürcüoğlu’nun isimleri arşivlerde en 
çok rastlanan isimlerdir. 

Biraz vaktimi aştım, ama dediğim gibi bana göre bu bilgiler önemli bilgilerdi, o nedenle 
sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için.

ELVAN ALTAN ERGUT- Biz çok teşekkür ediyoruz Esin Boyacıoğlu’na bu yeni ve heye-
can verici bilgiler için; gerçekten yapım süreciyle ilgili hiç bilinmeyen bir boyutu bizlerle 
paylaştığı için. Cengiz Kabaoğlu’nun sunuşuyla devam ediyoruz. Cengiz Kabaoğlu bil-
diğiniz gibi koruma mimarı. Bu Fakülte yapısının da belgelenmesi, korunma, sağlıklaş-
tırma, yenileme projesinin hazırlanması ve ihalede uygulama aşamalarına yönelik da-
nışmanlık hizmetlerini 2004-2007 yılları arasında, uygulama hizmetini de 2007 yılında ta-



mamlamış. Bugünkü konuşmasının başlığı “Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Mimari Koruma 
Onarım Projesi”. 

CENGİZ KABAOĞLU- Çok teşekkür ederim. 
Ben çok duygulandım Esin Hanım’ın anlattık-
larından, çünkü biz binada çalışırken bunları 
bilmiyorduk. Kolay kolay da elde edilecek bil-
giler değil; sanıyorum onları büyük meşakkatle 
toplamış. Çok güzel de sundu. Benimki ise ta-
mamiyle teknik bir sunuş olacak. Sıkıcı olabilir, 
benden sonra Şerafettin Bey’inki de çok ilginç 
olacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla 
argo tabiriyle, “kısa kesme” eğilimindeyim.

Benim açımdan şu çok önemli: Binayı -terim 
doğru mu bilmiyorum- çok “yakışıklı” buluyo-
rum, çok “soylu” da diyebilirim. Belki biraz su-
ratsız” diyenler de olabilir. Bu yoruma herkes 
katılmayabilir; bir türlü maniyerist bir tadı da var 
bir şekilde benim için. O da galiba pencerele-
rinin büyüklüğünden geliyor. Aslında algılan-
dığından çok daha büyük bir bina, ama daha 
alçakmış gibi duruyor. Karşısındaki binayla, 
Adliye Sarayı binasıyla karşılaştırırsanız; ikinci-
sinde oranların bozuk olduğunu fark edersiniz. 
Anıtsal olması gereken bir yapıya göre sanki 

18 Wittich Erica, Taut’un ölümünü dostlarına 
duyuran mektup, 26 Aralık 1938, BT-Slg- 
01-17, Archiv Akademie der Künste. 
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iri bir apartman gibi. Bruno Taut’un tasarımı ise onun karşısında çok vakur duruyor, o 
açıdan da etkileyici bir bina. Tabii hikâyesini dinleyince daha da çok etkilendiğimi itiraf 
etmeliyim. Konu malum, dediğim gibi benimki teknik bir sunuş olduğu için buradan baş-
layabilirim: Biz 2004 yılında başladık çalışmaya ve 2007’de uygulamasıyla bitti. Burada 
şunu söylemeliyim: Binanın onarımıyla ilgili projelendirme talebini çıkaran idare, üniver-
sitenin bu işleri yapan birimi; tamamen teknik bir daire. Onlar restorasyon işleriyle ilgili 
değil. Belki alışık olmadıkları için, başta bayağı sorunumuz oldu dil açısından, anlaşmak 
açısından. Mesela bizden bekledikleri çalışmaların kapsamında restitüsyon dönemi yok-
tu. Halbuki, bu çok önemli böyle bir yapıda. Üstelik birçok müdahale yapılmıştı binada 
daha önceden. Türkiye’deki kamu binalarının kaderi bu, dekanlığın biraz parası olunca 
iyi niyetle bazı işleri yaptırmışlar.

Kabaca şunu söyleyebilirim: Burada önemli olan binanın cepheleriydi. Cephelerde, taş 
yüzeylerde, özellikle de sıvalarda sorunlar vardı. Çok olağanüstü büyük sorunlar değildi. 
Ön cephede, alında Atatürk’ün meşhur vecizesi vardı, taş ile yazılmış; fakat ileri derece-
de bozulmuş, taşları erimiş haldeydi. Ve bu bir onur meselesiydi, özellikle Dekanlık için. 
Dekan Necdet Bey çok heyecanlıydı, bu konuyla ilgili olarak. Onun gibi pencere sövele-
rinde de bayağı malzeme sorunları vardı.

Biz oldukça kalabalık bir grup olarak çalıştık; önemli danışmanlarımız vardı. Danışmanla-
rımızdan bir hanımefendi de burada, sağ olsun bize çok büyük katkıda bulundu. Ayrıca 
mühendis isimlerini burada görüyorsunuz. Bekir Hoca’dan bahsedeyim. O da zaten Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğu için özel olarak malzeme açısın-
dan çalıştı. Mühendisler de vardı. Böyle bir gruptuk. Çalışmaya önce belgelemeyle baş-
ladık. Binanın her yerini ölçtük ciddi bir şekilde. 

Daha sonra binanın nasıl kullanıldığını etüt ettik, bu da önemliydi. Şöyle ki; Mekân kulla-



nımları epeyi değişmiş. Yani, değişmeyen yerle-
ri de vardı, ama ihtiyaçlara binaen zaman için-
de bazı yerlerin işlevlerinin özgününden farklı 
olduğunu tespit ettik. Tabii binanın kullanıcıları, 
çok kalabalık. Gene belki Türkiye’ye has bir so-
run diyebiliriz; binaya, kapasitesinin çok üzerin-
de öğrenci aldığı için çok yüklenilmiş vaziyette. 
Öğretim üyesine çok ihtiyaç var, ama oda sayısı 
yetersiz, öğrenci çoğalmış ama sınıflar yeter-
siz. Araştırma bölümleri keza, onlar da sıkışıktı. 
Bu açıdan mekânların kullanımlarının ne kadar 
işlevsel olduğunu inceledik, neler yapılabilir 
diye; çünkü bazı yeni değişiklikler istiyorlardı 
zaruretten dolayı. Daha sonra gene üniversi-
tedeki hocalarla binanın fiziksel veya kimyasal 
sorunlarıyla ilgili çalışmamız oldu.  Daha sonra 
malzeme bazında sorunları tespit ettik. Bu ya-
pıya ait hemen hemen her elemanı, tek tek ka-
pısına kadar, duvar parçasına, yahut merdiven 
korkuluğuna kadar ne varsa hepsini 72 tabloyla 
özetledik ve bunlardan hareketle de müdahale 
biçimlerinin neler olacağını çıkarttık, onları tarif 
ettik. Başta gördüğümüzden daha ileri düzey-
de, yani ilk izlenimimizden daha ileri düzeyde 
bozulmalar olduğunu fark ettik, şaşırarak...

Daha sonra böyle önemli bir binaya nasıl yak-
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laşabiliriz diye birtakım ilkeler tayin ettik. Bunların çoğu bu işle uğraşanların bildikleri 
ilkeler. Bunları özet olarak da olsa önemli oldukları için söylemek istiyorum. Burada en 
çok, Fakülte’nin kendi arşivinden bize verdikleri albümlerden faydalandık. Çok güzel 
fotoğraflar var, siz onları bilebilirsiniz. Bu fotoğraflardan eski halinin nasıl olduğunu an-
lamış olduk. Mükemmel siyah beyaz fotoğraflardı. İdare ve öğretim üyeleri tarafından 
belirtilen istek ve ihtiyaçlar olması da tabii, önemli bir kıstastı ayrıca. Çok büyük baskı 
vardı, az evvel bahsettiğim gibi ve de mevcut kullanımdan gelen sıkıntılar... Bunların 
hepsini değerlendirdik. Bir taraftan da mümkün olduğunca yapının özgün şemasını ve 
niteliklerinin yitirilmemesine çalıştık. Uygulamadaki onarımlarda daha çok sağlamlaş-
tırma, sağlıklaştırma -sağlıklaştırma terimini daha çok tesisatlar için kullanıyoruz kendi 
bünyemizde- parça onarımı gibi tarifler verdik. Tabii müdahalelerin nasıl olacağına dair 
tarif verirken de özellikle özgün malzeme ve özgün yapım tekniklerini ön plana çıkardık. 
Dönem eklerinden nitelikli olanları ihtiyaca binaen kabul ettik, iyileştirerek onları yerinde 
bıraktık. Bunlardan hareketle son kararlarımızı oluşturduk.

Yeniden kullanılabilir nitelikteki malzemeleri tekrar değerlendirdik. Ortak kullanıma açık 
mahallerdeki değişiklikleri özgün olana uygun olacak şekilde değiştirdik. Ortak kullanı-
ma giren, açık olmayan mekânlardaki nitelikli örneklerin mevcut hallerini koruduk. Ko-
ruma ve sağlamlaştırma müdahalelerini özgün yapı malzemesiyle uyumlu bir şekilde 
halletmeye çalıştık. En büyük müdahaleyi sağlıklaştırılması gereken yerlerde, tesisatlar-
da ve ıslak hacimlerde yaptık. Tesisatlar ve ıslak hacimler gerçekten çok kötü durumday-
dı ve bayağı değişiklik, yenileme yapılması gerekti. Gene özgün elemanlardan yerinde 
tutulması mümkün olanları olduğu gibi koruduk. Eksikler yeniden imal edilerek, aynı 
malzeme, aynı teknik ve aynı boyutta yerlerine yerleştirildi. Aynı şekilde özgün detaylara 
da sadık kalmaya çalıştık, fakat varlığı bilinen, ayrıntısı bilinmeyen elemanları da yeni 
malzeme, çağdaş teknikle yeniden yaptık. Özgününe uyumsuz eklentileri olabildiğince 
kaldırdık. Olabildiğince diyorum, çünkü çok kullanılan ve kaldırılamayacak bazı şeyler de 



kaldı, bodrum katlarda özellikle. Öne çıkmayan 
çözümlerde de yeni malzeme kullandık gene 
uyumlu olmak kaydıyla. Bunları binada harita-
landırdık, müdahale alanlarını belirledik. Netice-
de binanın her tarafına müdahale etmedik di-
yebilirim. Kat planlarında bunları görüyorsunuz.

Çatı önemli. Özgün çatının yerinde bugün yeller 
esiyor. Taut zamanında yapılan ilkinden sonra 
birkaç defa çatı değiştirilmiş. En son halinde 
ise, çok kötü bir imalat vardı üzerinde. Dolayı-
sıyla en büyük sıkıntılardan biri bu niteliksiz çatı 
nedeniyle oluşan sorunlardı. Bu konuyu bilaha-
re anlatacağım.

İskele kurulduktan sonra bina üzerindeki yazı-
lardaki harfler temizlenerek, bazı harfler ise taş 
parça eklemelerle tamamlandı ve yazı okunur 
hale getirildi. Gene malzeme koruma konusun-
da uzmanlaşmış hocaların kontrolluğunda –An-
kara Üniversitesi’nin öyle bir bölümü var biliyor-
sunuz, belki- cepheler, yüzeylerindeki patina 
tümüyle alınmamak şartıyla temizlendi. Andezit 
taşlarının ileri derecede bozulmuş olanları de-
ğiştirildi. Özgün andezit taşının ocağı Hayma-
na’da; Hüseyin Gazi tarafındaki değil, Elmadağ 
tarafındaki değil. Jeologlar bunu tespit ettiler. 
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Kapatılan bir ocaktan, çalışmayan bir ocaktan geldi eksik malzemeler. Derz temizlikleri 
yapıldı. Pencerelerde büyük sorun vardı. Pencerelerin özgün söveleri ve özgün deniz-
likleri çok yumuşak bir taştan -bugün makbul olmayan bir taştan- yapılmış ve perişan 
olmuş vaziyette idi. Çok ileri derecede bozulmalar tespit ettik. Her tür taş bozulması 
vardı diyebilirim. Dolayısıyla onlarda daha çok değiştirme yoluna gitmek zorunda kaldık. 
Sövelerin durumu yıpranmış ve eksiklikleri olduğuydu. Aynı taşın ne olduğu gene jeolog 
ve petrograf hoca tarafından tanımlandı ve ocağı bulundu. O taşlar temin edildi, aynı 
detaylarda imal edilerek yerlerine sabitlendi.

Doğramaları olabildiğince koruduk; aşağı yukarı yüzde 80-82 civarında. Müteahhitle bi-
zim hesabımız farklı. Bir başka hesaba göre yüzde 70’lere yakın oranda doğramalar 
yerinde tutuldu, her biri zahmetli bir şekilde temizlenerek, tamir edilerek. Binanın içinde 
atölye kuruldu, büyük sınıflardan birinde. O doğramalar temizlendi, yıllardır kat kat, üst 
üste sürülen, kurumuş katılaşmış yağlı boyalar temizlendi ve altından çok güzel ağaç 
çıktı hakikaten. Az evvel Esin Hanım’ın dediği gibi, yan cephelerde ön cepheden gelen 
kaplama çok az dönüyor ve arkası da sıva. Sıvaların da durumu da o kadar iyi değildi, 
onlarda da temizlikler ve tamiratlar yapıldı.

Gene Farabi Salonu’nun cephesinde bazı teraslar daha sonradan suni taşla kaplanmış, 
onlar söküldü, yenilendi.

Çatı tamamıyla değiştirildi. Çatıda ilginç bir şey var, bunu söylemek isterim. Oldukça 
kafa yorduk çatıya diyebilirim; çünkü bulduğumuz haliyle şöyle bir sorun vardı: Binanın 
cephesini de hatırlıyorsunuz. Ön taraftaki yazının olduğu ve Esin Hanım’ın bahsettiği 
kavisli kısmı hatırlıyorsunuz. ön cepheye inen hiçbir düşey yağmur borusu yok. Taut’un 
özgün tasarımında tüm yağmur suyu inişleri arka tarafa, o sıvalı cepheler tarafından ve-
rilmiş. Onu yapabilmek için de çok düşük eğimde bir çatı yapmış Taut. Özgün çatı öğ-



rendiğimiz kadarıyla da bakır kaplama. Fakat 
mahya kotu çok düşük; eğimi çok az yapıldığı 
için çatı, zamanla, hep sorunlu olmuş. Daha 
sonra defalarca defalarca değiştirilmiş. Fakat 
formunu da değiştirmişler: Ön cepheden yukarı 
çatının eğiminden dolayı çıkılamayacağı için ve 
de yağmur boruları ön taraftan indirilemeyece-
ği için çok matrak bir şey yapmışlar: iki yönde 
kırımlı çatı yapıp, ön tarafın sularını gizli dere ile 
çatı altından geriye doğru almışlar. Tabii, doğru 
dürüst yalıtım ve bakım-onarım yapılmadığı için 
de yıllarca bu mesele ile uğraşmışlar. Üst katın 
tavanları berbat haldeydi.

Biz hem Taut’un özgün tasarımına uygun, hem 
de iyi bir çatıyı nasıl yapabiliriz diye epeyi kafa 
yorduk. Çatıyı özgün formuna döndürmek is-
tiyorduk, elbette; fakat alçak eğim sorununu 
nasıl çözecektik? Çareyi özgün formunda tek 
yönlü olarak çatıyı kurup, üzerini yeni çağdaş 
bir maddeyle, hatta düz bir damda dahi uygu-
lanabilir yetenekte bir malzeme olan gri renkli 
sert poliolevin şilte ile kapladık, bakırla değil. 
Fakat cepheden algılanan parapetlerini bakır 
kaplı halde bıraktık. Özgün levhaları tamir ettik, 
eksiklerini yeni levhalarla tamamladık. Koruyu-
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cu örtü uygulamasını görüyorsunuz. Bu kaplandıktan sonra da gerilen bir malzemedir. 
Şu anda da hiçbir sorun yok.

Farabi Salonu’nda mobilyalar ve aydınlatma sistemi yenilendi. Fuayenin bazı bölümle-
rinde özgün kaplamalar vardı basık piramit formunda. Onların da ileri derecede bozuk 
olanları değiştirildi, kalıp olarak aynı ölçüde imal edildiler. Diğerleri ise temizlendi, onarıl-
dı, yeniden boyandı. Çinilerin olduğu derzler yerine göre temizlendi veya yenilendi. Bu 
işleri de fiilen hocaların asistanları yaptılar. Aynı zamanda fuayedeki taş yüzeylerde de 
ince temizlik yapıldı. Koridorlar, tabii çok yoğun kullanıldığı için, orada da epey sorun 
vardı.

Özellikle bize ilginç gelen bir şey de şu; özgün zemin malzemesi kuvvetli bir muşamba 
iken, daha sonra o eskidikçe sökülmüş ve yerine yeni mozaik dökülmüş vaziyette. Tekrar 
özgün malzeme olan muşambayla değil de, ona yakın ama çok daha güçlü bir malzeme 
olan, sürtünme katsayısı çok yüksek kauçuk levha ile kaplanması için çok ısrar ettik; fa-
kat bütçeleri yetmediği için içerikten çıkarıldı ve zeminler mozaik kaldı. Merdiven holleri 
de restorasyon çalışmasında yenilendi. Teşekkür ediyorum.

ELVAN ALTAN ERGUT- Yapının bugüne sağlıklı ulaşması için geçirdiği çok önemli bir 
aşama hakkında bizi bilgilendirdiği için Cengiz Kabaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. 

Söyleşimize Şerafettin Turan hocamızın konuşmasıyla devam edeceğiz. Şerafettin Turan, 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu ve 1952 yılından itibaren emekli 
olana kadar bu Fakülte’de Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde asistan, doçent, profesör ola-
rak çalışmış; 1969 ve 1972 yılları arasında da Fakülte’nin dekanlığını yapmış. Bugün bize 
“Bir Öğretim Kurumu olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yapısı” başlıklı konuş-
mayı yapacak. 



ŞERAFETTİN TURAN- Sayın Başkan, öncelik-
le size ve 46 yılımı geçirdiğim bu Fakülte yapısı 
hakkında önemli bilgiler aktaran ve onu kurta-
ran Cengiz Bey’e teşekkür etmeyi bir Dil ve Ta-
rih-Coğrafyalı olarak görev biliyorum. Ben, tabii 
yaşadıklarıma dayanarak, bir de bir öğretim ku-
rumunda bulunması gereken özellikleri dikkate 
alarak size bir sunum yapmaya çalışacağım.

Ankara Üniversitesi’nin ilk fakültesi olan bu Fa-
külte’nin açılmasına 1935’te karar verilmiş ve o 
yılın Haziran’ında kabul edilen yasada da adı 
“Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi “ olarak saptan-
mıştı. Proje ve yapım aşamasında Dil Fakültesi 
olarak anılması bir kısaltma olacak. Ama bu ‘3’ 
öğeli ad basında, kamuoyunda hatta Fakülte 
içinde çok değişik biçimlerde kullanıla gelmiş-
tir. Örneğin, Fakülte’nin açıldığı 9 Ocak 1936 
günlü Anadolu Ajansı bülteninde adı “Tarih, 
Dil, Coğrafya Fakültesi” olarak gösterilmişti O 
döneme ait fotoğraflarda ve öğretim için kulla-
nılan Evkaf Apartmanının dış kapısındaki tabe-
lada da virgüllerle ayrılmış bu ad okunmaktadır. 
Fakülteliler arasında çok kez bu ad “Dil - Tarih 
“diye kısaltılıyor ama coğrafyacı arkadaşlar hep 
alınıyorlar, “bizim alanımızı niçin anmıyorsunuz” 
diye .
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Ben Ankara’ya 15 Ağustos 1944’te geldim. Fakülte’nin bu yeni binasının öğretime açılışı 
4 Kasım l940, yani henüz 4 yıl dolmadan önce gelmişim. Yepyeni bir bina Yalnız Cum-
huriyet döneminde değil -eskiden de öyle zaten- birçok ülkede anıtsal yapılar şehrin 
girişindeki büyük caddeleri süslemek için yapılır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi de sa-
nırım başkent Ankara’nın Yenişehir’e giderken Atatürk Bulvarı’nı süslemek için yapılan 
görkemli bir yapı.

Hanımefendi, Jansen’den bahsetti. Gazi Eğitim Enstitüsü binasının 1927’de yapımından 
sonra bugünkü Fen Fakültesinin bulunduğu yeri de içeren Tandoğan Meydanı çevresi 
yüksekokullar ve fakülteler alanı olarak öngörülmüştü. Jansen’in ilk eskizinde orada bir 
sivil havacılık alanı da vardır yanılmıyorsam. Fakülte’nin Atatürk Bulvarında yapılmasın-
dan doğan anlaşmazlık belki de oradan geliyordur. Gene bizim o zaman öğrendiğimize 
göre Fakülte yapısı Ankara Üniversitesi’nin bir giriş bölümü olarak düşünülmüş ve 400 
öğrenciye göre planlanmış bir yapı. Bu sayı o savaş yılları için yeterli görülmüş. İnşaata 
1937’de başlanmış, bitimi de savaşa rastlamış. Şöyle bir söylenti de vardı: Havadan ba-
kıldığında bu yapı Ü şeklinde olacakmış, sonra L’ye dönüştürülmüş. Üniversite sözcüğü-
nün Ü’sü. Ama yarısı yapılmış, yarısı kalmış. Konferans salonunun Fakülte’nin ilk dekanı 
Muzaffer Göker’in itiraz ettiği gibi dışarıya, Bulvar’a uzanması o şekli bozmuş görünüyor. 
Bu ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ben bunu Fakülte’nin açılması ve yapımında bü-
yük emeği olan rahmetli Cevat Dursunoğlu’na sormuştum. O, Erzurum Lisesi’nde benim 
edebiyat öğretmenimin abisiydi. “Öyle bir şeydi, sonra vazgeçildi” dedi. O bilgiyi de size 
sunmuş olayım. Ben bu yapıya Ankara’ya gelişimin 15. gününde girdim. Başkente yük-
sek öğrenime devam etmek için gelmiştim; fakülteleri dolaşıp bilgi edinmeğe çalışıyor-
dum. İki arkadaş dekanlık katından aşağıya inerken parıldayan mermer merdivenlerden 
ayağımız kaymış düşmüştük. O yıllarda Fakülte koridorları sabunlu sularla yıkanıyordu, 
çünkü deterjan yoktu.



Bu yapının bana göre özelliği nedir? Bu yapı 
dediğim gibi 1936’da 195 öğrenciyle öğretime 
başlamış bir Fakülte’nin, Dil, Tarih, Coğrafya, 
bölümleri ile bunlara eklenen Arkeoloji, Antro-
poloji ve Felsefe bölümlerini içeren bir yerleş-
me merkezi. Avrupa, daha doğrusu Almanya 
üniversiteleri esas alınarak yapılmış bir bina, 
bir planlama. Türkiye’de bugün Amerikan ko-
lej istemi geçerli, yerleşkeler ona göre yapılıyor. 
Ama Ankara Ziraat ve Veteriner Fakülte’lerinin 
bulunduğu yerler - ki “Yüksek Ziraat Enstitüsü 
“olarak Türkiye’de ilk üniversite yerleşkesidir 
- Alman üniversiteleri dikkate alınarak yapıl-
mıştır, 4 fakültesi olan tam bir kampustur. An-
kara Üniversitesi’nin ilk fakültesi olacak Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin yapımına karar 
verildiğinde başkentte yüksek okul sayısı çok 
az. Anımsatmak gerekirse Cumhuriyetin An-
kara’da açtığı ilk yüksek okul “Musiki Muallim 
Mektebi”dir. Sonradan Konservatuar adını alan 
binanın büyük salonunun duvarlarında “3 tane 
M” kazılı. Bizim gençler “onu Migros mu yaptı?” 
diyorlar. MMM = Musiki Muallim Mektebi. Onun 
arkasından 1925’te Hukuk Fakültesi açılmıştır, 
ama Hukuk Mekteb-i Âlisi adıyla ve Adalet Ba-
kanlığı’na bağlı olarak. 1926’da Gazi Eğitim 
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Enstitüsü önce Konya’da açılıyor, 1927’de Ankara’ya Mimar Kemalettin’in eseri olan bi-
naya taşınıyor.

Fakülte binası çok görkemli. Alman sistemine göre yapıldığı için genelde Edebiyat ya da 
Felsefe Fakülteleri’ni öteki fakültelerden ayıran bir özelliği vardır: Burada her şey kâğıda, 
kitaba bağlıdır. Dolayısıyla kitaplıklar ve seminer yerleri önem taşır. Taut’un projesinde 
bunun çok sistemli bir örneğini görüyoruz. Çünkü her katın iki tarafında ayrı ayrı enstitü 
düşünülmüştür. Açılışta 4 enstitü, 17 disiplin (alan) öngörülmüştür ve bu 17 disiplin için 
seminer kitaplıkları oluşturulmuştur. Ayrıca ikinci katta da bir genel kitaplık vardır.

İkincisi, edebiyat fakültelerinde, felsefe fakültelerinde seminer çalışmaları esas olduğu 
için öğretim üyesi ile öğrencilerin birbirlerine yakın olması çok büyük önem taşır. O ba-
kımdan Hacettepe ya da bir çok başka üniversitede olduğunun aksine burada öğretim 
üyelerinin, akademik elemanlarının oturduklar odalarla derslikler, seminerler birbirinden 
uzak, ayrı yerlerde değildir. Fakülte’nin ana binasında öğretim üyelerinin odaları ile ders-
likler, seminer odaları ve bölüm kitaplıkları aynı koridorda karşı karşıyadır.

Bu yapı çok görkemlidir. Tereciye tere satar gibi mimarlık bakımından övecek değilim 
ama bu yapı yalıtım bakımından dikkate değer bir özellik taşır. Türkiye’de yapılarda -özel-
likle okul yapılarında- büyük bir yalıtım sorunu vardır. Atatürk Bulvarı gibi bir yerde, gürül-
tülü bir yerde yapılmış bu binada yalıtım o kadar güzel düzenlenmiştir ki, sınıflar arasında 
hiçbir ses geçişi olmaz. Biraz sonra değineceğim gibi bulvar üzerinde yapılmış olmasının 
getirdiği bazı sakıncalar vardır ama sınıflar arasında, koridorlar arasında hiç gürültü du-
yulmaz. Bir örnek vereyim: Fakülte açıldıktan sonra onun öğretim alanlarıyla ilgili bazı 
kurumlar da oraya yerleşmişlerdir: “Türk Tarih Kurumu “ ve “Coğrafya Enstitüsü “. Tarih 
Kurumu, 1967’de yeni binaları yapıncaya kadar Fakülte’nin birinci katında idi. Dördüncü 
katın bir bölümünde de Coğrafya Enstitüsü bulunuyordu. Bir de 1941’de özel yasayla 



kurulan “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü” vardı; o 
da aşağıda fuayede balkonlu bölüm dediği-
miz yere yerleşmişti. Tarih Kurumu’nun bası-
mevi de asmalı katta benim odanın altındaydı. 
Düşünün, o dönemde harflerin elle dizildiği bir 
basımevi. Fakat biz o gürültüyü duymazdık, 
duyamazdık; o kadar güzel yalıtımı vardır.

Malzemenin sağlamlığı anlatılmakla bitmez. 
Biraz sonra değineceğim ama hemen söyle-
yeyim. 1971’de benim dekanlığım döneminde 
ilk büyük onarıma giriştiğimizde, bizim yapı 
dairesi, eski elektrik donanımının değiştiril-
mesine karar vermişti. Elektrik ve telefon şe-
bekesi ile koridorlardaki muşambalar değişti-
rilecekti. Fakat matkap makineleri getirdikleri 
halde muşambaları kaldıramadılar müteah-
hitlerimiz. Telefon kablolarını değiştirmeye 
kalktıklarında, bir gün mühendis arkadaş 
bana geldi, “Efendim, bunları çıkartamıyoruz. 
Çıkarttıklarımız o kadar sağlam ki - 1971’den 
bahsediyorum - piyasada bu kadar sağlam 
kablo bulmaya olanak yoktur. Onun için gelin 
bunların tümünü değiştirmeyelim, yalnız bo-
zuk olanları değiştirelim” dedi. Sonunda öyle 
bir karar alındı Bayındırlık Bakanlığı’ndan da 
eski kablolar kaldı. Cengiz Bey bahsetti, Fa-
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külte’nin doğramaları 1940’da yapılmış. Aradan 69 yıl geçmiştir, ahşap dolaplar masalar 
milimetre oynamamıştır.

Bunların dışında neler var? Şunu da söyleyeyim: Bir defa, Fakülte’nin bulunduğu alan 
Ankara’nın ulaşım bakımından en kolay yeri. Fakültenin bir başka özelliği var. Üniversi-
telere giriş sınavları 1963’te başladı. O yıla kadar dileyen dilediği Fakülte’ye girebiliyor-
du. O döneme kadar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine iki ayrı grup öğrenci geliyordu. 
Başlangıçta 195 öğrenci alınmıştı, bunun da 40’ı yatılı imiş. 7’si kız, 33 erkek. Yeni bina 
yapıldığında yatılı sisteme son verilmiştir. O nedenle binada yatakhane öngörülmemiştir. 
Bu nedenle Fakülte’ye genelde ileride öğretmen olmak isteyenler gelmektedir. Bir yö-
nüyle de “Kızım okusun. Öğretmen olsun” diyenlerin çocukları. Bir de Ankara’da yüksek 
sosyete diyebileceğimiz Yenişehir’de oturanların, bürokratların, siyaset adamlarının kız-
ları, çocukları. Yani ileride çalışma durumunda kalmayacak kimselerin gelip zevkle oku-
dukları bir Fakülte. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlarının kızları da bu fakülteye kaydoluyor. 
îsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy da bizim Fakülte’nin 
öğrencileri.

Cengiz Bey bahsetti, Fakülte’de bir resim galerisi de vardı. 1940’lar Ankara’sında benim 
anımsadığıma göre işleyen iki galeri vardı. Biri İller Bankası ana binasının altındaki resim 
galerisi - Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun resimlerini ilk defa orada görmüştüm-, ikincisi bizim 
Fakülte’nin galerisi. Üçüncüsü Ankara Palas’ın yan tarafındaki galeri idi ama orası sürekli 
olarak kullanılmıyordu. Başka bir resim galerisi yoktu. Üzülerek söyleyeyim, Fakülte’deki 
galeri 1980 onarımında, hem de sanat tarihçisi olan bir bayan arkadaşımızın dekan ol-
duğu dönemde ortadan kaldırıldı! Oysa o galeri kitap satış yeri olarak da kullanılıyordu.

Fakülte’ye asıl canlılığını veren, içinde barındırdığı kurumlarla birlikte düzenledikleri bi-
limsel ve kültürel etkinliklerdir. O dönemde Ankara’da kültürel etkinlikler nerelerde ya-



pılabilirdi? Konservatuar’ın bir sahnesi vardı: 
Tatbikat Sahnesi. İkincisi Halkevi idi. Burası 
1930’da Türk Ocağı olarak yapılmıştı ve her 
türlü etkinliğe elverişli idi. Gazi Eğitim Enstitüsü 
kent merkezinden uzak olduğu için ancak ken-
disinin düzenlediği etkinliklere sahne oluyordu. 
Onun dışında üçüncü büyük salon bugün “Fa-
rabi Salonu” diye andığımız - bu ad 1980’lerde 
Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın önerisiyle kon-
muştur- Fakülte salonu idi. Ulaşılması kolay 
merkezi bir yerde bulunması ve Tatbikat Sahne-
sinden daha büyük olması nedeniyle bu salon 
daha çok ilgi çekiyordu. Hele 1951’de Halkev-
lerinin kapatılmasından sonra Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Ankara’daki kültürel, bilimsel et-
kinliklerin, toplantıların yapıldığı merkez haline 
gelmişti. Gece gündüz çalışan, konferanslara, 
söyleşilere, konserlere, her türlü öğrenci etkin-
liklerine, özellikle o dönemde çok moda olan 
“münazara” (aytaşma) denen belirli bir konuyu 
savunma yarışlarının yapıldığı bir yer. Bunların 
yanı başında Tarih Kurumu ile Coğrafya Ensti-
tüsü’nün halka açık konferansları vardı. Tarih 
Kurumu’nun 4 yılda bir, Türk Dil Kurumu’nun 2 
yılda bir düzenlenen kurultayları da fakülte sa-
lonlarında yapılıyordu. Ayrıca Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü 1941’de kurulduktan sonra rahmetli 
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hocalarımız Enver Ziya Karal ile Afet İnan’ın başlattıkları halk konferansları da ilgi görü-
yordu. 

Fakülte’de güzel kızlar olduğu için onları görmeye gelen gençlerin akınına da uğruyor, 
dolup dolup taşıyordu. İkinci kattaki “Yaşayan Diller” bölümü koridor duvarlarının boya-
sından ötürü “Pembe kat” diye anılıyordu. Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyat 
dalları bu adları taşıyan bölümler olarak düzenlenmişken konuşulmakta olan yabancı 
dillerin öğretimi “Yaşayan Diller Enstitüsü” altında toplanmıştı. Söz konusu dillerin öğren-
cileri çoğunlukla Yenişehir’li kızlardan oluşuyordu. Bu yüzden dışarıdan gelen gençler o 
kata çıkmaya özen gösteriyorlardı!

Fakülte’deki etkinlikler arasında konserlerin ayrı bir yerinin bulunduğunu da vurgulamak 
gerekir. 1961’e kadar Ankara’da özel bir konser salonu yoktu. Konservatuar konserleri 
kendi binasında ya da Halkevi’nde yapılıyordu. Günümüzde Opera binası olarak bildi-
ğimiz yapı aslında Sergi Sarayı olarak yapılmıştı. I946’da operaya dönüştürülünce onun 
yerine bugünkü Konser Salonu yapılmıştı. 

O zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bazı konserlerini Fakülte Salo-
nu’nda veriyordu. Yeni konser salonu açıldıktan sonra da öğrenciler için açıklamalı ve 
parasız olan “Cumartesi Konserleri” yine Fakülte’de sürdürüldü. O konserlerde fuaye 
ve merdivenler bile dolar taşardı. Ankara’da klasik müzik dinleyicilerinin büyük kısmı-
nın o konserlerde yetiştiğini söyleyebiliriz. Öyle ki Adnan Saygun’un ünlü “Yunus Emre 
Oratoryosu”nun dünya prömiyeri de 1947’de bu salonda yapılmıştı.

Fakülte holündeki Atatürk büstü o dönemde henüz yapılmamıştı. Dış cephedeki “Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir” kabartma yazısı dışında Fakülte adını gösteren bir şey, bir levha 
da yoktu. Münih Üniversitesi doktora öğrencilerinden biri Türkçesini ilerletmek için bize 



gelmişti. Maria adında bir kızcağız. Ailesine, 
arkadaşlarına yazdığı mektuplarda bir adres 
belirtmesi gerekince yalnızca o yazıyı bulmuş 
ve annesine yazdığı mektupta, “Anneciğim İs-
tanbul ‘a geldim, trenden indim, Maşallah fir-
masının otobüsüyle Ankara’ya geldim. “Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir” Fakültesi’ndeyim” diye 
yazmış. Annesi de mektubunu kızının belirttiği 
adrese göndermiş. Zarfta Dil ve Tarih-Coğrafya 
adı bulunmadığı halde bizim postacımız o mek-
tubu getirip Maria’ya vermişti.

Sabahattin Eyüpoğlu’nun 1952’de Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan “Mürşidin Evi” başlıklı bir gü-
zel hikâyesi var. İki köylü Fakülte’nin önünden 
geçiyorlarmış, başlarını kaldırıp cephedeki yazı-
yı okumaya çalışmışlar. Mürşid sözcüğünü çö-
zen, arkadaşına dönüp “Burası Mürşid’in evidir” 
demiş. Eyüpoğlu’nun Cumhuriyette yayınlanan 
bu güzel öyküsü yanılmıyorsam sonradan çı-
kan Tezek adlı öykü kitabında da yer aldı

Eyüpoğlu Dil ve Tarih-Coğrafya binasını över-
ken yapımı devam eden Anıtkabir mimarisini 
yermekteydi.

Fakülte’deki Atatürk büstü, 1937’de İkinci Tarih 
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Kurultayı’nda düzenlenen sergi için Hitler’in Almanya’da yaptırıp gönderdiği bir armağan 
büsttür ve sanıyorum ülkemizdeki güzel büstlerden biridir. Tarih Kurumu’na Fakülte’de 
yer verilince doğal olarak o büst Fakülte’ye getirilmişti. Ama Kurum 1967’de yeni binası-
na taşınınca onun bir kopyasını yaptırıp fakülteye bırakmış, ancak ondan ikinci bir kopya 
yaptırılmamasını da şart koşmuştu. Dolayısıyla Fakülte’deki büst kopyadır, aslı Tarih Ku-
rumundadır. Bir de Atatürk’ün koltuğundan söz etmeliyim. Atatürk ne yazık ki çok istediği 
bu binanın tamamlanmasını görememişti. Dekanlık katındaki salonda bulunan koltuk, 
onun henüz Evkaf Apartmanında bulunan Fakülte’yi 1937 sonlarında ziyaret ederken 
oturduğu koltuktur. Girişteki holün demiryolu tarafına düşen kısmında iki odalı, balkonlu 
bölme de Atatürk balkonu diye anılmaktadır. Atatürk yapımı bitmediği için o bölmeye 
görmemişti. Ama o dönemde Avrupa’da ve Türkiye’de devlet büyüklerinin balkonlar-
da oturduklarını biliyoruz. Atatürk de Ankara Halkevi ve Dolmabahçe’deki toplantılarda 
hep balkon ya da locada oturmuştu. Dolmabahçe’de Birinci Dil Kurultayı toplandığında 
muayede salonunda bir balkon oluşturulmuştur, Mustafa Kemal otursun diye. Bundan 
esinlenerek Fakülte’de de balkonlu bir bölme öngörülmüştür. Atatürk’ün oturmadığı o 
balkonu İsmet İnönü de kullanmamıştır. Çünkü İnönü bilinen kulaklık sorunu nedeniyle 
her yerde olduğu gibi Fakülte’de de büyük salonun ön sırasında, sol tarafta otururdu.

Fakülte binasının bu denli güzel özellikleri var. Bu restorasyonlara giden sorun nedir? 
Bina 400 öğrencilik kapasite için planlanmıştı. 1960’lara gelindiğinde giderek artan 
kontenjanlarla birdenbire öğrenci depoluğuna dönüştü, siyasilerin zorlamasıyla. Bir de 
1967’de “gece öğretimi”ne başlandı. Türkiye’de ilk kez gece öğrenimine başlayan fakül-
te Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’dir. Öğrenci sayısı 1000’e çıkmışken siyasal iktidarın 
zorlamasıyla ve uydurma bir Genel Kurul kararı ile gece öğrenimine geçildi. 4 yıl içeri-
sinde gececilerin de artmasıyla öğrenci sayısı 2000’e çıktı. Aynı kadro ile ikili öğretimi 
yapmak zorundaydık. Ek ödenek yok, tesisat eskimiş, geceleri zaman zaman elektrikler 
sönüyor, kablolar tutuşuyor, yangın tehlikesiyle karşı karşıya geliyorduk. Öğrenci sayısı 



da 6500’e ulaştı. Çözüm olarak 2 ek bina ya-
pıldı ama o binaların kullanım açısından hiçbir 
değeri yok.

Burada yine bir onarım olayından söz edeyim. 
1971’de ilk büyük onarım benim dekanlık za-
manına rastladı. Fakülte çatısı - Cengiz Bey 
bahsetti - bakır kaplıydı, akıyordu, onarım ge-
rekli Planlama’dan 2,5 milyon lira bir para aldık. 
Yalnız çatıyı değil, Fakülte’nin gerekli onarımını 
yapacağız. Elektrik tesisatı değişecek, kalorifer 
tesisatı gözden geçirilecek, muşambaların es-
kiyenleri yenilenecek. Fakat ihale şartnamesine 
şöyle bir madde koymuşlar: Çatıdan çıkan ba-
kırlar müteahhide verilecektir. Dikkatimi çekti, 
sordum soruşturdum; bu kocaman çatıdan ne 
kadar bakır çıkar? Peki niçin müteahhide veri-
yoruz? O, onarım karşılığındaki parasını ala-
cak. Gittik, müracaat ettik, dedik ki “Biz bunu 
rayiç fiyatından satarız”. Rektörlüğün aracılığıyla 
şartnamede yapılan bir değişiklikle çatıdan çı-
kan bakırları 400.000 Liraya sattık 1971’de. O 
400.000 lira ile de Filoloji binası dediğimiz arka 
bahçedeki ek binayı onardık. Onun giriş katın-
daki merdivenleri İhsan Doğramacı’nın mimar-
ları yapmıştır. O binanın çatısı durmadan akıyor, 
öyle ki en üst katta bulunan İtalyanca bölümün-
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deki arkadaşlarımız odalarında şemsiye açarak oturuyorlardı. 400.000 lira ile de o çatıyı 
onarttık. Dediğim gibi ana binanın çatısı 1971 onarımında değişti ama maalesef pek iyi 
bir şey olmadı, sorunları tümüyle giderilemedi. Öğrenci sayısı da her yıl boyuna artınca 
öğretim üyelerine, yardımcılarına oturma ve çalışma mekânları oluşturabilmek için kori-
dorlara, merdiven altlarına odalar ve derslikler yapımına girişildi.

Derken geldik 1980 tamirine. Zorunluydu, nefes alınacak yer kalmamıştı. Ama ne oldu 
1980 restorasyonunda? Bir defa arkadaşlarımızın “Sultantaşlığı” dedikleri taşlık Dekanlık 
katı koridorundaki muşambalar sökülerek oluşturuldu. Her gün yüzlerce, binlerce öğren-
cinin geçtiği bir koridorun gürültü yaratması kaçınılmaz olan mermerlerle döşenip, yö-
neticiler bölümüne bir ayrıcalık yaratılması düşünülmemeliydi. Sanat tarihçisi Dekan’ımız 
bunu yaptı ve daha önce sözünü ettiğim gibi girişteki Galeri’yi de ortadan kaldırdı. Bun-
ların dışında orijinal projeyi değiştiren başka şeyler de yapıldı. Birinci kattaki Profesörler 
Kurulu Salonu 1/ 5 ölçeğinde küçültüldü, bir çalışma bürosu oluşturmak için. Bu nedenle 
salondaki güzelim uzun masanın da kesilerek küçültülmesi gerekti. Fakülte’nin ana mer-
divenlerinden birinci kata çıkarken solda etrafı camlarla çevrili olduğu için “camlı köşk” 
dediğimiz bir bölüm vardı. Bir dinlenme salonu, okuma salonu, pırıl pırıl bir yer. Orası 
da söz konusu onarımda duvarlarla çevrilerek büro haline getirildi. Çok yazık oldu, çok 
güzeldi. O kadar güzeldi ki, mimari bütünlüğünün yanında insanın içini açan bir yanı 
da vardı. Fakülte’de bugün 380 öğretim üyesi ve yardımcısı var; 6600 öğrenciden bah-
sediyoruz. Fakat 5-6 öğretim üyesinin bir araya gelip oturacakları, bir yer yok. Biz orayı 
okuma salonu, dinlenme salonu, sigara salonu haline getirmiştik, bir güzelliği vardı, o 
da ortadan kalktı .

Fakülte’nin bana göre bir başka sorunu - belki Jansen sorunundan gelen ve Cengiz 
Bey’in de desteklediği - yerinin dar oluşudur. Genişlemeye elverişli bir alan kalmamış-
tır. Siz mimar arkadaşlarımız benden daha çok biliyorsunuz, Türkiye’de resmi binalar 



hep kaçak yapılardır. Fakülte’nin kaçak olduğu-
nu biz ne zaman öğrendik? 1951 yılında Yük-
sek İhtisas Hastanesi yapımına başlandığında 
Fakülte’nin arka bahçesindeki ek binalar yok-
tu. Ankara Tıp Fakültesinin Morfoloji binası da 
henüz tamamlanmamıştı. Bilindiği gibi onun 
yerinde eskiden Ankara Sultanisi yani Lisesi 
vardı, orası yıkılmış ama 6 yıl boyunca toprak 
yığını görünümünde kalmıştı. Yüksek İhtisas ve 
Morfoloji binaları tamamlandıktan sonra daha 
geride Hacettepe Üniversitesi açıldı. Hacettepe 
Tıp Fakültesi doktorları ile bizim Ankara Tıp Fa-
kültesi doktorlarının Fenerbahçe - Galatasaray 
taraftarları gibi karşı karşıya gelmeleri sonucun-
da Ankara’nın hava kirliliği en yoğun olan yeri 
hastanelerle dolduruldu!

Yüksek İhtisas Hastanesi yapımı sürerken Fa-
külte’nin arka bahçesine tecavüz edildiği görül-
dü. O dönemde benim rahmetli hocam Şinasi 
Altundağ Fakülte Dekanı idi. Yapımcı müteah-
hitten Fakülte bahçesine zarar verilmemesi is-
tendi, sonuç alınamayınca Sağlık Bakanlığı’na 
başvuruldu, protestolar çekildi. Fakat oradan 
“Biz inşaata devam edeceğiz. Burası hazine 
arazisidir” yanıtı alındı. Bunun üzerine “ne ya-
palım?” diye düşünüldü.
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Sonunda Fakülte’de asistan olan Nilüfer Bayar aracılığı ile Celal Bayar’a gidelim, Cum-
hurbaşkanı’na şikâyet edelim denildi. Celal Bayar demiş ki “Bizim hastane ihtiyacımız 
var.” Böylece anlaşıldı ki, Fakülte’nin tapusu yok, hangi arazinin verildiği de belli değil! 
Sorun buradan kaynaklanıyor. Yapım aşamasında Dekan Muzaffer Göker genişleme ala-
nı yok diye itiraz etmiş, haklı.

Öğrencinin az olduğu yıllarda bile bu güzelim binada, özellikle banliyö trenleri geçtiği 
zaman ders yapamazdık bahçeye bakan ön kısımlarda. Neden? Çünkü o zamanlar bu-
harlı lokomotifler vardı, banliyö trenleri “Yol verin bana” dercesine köprünün üzerinde 
durur, “düüüt!” diye 5 dakika düdük öttürürlerdi. Genç arkadaşlar bilmeyebilir, Fakül-
te’nin önünden geçen Atatürk Bulvarı’ndan sonra İncesu Deresinin yatağı geliyordu. O 
yatağın öteki yakasında Tekel deposu ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin büyükçe bir silosu 
bulunuyordu. Onların arkasında da Demiryolları’na ait bir bina. Bu ortamda tren gürül-
tüsünü çekmeye olanak yok, onun için derslere ara verirdik. Şimdilerde siyasiler ezan 
okunurken konuşmalarını kesiyorlar ya, biz de banliyö geçsin diye dururduk.

Bir de drenaj konusu vardı, zaman zaman sorun çıkartıyordu bize. Şimdi nasıl çözüldü 
bilemiyorum. Çünkü burası eski Ankaralıların söylediklerine göre bir ayazma; ayazma ol-
masa bile kayalıklardan suların çıktığı bir yer. Nitekim 1960’larda arkadaki Tiyatro binası 
yapılırken de öyle bir su çıktı ki, bir yıl boyunca kapatamadılar. Bu nedenle ana binanın 
zemin katından çıkan gelen suyu pompalarla Bent Deresi’ne akıtan bir yöntem izlenmiş-
tir. 1957’de Ankara’da büyük bir taşkın olayı yaşandı.

Hatip Çayı ile Bent Deresi de taştı, öyle ki Çubuk Barajı’nın patladığı sanıldı. Bu nedenle 
Bent Deresi’nin üzeri kapatıldı. Ama bizim Belediye ne yaptı? Fakülte’nin suyunu boşal-
tan boruların dereye açılan ağızlarını çimentolarla tıkamışlar. “Bu delikler niye burada 



duruyor, bunlar hava deliği midir nedir?” diye 
sormadan çimentolamışlar. Bir baktık bizim kö-
mürlük ve kalorifer dairesi sular içerinde kaldı 
ve bahçeye taştı. Hocalarımız hamallarla kar-
şıya geçebildiler. Öyle bir dönem de yaşadık, 
ama sanırım şimdi böyle bir sorun bulunma-
maktadır.

Benim özetle söyleyeceğim, iftihar edilecek, 
her bakımdan güzel, örnek gösterilebilecek 
bir yapı. Mimarlar Odası’nın da buna ilgi gös-
terdiğini biliriz eskiden beri. Çünkü sözünü 
ettiğim 1971 onarımında, benim dönemimde,  
arka cephedeki sıvalar yenilenirken müteahhit 
pembeden biraz koyu neftiye kaçan bir boya 
sürünce, iki gün sonra Mimarlar Odası’ndan 
“Siz Atatürk’ün pembe rengini nasıl değiştirirsi-
niz?” diye bir protesto aldığımı biliyorum. Tabii 
bu çok iyi bir şey. Hemen apar topar çağırdık 
kontrol mühendisini ve müteahhidi, “Nasıl ya-
parsınız bunu? Mimarlar Odası bizi azarladı” 
dedik ve pembeye boyattık. Şimdilerde de öyle 
devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler 
ederim.

ELVAN ALTAN ERGUT- Çok teşekkür ediyoruz 
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Şerafettin Hocamıza. Tüm konuşmacılara tekrar teşekkür ediyorum. 

Gerçekten bence hedeflediğimiz şekilde çok yönlü, çok boyutlu bir şekilde binayı konu-
şabildik, tartışabildik. Yapının sorunlarını da, olumlu yönlerini de dinlemiş olduk. Tekrar 
çok teşekkürler. Acaba yorum ya da soru var mı seyircilerden? 

Yok.

MANOLYA TOKALI: Tüm katılanlara, Sayın Cengiz Kabaoğlu’na, Sayın Şerafettin Tu-
ran’a, Sayın Esin Boyacıoğlu’na ve siz katılımcılara teker teker teşekkür ediyoruz. Ger-
çekten çok keyifli bir söyleşiydi. Bundan sonraki etkinliklerimize de aynı ilgiyi gösterme-
nizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. 










