
Konuþmak için ihtiyaç olabilir...

Sobe'nin 3.sayýsýyla birlikteyiz.12 Haziran 
2011 Genel Seçimleri, iktidarýn gündeminin 
merkezi deðil yerel odaklý olduðunu açýða 
çýkarttý. Her kente önerilen çýlgýn projeler, 
marka kent ler,  seçmenin terc ih in i  
kullanmasýnda etkili oldu.  Kentlerde 
yaþayan la r  günde l i k  haya t ý ndak i  
iyileþmelerin, geçmiþle karþýlaþtýrmasýný 
yaparak oy kullandýlar belki de… Hastane 
kuyruðunda beklememek, taksitle ev sahibi 
olmak,  hýzlý trenle seyahat etmek, 
ulaþýlamayana ulaþmak önemli bir 
belirleyen oldu.

Politikanýn yerelleþmesi, yerel yönetimlerin 
ürettikleri projeler ya da hükümetin yerel 
ölçekteki vaatleri önemli bir noktaya geldi. 
Bu durum 2014'de yapýlacak yerel yönetim 
seçimlerinin belirleyeni olacak bir olguya 
iþaret etmektedir. Bu noktada, kent 
y a þ a m ý n d a  “ G ü n d e l i k  H a y a t ý n  
Demokratikleþtirilmesi”, kent yaþamýna 
dair, hem fiziksel hem sosyal hem de politik 
taleplerin dillendirilmesi kaçýnýlmaz bir hal 
alýyor. Yerel yönetimlerin, rantçý politikalarý 
terk ederek, gündelik hayatta insana 
dokunan toplumsal içerikli fiziksel ve sosyal 
projeler üretmesi bir gereklilik olarak ortada 
duruyor. 

Kentlerin hali hazýr durumu  ve kent 
yaþamýný dönüþtürecek rant odaklý projeler 
göstermektedir  k i ,  kent ölçeðinde 
yaþamlarýmýzýn en temel ihtiyaçlarýnýn 
pazar lanmasý  s i yase t in  göbeð ine  
oturmuþtur. Sosyal devlet anlayýþýnýn yok 
olmasýnýn bir ürünü olan bu bakýþ açýsý, yerel 
ölçekte halka verilen her hizmetin rantýnýn 
oluþmasý ve bunun üleþilmesi üzerine 
kurgulanmaktadýr. Bu durum ise hem kent, 
hem mimarlýk hem yapýlaþma hem de 
yaþam tarzýmýz açýsýndan rant odaklý bir 
hizmet sürecinin bizi teslim aldýðýnýn 
resmidir. 

Þimdi tüm hizmetlerin, toplumsal 
ihtiyaçlar üzerinden yürütüleceði,  kent 
ekonomisinin ve harcamalarýnýn 
þeffaflaþtýrýlacaðý,  gündelik hayatýn 
demokratikleþtirilmesini hedefleyen 
toplumsal içerikli bir kent politik hareket 
yaratma zamaný. Artýk yaþamýmýzda bizi 
yoran, içine kapatan, daraltan tüm 
kentsel hizmetleri sobeleyeceðiz…

kapatmayýnýz!



 

Gazetimiz “Sobe” nin son sayýsýnda, 12 Haziran 
2011 Genel Seçimleri öncesinde, bazý çýlgýn 
projelere atýf la; “Hani Ankara'ya deniz 
getirecektiniz n'oldu” diyerek, Ankaralýlarýn çýlgýn 
beklentisini dile getirmiþtik. 

Biz Ankara'ya deniz gelir mi diye düþüne dururken, 
birde ne görelim, deniz yaný baþýmýzda… 
Ankara'ya yaðan yaðmurlar, alt geçitlere doldu.  Alt 
geçitleriyle ünlü Ankara, bir anda balýk adamlarýn 
yüzdüðü, katlý kavþaklarýn deniziyle buluþtu. 
Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih 
Gökçek'in çýlgýn projeler konusunda “azim ve 
baþarýlarýna” yeni bir örnek teþkil eden bu köprü altý 
denizi sonrasýnda,  rivayete göre trafik daire 
baþkanlýðýndan yapýlan duyuruya göre arabalarda 
bulundurulmasý gereken trafik setine, þnorkel, 
gözlük ve palet''de eklendi.   “Son derece planlý bir 
þekilde yapýlan alt geçitleri ve altyapý yatýrýmlarý !” 
karþýsýnda, yine belediye baþkanýnýn twiter'da 
konuya iliþkin açýklamalarý karþýsýnda yaptýðý 
açýklama ile  artýk sözün bittiðini düþünerek, bu 
özür metnini yayýnlamak gereðini duyduk.

Evet, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih 
Gökçek, bu zihniyetle yola devam ederse, 
Ankara'ya deniz de gelir,7 dakikada alt geçitler 
havuza da dönüþür.  Kentsel afet, çarpýk ve 
düzensiz yapýlaþma, yönetimin ön görüsüzlüðü 
gibi yaklaþýmlar ise “boþ laflardýr!”.

Okuyucularýmýzýn bilgilerine sunulur.

HAYALDÝ GERÇEK OLDU.

Ankara’ya Deniz Geldi...

Ýleri demokrasi belediyesi, Dikmen Vadisi 
halkýna günaydýn dedi. Daha kargalar bile 
kahvaltý yapmadan, Ankara Büyükþehir 
Belediyesi ve Ankara Emniyeti, 30 Haziran 2011 
sabahýnda  Dikmen Vadisi’ndeki  gecekondularý 
yýkmaya baþladý. Barýnma  hakkýna sahip çýkan 
halk,  çevreci bir yöntemle kullandýklarý, 

 direniþine geçtiler. Emniyet 
güçlerinin kullandýðý, gazlý, joplu saldýrýda 
halktan insanlar yaralandýlar.Ýleri demokrasi 
günaydýn dedi. Dikmen Halký direndi.

atýk 
malzemelerden (kullanýlmýþ araba lastiði, 
yýkýlmýþ kapý, pencere pervazlarý, briket v.b) 
barikat oluþturarak  

ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ TAVUK YUMURTASI:
Ulucanlar Cezaevi’nin bellek kaybýna neden olmasýný saðlayan 
Altýndað Belediye Baþkan Veysel Tiryaki’ye

ÜÇÜNCÜLÜK  ÖDÜLÜ BILDIRCIN  YUMURTASI:
Kargalardan önce uyanan ileri demokrasi güçlerine.
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Ankara'da yaðmurlu yaðmursuz, karlý, güneþli, 
soðuk, sýcak, nemli havada her daim altýndan 
geçilecek gökkuþaðý var. Milli Kütüphane'nin önünde 
tam orta kaldýrýmýn, orta yerinde, kör gözüm 
parmaðýna durumu yapýlmýþ bahtsýz bir yapý.

Gökkuþaðý adýndan baþka bir þey ifade etmiyor biz 
Ankaralýlar için. Gökkuþaðýnýn parasý bizim 
cebimizden çýktý… “Müsrif bir Saltanatýn Ýsraf Projesi” 
olarak yapýldý. Ne yapsalar tutmadý iþlemedi. 

Çünkü yapýlýrken bahtý karaydý. Kim giderde etrafýnda 
egzoz dumanlarýnýn olduðu yerde oturur kahve içer, 
alýþveriþ yapar. Yapanlar herhalde düþünemedi… 
Þimdi ömrünü doldurup yýkýlmayý bekliyor. Týpký 
Eskiþehir yolundaki heyula demir yýðýný gibi… Þimdi 
bu israf yapýsý belki bir iþe yarar, arabalar için alt 
geçiþin olduðu bu gökkuþaðýnýn altýndan araçla 
geçerken, sahibi ile ilgili bir dilek tutalým. Rivayete 
göre bir milyon beþ yüz bin kiþi dilek tutarsa, sahibinin 
deðiþme olasýlýðý kesin. 2014'e daha çok var… 
Gökkuþaðýnýn altýndan geçerken dilekleri tutmaya 
þimdiden baþlayalým.   

Adý: Gökkuþaðý.
Sahibi: Büyükþehir Belediyesi.
Kullanýcýsý: Þimdilik yok, 
belkide hiç olmayacak.
Maliyeti: 7 bin iþçinin maaþýna 
denk 
Geleceði: Çirkin örnekler 
müzesinde dilek tutma yeri.



Ulucanlar Cezaevi'nin yýkýlmasýna ya da 
ayakkabýcýlar çarþýsýna dönüþmesine karþý ilk 
kývýlcým Mimarlar Odasý Ankara Þube'sinden çýktý. 
81 yýl cezaevi olarak kullanýlmýþ ve ülke siyasi tarihi 
açýsýndan bellek olan bir yapýnýn,  korunarak 
kullanýmý konusunda açtýðý Kent Düþleri 
yarýþmasýnda, yüzlerce mimarlýk öðrencisinin 
katýlýmýyla, Ulucanlar Cezaevi'ne dair gelecek düþü 
oluþturuldu. Ankara Barosu bu düþün bir parçasý, 
Adalet Bakanlýðý ise düþün destekleyeni oldu. 
Milyonlarca kiþiye dokunan Ulucanlar Cezaevi için 
kurulan düþ, biranda toplumun düþü ve isteði oldu. 

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan 2007 
yýlýnda gerçekleþtirilen  “Ulucanlar Cezaevi 
Halka Açýlýyor” etkinliði, Ulucanlar Cezaevi'nin 
müze olmasýna zýmni olarak kabul edilen binlerce 
insanýn desteðini açýða çýkarttý.  2008 yýlý Þubat 
ayýnda  Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Ankara 
Barosu, Adalet Bakanlýðý ve sürece sonradan 
katýlan Altýndað Belediyesi ile dörtlü protokol 
imzalandý. Ulucanlar Cezaevi, Müze ve Kültür 
Merkezine dönüþtürülmesi içerikli bu protokolle, 
Ulucanlar Cezaevi’nin kullanýmý Altýndað 
Belediyesi’ne devredildi.



 

Ancak, Altýndað Belediyesi protokole uymadý ve 
cezaevinin müzeye dönüþümü sürecinde Oda'ya 
kapýlarýný kapattý. 

Resmi açýlýþý henüz yapýlmayan “müze”, 15 Haziran 
2011 halka açýldý. Mimarlar Odasý’na kapanan ve her 
gidiþinde kapýda polislerle karþýlanan Ulucanlar 
Cezaevi’nde gerçekleþtirilen mekânsal katliam ortaya 
çýktý. Ulucanlar Cezaevi’nin, geçmiþ bütün izleri 
kaybedilmiþ, Deniz Gezmiþ’le, Ýskilipli Atýf Hoca 
eþitlenmiþ duvar yazýlarý bir bir silinmiþ, infaz 
avlusunu tanýmlayan görüþ odalarýnýn üçte biri 
yýkýlmýþ, bütün infazlarýn tanýðý avludaki kavak sýðýntý, 
küçük avlu ise eklenti haline dönüþmüþ.  
Mahkûmlarýn, cezaevi zimmetine geçtiði ve o 
dakikadan sonra koðuþlara alýnmadan dakikalarca 
dayak yedikleri kapý altý, tüm özelliðini kaybetmiþ, 
camlý kapý bölmeleriyle, o günlere dair yaþananlarý 
silen bir mekân olmuþ. Uçurtmayý vurmasýnlar filmine 
ilham olan kadýnlar koðuþu ise þimdi yok! Direniþlerin 
izleri birer birer silinmiþ. Orada yattýysanýz, 
gittiðinizde izlerinizi göremezsiniz… Duvarlar beyaza 
boyanmýþ, her iz silinerek bellekler silinmeye 
çalýþýlmýþ, avlularýn üzerlerindeki tel kafesler 
kaldýrýlmýþ ve geçmiþ cezaevine dair bir yanýlsama 
oluþturulmuþtur… 

Ulucanlar Cezaevi'nin idari yapýsýnýn tamamýna 
Altýndað Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 
taþýnmýþ, kocaman idareci odalarý arasýnda Deniz 
Gezmiþ'in idamýndan önce oturduðu oda mutfak 
olmuþ. Koðuþlarýn bir bölümü ziyarete kapalý, nasýl 
kullanýlacaðý konusunda ise bir þey söylenmiyor.  
Ama olmasý gereken bütün alanlarýn ziyarete 
açýlmasý, müze iþlevi üstlenmesidir. Mekâna baþka 
bir iþlev vermek de yaþanmýþlýklarý silmektir. Týpký 
memurlar koðuþunun, kafeteryaya dönüþmesi gibi.

Ulucanlar cezaevi yýkýlmadý bu toplumsal muhalefet 
açýsýndan büyük bir baþarý, ama ruhunu kaybeden bir 
müzeye dönüþtürüldü. Bu Ulucanlar Cezaevi'ne dair 
mücadelenin bitmediðinin göstergesi, yeni bir 
mücadele döneminin baþladýðýnýn habercisi… Bu 
orada yatmýþ, hayatýnýn en güzel yýllarýný, orada 
tüketmiþ, son nefesini orada vermiþ, gelecek güzel 
günler için mücadele etmiþ, güzel insanlara karþý 
boynumuzun borcu…

“Bir insanýn, bir toplumun belleðini silmek 
yeniden yazmak iktidardakilerin hep yaptýklarý… 
Diðer ülkelerde girdiðiniz müzelerde örneðin 
Hitler dönemini yaþar ve çýkarsýnýz ve her 
defasýnda o süreci hatýrlarsýnýz katliamlarý 
toplama kamplarýný, kurþuna dizilen insanlarý, gaz 
odalarýný... Ýþte bu tarihle yüzleþmektir, kendisiyle 
hesaplaþmaktýr. Ama Ulucanlar Cezaevi’ndeki 
düzenlemelerde ayýplarýný gizlemek istemiþlerdir, 
yaþanmýþlýklarý silerek… Katliamýn, acýlarýn, 
ölümlerin iþkencelerin üzerleri örtülmüþtür.”

Ankara'nýn Ulus semtindeki eski Adliye Binasý, hâlen 
Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn ek binasý olarak 
kullanýlmaktadýr. Söz konusu bina, Hemen yanýndaki 
Ýþ Bankasý ve Al Baraka Türk binalarý ile birlikte çok 
önemli tarihi bir yapýnýn kalýntýlarý üzerinde 
bulunmaktadýr.
 
Diðer Roma þehirlerinde olduðu gibi, Diocletian devri, 
Hristiyanlar üzerindeki baskýnýn doruk noktasýna 
ulaþtýðý dönemi göstermektedir. 303 yýlýnda, Ankara, 
Ýmparator yardýmcýsý Diocletian ve onun vekili 
Galerius'un Hristiyan karþýtý zulümlere giriþtiði 
þehirlerden biriydi. Ankara'daki ilk hedefleri ismi 

 olan kentin 38 yaþýndaki piskoposuydu. 
Clement yaþamýnda, önce Roma'ya getirilmiþ sonra 
geri yollanmýþtýr. O, kardeþi ve birçok yandaþý ölüme 
yollanmadan önce birçok sorgu ve cefaya katlanmak 
zorunda býrakýlmýþlardýr.

 Dört yýl sonra þehrin Plato isimli 
doktoru ve kardeþi, Antiochus Galerius tarafýndan 
öldürülmüþlerdir.. Sonradan Theodotus'a aziz olarak 
da saygý gösterilmiþtir.

Ankara'da, Roma dönemine ait St.Clement 
Kilisesi'nin kalýntýlarý, birkaç yýl öncesine kadar, 
b i n a l a r ý n  m e r d i v e n  p e n c e r e l e r i n d e n  
görülebilmekteydi.Binanýn banka olmasýndan sonra 
bu olanak da ortadan kalkmýþ görünüyor, buna 
raðmen Kültür Bakanlýðý binasýndan açýkça 
görülebilmektedir.Giderek binalarla abluka altýna 
alýnan tarihi kalýntýlar,gün yüzüne çýkarýlmak yerine, 
Kültür Bakanlýðý'nýn gözleri önünde yok olmaya 
mahkum edilmektedir.

Clement

 St. Clement Kilisesi'nin 
kalýntýlarý bugün Ulus Meydaný'ndaki Iþýklar 
Caddesi'nde bulunabilir. Büyük ihtimalle 
C l e m e n t ' i n  b u r a l a r a  g ö m ü l d ü ð ü  
düþünülmektedir.



Sinemadan 
Çarþýya...

Sýhhiye-Kýzýlay aksýnýn hemen baþýnda, Atatürk Bulvarý üzerinde, Zafer 
Meydanýnýn köþesinde yer alan Büyük Sinema, 17 Ocak 1949'da 
Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'nün katýldýðý bir törenle açýldý. Gösterilen ilk 
film Bette Davis'in baþrol oynadýðý “Zehirli Yalan”dý.

Kazým Rüþtü Güven (ö.1980) ve kardeþi Hamdi Baþaran'ýn (ö.1987) 
sahibi olduðu sinemanýn mimari proje müellifi dönemin önde gelen 
mimarlarýndan Y.Mimar Abidin Mortaþ'týr. Abidin Mortaþ, Arkitekt 
Dergisinin Ocak 1949 sayýsýnda Büyük Sinema'nýn yapýlýþýnýn kýsa bir 
öyküsünü kendi kaleminden þöyle anlatýr :

“ Ankara-Yeniþehir, Atatürk Bulvarý üstünde, Zafer Meydaný köþesindeki 
büyük arsaya sinema, iþhaný, paviyon ve otel kýsýmlarýný ihtiva etmesi 
istenen bir bina manzumesinden sinema kýsmý bu sene ikmal edilerek 
iþletmeye açýlmýþtýr. 

Bu binanýn projesi 1940 senesinden beri muhtelif Türk ve ecnebi mimarlar 
tarafýndan gerek sipariþ, gerek müsabaka suretile hazýrlandýðý halde, 
arsanýn kifayetsizliði yüzünden tam istenen hal þeklini temin etmek 
mümkün olamamýþ, mal sahibi mücavir arsalarý da almak mecburiyetinde 
kalmýþ ve bu suretle daha geniþ ve müsait imkanlar elde edilebilmiþtir.

Þimdilik yalnýz sinema kýsmý tatbik edilen son proje Y.Mimar Abidin Mortaþ 
tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Mimar, ayný zamanda binanýn bütün detaylarýný 
ve dekorasyonunu, hiçbir harici tesir altýnda kalmamaya çalýþarak ve 
mümkün olduðu kadar orijinal ve hususiyetli motifler ve renkler tespit 
ederek hazýrlamýþtýr. Binanýn birçok hususi zorluklar arzeden mukavemet, 
betonarme ve demir çatý hesap ve projelerini Y.Mühendis Orhan Emre 
yapmýþtýr. Ýnþaatýn yerinde tatbikini Y.Mühendis Saim Ölçen üzerine almýþ 
ve sinema bir buçuk sene içinde tamamen ikmal edilmiþtir.”

“Büyük Sinemanýn inþasýnda yapý sahibi, mimarýn proje ve detaylarýna, 
anlayýþ ve itimat göstererek müdahale etmemiþ, yalnýz iktisadi 
düþüncelerle mimar lükse kapýlmaktan çekinmiþ, basit malzemelerle ve 
normal iþçilikle temin edilebilen bir mimari meydana getirmeye çalýþmýþtýr.
Bu suretle binanýn sinema ve iþ haný kýsýmlarý takriben 1.200.000 liraya 
mal olmuþtur. Bu fiyata bilumum elektrik, sýhhi tesisat, kalorifer tesisatý ve 
havalandýrma tesisatý kanallarý ve mefruþat bedelleri dahildir.”

“Sinema salonunda sahnenin baþlýðý üstünde (Halay oynayan Sivaslý 
kýzlar ) ile bekleme holündeki uzun (Saadabad) tablolarýný ressam Turgut 
Zaim ve Nurettin Ergüven müþtereken hazýrlamýþlardýr. Bu resimler 
binanýn bünyesinde rol alarak mimarýn istihdaf ettiði tesiri aksantüre 
etmiþtir.” 

Ýnþaatý 1,5 yýlda tamamlanan Büyük Sinema, 1550 koltuk 
sayýsý ile 1969'da Arý Sinemasý (1760 koltuk) açýlana kadar 20 
yýl süreyle Ankara'nýn en büyük ve görkemli sinemasýydý. 
Yalnýzca bir sinema deðil, döneminin “Kültür Sarayý” idi. 
Binanýn tasarýmý ve projesi sahne arkasý mekanlarý ve 
akustiði ile film gösteriminin yaný sýra tiyatro, konser, müzikal 
ve danslý gösterilere de olanak saðlayacak þekilde yapýlmýþtý.

Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý zaman zaman Ankara'ya gelir ve 
temsillerini Büyük Sinema'da sahnelerdi. Ankaralýlar Büyük 
Sinema'da Vasfi Rýza Zobu, Þaziye Moral, Bedia Muvahhit, 
Reþit Rýza, Behzat Butak gibi dönemin ünlü tiyatro 
sanatçýlarýný izlediler. Muammer Karaca, Dormen Tiyatrosu, 
Yýldýz ve Müþfik Kenter, Zeki Alasya ve Metin Akpýnar da 
Büyük Sinema'da Ankaralýlarýn karþýsýna çýktýlar.
Ünlü yerli ve yabancý sanatçýlar burada konserler verdiler. 

Bunlar arasýnda Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, 
Nesrin Sipahi, Ýnci Çayýrlý, Behiye Aksoy, Alpay, Dario 
Moreno, Mark Aryan, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, 
Dizzy Gillespie, Dave Brubeck, Peppino di Capri, Cem 
Karaca, Barýþ Manço akýldan çýkmayanlar..

Hürriyet Gazetesinin düzenlediði Altýn Mikrofon ve Milliyet 
Gazetesinin düzenlediði Liselerarasý Müzik Yarýþmalarý 
da Büyük Sinema'da yapýlýrdý.

Büyük Sinema ayný zamanda kentin sosyal mekeziydi. 
Hemen yakýn çevresindeki Piknik, Goralý Sandviç, Özen, 
Meram ve Boðaziçi Pastaneleri, ve sinemanýn birinci 
katýnda yer alan Madam Marika'nýn iþlettiði Büyük 
Pastane bir sosyal ortam oluþtururdu. Bu mekanlar Büyük 
Sinema'nýn seanslarýnýn öncesinde ve sonrasýnda týklým 
týklým dolardý, Ankaralýlar kent yaþamýnda bir araya gelirdi.

Büyük Sinema ile bütünleþik olan iþhaný, 5 Kasým 1951 – 
22 Mayýs 1960 tarihleri arasýnda Türk Yüksek Mimarlar 
Birliði merkezi ve lokalinin (Büyük Sinema Üstü, Kýzýlay) 
adresi oldu. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi de ayný adresi 
1956-58 yýllarýnda paylaþtý.

Ve 1970'ler  : TELEVÝZYON  !  

1970'li yýllarýn baþýndan itibaren Türkiye'de kesintisiz 
televizyon yayýncýlýðýnýn baþlamasý ve televizyon alýcýsý 
sahipliðinin yaygýnlaþmasý ile birlikte sinemalar 
zorlanmaya baþladýlar. TV ile rekabet edemeyen 
sinemalar önce kalitesiz ve porno filmlere yönelmeye 
sonra da kapanmaya baþladýlar. Sinema salonlarý da 
dönüþerek iþhaný, çarþý oldular; insanlar da evlerine 
kapandýlar.

HAZÝRAN 1978  : Büyük Sinema da dayanamadý ve 29,5 
yýllýk serüvenini noktaladý. Büyük Sinema'nýn yerinde 
bugün “Büyük Çarþý” var…

MART 1997  : Büyük Çarþý'da Yangýn..Yangýnda Büyük 
Sinema'dan kalan son anýlar olan Turgut Zaim ve Nurettin 
Ergüven'in tablo ve figürleri de yandý, kül oldu…Halay 
çeken Sivaslý kýzlarda gitti.



Gündelik yaþamýmýzýn en önemli kentsel mekanlarýndan birisidir 
Güvenpark… Çoðumuzun sabahlarý iþimize giderken içinden ya 
da kýyýsýndan geçtiði , eþi, dostu, arkadaþý, çocuklarýyla 
buluþtuðu, hatta yoðun koþuþturmalarýmýz  arasýnda bir nebze 
soluklandýðýmýz Kýzýlay Kent Merkezindeki tek yeþil alanýdýr  
Baþkent'in…

Ankara'nýn en önemli Cumhuriyet Dönemi tasarýmlarýndan biridir 
Güvenpark..1930'lu yýllarýn  Cumhuriyet'in  Modernite Projesinin 
tarihi, kültürel, simgesel  deðerlerindendir. Bu anlayýþla 1. 
DERECE DOÐAL SÝT  ALANI ilan edilmiþtir.

Bugün kullandýðýmýz dolmuþ – otobüs duraklarýnýn bulunduðu 
alan Güvenpark'ýn bir parçasý olup, alanýn “doðal sit alaný” 
olmasý sebebiyle yasadýþýdýr hukuki anlamýyla…

Bu anlamýyla alanda yer alan dolmuþ ve otobüs duraklarýnýn 
kaldýrýlmasýyla ilgili olarak alýnan  kararlara raðmen bugün bu 
alan,  Büyükþehir   Belediye    Baþkanlýðý   tarafýndan   Yeraltý
Dolmuþ – Otobüs  park alaný olarak düzenlenmek isteniyor. 

Bu yapýlaþmanýn yaratacaðý betonlaþma Güvenpark'ýn yok olma 
sürecinde ciddi bir yara daha açacak, yetersiz toprak derinliði 
nedeniyle mevcut bitki dokusunun yaþatýlmasýný engelleyecek. 

 Yine bu projenin uygulanmasý sonucu, duraklar için geçici iþgali 
kalýcý hale getirerek, dolmuþ ve otobüslerin  park alanýndan 
çýkarýlamamasý sonucunu doðuracak olup otobüs ve dolmuþ 
duraklarýndaki karmaþayý da çözemeyecek. Dolmuþ ve otobüs 
duraklarýnýn buradan taþýnmasýyla birlikte Parkýn bu bölgesinin 
ileride yeþil alan olarak kolayca yeniden düzenlenmesi ihtimali, 
bu projenin gerçekleþmesi halinde çok güç ve maliyetli duruma
gelecek.  Ayrýca kapalý garajdaki kirlilik ve gürültünün boyutu 
insan saðlýðý açýsýndan risk oluþturacak.
Kent  içi ulaþým ve þehircilik ilkeleri açýsýndan baktýðýmýzda  bu 
önerinin kentsel ve çevresel etkilerinin özellikle Kýzýlay kent 
merkezinden baþlayarak getirdiði karmaþayý birlikte yaþýyoruz. 

Kýzýlay kent merkezine geliþ gidiþleri daha da çoðaltarak, 
trafiði içinden çýkýlmaz hale getirecek böyle bir düzenleme 
asla  kabul edilemez.  

Bugünkü hali ile bile görmekteyiz ki yoðun bir trafik sýkýþýklýðý 
sonucunda araçlarýn arasýndan tehlikeleri göze alarak 
yürümeye çalýþan yayalar, karþýdan karþýya bile geçemeyen 
yaþlýlarýmýz ve çocuklarýmýz, önemli ölçüdeki ses, gürültü ve 
egzost gazý kirliliði günlük yaþantýmýzý ve saðlýðýmýzý oldukça 
önemli ölçüde etkiliyor. 

Minibüs ve otobüs duraklarý için þoför esnafýný, yolcularý ve 
Ankaralý yayalarý birlikte mutlu edecek çok sayýda çözüm 
bulunmaktadýr. Kýzýlay kent merkezi alaný için ulaþým 
çözümlemesi ile yola çýkan bir projeyle bu amaca ulaþýlabilir.

“Ankara Ulaþým Planlarýnda olan ve þu anda bir bölümünde 
inþaatý baþlatýlan ancak bir türlü bitirilemeyen raylý sistem 
hatlarý (Batýkent-Kýzýlay-Ümitköy-Sincan-Keçiören Metrosu, 
Ankaray planlanan Dikmen hattý) zaten bu alanda dolmuþ-
otobüs duraklarýna olan ihtiyacý ortadan kaldýracaktýr. 

Bu açýdan da bakýldýðýnda kentin ulaþým planýyla ters düþen bir 
uygulama hayata geçirilmek istenmektedir. Ulaþýmdaki bu 
geliþmeler ve devam eden projeler dikkate alýnarak kent 
merkezinin otobüs, minibüs ve otomobiller için depolama ve 
garaj alaný olmaktan kurtarýlmasý gerekmektedir.”

 

Tüm bu nedenlerle Güvenpark'ýn mevcut otobüs minibüs 
duraklarý alanýný da kapsayacak biçimde, özgün tasarým 
ilkelerine sadýk kalýnarak bütünüyle yeþil alan ve yaya 
kullanýmýna yönelik olarak yeniden düzenlenmesi 
gerekiyor.



Kýssadan hisse: Yaþamlarýn çalýndýðý yer                                                         

çaldaðý
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