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Öz

Dünyada ve ülkemizde kamusal alan kavram na yüklenen anlamlar, yaz lan
eserlerden de takip edildi i üzere, s radan bir kavram tart mas n n ötesine ta m olup,
mekândaki aktif dönü ümünü ya ayacak kadar hayat m z n bir parças olmu tur. Geçmi te
farkl anlat lan kamusal alan, günümüz tüketim dünyas nda bir ba ka tan ma sahip olup,
böyle bir farkl l k her zaman olacakt r. Her ça kendi kamusal alan tan m n üretmektedir.

Bu metin kamusal alan kavram çerçevesinde Kayseri de 2006 y l nda aç lan
Kayseri Park adl al -veri merkezinin, kente sundu u yeni ya am pratikleriyle kenti

nas l de i tirdi ine ve meydana alternatif, kenti bar nd ran, ikinci bir merkez gibi nas l
çal t na dair bir ara t rmayla, kamusal alan n art k de i en anlam n süpermarket
metaforu üzerinden okumam z gerekti ini göstermektedir.

Anahtar kavramlar: Kamusal alan, meydan, süpermarket metaforu, Kayseri
Park.

THE CHANGING OF PUBLIC SPACE IN KAYSER : KAYSER PARK

Abstract

As seen in works printed so far, the sense of public space in the world and in
Turkey has gone beyond an ordinary discussion of notion and has become such a part of
our life that it (public space )goes through its active transformation in space. Public space,
formerly described in different meanings, is explained by a different description in the
capitalist world today and there will always be such changes. Every age produces its own
description of public space. This article concerning the concept of public space indicates to
us the necessity for reading the description of public space through the supermarket-
methaphor within the context of how Kayseri Park, a shopping center which was opened in
Kayseri in 2006, has changed the city by giving new life experiences and how it works as
an alternative center to square-housing in the city.

Keywords: Public space, square, supermarket-metaphor, Kayseri Park.

1 Bu çal ma, 2006- 2007 Ö retim y l II. Yar y l Bahar dönemi, Prof. Dr. U ur TANYEL ye ait
Ça da Dünya Mimarl Sorunlar dersi kapsam nda final ödevi olarak haz rlanm t r.
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1. Giri

Kamusal alan denildi inde ilk akla gelen, herkese ait olan, toplan lan, ortak
toplumsal etkinlik alan (meydan) olarak kastedilen dü ünceyle örtü türülürken,
kamusal-özel ayr m n n tam olarak aç klanamamas ve tüketim modellerinin
kamusal alan tariflerinde aktif yer almaya ba lamas , bu kavram n art k uzla labilir
tek bir tarifinin olamayaca n göstermektedir.

Jürgen Habermas2 "Kamusall n Yap sal Dönü ümü" adl kitab nda
kamusal alan , en basite indirgenmi anlam yla toplumsal ya am m z içinde,

kamuoyuna benzer bir eyin olu turulabildi i bir alan 3 olarak tariflemektedir.
Ancak bu tarifle olu an homojen bir toplum hayali, tüketime dayal bir toplumla
farkl boyutlara ta nm t r.

Bu çal mada kamusal alan dönü ümünü, süpermarket metaforu
üzerinden orta ölçekli bir Anadolu kenti olan Kayseri de, Kayseri Park örne i
üzerinden, kentte yaratt gerilimi, de i imleri incelemek ad na anlaml
gözükmektedir.

2. Kayseri de Erken Cumhuriyet Meydan

Kayseri, Cumhuriyet in ilan yla birlikte ulus-devletin dönü türdü ü
Anadolu kentlerinden biridir. Dönü üm, mimari araçlarla birlikte, yap l çevreye
Cumhuriyeti temsil eden yeni binalar n (halkevleri, hükümet kona , halk
kütüphanesi, postahane, vb.) eklemlenmesi ile ba lam t r. Erken Cumhuriyet
döneminde, meydan etraf nda konumlanan bu binalara ek olarak Atatürk An t ,
bayrak indirilip, çekilmesi ve ulusal törenler için gerekli bo alanlar n
olu turulmas kamusal alan olarak tarif edilen, yerel yönetimler de i tikçe herkesin 
kendi ideolojik söylemine göre sürekli de i im geçiren adeta de i en sahne dekoru
gibi çal an bir kent meydan vard r. Bu meydan, ayn sahnede sürekli oyuncu da
(yerel yönetimlerce) de i tirmektedir. Hakikaten bir yap-boz oyunu gibidir. Bu
ba lamda kamu alan , sonradan olu turulan yapma4 bir aland r.

2 Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci. Habermas, Jürgen. "Kamusall n Yap sal
Dönü ümü" (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962). Çev. Mithat Sancar, Tan l Bora. leti im
Yay nevi, stanbul, 1997.

3 Kamusal alan. Online. [Internet, WWW], ADRES: http://tr.wikipedia.org/wiki/Kamusal_alan.
06.05.2007.

4 Demir, Songül. Kamusal Alan n Belirlenmesinde Ben ile Öteki nin Yeri , Do u- Bat Dergisi,
Say :5. 1998-9, s:219.
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ekil 1. Kayseri Kent Meydan - 29.04.2007

Tanyeli nin de dedi i gibi; kamusal alan hala yönetim pratikleriyle (hatta
sadece merkezi yönetim pratikleriyle) tan mlanabilmektedir. Türkiye de devletin
d nda bir kamusal alan tahayyül etmenin önünde engeller 5 bulunmaktad r.
Devlet, ideolojisini en iyi kent meydanlar nda yans tabilece ini dü ünmektedir.

5 Tanyeli, U ur. Kamusal Mekân- Özel Mekân: Türkiye de bir Kavram Çiftinin cad ,
Arredamento Mimarl k 2007/2, Tasar m Kültür Dergisi, s. 62.
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ekil 2. Kayseri Kent Meydan - 29.04.2007
Devletin meydan dü üncesinde, her türlü farkl l klar n özel alanda

kald 6, meydan tek tip vatanda n kulland , herkesin e it hakka sahip oldu u
homojen ve soyut bir kamusall k vard . Devletle birlikte dü ünülen kamusall k

sözcü ünün içeri inde dü ünülen millet, egemenlik, birey, ak l, ilerleme, geli me
medeniyet gibi kavramlar bu soyutlamay en güzel ifade eden kavramlard . 7

Sennett  inde dedi i gibi kamusal sözcü ü herkesin denetimine aç k olan 8 olarak
tan mlan rken herkesi kapsamas bu kadar soyutlanarak anlat labilmesine de
imkân vermektedir. Devlet, bir çe it homojenle tirme harekât ba latm t r. En
ba tan tek tip vatanda n meydanda dola aca na ek olarak, mimariyi emellerinde
araç olarak kullanarak, cumhuriyeti simgeleyen araçlar da meydanlara
yerle tirmi tir. Meydan, insanlar taraf ndan de i ip, dönü en, farkl la an bir ya am
alan olmaktan ç k p, ablon gibi tüm kentlerde uygulanan bir model haline
dönü mü tür. Cumhuriyet ideolojisi ile olu an böyle bir meydan tahayyülünün
Kayseri ehrinde de olmas a rt c de ildir.

Erken modern için bu meydan, trafik ekseni, geçi noktalar n n oldu u
yerdir.

ekil 3. Kayseri Kent Meydan - 29.04.2007

6 Çaha, Ömer. deolojik Kamusal n Sivil Kamusala Dönü ümü , Do u- Bat Dergisi. Say :5, 1998-
9,s. 80.

7 Çaha, Ömer. deolojik Kamusal n Sivil Kamusala Dönü ümü , Do u- Bat Dergisi, Say :5, 1998-
9.s. 80.

8 Sennett, Richard. Kamusal nsan n Çökü ü , Ayr nt Yay nlar , stanbul, 1992, s.32.
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ekil 4. Kayseri Kent Meydan - 28.04.2007. Kaynak: Google Earth.

Türkiye de 1950 lere kadar süren erken modern anlay , kamusal alan
zorla terk etmektedir. Böyle bir meydan imdi yok; geçmi te de tam olarak
olmad . Ç karlar n kollayan s n flara, etnik gruplara ayr lm , ekonomik ili kilerin
büyük ölçüde toplumsal konumlar , durumlar dünyad r. Meydan, gönüllü
payla m n, kat l m n, dayan man n yeri olam yor. Meydan hep egemen
ideolojilerin bask s alt nda düzenlendi; onlar n çizdi i plan içinde manevi
hayatlar n ya ad meydanda insanlar. 9

Ancak günümüzde meydan art k ba ka türlü bir ey olmu tur. Kent,
meydan çoktan dönü türmü olup, art k kendi tan m n yapmaktad r.

Ancak bu dönü üm bir orta boy Anadolu kenti olan Kayseri de gerilimli bir ekilde
hala devam etmektedir. Kentte hala 13.yy çar adlar medrese, kapal çar
gibi erken bir otorite hâkimiyeti varken, hayati bir merkez gibi dü ündü ü meydan
sürekli yenileyip, yeni söylemlerle in a ederken, öte taraftan meydana alternatif
olarak ikinci bir merkez gibi çal an 2006 y l nda aç lan Kayseri Park adl
al veri merkezi kenti, habersizce de i tirmektedir. Burada herkes habersizce
kamusalla p, dönü mektedir. Halk n direkt olarak ikinci bir merkez talepleri ve
yeni bir kamusal alan tarifleri yokken kendilerini Kayseri Park n içinde bulmalar
art k kamusal alan , al -veri metaforu üzerinden sessizce tarifleyip,
ya ad klar n göstermektedir.

9 nam, Ahmet. Hanemizdeki S r , Do u- Bat Dergisi, Say :5, 1998-9, s. 187.

meydan
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Kayseri Park n, etraf n rant bölgesi haline getirmesi, dönü türücü
etkisinin ne kadar güçlü oldu unu göstermektedir. Ancak, böyle bir al veri -
merkezi stanbul da yap ld nda bu kadar ses getirmezken, stanbul da yap lan
örneklerine göre daha küçük bir ölçekte olarak ehirde ne kadar ses getirdi ini
görmek, orta boy kentlerde neyin direnmek istedi ini, neyin dönü mek istedi ini
daha rahat görmemizi sa lamaktad r.

Bir tarafta yar maya sunulan meydan projesinin tatbiki, di er tarafta yeni
hizmete girmi al -veri merkezinin, kent içinde olu turdu u ikinci bir merkez
iddias vard r. Bu gerilimli ili ki, bütün netli iyle kentte kendini göstermektedir.

Bugün Türkiye de Sennett in kitab n n çok ra bet görmesini de buna
ba layabiliriz. Kamusal insan öldü denildi inde, ölümünü kabul etmeyen, bu
gerilimi içinde ya ayan bir toplum modeli vard r. Bundan rahats zl k duyduklar
için, kamusal mekân n ya amas ad na, sürekli mimari araçlarla düzenleme çabalar
içinde olmaktad rlar. Bunun en büyük savunucusu da devlet olmu tur. Devlet
kendini en iyi meydanlarda sahneleyebilir ve isteklerini topluma en iyi burada
anlatabilirdi. Modernlik anlay n neredeyse tamamen otoriter zihniyete
dayand rm ülkelerde; bizzat kamusal alan n kendisi bir filtre cihaz , bir
tan mlama ve yasaklama arac olarak görülüyor. Di er bir deyi le kamusal alan n
tan m hangi talep ve tercihlerin kamusal alana ç kamayaca n da belirlemi
oluyor. Bu anlam dünyas içinde kamusal alan modernli in kutsanm bir mabedi
gibi telakki ediliyor Türk modernitesi devlet taraf ndan s n rlar çizilmi kamusal
alan esas kabul ediyor ve toplumsal taleplerin bu çerçeveye uyum göstermesini
emrediyor. 10

Yeni meydan tasar m nda da görülece i üzere meydan olabildi ince aç p,
her yerini disipline etme çabas nda olursunuz, modern bir vatanda n kullanaca n
varsay p (homojenle tirme)11, modernli in tüm mekânlar disipline edilmi olmas
varsay m yla hareket edersiniz. Buna s k s k ya sar lmaktan vazgeçmeden kamusal
insan n hala meydanlarda olmas gerekti i dü ünülerek tasar mlar yapars n z. Bu
durumda kamusal mekân her tür toplumsal, insani, bireysel etkinlik için herkesin
kullan m na aç k bir özgürlük mekân olma niteli ini bir türlü kazanamaz
Serbestçe dola abilecek bir zemin bile bulunmaz, kesin s n rl yollar, yürüyü
parkurlar , cepler, yap lar vs. alan kat bir biçimde düzene sokar. 12

10 Mahçupyan, Etyen. Osmanl dan Günümüze Parçal Kamusal Alan ve Siyaset , Do u- Bat
Dergisi, Say :5, 1998-9, s.22.

11 Çaha, Ömer. deolojik Kamusal n Sivil Kamusala Dönü ümü , Do u- Bat Dergisi, Say :5. 1998-
9.s. 79. (Modern dü üncenin temellerinin at ld 18. ve 19. yüzy l kamusal genel irade ablonu
alt nda homojen bir kamu olarak ön plana ç kmaktayd .)

12 Tanyeli, U ur. Kamusal Mekan- Özel Mekan: Türkiye de bir Kavram Çiftinin cad ,
Arredamento Mimarl k 2007/2, Tasar m Kültür Dergisi, s. 63.
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ekil 5. Mimarsinan Park . 27.04. 2007

ekil 6. Kayseri de yar ma projesi ile yeni düzenlenmekte olan meydan projesine ait üç
boyutlu imaj. Dama Mimarl k ar ivi. 10.04.2007
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ekil 7. Kayseri de yar ma projesi ile yeni düzenlenmekte olan meydan projesine ait üç
boyutlu imaj. Dama Mimarl k ar ivi. 10.04.2007. (Yeni meydan tasar m ; Kayseri de
kamusal alan sorununu ve günümüz meydan tan m n nas l de i tirece i soru i aretidir.
Mevcut meydandaki doluluk-bo luk oran de i meden, mimari araçlarla yap lan baz yeni
düzenlemelerle meydan n yeni bir kamusall k kazanaca dü üncesi ne kadar reeldir,
tart l r! )

Bu disiplinli mekânlardan ba ka bir özgürlüksüz mekân n (al veri -
merkezlerinin) kamusall k önerisi kamusal alan n tarifini ikiyüzlülük üzerine
kurmam z gerekti ini ortaya koymaktad r. Çünkü kat disipline edilmi bu kapal
alan, meydandakinden farkl olarak (içeri ine ters biçimde) ba ka türlü bir
özgürlük imkân sunmaktad r.

Burada Kayseri Park,13 Kayseri de herkesin yemek yedi i, e lendi i,
sinemaya gitti i, al -veri yapt , sergi gezdi i, müzik dinledi i bir yer olarak
hakiki bir özgürlük alan gibi çal maktad r. Al -veri merkezi, bu anlamda
meydana göre daha özgürlükçü bir yer olmu tur.

13 Kayseri nin sadece al veri de il, kültürel ve sosyal ya am na da yeni bir soluk getirmeyi
amaçlayan Kayseri Park Al veri ve Ya am Merkezi, Kayseri nin modern anlamda in a edilen ilk 
ve en büyük al veri merkezi olup, 26 bin metrekare alana kuruldu. (Ak am Gazetesi, 29.04.
2007. Ekonomi Sayfas ) Türkiye nin en büyük 31. al veri merkezi. Ankara n n do usunda kalan
ehirler içinde ise en büyük al veri merkezi oldu. çerisindeki 130 dan fazla ma azada bin ki iye

istihdam sa l yor. (Aksiyon Haftal k Haber Dergisi, y l:13, Say : 610 - 14.08.2006) 
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ekil 8. Kayseri Park. 28.04. 2007

Ancak kamusal alan tan m n n de i imini, Kayseri Park örne i
üzerinden kolayca tan mlayabilmek kolay gözükmemektedir. Yerel yönetimin,
kamusal alan tan m n n al veri mant na dayal yeni anlam n , idrak
edemediklerini ya da söylemlerine ters oldu unu veya al kanl klar n n devam
olarak görmesini, hala yeni meydan ve park tasar mlar ndan da anlamaktay z.

Öyleyse herhangi bir dönü türücü, radikal taleple ortaya ç kmayan ancak
kenti sessizce dönü türen, kentlinin taleplerini kar layan Kayseri Park n kent
içinde yaratt de i ikliklere de inmeden önce; Tanyeli, kamusal mekândan,
süpermarket metaforu üzerinden üç alanda bahsetmektedir.

a- Mallar n süpermarketi (Tüketim amaçl gerçekle tirilen- Al veri
merkezleri)

b- mgelerin süpermarketi
c- Sanat ve Kültürün Süpermarketi.

3. Kayseri Park la De i en Yeni Kamusal Alan Anlay

Günümüzde neredeyse tüm kavramlar n eklemlendi i nokta; ekonomi,
tüketim ve belli bir düzenin üzerine kurulmas d r. Dolay s yla kamusalla
ekonominin ara-kesitte bulu tu u nokta al veri merkezleri olmaktad r. Kamudaki
birey-birey, birey-toplum ili kileri tüketim üzerinden yeniden tan mlanmaktad r.
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Yaln z unu da unutmamak gerekir ki tüketimle olu mu tek bir özerk
kamusal alan tan m n n da olamayaca n vurgulamam z gerekir. Yeni içeri iyle
kamusall n biçimi de i mektedir. Kapitalist-üretim-tüketim ili kileri ile ba lant l
mekân olu umu, kamusal mekân n yeni kayna olmu tur.

Kapitalizm, bir üretim biçimi olarak, ba lang çta tüm üretim dünyas n
dönü türdü, daha sonrada tüketimi biçimlendirdi. Kapitalizm sadece üretim ve
tüketim alan n n bir meselesi olarak kalmad , tüm ya am pratiklerimizin türünü
de i tirdi. Bireyle toplulu un ili kilerini yeniden tan mlad , kenti ve kentliyi
yeniden biçimlendirdi. 14 Bu dönü ümün yal n ve çizgisel bir süreçte
gerçekle ti ini söylemek mümkün gözükmemektedir. Özellikle al -veri
mekânlar n n, vitrine bakma, sinema gibi e lenceleri ve d ar da yemek yemeyi bir
araya getiren bu tüketim15 al kanl yla birlikte an lmas bu gerçe i tüm netli iyle
ortaya koymaktad r.

Bu ba lamda al veri  metaforu üzerinden tan mlad m z yeni kamusal
alan, modernli in tüm ikilemlerini bar nd rarak;

- Tekinsiz mekanlardan güvenli mekanlara do ru yöneli
- Aç kl ktan kapanmaya do ru (Kamusal alan n kapanmas )
- Meydanda gezen kamusal insan diye bir öznenin varl n sorgulayan bir

durumun ortaya ç kmas
- Görünürlük ve yal t m paradoksu
- Gözlenir, denetilir hale gelmek
- K smen d lay c olmas

Kamu alan n n eski özgürlük alan , varl k alan 16 tan mlamalar ndan
art k tüketim araçlar yla an lan kavram çiftleriyle birlikte ekillenir hale geldi ini
göstermektedir.

Kayseri de, Kayseri Park la tüketim modeli üzerinden tan ml kamusal
alan, de i en ya am pratiklerimiz in mekân üzerinden okundu u iyi bir örnektir.
Kamusal anlamda, aç k mekândan kapal mekâna geçi beraberinde güvenli,
denetimli mekânlara ek olarak aktivitenin yap l biçimini de de i tiren kapatan
bir mekân anlay na yöneli vard r. Örne in art k önemli tan t mlar, sergiler, baz
duyurular meydanlarda de il, Kayseri Park önünde ya da içinde yap lmaktad r. Bir
seçim gösterisi dahi Kayseri Park önünde gerçekle mektedir. Gösteri, tören kentsel
mekân dolay s yla meydan terk etmi tir.

Asl nda kamusal alan ki ilerin özgürce serbestçe dola t alan gibi
tariflenmesine kar n hiçbir zaman, hiçbir ça da özgür olamad . Eskiden devletin

14 Uluo lu, Belk s. Kamusal Alan Görünümleri , Arredamento Mimarl k 2007/2, Tasar m Kültür
Dergisi, s. 52, cited in: R.Rogers, Architecture: A Modern View.

15 Tanyeli, U ur. Mekânlar, Projeler, Anlamlar , Üç Ku ak Cumhuriyet, Tarih Vakf , 1998, s. 107.
16 Uluo lu, Belk s. Kamusal Alan Görünümleri , Arredamento Mimarl k, 2007/2, Tasar m Kültür

Dergisi, s. 52.
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denetledi i biçimlendirdi i alanda, bireylerin gündelik ya amdaki hareketlerini
kontrol alt na almak istedi i için, o denetlerken, imdi ise kapitalizmin belirledi i
kutu eklindeki al veri merkezlerinin içinde denetlenilmekteyiz. Al veri
gözlenir, denetilir hale geliyor, dolay s yla bireylerde gözlenmektedir. Sivas
Caddesi ndeki, meydandaki, kapal çar daki al -veri prati inden farkl olarak
kameralarla yap lan içerdeki denetime, gözetime dolay s yla göz iddetine dayal
bir eylemlili e dönü mü tür. Ki inin mekân içindeki dola m n da disipline etti i
aç kt r. Örne in, içerdeki düzenlemeden anla laca üzerine yürüyen
merdivenlerle bir üst kata, o kat tam olarak dola madan ç k lamamaktad r.

ekil 9. Kayseri Park- iç mekân- 22.04. 2007

Kapitalist düzenin getirdi i al kanl klar n, halk n yeni düzenini
olu turmas durumu söz konusudur. Kontrol toplumuna do ru evrilmekteyiz. Bunu
tek tarafl dü ünmemek gereklidir çünkü güvenlik , tekinli olma durumu art k
yeni kamusal insan n en önemli iste idir. Kapanma ve kontrol, bu taleple do ru
orant l geli ti demek yanl olmaz.

Kayseri Park n bu denetimli hali halk taraf ndan kolayca kan ksanm ve
günlük ya am pratiklerinin bir parças olmu tur. Ya an lan mekânsal (mimari),
sosyal ve toplumsal dönü ümü inceledi imizde ciddi bir çözülme oldu unu
görürüz.
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Kayseri Park gibi bir kapal kutu nun ehirde olu turdu u de i imleri ve
de i en kamusal alan dü üncesinin etkilerini a a daki maddelerle
de erlendirebiliriz:

- Meydana alternatif ikinci bir merkez tan mlamas ,

- Konumland yer itibariyle etraf ndaki yap lar n de erinin artmas , rant
bölgesi haline gelmesi, Apartman ve dükkânlar n de eri artt gibi, etraf ndaki
apartmanlar n zemin kat depo olarak kullan lan yerler h zla dükkânlara dönü mesi
sonucunu gözlemleriz. 

ekil 10. Kayseri Park ve civar - 22.04.2007

ekil 11. Kayseri Park ve civar - 22.04.2007
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- Kayseri Park la birlikte aç k-kapal mekân anlay lar da çözülmeye
ba lam t r. Sürekli yar malara aç lan meydanlar ve parklar n, daha küçük ölçekli
olan bir yap kadar insan çekemedi inin fark nda olunmas n sa lam t r. Orta boy
bir Anadolu kenti olan Kayseri de bu gerilimli ili ki, kendini tüm netli iyle
göstermektedir.

- Mekâna bak aç m z, kavray m z de i mektedir. De i en ya am
pratiklerimizin mekân dönü türmesi olas d r. Mekân n de il, insan n
dönü türdü ü, olu turdu u mekân söz konusudur. Mekân art k dura anl ktan
devingenli e geçmi tir. O kat çizgilerle tan mlanan mekân düzeni herkesin kendini
ifade edece i yere dönü mektedir. Özellikle belediye taraf ndan disipline edilmi
parklar yerine insanlar n tamamen ye il bo bir alan daha ya an l r olarak
kulland klar görülmü tür. nsanlar n eylemlilikleriyle ekillenen olgular
gündemdedir.- Kamusal mekân ikinci boyuttaki ya amdan kurtulup, (meydandaki
bo luk, kald r m, yaya, ta t yolu ile tarifli çizgisellikten), üç boyutlu kutulara
(binalara) yönelmi tir. (üçüncü boyut kamusall )

ekil 12. Kayseri Park- Caddeden görünü - 22.04.2007

- Kapal mekanla olu an, t rmanarak biçim de i tiren bir kamusall k
anlay söz konusudur.

- Giderek ehirdeki gündelik ya am n, bo zaman mant n bile disipline
eden yer haline geldi. Bu mimari biçim içinde her aktivite var. Sinema, al veri ,
kafe, oyun, v.b. ehir meydan ndaki flaneur tipini yok etti. 
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ekil 13. Kayseri Park- iç mekân- 22.04.2007

- Zaman kavram n da daha geni almaya ba lad . Al -veri in süresi uzad .
ehirdeki dükkânlar ak am 20.00 gibi kapanmas na ra men Kayseri Park 23.00 da

kapanmaktad r.

ekil 14. Kayseri Park- gece görünü ü- 21.07.2007
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- Mekânsal olarak ö retici, korunakl , denetimli, disiplinli, lüksün yeri ve
ehrin modas n belirleyen yer. (Her ilk yenilik burada, stanbul dan gelen ilk

ürünlerin sergilendi i, sat ld yerdir. Dolay s yla bir grup burjuva insan n n evden
ç k söz konusudur. Daha önce al -veri için en yak n il olan Ankara ya giden
kesim, art k buradan al veri yapmaktad r.)

- ehirde ilan panosu (billboard) gibi çal maktad r. çinde ve etraf nda her
türlü etkinlik oldu u gibi duyuru, zaman zamanda gösterilerin yap ld yer.

ekil 15. Kayseri Park- iç mekândaki orta avlu nun sergi, konser, söyle i, defile gibi
etkinlikler için kullan m . 22.04.2007

- K smen d lay c , her mekân belli bir kültür, gelir ve sosyal durumu
olan ki ileri uzun süreli bar nd r rken, bu özelliklere yeterince sahip olamayan
ki iler mekânda daha k sa süreli kalmaktad rlar ya da hiç bulunmamay tercih
etmektedirler. Bu anlamda aç k alanlardaki heterojen görüntü, Kayseri Park ta
olabildi ince homojenli e do ru yönelmektedir.

- Katlar aras ndaki hiyerar ik düzen; örne in bodrum katta; Tansa isimli
süpermarket var olup, her kesimden ki inin bir eyler sat n alabilece i bir yerdir.
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ekil 16. Kayseri Park- Bodrum kat. Mimar Hakan Özkan ar ivi.

Zemin kat ve iki kat daha giyim üzerine, son katta ise kafeteryalar ve
sinemalar vard r. Bu durum fonksiyonlar ay rmakta oldu u gibi asl nda
cebinizdeki para durumuna göre de bir ayr m yapmaktad r.

ekil 17. Zemin Kat Plan - Dükkânlar iç avlu etraf nda s ralanmaktad r. Mimar Hakan
Özkan ar ivi.

tansa
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ekil 18. kinci Kat- Dükkanlar ve aç k kafenin bulundu u kat. Mimar Hakan Özkan
ar ivi.

ekil 19. Üçüncü Kat Plan - Kafeteryalar n ve sinemalar n bulundu u kat. Mimar Hakan
Özkan ar ivi.
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ekil 20. Kayseri Park- iç mekân. 22.04.2007

ekil 21. Kayseri Park- iç mekân. 22.04.2007
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- Kamusal görünürlük, sokaktaki görünürlükten farkl bir görünürlük
kazand ; daha çok birbirini izleme, gözlemleme durumu söz konusudur. Kapal
mekânda gözlemek daha kolayd r. (Kayseri gibi tüm nüfuz sahibi ailelerin birbirini
tan d bir kentte, kim kiminle nerede? dolay s yla da piyasa yeridir.)

- Ölçe i, içine tüm kenti çekti i ve birçok fonksiyonu bar nd rd için,
Kayseri deki herhangi bir al veri merkezinden büyüktür. Kamusal alan n
kapanmas yla olu an ölçek, beraberinde daha büyük ölçekli al -veri
merkezlerinin alternatif kamusal alan olarak i leyece ine i aret etmektedir.

ekil 22. Kayseri Park- 22.04.2007

ekil 23. Almer- Kent Meydan ndaki bir al -veri merkezi- 22.04. 2007
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- Al -veri in biçimi de i mi tir. Kayseri Park ta sat lan ürünler
marka d r. Burada kapal çar da al veri yapar gibi yapamamaktay z. Paran n

nakit olmas gerekmiyor, yan n zda kredi kart n z n olmas yeterli ve fiyatlar sabit
fiyatt r, kapal çar daki gibi al nacak ürün üzerinde pazarl k yapamazs n z. Vitrin
eskisinden daha önemli bir çerçeve haline gelmi tir. Al -veri yaparken ayn kütle
içinde sinemaya, kafeye de gidebiliyorsunuz, dolay s yla bir çe it e lence
aktivitesine de dönü mesi söz konusudur. Önceden bayraml k, ayl k yap lan
al veri , gündelik aktiviteye, mekân n çekicili iyle de do ru orant l olarak
dönü mü tür.- Erken modern meydanda cinsiyet ayr m yapan mekânlar dahi
görülürken, Kayseri Park, cinsiyet ayr m yapan mekânlar n ortadan kalkt ,
herkesin ayn mekânda kayna t yeni bir kamusal aland r.

ekil 24. Kayseri Park- Sal - 24.04.2007

ekil 25. Almer Al veri Merkezi- Cumartesi- 21.04.2007
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ekil 26. Kayseri Park- iç mekân- 22.04.2007

4. Sonuç

Kamusal olan n kimleri içerdi i ve kamuya ç k ld nda ç k lan yerin
neresi oldu u 17 üzerine uzla labilinir anlat lar n olmay , kamusal alan
konusunun kolayca tarifi yap labilir olamayaca n n bir göstergesidir. Her ça
kendi söylemlerini, kavramlar n üretirken, var olanlar da de i ime tabi
tutmaktad r.

Art k mimarl k ve tan mlar erken modernitedeki gibi olamamaktad r.
Meydan n, tekil durumlar n olmad , olmas gereken ideal bir devlet mekân gibi
soyutlanarak anlat l yor olmas , kamusall n arkas ndaki aç l mlar n (somut
gerçeklerin) görünmez k l nmas n sa lam t r.

Homojen ve soyut bir kamusall k anlay n terk edip, tüketimle geli en
ola an bu de i ime ayak uydurmak gerekmektedir. Erken modernizm
anlay m zdan farkl olarak, meydanlar farkl la an bir ya am alan olarak görerek
insan n biçimlendirdi i mekân anlay n kabul etmemiz gerekmektedir.

Günümüzde al -veri metaforu üzerinden tan mlad m z kamusal alan ,
Kayseri Park örne iyle inceledi imizde orta ölçekli bir Anadolu kentinde bir al -

veri merkezinin, nas l bir kenti içinde bar nd rd n ve insanlar meydanlardan,
kapal kutulara s k t ran bir kamusall k biçimi tan mlad n görmekteyiz. Ancak

17 Sennett, Richard. Kamusal nsan n Çökü ü , Ayr nt Yay nlar , stanbul ,1992, s. 33.
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bizim sessiz devrim 18 olarak ya ad m z bu durum, asl nda kamusall k
anlay m z ciddi biçimde sarsm t r.
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