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ÖZET 
 

GEZĠ PARKI EYLEMLERĠ ĠLE BĠRLĠKTE  

MAÇKA DEMOKRASĠ PARKI‟NIN  

KULLANIM VE ANLAM AÇISINDAN DÖNÜġÜMÜ  

 

 

Duygu KARAKEÇĠLĠ 

Tasarım, Yüksek Lisans 

DanıĢman: Yard.Doç.Dr. Didem KILIÇKIRAN 

EKĠM, 2015 

 

Bu çalıĢma, Gezi Parkı Eylemleri‟nin gerçekleĢtiği Haziran 2013 tarihi sonrasında 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanım yoğunluğu ve kullanım biçimlerindeki 

dönüĢümü ve parkın kentli için anlamının değiĢimini tartıĢmayı hedeflemektedir. Bu 

amaçla, çalıĢmada öncelikle Maçka Demokrasi Parkı için Prost Planı‟ndan 

günümüze kadar yapılan plan çalıĢmaları ve parkın yakın döneme kadar 

kullanımıüzerine bir çerçeve sunulmakta, daha sonra ise Gezi Parkı Eylemleri ile 

birlikte ve eylemler sonrasında parkta gerçekleĢtirilen forumlar ve farklı nitelikteki 

kamusal etkinliklere odaklanılarak, bunların parkın kullanımına ve bir kentsel mekân 

olarak anlamının dönüĢümüne katkıları tartıĢılmaktadır. ÇalıĢmanın dayandığı alan 

araĢtırması, parkın sosyal medyada yer alıĢ biçimlerinin ve park kullanımını 

destekleyici etiketler ve organizasyonların çözümlenmesinin yanı sıra, parkın 

bugünkü kullanıcılarıyla yapılan anketler ve yarı-yapılandırılmıĢ derinlikli 

söyleĢilerden elde edilen veriler üzerinden kurulmuĢtur. . ÇalıĢma, Haziran 2013 

tarihinden sonra, Maçka Demokrasi Parkı‟nın daha yoğun bir biçimde kullanılıyor 

olduğuna ve bu yoğun kullanımla birlikte parkın kentli için anlamının olumlu yönde 

değiĢtiğine ve bir kamusal alan olarak benimsenip tercih edildiğine iĢaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Maçka Demokrasi Parkı, Gezi Parkı Eylemleri, Kamusal Alan, 

Kent Parkı, Sosyal Medya ve Mekân  
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ABSTRACT 

 

THE TRANSFORMATION OF MAÇKA DEMOKRASĠ PARK  

IN TERMS OF PUBLIC USE AND MEANING  

SINCE THE GEZĠ PARK EVENTS 

 

 

Duygu KARAKEÇĠLĠ 

Master of Arts in Design 

Advisor: Asst.Prof.Dr. Didem KILIÇKIRAN 

OCTOBER, 2015 

 

The thesis aims to understand the transformation of „Maçka Demokrasi Parkı‟ after 

the Gezi Events of June 2013, focusing on the density of use, forms of use, and the 

meanings attributed to the park by the public. The thesis begins with a historical 

account that discusses how the park was planned, used and transformed up until the 

Gezi Events, and continues with a discussion of the ways in which public forums and 

other activities that have taken place in the park since the Gezi Events have 

contributed to the transformation of the park in terms of the ways it is used and 

perceived. In terms of methodology, the thesis builds on the analysis of the ways the 

park has taken place in the social media, along with questionnaires and in-depth, 

semi-structured interviews conducted with the users of the park. After the discussion 

of the results, it concludes that the park has become a place that is much more 

densely used and much more positively perceived by the public particularly with 

respect to its negative image in the past, and that it has become a vibrant public space 

owing to the new park culture generated during the Gezi Events.   

  

Keywords: Maçka Demokrasi Park, Gezi Events, Public Space, Urban Park, Social 

Media and Space 
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TEŞEKKÜR NOTU 

 

 

 
Yüksek Lisans çalıĢmam sürecinde sabırla yanımda olduğunu hissettiren, Maçka 

Demokrasi Parkı üzerine çok keyifli bir konuda çalıĢmaya karar vermemde yardımcı 

olan ve cesaret veren, araĢtırma süreci boyunca bilgisi ve varlığıyla beni motive eden 

danıĢmanım Yard.Doç. Dr. Didem Kılıçkıran‟a, hayatımın her anında yanımda olan, 

her zaman desteklerini hissettiğim, sevgileri ile bana güç veren canım aileme ve bu 

süreç içerisinde beni yalnız bırakmayan dostlarıma çok teĢekkür ederim. 
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“Kentleri de rüyalar gibi arzular veya korkular kurar.” 

      Italo Calvino (1990: 52)   

 

1. GİRİŞ 

1.1. Problemin Tanımı ve Amaç 

 YeĢil alanlar tartıĢmasız hem kentler hem de kentliler için vazgeçilmez 

alanlardır. Kentte yaĢayan insanların nefes alabilecekleri, zaman geçirebilecekleri, 

hem fiziksel hem de zihinsel açıdan sağlıklarını olumlu yönde etkileyecek alanlara 

ihtiyaçları vardır.  Özellikle Ġstanbul gibi yüksek bir nüfusun, yoğun bir yapılaĢma ve 

trafiğin bulunduğu bir metropolde yeĢil alanlar kent için çok büyük önem 

taĢımaktadır. Son yıllarda, kentte yeĢil alanların giderek azalmasına karĢı 

Ġstanbulluların da harekete geçtikleri, imza kampanyaları ve çeĢitli eylemlerle 

varolan yeĢil alanları korumaya çalıĢtıkları görülmektedir. Bilindiği gibi, bu eylemler 

içerisinde en önemlisi 27 Mayıs 2013 tarihinde baĢlayan Taksim Gezi Parkı 

Eylemleri olmuĢtur.  

 27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı üzerinden baĢlayan olaylar kapsamı ve 

etkisi büyük,  Gezi Parkı dıĢına yayılarak çevreye, diğer ilçelere, diğer illere de 

sıçrayan olaylar olmuĢtur.  Her gün değiĢen ve geliĢen bir mekânsal yapılanma ve 

kullanım zenginliği ile beraber mekânın anlamının da değiĢtiği görülmüĢtür.  

 Gezi Parkı sürecinde yaĢanan olaylar mekânın toplumsal içeriğine dair birçok 

kavramın yeniden sorgulanmasına fırsat verdiği gibi, özellikle açık kamusal alanların 

kentliler için ne derece önemli olduğunu da ortaya koymuĢtur. Gezi Parkı Eylemleri 

ile birlikte kentsel parkları kaybetme kaygısı bu mekânların kullanım biçimlerinin 

yanı sıra kullanım yoğunluğunun da sorgulanmasına ve bu anlamda bir farkındalığın 

oluĢmasına katkıda bulunmuĢtur. Ġstanbul merkezinde oldukça geniĢ bir alanı 
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kaplayan Maçka Demokrasi Parkı‟nın da hem eriĢilebilir konumu, hem de özel 

olarak eylemlerin gerçekleĢtiği Gezi Parkı‟na yakınlığı ile bu süreçten olumlu Ģekilde 

etkilendiği gözlenmiĢtir.  

 Bu tezde, yukarıda kısaca aktarılan süreçten Maçka Demokrasi Parkı‟nın 

nasıl etkilendiği tartıĢılmaktadır. Gezi Eylemleri ile beraber etkisini gösteren toplum-

mekânsal dönüĢümün sosyal medyanın da etkisiyle Maçka Demokrası Parkı‟na 

yansıma biçimleri, parkın kullanım yoğunluğundaki olumlu değiĢim, kullanım 

biçimlerinin zenginleĢmesi ve kullanıcıları için kamusal bir mekân olarak anlamının 

değiĢimine odaklanarak irdelenmektedir.   

 Gezi Parkı Eylemleri sürecinde ve sonrasında da görüldüğü üzere toplumsal 

mekânlar zaman içerisinde üretilmiĢ, ayrı ama ayrılabilir olmayan mekânlardır. Gezi 

Parkı eylemlerinin gerçekleĢtiği dönemde hem mekânlar üzerinde hem de sosyal 

medya kullanımındaki bazı kısıtlama ve yasaklar, kentlileri iletiĢim ve toplu hareket 

etme amacıyla alternatif yollar üretmeye ve sosyal medya dıĢında yeni buluĢma 

noktaları oluĢturmaya teĢvik etmiĢtir. Gezi Eylemleri sırasında özgürlükler için 

sokaklara çıkan insanların baĢlattığı bu toplumsal hareket, „Her Yer Taksim, Her Yer 

DireniĢ‟ sloganıyla baĢka kentsel mekânlara eklemlenerek yayılım göstermiĢtir.

 Mekânsal çoğalmanın bu denli hızlı yayılmasında ve bireylerin doğrudan 

deneyimlemedikleri fiziksel mekânlarda gerçekleĢen ve çoğu ana akım medyaya 

yansımayan olaylardan hızla haberdar olup kendilerinin de farklı biçimlerde sürece 

katılmasında sosyal medyanın etkisi çok büyüktür. Bu çalıĢmada da Maçka 

Demokrasi Parkı anlamının ve kullanım biçimlerinin dönüĢümünün hız kazanmasına 

ve yayılmasına sebep olan önemli etkenlerden birinin sosyal medya olduğu örnekler 

ile iliĢkilendirilerek incelenmektedir.  
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 Gezi Parkı Eylemleri sonrasında Maçka Demokrasi Parkı‟nın dönüĢümü ele 

alınması gereken çok önemli bir konudur. Öyle ki, bu tez çalıĢmasında toplumsal 

olayların kamusal alanları biçimlendirme yetisi de Maçka Demokrasi Parkı 

üzerinden incelenmekte olup, bu çalıĢmanın temel araĢtırma sorusu Maçka 

Demokrasi Parkı‟nın Gezi Parkı Eylemlerinden sonraki dönüĢümünü ve kullanım 

biçimlerindeki değiĢimi anlamaktır.  

 

1.2. Yöntem ve Kapsam Üzerine  

 Günümüzde Ģehir plancıları tarafından yapılan kent planları, kentin misyon 

ve vizyonunu belirlemektedir. Kent planları kapsamında ele alınan arazi kullanım 

kararları da kentin vizyonunu oluĢturan kararlardır. Toplumların yaĢam standartlarını 

artırmak ve kentleri daha yaĢanabilir, sürdürülebilir kılmak için her geçen gün yeni 

çalıĢmalar yapılmaktadır.  Bir kentin kimliğini yaratan imge öğeleri aynı zamanda 

kentin geleceğini de oluĢturmaktadır. Kentlerdeki gündelik etkileĢimin en fazla 

olduğu alanlar ise muhakkak ki herkesin özgürce girebildiği, kullanabildiği, 

geçebildiği alanlar olan kamusal alanlardır. Bu anlamda kamusal alanlar toplumsal 

etkileĢimin de en fazla olduğu alanlardır. Dolayısıyla toplumsal değiĢimlerle birlikte 

onlar da sürekli değiĢip dönüĢürler. Gezi Parkı sürecinden sonra Ġstanbul genelinde 

parklarda gerçekleĢtirilen forumlarda da bu alanlar tüm aktörlerin kullanımına ve 

toplumsal paylaĢıma olanak sağlayan ortamlar olarak kullanılmıĢ ve kentteki 

kamusal alanların önemine dair farkındalığın artmasında rol oynamıĢtır. 

 Bu çalıĢmanın ilk bölümünde çalıĢmanın amaç, yöntem ve içeriği 

tartıĢılmakta, onu izleyen bölümde ise Maçka Demokrasi Parkı‟nın planlama ve 

değiĢim süreçleri tarihsel bir çerçevede aktarılmaktadır. Bu ikinci bölümde parkın 

“Maçka 2 No.lu Park” olarak 1930‟larda gerçekleĢtirilen Prost planındaki konumu ve 
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daha sonra Prof. Dr. Hande Suher ve ekibinin 1990‟lardaki yeni düzenleme 

çalıĢmalarıyla birlikte “Maçka Demokrasi Parkı”na dönüĢümü üzerinde 

durulmaktadır. Yine bu bölümün bir sonraki kısmında 1990‟lar ve 2000‟lerdeki 

Maçka Demokrasi Parkı‟ndaki sorunlar ve parkın bu yıllardaki imajı,  medyaya 

yansıyan haberlere de referansla tartıĢılmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde ise Gezi 

Eylemleri kısaca aktarılacak, Gezi sürecinde ortaya çıkan ve Maçka Demokrasi 

Parkı‟nda da oluĢan park forumları üzerinde durulacaktır. Yukarıda da sözü edildiği 

gibi, eylemlerin olduğu dönemde sosyal medya çok aktif bir haberleĢme ağı olarak 

kullanılmıĢtır. Bu bölümde sosyal medyada Maçka Demokrasi Parkı‟nın yer alıĢ 

biçimleri de incelenmektedir. Aktif sosyal medya kullanımı ile park buluĢmalarının 

ve parkta farklı nitelikteki etkinliklerin ve kullanım biçimlerinin ortaya çıkıĢı da bu 

bölümde aktarılmaktadır.  

 Tezin dördüncü bölümünde ise çalıĢmanın alan araĢtırması aktarılmaktadır. 

Alan araĢtırması kapsamında, Maçka Demokrasi Parkı kullanıcıları ile internet 

üzerinden bir anket çalıĢması yapılmıĢ, sonrasında ise derinlikli yarı-yapılandırılmıĢ 

görüĢmelerle parkın Gezi Eylemleri sonrasında kullanım ve anlam açısından 

dönüĢümü çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

 Tezin son bölümü ise alan araĢtırmasının sonuçlarının tartıĢılmasına 

ayrılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında yapılan alan araĢtırması, 2013 Haziran tarihinde 

gerçekleĢen Gezi Parkı Eylemlerinden sonra, Maçka Demokrasi Parkı‟nın bir 

kamusal alan olarak daha yoğun bir biçimde kullanıldığına ve parkın kentli için 

anlamının olumlu bir yönde değiĢtiğine iĢaret etmektedir. Bu anlamda çalıĢma, 

toplumsal olayların sadece yaĢandıkları mekânları değil, özellikle bugün sosyal 

medyanın yoğun kullanımının da etkisiyle baĢka kentsel mekânları da 

dönüĢtürdüğünü göstermektedir.    
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2. MAÇKA DEMOKRASİ PARKI’NIN PLANLAMA VE 

DÖNÜŞÜMÜNE TARİHSEL BİR ÇERÇEVEDEN BAKIŞ 

2.1 Planlama ve Değişim Süreçleri 

 Maçka Demokrasi Parkı Ġstanbul‟un kent merkezindeki 3 önemli ilçeden biri 

olan ġiĢli Ġlçesi‟ne bağlı olup Harbiye Mahallesi sınırları içerisinde, BeĢiktaĢ ve 

Beyoğlu ilçelerine de çok yakın mesafede bulunmaktadır. Park, Dolmabahçe‟den 

NiĢantaĢı‟na doğru uzanan Kadırgalar Caddesi boyunca caddenin iki yanındaki 

yamaçlarda yer almaktadır. Batı yamacında TaĢkıĢla Caddesi ve doğu yamacında 

Maçka Caddesi parkın karĢılıklı en yüksek noktalarını oluĢturmaktadırlar. 1993 

senesinden beri bu iki yamaç arasındaki ulaĢım teleferik ile sağlanmaktadır.  

 Parkın çevresinde önemli yapılar yer almaktadır. Batı yamacında Ġstanbul 

Teknik Üniversitesi TaĢkıĢla Kampüsü, Hyatt Regency Otel, Hilton Oteli, Askeri 

Müze, Ġstanbul Kongre Merkezi, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, Cemil Topuzlu Açık 

Hava Tiyatrosu, Cemal ReĢit Rey Konser Salonu, Beyoğlu Ġtfaiye Grup Amirliği 

vardır. Doğu yamacında ise Ġstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, Swiss 

Otel, Ġnönü Stadyumu ve denize doğru olan bölgede da Dolmabahçe Sarayı 

bulunmaktadır.  
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ġekil 1: Maçka Demokrasi Parkı‟nın konumu  

(Kaynak: http://sehirharitasi.ibb.gov.tr/) 

 

 AĢağıdaki bölümlerde Maçka Demokrasi Parkı‟nın bugüne kadar yaĢadığı 

değiĢim süreçlerinden 1930‟larda yapılan Maçka 2 No.lu Park ve 1990‟larda 

gerçekleĢtirilen Maçka Demokrasi Parkı projeleri aktarılmaktadır.   

 

2.1.1 Prost Planı’nda “Maçka 2 No.lu Park”  

 Avrupa ve Amerika‟da 19. Yüzyıl Sanayi Devrimi ile beraber planlı ve 

sağlıklı kentler kurma ve büyük yeĢil alanlar oluĢturma çabaları baĢlamıĢtır. Batıdaki 

kentlerde 19. Yüzyıl‟da etkisini gösteren bu geliĢim, Türkiye‟de ise 20. Yüzyıl‟da 

baĢlamıĢtır. Kent planlarının içinde yeĢil alanlar da aktif rol üstlenmiĢtir.  
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 2 No‟lu Park uygulaması (Taksim Maçka Büyük YeĢil Alanı) Ġstanbul‟da 

Türkiye için bir örnek oluĢturabilecek yeĢil sistem anlayıĢıyla yapılmıĢtır. 1930‟lu 

yıllarda uygulanan Taksim Maçka Büyük YeĢil Alanı 1950 ve sonrasında Ġstanbul‟da 

hızla yayılan düzensiz büyüme ile büyük bir kısmını yitirmiĢtir (Sezgin 1996: 107). 

Bu büyük yeĢil sistemden geriye Gezi Parkı ve Maçka Demokrasi Parkı kalmıĢtır. 

 Cumhuriyet Dönemi‟nde Ġstanbul‟da ilk imar planı zorunluluğu getiren 

Belediye Yasası çıkarılmıĢtır. Sezgin‟in de belirttiği gibi, 1580 ve 1593 sayılı bu 

yasaya göre belli bir büyüklüğün üstündeki belediyelerin plan yapması ya da 

yaptırması gerekmektedir (Sezgin, 1996: 54). Bu yasa ile birlikte Ġstanbul Belediyesi 

1936 tarihinde Paris ġehircilik Enstitüsü öğretim üyelerinden mimar Prof. Henri 

Prost‟u kenti modernleĢtirmek ve nazım planının hazırlanması için davet etmiĢtir 

(Tekeli 1993: 28). Prost‟un ekibiyle birlikte tasarladığı Ġstanbul Yarımadası ve 

Beyoğlu‟nun 1/5000 ölçekli nazım planında en önem verdiği meselelerin baĢında ise 

kent merkezinin nefes almasını sağlayacak parklar planlamak gelmiĢtir. Prost, 

iĢlevsel bölgeleri, geniĢ meydanları ve on sekiz parkı güzeleĢtirmek temasıyla geniĢ 

bulvarlarla dolu bir plan olan Ġstanbul‟un ilk nazım planını 1937‟de teslim etmiĢtir 

(Akpınar 2013: 83). Bu çerçevede Ġstanbul için önerilen kentsel parklardan biri 

Yenibahçe‟deki 1 No‟lu park, diğeri ise 2 No‟lu Taksim Maçka Parkı‟dır.  
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ġekil 2: Maçka 2 No.lu Park (1/2000 ölçekli plan) (Kaynak: Boysan 1999: 35) 

 

 Sezgin‟in (1996) de aktardığı gibi, Prost‟un çalıĢmaları yürüttüğü dönem olan 

1930‟ların ikinci yarısında, GümüĢsuyu, Taksim, Harbiye, NiĢantaĢı, Maçka ve 

Dolmabahçe civarında bostanlar, bahçeler ve ahırlar bulunmaktadır. Maçka kentin 

uzak bir semti olması sebebiyle Gazhane buraya yapılmıĢtır ve çevresi de meyve ve 

sebze bahçeleriyle çevrilidir. 2 No‟lu Park için en uygun mekân olarak görülen 

Gazhane‟nin arkasındaki bu geniĢ alan, spor ve sergi sarayı, açıkhava tiyatrosu, 

eğlence merkezi (lunapark), gezme ve dinlenme alanları olacak Ģekilde bir kültür 

parkı olarak tasarlanmıĢtır. Plana göre, 2 No‟lu Park‟tan Boğaz‟ı algılayıp kent 

merkezinden Boğaz kıyısına doğru açılabilmek mümkün olacaktır. Böylece Taksim 

Dolmabahçe‟ye bağlanacaktır (Sezgin, 1996: 55).  

 Bu ana prensipler çerçevesinde planlanan park, Lütfi Kırdar‟ın Valilik ve 

Belediye BaĢkanlığı yaptığı 1939 yılında uygulamaya konulmuĢ, Prost Planı 

kapsamında kent parkı oluĢturabilmek amacıyla istimlaklar baĢlamıĢ ve 1939 

senesinde Topçu KıĢlası yıkılmıĢ, mezarlıklar kaldırılmıĢtır (AltınıĢık 2005: 314). 

Taksim Gezisi, Belediye Bahçesi, Taksim Belediye Gazinosu, Açıkhava Tiyatrosu, 
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Spor ve Sergi Sarayı, NiĢantaĢı Çocuk Bahçesi, Maçka TaĢlık Terası, ġark Kahvesi, 

Bayıldım YokuĢu, Kadırgalar Caddesi, Ġnönü Stadyumu gibi yapılar ve yeĢil alanlar 

barındıran park hayata geçirilmiĢtir (Dünden Bugüne Ġstanbul Ansiklopedisi 1994: 

236). 1947 yılı Lütfi Kırdar döneminde parkın 160.000 m2‟lik bölümü çam ve süs 

fidanları ekilerek ağaçlandırılmıĢtır. Yine de parkın bir kentsel park olarak yaĢayacak 

biçimde donatılıp yeĢillendirilmesi uzun bir döneme yayılmıĢtır (Eryılmaz 1999: 99).  

 Henri Prost‟un 2 No‟lu Park planında, Taksim‟den NiĢantaĢı‟na kadar uzanan 

kesintisiz bir yeĢil aks mevcuttur. Bu yeĢil aksın aynı zamanda yaya sürekliliğine 

hizmet edeceği planlanmıĢtır. Maçka 2 No‟lu Parkı, Taksim-Ġnönü Gezi Parkıyla 

beraber bu yeĢil yaya aksının sürekliliğini sağlamak amacıyla planlanmıĢtır. Bu 

plana göre, Taksim Gezi Parkı‟ndan itibaren yaya hareketinin akıcılığının hiç 

bozulmaması amacıyla, Asker Ocağı Caddesi‟nde, Gezi Parkı‟ndan Hyatt Otel‟in 

yanındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü‟ne ait olan alana inen bir yaya köprüsü 

planlanmıĢ ve yapılmıĢtır (Boysan 1999: 33).   

 

 

ġekil 3: Maçka 2 No‟lu Park‟ın yeĢil aksa bağlantısı olan köprü  

(Kaynak: https://www.pinterest.com/ferideozmat/old-istanbul-pera/) 
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 Dönemin Arkitekt dergisinde aktarıldığı gibi, 1948 yılında 2 No.lu Park‟a bir 

gazino yapılması konusu ortaya çıkmıĢ ve gazino projesi için yarıĢma açılmıĢtır. 

Gazino, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu‟nun yakınında olacak 

Ģekilde, Ģu anda Hilton Oteli‟nin olduğu alana yapılmak istenmiĢtir. YarıĢma 

Ģartnamesine göre, gazinonun Taksim-Maçka arasında bulunan yeĢil aksın 

manzarasını ve akıĢını bölmemesi istenmiĢtir. Bu nedenle binaların eğime uyumlu 

Ģekilde yerleĢtirilmesi ve üzerlerinin yeĢil terasla örtülmesi düĢünülmüĢtür. Gazino 

projesinin jürisinde Henri Prost, Lütfü Kırdar, Emin Onat gibi önemli isimlere yer 

verilmiĢtir (Arkitekt Dergisi 1948:194-201). YarıĢma 4 Kasım 1948 tarihinde 

sonuçlanmıĢ ve uygulanması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. 1949'da Lütfü Kırdar‟ın 

Ġstanbul Valiliği ve Belediye BaĢkanlığı görevinden ayrılması ve 1950‟de hükümet 

değiĢikliğinin olması sebebiyle proje iptal edilmiĢtir (ÖzsavaĢçı 1999: 62).   

   

 

ġekil 4: Parka gazino yarıĢması haberi  (Kaynak: Arkitekt Dergisi 1948: 195) 



11 

 

 

 1950‟de Demokrat Parti‟nin seçimleri kazanmasıyla Prost‟un mimar ve Ģehir 

plancılığı görevi son bulur (Akpınar 2013: 82). 1950 sonrasında kent donatılarına 

yakın konumu, manzaraya sahip alanların olması sebebiyle park yönetici ve özel 

giriĢimcilerin ilgi alanı haline gelir ve Hilton Oteli yapımı ile baĢlayan bir turizm 

alanı halini alır (AltınıĢık 2005: 317). Yapılan oteller aĢağıda sıralanmaktadır:  

- Hilton Oteli (1952-1955) 

- Divan Oteli (1955-1958) 

- Taksim Vakıflar Oteli (1958-1975) 

- Harbiye Orduevi (1969-1974) 

- Taksim Uluslararası Turizm ve ĠĢ Merkezi: Gökkafes (1987-2001) 

 Yine Sezgin‟in aktardığı gibi, 1966 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü‟nün 

giriĢimi ile park projesi yeniden gündeme gelmiĢ ve daha önceden ağaçlandırılmıĢ 

alan üzerinde parkın kuruluĢu tamamlanmıĢtır. 4-5 hektar yüzölçümü olan bir alana 

sahip parkta, kademeli oturma mekânları, gezi yolları, çocuk bahçeleri, bisiklet 

parkuru, taĢlarla örülmüĢ kademeli havuzlar vardır. Böylece park düzenlenmiĢtir ve 

çevrenin rekreasyonel gereksinimini büyük ölçüde karĢılamıĢtır. Fakat zamanla park, 

kendi haline terk edilmiĢ, bakımsız kalmıĢ ve halkın içinde dolaĢmaya korktuğu bir 

yer halini almıĢtır (Sezgin, 1996 110). 

 Maçka 2 No‟lu Park 1970‟lerin ortalarında bakımsızlıktan kullanılmaz hale 

gelmiĢtir (Yaltırık, Efe ve Uzun 1997: 124). 1975 yılından sonra planlanan yeĢil aks 

iyice parçalanarak azalmıĢtır, kesintisiz yeĢil dokunun yerini oteller almaya baĢlamıĢ 

ve böylece parkın ana düĢüncesi yok olmuĢtur (ÖzsavaĢçı 1999: 99). 1980 

sonrasında ise alan merkezi yönetim tarafından turizm bölgesi ilan edilmiĢtir 

(AltınıĢık 2005: 334). Prost Planı uygulama aĢamasından itibaren park alanı olarak 

değil, devamlı değiĢen ve bir turizm alanına evrilen alan olmuĢtur. Böylece park 
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sönük ve atıl bir alana, atıl kalan bu alan da taĢıt yolları, tüneller gibi alanlara hizmet 

edecek bir araziye dönüĢmüĢtür (AltınıĢık 2005: 339).  

 1985 yılında Maçka Parkı, Kadırgalar Vadisi‟nin iki yamacına yayılacak 

geniĢlikte yeniden planlanmıĢ fakat bu planın uygulanması mümkün olmamıĢtır. Bu 

yeni planın uygulanamaması ile park gene bakımsız halde kalmıĢtır ve kent 

merkezinde çok önemli bir konumda yer almasına rağmen o dönemde 

değerlendirilememiĢtir. Yeterince iĢlevlerle donatılmaması, parkın zamanla tercih 

edilmeyen, kullanılmayan bir alana dönüĢmesine ve bu yüzden kentliler tarafından 

tekinsiz bir yer olarak görülmesine neden olmuĢtur. Park, aĢağıdaki fotoğraflarda da 

(ġekil 5, 6, 7 ve 8) görüleceği üzere 90‟lı yıllara kadar oldukça bakımsız bir doğal 

yapıya sahiptir. 1990‟da Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nce Maçka Parkı‟nın tekrar 

projelendirilmesi üzere Ġ.T.Ü. hocalarına görev verilmesinin sebebi de budur (Suher 

ve Ocakçı 1997: 63). Bu projeyle birlikte park için yeni bir dönüĢüm süreci 

baĢlamıĢtır. 

 

 

ġekil 5: 1989 yılında parkın durumu (Kaynak: Suher ve Ocakçı 1997: 63) 
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ġekil 6: 1989 yılı parkın durumu – çayhane (Kaynak: Suher ve Ocakçı 1997: 63) 

 

 

 

 

 
 

ġekil 7: 1989 yılı parkın durumu (Kaynak: Suher ve Ocakçı 1997: 64) 
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ġekil 8: 1989 yılı parkın durumu – Parktaki terkedilmiĢ yapılar  

(Kaynak: Suher ve Ocakçı 1997: 65) 

 

2.1.2 1990’larda Yeniden Düzenleme Çalışmaları:  

  “Maçka Demokrasi Parkı” 

 Yukarıda da üzerinde durulduğu gibi, kentin önemli bir noktasında yer alan 

Maçka Demokrasi Parkı yeterince değerlendirilememiĢtir ve ilk plan sürecinden 

sonraki çok uzun bir zaman bakımsız kalmıĢtır. Parkın yeniden düzenlenmesi için 

90‟larda yeni bir plan çalıĢması baĢlatılmıĢ ve bu proje Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi‟nden Prof. Dr. Hande Suher, Prof. Dr. Ayten Çetiner, Prof. Dr. Ahmet 

Yıldızcı ve Prof. Dr. Mehmet Ocakçı'dan  oluĢan bir ekip tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Parkın Ġstanbul‟daki konumu ve büyüklüğü itibariyle çok önemli bir park 

olduğunu vurgulamak ve insanları parka çekebilmek amacıyla, dönem gazetelerinin 

bu yeni projeyle ilgili birçok haber yaptığı görülmektedir. Örneğin, 5 Ocak 1991 

tarihli Hürriyet Gazetesi‟nde, Maçka Demokrasi Parkı ile ilgili çıkan haberler (ġekil 
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9 ve 10), halkın proje hakkında olumlu geri bildirimlerini göstermektedir. Proje 

ekibinin 4 kiĢilik çalıĢma grubunun 62.000 Ġstanbullu ile yaptığı ankette, hava ulaĢım 

aracı olan teleferiğe yüksek oranda talep olduğu belirlenmiĢ ve kentlinin istekleri 

doğrultusunda projeye teleferik eklenmiĢtir.
1
  

 

 

ġekil 9: 5 Ocak 1991 tarihli Hürriyet Gazetesi haberi 1 

(Kaynak: http://emlakkulisi.com/1991-yilinda-istanbullular-super-bir-parka-

kavusacakmis/357390) 

 

 

 

 

                                                 

 
1 “1991 yılında Ġstanbullular süper bir parka kavuĢacakmıĢ!”, Hürriyet Gazetesi, 5 Ocak 1991 tarihli 

 haber. http://emlakkulisi.com/1991-yilinda-istanbullular-super-bir-parka 

 kavusacakmis/357390. EriĢim tarihi: Mart 2015. 
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ġekil 10: 5 Ocak 1991 tarihli Hürriyet Gazetesi haberi 2 

(Kaynak: http://emlakkulisi.com/1991-yilinda-istanbullular-super-bir-parka-

kavusacakmis/357390) 
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 Maçka Demokrasi Parkı‟nın planı ile ilgili çıkan haberlerde parkın yeni 

halinden övgüyle bahsedilmektedir. Örneğin Mızrak, Hürriyet Gazetesi‟nin 5 Ocak 

1991 tarihli haberinde parkın yeni kullanımlarla daha zengin bir kamusal alan haline 

getiriliĢini “Kültürel etkinlikler içinde sanatçı çalıĢma yerleri, çiçek ve ağaç tanıtımı, 

sera açık satıĢ yerleri, belediye armoni mızıkası konser alanı, satranç oyun ve seyir 

yerleri ve gerekli servisler düzenlendi.” (Mızrak 2015) Ģeklinde aktarmaktadır.  

 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetinde olan parkın düzenlenmesine 

1990 yılında baĢlanmıĢ ve 1993 yılında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı 

Nurettin Sözen döneminde park, yeni ismi olan Maçka Demokrasi Parkı olarak 

kullanıma açılmıĢtır (Demirkaya 1999: 59).  

 „Demokrasi Parkı‟ ismiyle parka yeni bir kimlik de kazandırılması 

amaçlanmıĢ, demokratikleĢme ve kentlileĢmeyeivme kazandıracak donatılara park 

içinde yer verilmiĢtir. Toplu kullanımı sağlayacak bu alanların sadece dinlenme 

amaçlı değil, aynı zamanda her yaĢ kesimi için, bedensel ve düĢünsel etkinliklere 

olanak verecek olan spor, sosyal ve kültürel donatılarla geliĢtirilmesi parkın 

planındaki en önemli ilkedir (Suher ve Ocakçı 1997: 65). 

 Maçka Demokrasi Parkı projesinde mekânsal organizasyona bakıldığında, 

park kendi doğal yapısı itibariyle iki yamaçtan oluĢmaktadır. Ocakçı‟nın da aktardığı 

gibi, Batı yamacında bulunan TaĢkıĢla Caddesi tarafı, Ġstiklal Caddesi‟ne yakınlığı ve 

yakın çevresindeki turistik otellerden gelecek Maçka Demokrasi Parkı ziyaretçilerine 

hizmet etmesi sebebiyle kültürel etkinliklerin gerçekleĢeceği alanlar olarak 

düĢünülmüĢtür. Kültürel etkinlikler kapsamında ise TaĢkıĢla Kampüsü‟nün önünden 

parka ulaĢılan bölgede yer alan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nin açık sergi alanı, 

hemen o bölümden aĢağıya inildiğinde parkın içerisinde yer alan açık ve kapalı sergi 
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alanı, sanatçıların çalıĢmaları için planlanan sanatçı avlusu, yaklaĢık 200 kiĢilik 

müzik dinleme ve gösteri sahnesi sayılabilir (Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 2015).  

 

 

ġekil 11: Maçka Demokrasi Parkı meydanı 

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 

 

 Maçka Demokrasi Parkı‟nın doğu yamacı olan Maçka Yamacı ise 

güneĢlenme açısından batıya yönlenmekte olup iklimsel özellikler göz önünde 

bulundurularak düzenlenmiĢtir. Günün farklı saat dilimlerinde güneĢ alma ve gölge 

olma durumuna göre alanlar dinlenme alanlarına ve spor faaliyetlerinin 

yapılabileceği alanlara ayrılmıĢtır. Maçka Bayıldım YokuĢu‟nun hizasında devam 

eden yoğunağaçlı alan ise kültür-fizik hareketlerinin yapılabileceği bir alana ve koĢu 

pistine ayrılmıĢtır (Suher ve Ocakçı 1997: 65). Böylece parkın doğu kısmı spor 

aktiviteleri ve sosyal alanlarla beraber dinlenme alanları olarak planlanırken parkın 

batı yamacı daha çok kültürel aktivitelere ayrılmıĢtır. 
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ġekil 12: Maçka Demokrasi Parkı‟nın doğu yamacında spor alanı ve koĢu pisti 

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 

 
  

 1993 senesinde yenilenen parkın dört adet giriĢ kapısı bulunmaktadır. 

Bunlardan ikisi teleferik giriĢidir. Maçka Caddesi ve TaĢkıĢla Caddesi‟nin kotları 

karĢılıklı olarak batıda TaĢkıĢla Caddesi‟nde 65,35 m ve doğuda Maçka Caddesi‟nde 

66,35m. ile birbirlerine neredeyse eĢ yüksekliktedirler. Ġstanbul‟un önemli iki ilçesi 

arasında doğal bir sınır görevini de üstlenen park, teleferik projesi ile bu iki ilçeyi 

birbirine bağlamıĢtır. Ocakçı‟nın da belirttiği üzere, hem parkın iki yamacına ulaĢımı 

sağlayan hem de parkın yüksekten izlenmesi ile merak uyandırıp parkın kullanımını 

artıran teleferik projesi aynı zamanda kentin toplu taĢıma hizmetini de 

desteklemektedir (Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 2015). 



20 

 

 

 

ġekil 13: Maçka Demokrasi Parkı‟nın üzerinden geçen teleferik  

(Kaynak: http://www.neredekal.com/macka-demokrasi-parki/) 

 

 

 TaĢkıĢla Caddesi‟ne inildikten sonra yaya aksı üzerinden devam edilerek 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın batı yamacına ve teleferik istasyonuna ulaĢılmaktadır. 

Hem teleferikle hem de yaya olarak devam edilerek parkın batı kısmından doğu 

kısmına geçilebilmektedir. Maçka Demokrasi Parkı‟nın iki yakasının bağlantısı 

kendi içinde Kadırgalar Caddesi‟nin üzerinden geçen yaya köprüsü ile 

sağlanmaktadır. 

 

 

ġekil 14: Kadırgalar Caddesi üzerinden geçen köprü 

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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 Maçka 2 No‟lu Parkı‟nın Maçka Demokrasi Parkı‟na dönüĢmek üzere 

yeniden düzenlenmesinde planlanan en temel iĢlev „dinlenme-bedensel ve düĢünsel 

eğitim‟ olarak düĢünülmüĢtür. Sosyal açıdan zengin bir park planlanırken, parkın 

kültürel anlamda da verimli olabilmesi için park alanı içerisinde sanat merkezi ve 

sergi sarayı binası da planlanmıĢtır. Böylece proje aĢamasında kent merkezinde 

böylesi doğal bir ortam içerisinde kültürel geliĢimi de tetikleyecek bir yapılaĢma 

düĢünülmüĢtür. Park içerisinde yer alan donatı alanları spor, dinlenme, eğlence, 

kültürel ve yönetimsel olmak üzere beĢ grupta düzenlenmiĢtir (Suher ve Ocakçı 

1997: 65).   

 

 

ġekil 15: Maçka Demokrasi Parkı projesi (Kaynak: ÖzsavaĢçı 1999: 93) 
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 Parkın tasarım sürecinde yer alan Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ile yapılan 

görüĢmede Ocakçı‟nın belirttiği üzere, “Maçka Demokrasi Parkı‟nda batı 

yamacından aĢağıya doğru gelinirken yaĢlara göre ayrılan ve herkesin kullanımına 

uygun olacak Ģekilde bedensel ve düĢünsel etkinliklere olanak sağlayacak oyun ve 

spor alanları düzenlenmiĢtir” (Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 2015). 

 Bu çerçevede park içinde çocuklar için iki adet çok amaçlı spor ve oyun 

alanı, büyükler için açık spor alanları, koĢu pisti, kültür ve fizik alanları 

düzenlenmiĢtir. Ayrıca, Maçka Bayıldım YokuĢu altındaki kolonlu alana sanatçılar 

için sanat atölyeleri olarak kullanılabilecek odaların yanı sıra spor alanlarını 

kullananlara yönelik giyinme odaları, emanet dolapları, duĢlar, umumi tuvalet ve 

doktor ilk yardım merkezi gibi gereksinimleri karĢılayacak yerler düzenlenmiĢtir.  

 Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan, park sınırları içinde olmayan ve 

Lunapark alanı olarak kullanılan bölgede ise halka açık yüzme havuzu ve spor 

tesisleri eklenmesi önerilmiĢ, fakat gerçekleĢtirilememiĢtir.  

 

 

ġekil 16: Sanatçı atölyeleri, giyinme odaları, doktor ilkyardım merkezi, emanet dolapları için 

planlanan alanların günümüzdeki durumu 1 (Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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ġekil 17: Sanatçı atölyeleri, giyinme odaları, doktor ilkyardım merkezi, emanet dolapları için 

planlanan alanların günümüzdeki durumu 2 (Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
 

 

 Maçka Demokrasi Parkı‟nda eğlence amaçlı donatılar ise su oyunlarının 

gerçekleĢtirileceği gösteri havuzu ile kaskatlı havuzdur. Ayrıca, 0-3 yaĢ arası kreĢ 

çocuklarına, 4-6 yaĢ arası anaokulu çocuklarına, 7-15 yaĢ arası ilk ve ortaokul 

çocuklarına hizmet etmesi için planlanan farklı çocuk oyun alanları vardır. Parkta 

açık oturma yerleri ile büyük ölçekte bir satranç oyun alanı da düzenlenmiĢtir. 

  

 

ġekil 18: Maçka Demokrasi Parkı kaskatlı su havuzu (Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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 Dinlenme amaçlı donatılar ise parkın yeĢil ve sessiz, sakin ortamında 

ağaçların altında, su öğelerinin çevresinde, yaya yollarının üzerinde düzenlenmiĢ 

oturma elemanları ile manzara seyir noktalarına yapılan kır kahveleridir. Prof. Dr. 

Mehmet Ocakçı ile yapılan görüĢmeye göre, A-B-C-D olarak kodlanan dört kahveye 

(ġekil 19) ek olarak bir adet de Kahve Sera önerisi ile Maçka Demokrasi Parkı‟na 

yapılan kahveler beĢ adet olmuĢtur. Bu mekânlarla Ġstanbul‟un o dönemlerdeki 

önemli bir kültürü olan kır kahveleri kültürünün parkta da yaĢatılması amaçlanmıĢtır 

(Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 2015). 

 Ocakçı‟nın da aktardığı üzere, kahvelerin hepsinin prensip olarak içe dönük, 

yani kentin dıĢ yollarından girilemeyen, ancak park içinden ulaĢılabilen mekânlar 

olarak önerildiğini belirtmiĢtir. Burada amaç,  kır kahvelerine gelmek için parka 

girilerek parkın havasının da solunmasının sağlanması, dolayısıyla hem parkın 

içerisinde yer alan iĢlevlerden haberdar olunması, hem de parkın kullanımının 

artırılmasıdır (Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 2015). 
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ġekil 19: Maçka Demokrasi Parkı kır kahveleri 

(Kaynak: ÖzsavaĢçı 1999: 93) (Kafe‟lerin Gösterimi: Duygu Karakeçili) 
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 Nitekim proje ekibinin planlama sürecinde belirlediği ilkelerin çoğunun 

uygulama sürecine yansımadığı görülmektedir. Örneğin, kültürel anlamda da verimli 

bir park olması sebebiyle parkın içerisine sanat merkezi ve sergi sarayı binası 

planlanmıĢtır; fakat planlanan bu bina Ģu anda evlendirme dairesi olarak 

kullanılmaktadır (Suher ve Ocakçı 1997: 69). Proje ekibi kır kahvelerinin ihale ile 

verilmesini uygun bulmamıĢtır; ancak bu durum o dönemdeki belediye baĢkanına 

iletilmesine rağmen kahveler ihale ile verilmiĢtir. Günümüzde ihale ile verilmiĢ olan 

bu kahveler parkın dıĢındaki araç yoluyla bağlantı kurmuĢ durumdadırlar. Bunun da 

ötesinde, kır kahvesi olarak planlanan bu yapılar bugün bar olarak kullanılmaktadır 

ve bulundukları noktalarda parka girmek için bu mekânların güvenlik kapılarından 

geçmek gerekmektedir. Bu durum parka girmeyi zorlaĢtırdığı gibi, parkın dıĢarıdan 

algılanmasını, kentlinin park dıĢındayken park ile doğrudan iliĢki kurmasını 

engellemektedir.    

  

 

ġekil 20: Parkın içindeki mekânların güvenlik kapıları 

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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 Parkın Maçka Demokrasi Parkı olarak tekrar planlanmasına geri dönülecek 

olursa, yukarıda da belirtildiği gibi, kültürel donatılar olarak sanatçı avlusu, açık ve 

kapalı sergi alanları, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi etkinliklerinin sergileneceği 

açık sergi alanı, bitki türlerini tanıtan bitki bahçeleri, bitki havuzu, müzik dinleme 

köĢesi gibi mekânlar da planlanmıĢtır (Takaz 1995: 23). Yönetim donatıları olarak 

ise, parkta gözlem ve durum tespiti yapılarak gerekli düzenlemelerin sağlanması 

amacıyla planlanan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yönetim alanı sayılabilir. Fakat 

gerekli yapılar inĢa edilmiĢse de bu iĢlev yerine getirilmemiĢtir. Bu sebeple atıl kalan 

bu yapılardan bir kısmı kahve haline getirilmiĢ, diğerleri ise parktan bağımsız 

eğlence alanları olarak iĢlevlerini sürdürmektedirler (Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 

2015). 

 Maçka Bayıldım YokuĢu altındaki kolonların olduğu bölgede planlanan 

iĢlevler de uygulanamamıĢtır. Yukarıda bahsedilen iĢlevler dıĢında parkta ayrıca 

umumi tuvalet, ilk yardım istasyonu, renkli boya kalemi formunda tasarlanmıĢ olan 

çocuk ilk yardım istasyonu yapıları bulunmaktadır. 

 

 

ġekil 21: Çocuk ilk yardım istasyonu olarak planlanan yapı  

(Kaynak: http://www.yesilist.com/cms.php?u=sehrin-gobeginde-yemyesil-bir-haftasonu-

parkuru&id=1365) 
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 Maçka Demokrasi Parkı planında yaya aksının devamlılığı önemsendiği 

kadar engelli aracıyla ve çocuk arabalarıyla gelecek kiĢilerin de hareketlerinin 

sürekliliği önemsenmiĢtir. Bu çerçevede yapılan planda güney ve kuzey yönünde 

engelli yolları öngörülmüĢtür. Proje aĢamasında Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde 

„engelliler için tasarım‟ dersleri veren engelli Mimar ġükrü Sürmen ile parkın tüm 

yolları denenmiĢ ve tekerlekli aracın çıkmakta zorlandığı tüm yollar yeniden 

düzenlemeye tabi tutulmuĢtur. Aynı zamanda yaĢlı ve engellilerin park içerisinde 

kullanımına hizmet etmesi amacıyla kuzey ve güney giriĢ kapılarının bulunduğu 

alanda tekerlekli sandalyeler için depolama ve park yeri planlanmıĢtır (Ocakçı ile 

görüĢme, 15 Nisan 2015). 

 

 

ġekil 22: Maçka Demokrasi Parkı (Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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 Ocakçı‟nın da aktardığı gibi, bu ölçekteki bir kent parkı için gelecek 

ziyaretçilerin kullanması amacıyla bir otopark düzenlemesi projesi de planda yer 

almaktadır. Parka özel araçları ile gelecek kiĢilerin araçlarını hem kaldırım üzeri gibi 

konumlara parketmemesi, çevre sakinlerini görüntü ve gürültü faktörleri ile 

etkilememesi açısından hem de yeĢil aksın bozulmaması açısından bir yer altı 

otoparkı öngörülmüĢtür (Ocakçı ile görüĢme, 15 Nisan 2015). Bu otopark park 

kullanıcılarına hizmet edeceği gibi özellikle Ġnönü Stadyumu‟na gelecek kalabalığı 

da kaldırabilme kapasitesi açısından projenin önemli değerlerinden biridir. Fakat 

gerekli yapı tasarlandığı halde otopark iĢlevi görememiĢtir. Kadırgalar Caddesi 

üzerinde bulunan ve yer üzerinde 2 kat, yer altında ise 3 kat olarak planlanmıĢ 

yaklaĢık 500 araç kapasiteli bu park bugün Opel Teknik Servisi olarak 

kullanılmaktadır.  

 

 

ġekil 23: Maçka Demokrasi Parkı‟na otopark olarak hizmet etmesi amacıyla  

önerilen fakat Ģu an Opel servisi olarak kullanılan bina  

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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 Prof. Dr Mehmet Ocakçı ile yapılan görüĢmede alınan bilgiye göre, proje 

ekibi parkın etrafının herhangi bir koruyucu/sınırlayıcı ile çevrilmemesini önermiĢtir. 

Fakat o dönemki belediyenin parkın giriĢ çıkıĢlarının kontrollü olması için çevresine 

demir parmaklıklar tasarlanması isteği üzerine tasarımcılar, projelerinde önermemiĢ 

olmalarına rağmen, bu elemanların tasarımlarını da kendileri yapmıĢ ve doğal, 

herkese açık park imgesinden uzaklaĢmamasını sağlamaya çalıĢmıĢlardır (Ocakçı ile 

görüĢme, 15 Nisan 2015). 

2.2 Yeniden Düzenleme Sonrası Parkın Kullanım Durumu ve Sorunlar 

 Takaz (1995), 1995 senesinde Maçka Demokrasi Parkı‟nda yaptığı 

araĢtırmasında, parkın o dönemdeki sorunlarını dile getirmiĢ, parkın bakımından 

görevli kiĢilerin sayısının az olmasından dolayı parkın bakımsız kaldığını, 

tuvaletlerin pahalı ve pis olması yüzünden insanların tuvalet ihtiyaçlarını parkın 

tenha bölgelerin de giderebilmekte olduklarını ifade etmiĢ ve bu nedenlerle parkta 

pis bir kokunun ve çevre kirliliğinin oluĢtuğunu aktarmıĢtır (Takaz 1995: 100). Yine 

Takaz‟ın aktardığı üzere, çocuk oyun alanlarında zarar görmüĢ oyun elemanları 

onarılıp hizmete sokulmamaktadır. Parktaki sulama sistemi park yapıldığı tarihten 

itibaren hiç çalıĢtırılmadığı için düzenlenen yeĢil alanlar bakımsız kalmaktadır.  

Parkta güvenlik görevlisi sayısının az olması sebebiyle seyyar satıcılar parkta 

kontrolsüz davranmaktadır. Hem güvenlik görevlisinin yeterli sayıda olmaması hem 

de aydınlatma elemanlarının çoğunun kırık ve çalıĢmıyor olması sebebiyle parkın 

gece kullanımı çok azdır. Park kullanımı için hazırlanan otopark iĢletmeye 

açılmadığı için araç sahipleri araçlarını park edecek yer bulamamakta, çoğu parkın 

içine araç ile girmeye çalıĢmaktadır. SarhoĢ kiĢiler parka gelerek etrafa rahatsızlık 

vermekte, bazı ziyaretçilerin piknik tüpü ile gelmesi ve park kullanıcısı profilindeki 

değiĢiklik parkın açıldığı 1993 senesinden 1995 senesine dek geçen 2 sene içerisinde 
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kendini göstermiĢtir, kullanıcı sayısı azalmıĢ, bakım ve iĢletme yetersizliğinden 

dolayı giderek eski bakımsız park halini almıĢtır (Takaz, 1995: 101). 

 Parkla ilgili sorunların baĢında bakımsızlıktan önce güvensizlik duygusu 

gelmektedir. Parkta geçmiĢ yıllarda yaĢanan kavga, cinayet, hırsızlık, tinerci ve 

uyuĢturucu satanların olması sebebiyle parkın imajı “korku parkı” olarak yerleĢir. 

ÇalıĢmanın “4.2. Derinlikli Yarı-yapılandırılmıĢ SöyleĢilerin Sonuçları” bölümünde 

de detaylıca anlatıldığı gibi parkın bu imajı Gezi Eylemlerine kadar değiĢmemiĢtir. 

 Kaya (2007), „Mekânın Görülebilirlik Özellikleri ile Güvenlik Hissi 

Arasındaki ĠliĢkinin AraĢtırılması, Maçka Demokrasi Parkı Örneği‟ baĢlıklı tezinde, 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın güvenlik hissini „mekânsal dizin‟ (Space Syntax) 

yöntemini kullanarak incelemiĢ ve parkın gitmeye korkulan bir mekân olarak 

olumsuz imajının ardında yatan faktörleri tartıĢmıĢtır.  AĢağıda kısaca Kaya‟nın 

çalıĢmasından çıkarılan sonuçlardan bahsedilmektedir.   

 Kaya‟nın (2007) Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü‟nden aldığı bilgilere göre, 

2000-2006 yılları arasında Maçka Demokrasi Parkı‟nda rapor edilmiĢ 153 adet 

asayiĢ suçu bulunmaktadır. AĢağıdaki tabloda (Tablo 1) da görüleceği üzere, bu 

suçlar, gasp, hırsızlık, yaralama ve darptan tecavüze kadar uzanan bir çeĢitlilik 

göstermektedir.  
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Tablo 1: Maçka Demokrasi Parkı‟nda 2000-2006 yılları arasında  

iĢlenen asayiĢ suçları ve yüzdeleri (Kaynak: Kaya 2007: 22) 

 

 Kaya (2007), öncelikle alanın görülebilirlik iliĢkilerine bakmak için 

“görülebilir alanlar” (viewshed) analizi yapmıĢtır. Bu analize göre aĢağıdaki grafik 

oluĢmaktadır (ġekil 24). Grafikteki yeĢil alanlar mekânda belirtilen noktadan 

görülebilen alanları, siyah alanlar ise görülemeyen alanları ifade etmektedir. Kaya 

tezinde, mekânda görülebilirliğin sağlanması yoluyla güven hissinin de 

oluĢturulabilmesi için parka yerleĢtirilecek ağaç ve bitkilerin görsel sınırlamaya 

etkisi olmayacak Ģekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Kaya‟nın tezinde 

yaptığı anket çalıĢması sonuçlarında, kullanıcılar tarafından parkta tedirgin edici 

mekânlar olduğu sonucu çıkmaktadır (Kaya 2007: 72). 
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ġekil 24: „Görülebilir alanlar analizi‟ (Kaynak: Kaya 2007: 51) 
 

 

 Kaya‟nın tezine göre, güvenlik birimi yapısı ve teleferik giriĢlerinin güvenlik 

açısından olumlu etkileri vardır. Teleferik kullanıcılarının oluĢturduğu insan 

hareketliliği, diğer insanların park içerisinde teleferik kullanımı için bulunmaları 

güvenlik hissini de arttırmaktadır (Kaya 2007: 60).  

 Gazetelerde Maçka Demokrasi Parkı ile ilgili çıkan haberler de parkın 

tedirgin edici ve suç iĢlenen bir park olduğu bilgisini desteklemektedir. Örneğin 25 

Temmuz 2003 tarihinde Hürriyet Gazetesi‟nde çıkan haberde, Ġstanbul‟un en 

tehlikeli caddeleri listesi verilmiĢtir. Listede caddeler haricinde 2 adet parkın adı da 
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gasp suçuyla anılmaktadır. Bunlardan biri Gezi Parkı, diğeri ise Maçka Demokrasi 

Parkı‟dır (ġekil 25).
2
        

 

 

ġekil 25: 25 Temmuz 2003 tarihli Hürriyet Gazetesi haberi  

(Kaynak: http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/07/25/321472.asp) 

 

 30 Ekim 2004 tarihinde Milliyet Gazetesi‟nde Maçka Parkı ile ilgili çıkan 

habere ise “Maçka „korku‟ parkı!” Ģeklinde baĢlık atılmıĢtır. Haberde “Parkta, son 5 

ay içerisinde 30 kiĢi, bıçak ve kesici aletler kullanılarak soyuldu. Tinerci ve 

kapkaççıların korku saldığı parka, akĢam 20.00‟den sonra polis bile yaya olarak 

                                                 

 
2 “6 Ayda 6 Bin Kapkaç”, Hürriyet Gazetesi, 25 Temmuz 2003 tarihli haber. 

 http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/07/25/321472.asp. EriĢim tarihi: Eylül 2015. 

 

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/07/25/321472.asp
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girmeye çekiniyor” (Kara, Ezber, 2004) denilmektedir. Yine aynı haberde, “Tinerci 

ve kapkaççılar, parkta bulunan boĢ barınakları kullanıyor. Bu olaylar nedeniyle 

insanlar akĢam saatlerinde parka gelmiyor” (Kara, Ezber, 2004) diye belirtilirken, 

habere konulan fotoğrafta parkta boĢ ve harap durumda bırakılmıĢ barınağın 

fotoğrafı bulunmakta, parkın atıl bırakıldığı ifade edilmektedir (ġekil 26; ġekil 27). 

 2009 senesinde çıkan bir haber ise parkın artık Ġstanbul‟da tehlikeli 

mekânlardan biri haline geldiği gerçeğini iyice güçlendirmektedir. Bu haberde, 

parkta eli bıçaklı bir grup liselinin kavga çıkartmıĢ olduğu ve 18 yaĢında bir kiĢinin 

bu kavgada boğazı kesilerek öldürüldüğü söylenmektedir.
3
 Bu haber ayrıca “Liseliler 

Maçka Parkı‟nı Kana Buladı” ve “Parkta Cinayet Randevusu” baĢlıklarıyla da 

gazetelere konu olmuĢtur (ġekil 28; ġekil 29; ġekil 30).
4
 2010 senesinde ise, kamusal 

alanlarla ilgili bir internet blogunda Maçka Parkı‟ndan “Kamusal Tuzak: Maçka 

Parkı” Ģeklinde bahsedildiği görülmektedir (ġekil 31).
5
 Buradaki “kamusal tuzak” 

vurgusu da kentlinin bakıĢ açısından parkın artık korkulan, tekinsiz bir mekân haline 

geldiğine iĢaret etmektedir. 

  

                                                 

 
3 "Boğazı Kesilerek Öldürüldü", Hürriyet Gazetesi, 19 ġubat 2009 tarihli haber. 

 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11027655.asp. EriĢim tarihi: Haziran 2015. 

 
4 "Liseliler Maçka Parkı'nı Kana Buladı", Radikal Gazetesi, 19 ġubat 2009 tarihli haber. 

 http://www.radikal.com.tr/turkiye/liseliler-macka-parkini-kana-buladi-922424/.  

 EriĢim tarihi: Haziran 2015. 

 
5 " Kamusal Tuzak: Maçka Parkı ", Kozmofol Blog Yazısı, 24 Ocak 2010 tarihli yazı. 

 https://kozmofol.wordpress.com/2010/01/24/kamusal-tuzak-macka-parki/.  

 EriĢim tarihi: Temmuz 2015. 
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ġekil 26: 30 Ekim 2004 tarihli Milliyet Gazetesi haber detayı (Kaynak: Kara, Ezber 2004) 
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ġekil 27: 30 Ekim 2004 tarihli Milliyet Gazetesi haberi  

(Kaynak: Kara, Ezber 2004) 

 

.  
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ġekil 28: 2009 senesi parkta ölümle sonuçlanan kavga haberi  

(Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11027655.asp) 

 

 

 

ġekil 29: 2009 senesi parkta kavga haberi  

(Kaynak: http://www.radikal.com.tr/turkiye/liseliler_macka_parkini_kana_buladi-922424) 

 

 

ġekil 30: 2009 senesi parkta cinayet haberi  

(Kaynak: http://arsiv.taraf.com.tr/haber-yazdir-28134.html) 
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ġekil 31: Kamusal tuzak  

(Kaynak: https://kozmofol.wordpress.com/2010/01/24/kamusal-tuzak-macka-parki/) 

 

 

 Prost Planı‟ndaki Taksim Gezi Parkı‟ndan itibaren yaya hareketinin 

sürekliliğinin hiç bozulmaması amacı ile yapılan Asker Ocağı Caddesi üzerinde 

bulunan ve Gezi Parkı‟ndan Hyatt Otel‟in yanındaki alana inen yaya köprüsü, 2013 

senesinde Topçu KıĢlası Projesinin reddedildiği tarihten sonra -ġubat ayında- yük 

kamyonlarının geçerken çarpması sonucu hasar görmüĢ ve onarılmak yerine 

yıkılmıĢtır.
6
 YeĢil aksın bir akıĢı köprünün yıkılması ile beraber burada kesilmiĢtir ve 

bununla birlikte günümüzde bu ulaĢım ağı içerisinde bahsi geçen yayalar için güvenli 

ve engelsiz geçiĢi sağlayan yeĢil aks iĢlevini yitirmiĢ ve yaya sürekliliği ortadan 

kalkmıĢtır.   

 

 

 

 

                                                 

 
6 "Gezi Parkı'nın 70 Yıllık Köprüsünü Yıktılar" 12 ġubat 2013 tarihli haber. 

 http://bianet.org/bianet/kent/144303-gezi-parki-nin-70-yillik-koprusunu-yiktilar.  

 EriĢim tarihi: Temmuz 2015. 
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3. GEZİ PARKI OLAYLARI VE SONRASINDA PARKIN DÖNÜŞÜMÜ 

3.1 Gezi Parkı Eylemleri 

 Bu bölümde, Gezi Parkı Eylemleri süreci, Taksim YayalaĢtırma Projesi ile 

baĢlayan ve eylemlere varan olaylar zincirini tarihleriyle aktararak hatırlatılacaktır.  

Nisan 2010‟da dönemin baĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir 

televizyon programında Taksim‟de trafiği yer altına almak istediğinden bahsetmiĢ, 

daha sonra kendisi ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Kadir TopbaĢ Taksim 

YayalaĢtırma Projesi‟ne çeĢitli mecralarda değinmiĢlerdir. 1 Haziran 2011‟de 

BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Taksim YayalaĢtırma Projesi 

açıklanmıĢ, ve 1939'da Lütfi Kırdar döneminde meydan düzenlemeleri sırasında 

yıktırılmıĢ olan Topçu KıĢlası‟nın (ġekil 32) Gezi Parkı‟nda yeniden yapılması 

gündeme gelmiĢtir.  

 

 

ġekil 32: Topçu KıĢlası (Kaynak: Kıygı 2013: 76) 
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 Haziran 2011‟de mimarlar odası ve Ģehir plancıları odası projeye itiraz 

etmiĢtir. Ġtirazlarda projenin bir yayalaĢtırma projesi olmadığı, Gezi Parkı‟na 

yapılacak Topçu KıĢlası için parktaki yeĢil alanın yok edileceği belirtilmiĢtir (Kıygı 

2013: 74). Temmuz 2011‟de ise Ġstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu, Topçu KıĢlası‟nın ihya edilmesine karar vermiĢtir (Kıygı 2013: 74).  

 17 Eylül 2011‟de Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Meclisi oybirliğiyle 

yayalaĢtırma projesini onaylamıĢtır. Bu süreçte projeyi eleĢtiren gruplar çalıĢmalarını 

“Taksim Platformu” adı altında yürütmeye baĢlamıĢtır (Kıygı 2013: 74). Taksim 

Platformu kendisini aĢağıdaki Ģekilde tanımlamaktadır; 

Taksim'de yaĢayan, Taksim'i yaĢayan, Taksim'de çalıĢan, Taksim'den yolu 

geçen, Taksim'in Ģehrin merkezi olduğunu düĢünen her kesimden her yaĢtan 

kadın ve erkeklerin yanısıra mahalle derneklerinden mimarlara geniĢ 

kitlelerin temsilcilerinden oluĢmaktadır.
7
 

 

 4 Ocak 2012‟de yayalaĢtırma projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıĢtır 

(ġekil 33).
8
  

 

 

ġekil 33: Taksim YayalaĢtırma Projesi ve Topçu KıĢlası Projesi  

(Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23644273.asp) 

                                                 

 
7 “Biz Kimiz” Taksim Platformu. http://www.taksimplatformu.com/bizkimiz.php.  

 EriĢim tarihi: Ağustos 2015. 

 
8 “Topcu KıĢlası, Otel Değil ġehir Müzesi Olacak” 20 Mart 2012 tarihli haber. 

 http://www.arkitera.com/haber/7353/topcu-kislasi-otel-degil-sehir-muzesi-olacak. 

 EriĢim tarihi: Temmuz 2015. 
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 4 ġubat 2012‟de uzman Ģehir plancıları, mimarlar, üniversite öğretim üyeleri, 

sanatçılar ve semt derneklerinden oluĢan grup Gezi Parkı‟nın bir kültür varlığı olarak 

özgün değerleriyle tescil edilmesini talep ettikleri baĢvuruyu 2 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‟na teslim etmiĢlerdir.
9
 14 ġubat 2012‟de ise 

Taksim YayalaĢtırma Projesi‟nin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

ve Uygulama Ġmar Planı tadilatı askıya çıkmıĢtır.
10

 Hemen ertesi gün, 15 ġubat 

2012‟de, projeyi eleĢtiren gruplar “Taksim için Taksim‟e” mesajıyla tüm 

vatandaĢları Taksim Meydanı‟na projeye itiraz etmeye davet etmiĢtir (Kıygı 2013: 

74).  

 2 Mart 2012‟de Taksim Projesi‟ne karĢı Taksim Meydanı‟nı koruma 

kararlılığını vurgulayarak sendikalar, odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve 

dernekler Taksim DayanıĢması‟nı kurmuĢtur.
11

 

 6 Haziran 2012‟de Topçu KıĢlası‟nın yeniden yapılmasını teĢvik eden 

Taksim Meydanı YayalaĢtırma Projesi‟ne iliĢkin plan değiĢiklikleri Taksim 

DayanıĢması bileĢenleri tarafından yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile 

yargıya taĢınmıĢtır. Aynı ay içinde, 28 Haziran 2012 tarihinde, Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi projenin ön yeterlilik ihalesinin tamamlandığını açıklamıĢtır.  

 23 Ağustos 2012‟de projenin ihalesi gerçekleĢmiĢ ve Ekim 2012‟de Koruma 

Kurulu YayalaĢtırma Projesi için onay vermiĢtir. 31 Ekim 2012‟de ise YayalaĢtırma 

Projesi‟nin ilk aĢaması baĢlamıĢtır.   

 

                                                 

 
9 “Taksim Projesinin Tüm Süreci” http://taksimdeneleroluyor.com/homepage#_=_.  

 EriĢim tarihi: Ağustos 2015. 

 
10 “Taksim DayanıĢması Güncesi”  26 Ağustos 2013 tarihli haber.  

 http://www.mimarist.org/2012-08-13-16-09-05.html. EriĢim tarihi: Eylül 2015. 

 
11 “Taksim DayanıĢması Güncesi”  26 Ağustos 2013 tarihli haber.  

 http://www.mimarist.org/2012-08-13-16-09-05.html. EriĢim tarihi: Eylül 2015. 
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ġekil 34: Mayıs 2013 - YayalaĢtırma projesi yapım aĢamasında çekilmiĢ bir fotoğraf  

(Kaynak: http://megaprojeleristanbul.com/#taksim-meydani-yayalastirma-projesi) 

 

 

 

 
 

ġekil 35: Eylül 2013 – YayalaĢtırma projesi sonrası Taksim Meydanı (Kaynak: 

http://bianet.org/bianet/toplum/149715-taksim-in-ortasinda-tanimsiz-bir-beton-kutlesi) 
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 Ocak 2013‟de Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi için hazırlanan Topçu KıĢlası 

Projesi, Koruma Kurulu‟nun incelemesi sonucu reddedilmiĢtir. Koruma Kurulu‟nun 

kararı üzerine, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan “Topçu KıĢlası‟nı yapacağız. Üst 

kurul reddetmiĢ, biz de reddi reddedeceğiz” açıklamasını yapmıĢtır (Bayhan 2013).  

ġubat 2013‟de Gezi Parkı yaya köprüsü yıkılmıĢtır. 2 Nisan 2013‟de tarihi 

Emek Sineması yerine Grand Pera Projesi gündeme gelmiĢtir. Projeyi protesto eden 

kentliler, 7 Nisan 2013‟de polis tarafından sinema önünde müdahaleye 

uğramıĢlardır.
12

 Emek Sineması Mayıs 2013‟de, tüm protestolara rağmen 

yıkılmaktan kurtarılamamıĢtır. 

 1 Mayıs 2013‟te YayalaĢtırma Projesi inĢaatı nedeniyle, Taksim Meydanı 1 

Mayıs törenlerine kapatılmıĢtır. Gezi Eylemleri‟ne varan olayların ardı ardına 

gerçekleĢtiği bu ay içerisinde, 27 Mayıs 2013‟te Gezi Parkı‟nda 5 ağaç belediye 

tarafından yerinden sökülmüĢ; 28 Mayıs 2013 gecesi Gezi Parkı‟nın Divan Oteli 

tarafındaki duvarı yıkılmıĢtır. Yıkıma engel olmak isteyen yaklaĢık 50 kiĢilik grup 

sabaha kadar parkta nöbet tutmuĢ ve 30 Mayıs 2013‟de Gezi Parkı‟nda yıkımı 

engellemeye çalıĢan gruba ilk polis müdahalesi olmuĢtur.
13

 

                                                 

 
12 “Emek Sineması”  http://www.arkitera.com/galeri/detay/66553/3/haber/12919.  

 EriĢim tarihi: Ağustos 2015. 

 
13 “ Gezi DireniĢi Zaman Çizelgesi” https://line.do/tr/gezi-direnisi-zaman-cizelgesi/3to/vertical. 

 EriĢim tarihi: Temmuz 2015. 
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ġekil 36: 30 Mayıs 2013 – Gezi Parkı‟nda polis müdahalesi  

(Kaynak: http://zete.com/kirmizili-kadina-biber-gazi-sikan-polise-600-fidan-dikme-cezasi/) 

 

 31 Mayıs 2013‟de Gezi Eylemleri baĢlamıĢtır. 1 Haziran 2013‟de Ġstanbul 6. 

Ġdare Mahkemesi, Gezi Parkı‟na yapılması planlanan Topçu KıĢlası Projesi‟nde 

yürütmeyi durdurma kararı almıĢtır (Kıygı 2013: 74). Eylemler ve polis müdahalesi 

devam ederken, 3 Haziran 2015‟de BaĢbakan AKM‟nin yıkılacağını, yerine Barok 

stilinde bir opera binası yapılacağını açıklamıĢtır.
14

 

 5 Haziran 2013‟de Taksim DayanıĢması‟ndan bir heyet BaĢbakan Vekili 

Bülent Arınç‟la toplantı yaparak taleplerini iletmiĢtir. Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanı Kadir TopbaĢ Topçu KıĢlası‟nın bir kent müzesi olacağını 

söylemiĢtir. 14 Haziran 2013‟de Taksim DayanıĢması BaĢbakan ile bir toplantı 

yapmıĢtır. Toplantı sonucunda hükümetin yargı kararını bekleyeceği, alınan karara 

                                                 

 
14 “ Gezi DireniĢi'nin Öncesi ve Sonrası” 29 Mayıs 2014 tarihli haber. 

 http://www.arkitera.com/haber/21383/gezi-direnisinin-oncesi-ve-sonrasi.  

 EriĢim tarihi: Eylül 2015. 
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göre eğer yargıdan Topçu KıĢlası‟nın yapılmasına dair bir karar çıkarsa referanduma 

gidileceği açıklanmıĢtır (Kıygı 2013: 75).  

 Taksim YayalaĢtırma Projesi çalıĢmaları sürecinden Taksim trafiği 

etkilenmiĢtir. Meslek odaları ve muhalif gruplar meydanın kimliğinin ve zaten 

parçalanmıĢ olan yeĢil dokunun yapılacak Topçu KıĢlası replikası ile kaybolacağını 

söylemiĢtir. Proje, tarihi yeniden canlandırmak amacıyla yapılıyor diye aktarılsa da 

ideolojik bir simgesellik ve rant projesi olduğu konusunda eleĢtiriler almıĢtır. Projeyi 

eleĢtirenler ve Gezi Parkı‟nın bu projeyle dönüĢtürülmesine karĢı çıkarak parkı 

savunan ve direniĢ eylemlerini destekleyenler sadece mimarlar ve Ģehir plancıları 

gibi meslek uzmanlarıyla kısıtlı kalmamıĢtır. Gezi Eylemleri tüm kentlileri parklar, 

kamusal mekânlar ve kent hakkı konularında düĢünmeye zorlayan ve harekete 

geçiren bir süreç olarak yaĢanmıĢtır. Mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli‟nin de, Tarih 

Vakfı'nın Taksim‟de, Avrupa Pasajı'ndaki merkezinde düzenlenen 7 Haziran 2013 

tarihli basın toplantısında yaptığı konuĢmada belirttiği gibi, Gezi Parkı Eylemleri, 

tarihte ilk kez “dayatma”lara mimarlık aracılığı ile itiraz eden bir toplumsal hareket 

olmuĢtur:  

Dünya tarihinde ilk kez mimarlık aracılığıyla itiraz eden bir toplumsal hareket 

görüyorum. Bunu dikkatlice yorumlamakta yarar var; eğer dayatmalarınızı 

mimarlık, kent planlama aracılığıyla yapıyorsanız, itirazlar, isyanlar da 

mimarlık, kent planlama aracılığıyla olur (Tanyeli 2013). 
15

 

 

3.2 Maçka Demokrasi Parkı’ndaki Forumlar   

 Ankara‟da bulunan merkezî yönetim tarafından Ġstanbul‟da yapılacak bir 

meydan projesi için emir gelmesi, merkez yönetimin yerelle iliĢkisinin 

                                                 

 
15 “ Dünya tarihinde mimarlık aracılığıyla itiraz eden ilk toplumsal hareket”  

 6 Ekim 2013 tarihli haber. 

 http://www.mimarizm.com/KentinTozu/Makale.aspx?id=2441&sid=2424.  

 EriĢim tarihi: Eylül 2015. 
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sorgulanmasına da yol açmıĢtır. Gezi Parkı Eylemleri sürecinde Gezi Parkı‟nın 

sürekli halka kapatılıp tekrar açılması büyük bir tepki oluĢturmuĢ ve Taksim 

DayanıĢma‟nın da giriĢimiyle kentliler kendi semtlerindeki parklarda toplanmaya ve 

tartıĢma forumları oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. 8 Nisan 2015 tarihinde bu çalıĢmanın 

alan araĢtırması kapsamında söyleĢi yapılan Maçka Forumu üyesi Z.Ç., forumların 

oluĢturulması sürecini Ģu Ģekilde aktarmıĢtır:  

Taksim DayanıĢması üzerinden bir haber gönderildi. Dediler ki parkta bir 

forum yapılacak, forum kararını size bildiririz. Ġlk Gezi‟de bir forum yapıldı. 

Gezi‟de yaklaĢık 80 ayrı küçük forum oluĢtu, forum adabında konuĢmalar 

yapıldı (Z.Ç. ile görüĢme, 8 Nisan 2015).  

 

 Z.Ç., Gezi Parkı‟nın sık aralıklarla kapatılması ve sık sık polis müdahalesi 

yapılması sonucu insanların yaĢadıkları yerlerdeki parklarda toplanmalarına karar 

verildiğini, bu forumlarla kentsel yaĢama ve toplumsal yaĢama yönelik tartıĢmaların 

gerçekleĢtiğini ve çözüm önerilerinin üretildiğini aktarmıĢtır.  

 

 

ġekil 37: Maçka Forumu (Kaynak: http://www.cevrecietkinlikler.com/label/takas-pazari/) 
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 "Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını 

belirlemeye ve gerçekleĢtirmeye yönelik düĢünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve 

geliĢtirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına iĢaret etmek için kullanılan kavramdır” 

(Habermas, 2003: 96). Habermas‟ın da belirttiği gibi kamusal alanlar ortak toplumsal 

etkinlik alanlarına iĢaret etmektedir. Bu alanlar herkesin kullanımına açık, herkese 

hizmet eden ve fikirlerin özgürce paylaĢıldığı, tartıĢıldığı alanlardır. Gezi Parkı 

Eylemlerinden sonra kurulan park forumları da parkların bu tartıĢma ve paylaĢım 

alanlarına dönüĢebileceğini göstermiĢtir.  

 Gezi Parkı Eylemleri akabinde Maçka Forumu 19 Haziran 2013 tarihinde 

Maçka Demokrasi Parkı‟nda ilk toplantılarını yapmıĢlardır. Yine Z.Ç.‟ye göre, 

forumun Maçka Demokrasi Parkı‟nı bir toplanma alanı olarak seçmesinin ardında, 

parkın kent içerisinde birçok noktadan ulaĢılabilecek büyük bir alanda yer alması, 

afet ve deprem sonrası toplanma alanı olması ve konum olarak Gezi‟ye yakın olması 

yatmaktadır (Z. Ç. ile görüĢme, 8 Nisan 2015).   

 Maçka Forumu 19 Haziran 2013 tarihinden beri haftada 2 gün (Salı ve 

PerĢembe günleri) toplanmaktadır. Havalar güzel olduğunda da Pazar günleri çeĢitli 

organizasyonlar parkta yer almaktadır. Z.Ç.‟nin ifadesiyle, Maçka Forumu‟na ilk 

toplantılarda çok fazla sayıda katılım gerçekleĢmiĢtir (yaklaĢık 400-500 kiĢi), daha 

sonraki toplantılarda ise sayı giderek azalmıĢtır. Yine de Maçka Forumu‟nun parkın 

içerisinde toplanması, park kullanıcıları için parkın kullanımını teĢvik edici ve güven 

verici bir unsur olmuĢtur. Z.Ç., pazar günleri yapılan organizasyonlarda gelen 

herkesle sohbet etmek, atölye çalıĢmaları yapmak, hep beraber kitap okumak, 

bayram kutlaması yapmak gibi parkın vermiĢ olduğu tüm olanaklardan yararlanmaya 

çalıĢıldığını belirtmiĢtir (Z. Ç. ile görüĢme, 8 Nisan 2015).    
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 2 Ağustos tarihinden yine Maçka Forumu‟dan T.V. ile yaptığım söyleĢide, 

T.V. Maçka Demokrasi Parkı‟nın anlamının değiĢmesinde Maçka Forumu‟nun etkisi 

olduğunu söylemiĢ, insanların forumlarla birlikte kendilerini parktayken güvende 

hissettiklerini, bunun yanı sıra toplumsal, kentsel “bir Ģeyin parçası” olduklarını ve 

parkı sahiplenmeleri gerektiğini hissettiklerini belirtmiĢtir. BaĢlangıçta oldukça 

kalabalık olan forumun zamanla yakındaki semtlere ayrılarak Tatavla Forumu, ġiĢli 

Merkez Forumu ve NiĢantaĢı Mıstık Parkı Forumu adlarıyla kendi semtlerinde 

toplanmaya baĢladıklarını da eklemiĢtir.  

 Z.Ç. ve T.V., forum süreciyle beraber, bireylerin toplum yararına söz hakkı 

almaya, fikirlerini bir diğer kiĢinin özgürlük alanına girmeden beyan etmeye, 

tanımadıkları insanlarla iletiĢime geçebilmeye, fikir paylaĢımıyla beraber, yiyecek, 

kıyafet, kitap vb. paylaĢımlarında da bulunmaya baĢladıklarını aktarmıĢlardır.  

Forumların kendilerine özel bir dil, bir anlamda kendi iletiĢim kültürlerini 

yarattıkları da görülmektedir. TartıĢmalar esnasında konuĢan kiĢinin konuĢması 

bölünmeden dinleyicinin fikrini belirtebilmesi için forum yordamlarının geliĢtirildiği 

ve forumlara gelecek kiĢilere bunun sosyal medya üzerinden açıklandığı da burada 

eklenmelidir.
16

 

 

ġekil 38: Forum yordamı (Kaynak: http://butunparklarucuca.blogspot.com/) 

                                                 

 
16 “ 19 Haziran ÇarĢamba-Maçka Parkı”  20 Haziran 2013 tarihli haber. 

 http://butunparklarucuca.blogspot.com/. EriĢim tarihi: Nisan 2015. 
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 T.V., Maçka Forumu‟nun daha fazla büyüyememesinin sebebinin, parkın 

etrafında konut dokusunun yoğun olmaması ve parkın içerisindeki mekânların akĢam 

belirli bir saatten sonra yüksek seste müzik yapmaları olduğunu belirtmiĢtir. Ona 

göre, örneğin Cihangir Forumu ya da ġiĢli Merkez Forumu‟nun apartmanların 

arasında alanlar olması oralarda yaĢayan insanları forumlara katılmaya teĢvik eden 

bir faktördür. T.V., insanların kendilerine yakın olan parkı seçtiklerini ve böylece 

giderek Maçka Forumu‟nun daha az tercih edildiğini aktarmıĢtır. Maçka 

Forumu‟ndan ayrılan forumlar ise artık ġiĢli Ortak Forumu adı altında 

toplanmaktadırlar. T.V. forum kültüründen bahsederken, forumların yerel ve mahalle 

meselelerinin üzerine düĢmesi gerektiği ve mahallede yaĢayan insanların arasında bir 

bağ oluĢturmaları gerektiğinden, o bağı oluĢturduktan sonra da her mahallenin kendi 

içerisindeki problemleri tartıĢıp yakınlardaki diğer mahallelerle de koordinasyon 

içinde olmalarının amaçlandığı belirtmiĢtir. T.V., mahallelere dair problemlerin 

parklarda tartıĢılıp çözüm üretilebileceğine, sokak hareketinin bu Ģekilde mahalleliyi 

kaynaĢtırarak anlam kazanacağına inanmaktadır.   

 30 Nisan 2015 tarihinde bu çalıĢmanın alan araĢtırması kapsamında Maçka 

Forumu toplantısına katılarak oradaki katılımcılarla yapılan görüĢmede, forum 

üyeleri sadece Maçka Parkı‟nda değil, tüm parklarda Gezi‟den sonra önemli bir 

değiĢim gözlemlediklerini, park kullanımı ve parka gelme kültürünün artık değiĢtini, 

Ġstanbullular için çok daha olumlu yönde evrildiğini ifade etmiĢlerdir.    

3.3 Sosyal Medyada Maçka Demokrasi Parkı   

 Sosyal medya, hızlı bir iletiĢim kanalı olması nedeniyle Gezi Parkı Eylemleri 

sürecinde asal bir rol üstlenmiĢtir ve bu durum eylemler bittikten sonra da etkisini 

göstermeye devam etmiĢtir. Bireyler, Gezi Dönemi‟nde birbirlerinden ve sokaktaki 

durumdan detaylı bir Ģekilde Twitter, Facebook üzerinden haberdar olmuĢlardır. Bu 
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sosyal iletiĢim kanallarından, birbirlerini tanımayan kiĢiler birbirlerine etiketleme 

(hashtag)
17

 yöntemi ile ulaĢmıĢlar ve sanal kamusal alanı kullanarak gerçek kamusal 

alanlarda da buluĢmaya baĢlamıĢlardır. Böylece birbirini tanımayan insanlar biraraya 

gelip yeni bir kamusal mekân yaratmıĢlardır.  

 Gezi Parkı Eylemleri ile kullanımı artan Maçka Demokrasi Parkı, sosyal 

medyanın da etkisi ile, önceki sayfalarda da aktarıldığı gibi kent merkezinde olduğu 

halde pek de tercih edilmeyen bir parktan daha bilinen ve kullanılan bir park haline 

gelmiĢtir. Park kullanıcıları sosyal medyada parkın adını etiketleyerek parkın 

bilinirliğine ve kimliğindeki değiĢime yardımcı olmuĢlardır. 

 Maçka Demokrasi Parkı‟nın bu dönüĢüm süreci parktaki buluĢmalarla 

ĢekillenmiĢtir. Hem Gezi Parkı Eylemleri sonrasında forum toplantısı yapmak üzere 

Maçka Parkı Forumu‟nun Maçka Demokrasi Parkı‟nda buluĢmaya baĢlaması, hem 

de sosyal medya üzerinden Maçka Parkı ile ilgili hashtag kullanımı ile Maçka 

Parkı‟na yapılan çağrılar/etkinlikler parkın dönüĢümünde çok önemlidir faktörlerdir. 

Bu çalıĢmanın alan araĢtırması kapsamında sosyal medya üzerinden Eylül 2015 

tarihinde toplanan sayısal veriler aĢağıdaki grafikte aktarılmaktadır. Facebook ve 

Twitter‟dan alınan veriler takipçi sayısı, Instagram‟dan alınan veriler ise hashtag 

sayısıdır. Maçka Demokrasi Parkı‟nın, Abbasağa Parkı‟nın ve Cihangir Parkı‟nın 

Twitter hesapları bulunmamaktadır.  

 

                                                 

 
17  Hashtag (diyez-konu etiketi), pek çok mikroblog ve sosyal ağlarda bir sözcük ya da sözün baĢına 

diyez iĢareti (#) eklenerek oluĢturulur. Mikroblog ve Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter ve 

benzeri sosyal ağ servislerinde, "#" sembolünün kelime veya kelime grubunun önüne eklenerek 

oluĢturulan bağlantılar, anlık bilgileri kategorize etmeye ve kitlelere ulaĢtırmaya yardımcı olur 

(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hashtag).  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikroblog
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://tr.wikipedia.org/wiki/Google_Plus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://tr.wikipedia.org/wiki/Twitter
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MAÇKA 

FORUMU

ABBASAĞA 

FORUMU

CİHANGİR 

FORUMU

MAÇKA 

DEMOKRASİ 

PARKI

ABBASAĞA 

PARKI

CİHANGİR 

PARKI
GEZİ PARKI

Facebook 1.106 takipçi 1.314 takipçi 4.467 takipçi 17.282 takipçi 5.052 takipçi 1.170 takipçi 50.616 takipçi

Twitter 8.647 takipçi 20.952 takipçi 5.325 takipçi yok yok yok 80.830 takipçi

Instagram 17 etiket 58 etiket 28 etiket 4.145 etiket 1.057 etiket 330  etiket 87.617 etiket

FORUMLAR PARKLAR

 

Tablo 2: Sosyal medya analizi 

 

 Gezi Parkı‟na yakın parklarda kurulan ve aktif olan 3 park ve forumların 

takipçi sayılarının verildiği yukarıdaki tabloya göre, Facebook‟ta Cihangir Forumu 

aktifken, Twitter‟da Abbasağa Forumu daha aktiftir. Forumların Instagram‟daki 

etiket değerlerinde de Abbasağa Parkı daha aktiftir. Bu durum, Gezi Parkı eylemleri 

döneminde haberleĢmek için daha aktif ve hızlı bir mecra olan Twitter‟ın daha çok 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Gezi Parkı‟nın Facebook ve Twitter 

değerlerini karĢılaĢtırdığımızda da bu görülmektedir.  

 Parkların karĢılaĢtırmasına baktığımızda ise, Gezi Parkı, Gezi Eylemleri 

sürecinden dolayı en yüksek takipçi sayısına sahiptir; dolayısıyla karĢılaĢtırmayı 

Gezi haricindeki 3 park üzerinden yapmak doğru olacaktır. Facebook takipçi 

sayısının karĢılaĢtırmasına göre, en yüksek takipçi sayısı Maçka Demokrasi 

Parkı‟ndadır. Parkta olacak etkinlikler Facebook sayfası üzerinden paylaĢılmakta ve 

takipçiler bu sayfa üzerinden takip etmektedir. Instagram hashtag sayılarının 

karĢılaĢtırmasına bakınca en yüksek etiketleme sayısını yine Maçka Demokrasi Parkı 

almıĢtır. Gezi döneminde anlık bilgi vermek amacıyla yoğun olarak kullanılan 

etiketleme yöntemi, Gezi‟den sonra da parklarda etkisini sürdürmektedir. Parklardaki 

etiketleme yöntemi sosyal medya üzerinden etkinliği haber vermek, etkinlik yerini 

belirtmek amacıyla yapılmaktadır. Maçka Demokrasi Parkı‟nın aldığı 4.145 etiket 

bilgisinden yola çıkarak, parkın aktif kullanıldığı da söylenilebilir.       
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3.4 Parkın Yeni Kullanım Biçimleriyle Dönüşümü    

 Gezi Eylemleri‟nden sonra Maçka Parkı‟nın aktif olarak kullanılmaya 

baĢlandığı ve Maçka Parkı‟nın, Gezi Parkı‟nda kullanıcıların mekâna getirdiği 

alternatif kullanım deneyimlerinin, kullanıcı-mekân iliĢkilerinin devamının 

sağlandığı bir alan haline gelmiĢ olduğu gözlenmektedir.  

 Gezi Parkı eylemleri yeni eylemlere, kamusal mekânın yeni kullanım 

türlerine imkân sağlamıĢtır. Bu durum sadece Gezi Parkı özelinde değil, Maçka Parkı 

örneği gibi diğer alanlarda da görülmektedir. Gezi Parkı‟nda “parkta ne yapılabilir? 

Park nasıl kullanılabilir?” sorularına cevaplar verilmiĢtir. Gezi Parkı‟nda bostan, 

kütüphane, mutfak, çocuk atölyesi, resim atölyesi ve bunun gibi alanlar kurulmuĢtur. 

AĢağıdaki harita üzerinde Gezi Parkı‟nda gerçekleĢtirilen aktiviteler görülmektedir. 

Bu kullanım çeĢitliliği Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanımını da olumlu yönde 

etkilemiĢtir.  

 

 
 

ġekil 39: Gezi Parkı‟nda ne nerede! (Kaynak: “Gezi Parkı Mimarsızlığı!”  2013) 
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 Maçka Demokrasi Parkı‟nda da Gezi sürecinden sonra kadına Ģiddete karĢı 

koĢu ve farklı grupların düzenlediği koĢular (ġekil 40-44), yoga etkinlikleri, Organik 

YaĢam Festivali gibi etkinlikler düzenlenmiĢtir.  

 

 

ġekil 40: Parkta yoga (Kaynak: https://www.facebook.com/events/919674491430663/) 
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ġekil 41: Parkta Liferun koĢusu (Kaynak: http://www.liferunturkiye.com/macka-parki-3/) 

 
 

 

ġekil 42: Liferun-Kadına Ģiddete hayır koĢusu  

(Kaynak: http://www.liferunturkiye.com/kadina-siddete-hayir-macka-demokrasi-parki/) 
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ġekil 43: Parkta Organik YaĢam Festivali (Kaynak: http://hayat.sozcu.com.tr/organik-yasam-

festivali-macka-demokrasi-parkinda-70239/) 

 

 

 

 

 

  

ġekil 44: Parkta Organik YaĢam Festivali‟nden görüntüler (Kaynak: 

https://www.facebook.com/Organik-Ya%C5%9Fam-Festivali-1645574635654966/timeline/) 
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ġekil 45: Maçka Demokrasi Parkı doğu yamacı  

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 

 

 Forum üyesi Z.Ç., kendisiyle yapılan görüĢmede, bugün birçok insanın 

evlerinden çıkarak Maçka Parkı‟nda buluĢmasının, parkın farklı kimliklerin biraraya 

geldiği çoğulcu bir alan haline gelmesinin ve insanların birbirlerine karĢı daha saygılı 

ve duyarlı bir Ģekilde parkı kullanmasının Gezi Eylemleri‟yle birlikte mümkün 

olabildiğini ifade etmiĢtir (Z. Ç. ile görüĢme, 8 Nisan 2015). Alan araĢtırması 

sürecinde park kullanıcıları ile yapılan görüĢmelerde de, parkın bu çoğulcu niteliği, 

kullanıcıların daha rahatça, birbirlerine saygıyla kullanabildikleri bir alan haline 

geldiğini vurgulanmıĢtır. 

 

 

ġekil 46: Maçka Demokrasi Parkı NiĢantaĢı‟na çıkan yol (Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 
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ġekil 47: Maçka Demokrasi Parkı doğu yamacı 2  

(Fotoğraf: Duygu Karakeçili) 

 

 21 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi “Sokak” ekinde çıkan haberde, 

parkın farklı kullanım türlerinden fotoğraflar aracılığıyla “herkesin keyfi yerinde” 

baĢlığıyla yapılan etkinlikler aktarılmaktadır (ġekil 48-49). Açık havada kitap 

okumak, gezintiler, tai chi spor saatleri, toplu buluĢmalar, slackline etkinlikleri, 

çocuklara özel alanlar, parkta dans dersleri, parkta Ģekerleme, köpek gezdirme, spor 

gibi baĢlıklarla parkta her yaĢ grubuna ve her kesime yönelik etkinliklerin zenginliği 

vurgulanmıĢtır (Çapa 2015: 16). 
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ġekil 48: 21 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberi – “Herkesin Keyfi Yerinde” 

(Kaynak: Çapa 2015: 16) 
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ġekil 49: 21 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberi 2 – “Herkesin Keyfi Yerinde” 

(Kaynak: Çapa 2015: 16, 17) 

 

4. PARK KULLANICILARIYLA YAPILAN ALAN ARAŞTIRMASININ 

SONUÇLARI  

 1993 senesi öncesinde yeterli donatımlara sahip olmayan ve aktif 

kullanılmayan, 1993 senesindeki yeni plan çalıĢmasıyla beraber eklenen iĢlevlerle 

kullanımının olumlu yönde değiĢeceği düĢünülen fakat istenilen sonuca varılamayan 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanım biçimleri ve kentli için anlamı Gezi Parkı 

Eylemleri ile değiĢmiĢtir.  

 „Gezi Parkı Eylemleri ile Birlikte Maçka Demokrasi Parkı‟nın Kullanım ve 

Anlam Açısından DönüĢümü‟ baĢlıklı bu çalıĢmanın alan araĢtırması, parkın 

bugünkü kullanıcılarıyla yapılan derinlikli, yarı-yapılandırılmıĢ söyleĢiler ve 

anketlere ve bunlardan elde edilen verilere dayanmaktadır. AĢağıda öncelikle 

gerçekleĢtirilen anket çalıĢmasının sonuçları aktarılacaktır.   

 



61 

 

 

4.1 Anket Çalışmasının Sonuçları 

 Anket çalıĢması 60 kiĢi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan anketlerin sonuçları 

istatistiksel analize dayalı bir yazılım olan SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) programına kodlama yapılarak girilmiĢ ve verilerin 

değerlendirilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
18

  

 Anket çalıĢmasının yapıldığı 60 kiĢi Maçka Demokrasi Parkı 

kullanıcılarından seçilmiĢ olup, anket çalıĢması için seçilen kiĢilerin bir kısmı ile 

park içerisinde hafta içi ve haftasonu olmak üzere günün farklı zamanlarında, bir 

kısmı ile de Maçka Forumu toplantısında görüĢülmüĢtür. Anketi cevaplayan bir diğer 

grup ise Maçka Demokrasi Parkı‟nı Haziran 2013 tarihinden önce de kullanan, 

günümüzde de farklı nitelikleri sebebiyle parkı kullanmayı tercih eden, veya parkı 

yeni kullanmaya baĢlayan ve internet üzerinden parkı etiketleyen kiĢilerden seçilmiĢ, 

bu kiĢilere anket soruları internet üzerinden ulaĢtırılmıĢtır.  

 Park kullanıcıları ile yapılan anketin ilk kısmı, kullanıcıların sosyo-

demografik özelliklerini belirleyen sorulardan oluĢturulmuĢtur.  Ġkinci kısım soruları 

ise “kullanım biçimleri/nedenleri”, “kullanım yoğunluğu” ve “parka atfedilen 

anlamlar” olmak üzere üç ana ölçüt üzerinden hazırlanmıĢtır. Böylece Maçka 

Demokrasi Parkı‟nın Gezi Parkı Eylemleri sonrasında kullanım biçimleri, kullanım 

yoğunluğu ve anlamının değiĢimini çözümlemek hedeflenmiĢtir.  

Anket çalıĢmasına katılan 60 kiĢinin %7‟si 18 yaĢından küçüklerden, %20‟si 

18-25 yaĢ aralığından, %43 olan en yüksek oran ile 26-30 yaĢ aralığından, %8‟i 31-

35 yaĢ aralığından, %8‟i 36-40 yaĢ aralığından, %10‟u 41-50 yaĢ aralığından, %2‟si 

51-60 yaĢ aralığından, ve %2‟si de 60 yaĢından büyüklerden oluĢmaktadır. Ayrıca 60 

kiĢinin 33 kiĢi ile %55‟ini kadınlar oluĢtururken, 27 kiĢi ile %45‟ini erkeklerin 

                                                 

 
18  IBM. http://www.ibm.com/software/analytics/spss/. EriĢim tarihi: Eylül 2015 
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oluĢturduğu ve ankete cevap veren kiĢilerin 50 yaĢından küçük olduğu 

görülmektedir. Ankete katılan 18-50 yaĢ arası kiĢilerin, yeĢil alan ihtiyacını 

gidermek, dinlenmek, spor yapmak gibi günlük aktiviteler için parkı tercih ettikleri 

ve aynı zamanda Maçka Demokrasi Parkı‟na gelmek için mesafenin önemli 

olmadığı, özel bir etkinlik veya arkadaĢ buluĢması için de parka geldikleri 

görülmektedir. Ankete katılan 50 yaĢ üzeri kiĢilerin ise parka yakın olmaları ve 

yürüyerek gelebilmelerinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

 

Tablo 3: Katılımcıların yaĢ dağılımı 

 

 

Tablo 4: Katılımcıların cinsiyet dağılımı 
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 “Kaç yıldır Ġstanbul‟dasınız?” sorusuna verilen cevaplara göre, 60 kiĢinin 

%5‟i altı aydan az süredir (3 kiĢi) Ġstanbul‟da bulunmaktayken, %5‟i 6 ay-2 yıl (3 

kiĢi), %12‟si 2-5 yıl (7 kiĢi), %30‟u 5-10 yıl (18 kiĢi), %48‟i (29 kiĢi) 10 yıldan fazla 

süredir Ġstanbul‟da yaĢamaktadır. Anket çalıĢmasına katılan kiĢilerden sadece 6 kiĢi 

2 yıldan az süredir Ġstanbul‟da bulunmakta olup son 2 sene içerisinde parkta zaman 

geçirmekte oldukları görülmektedir. 54 kiĢi ise 2 yıldan fazla süredir Ġstanbul‟da 

olup Maçka Demokrasi Parkı‟nın 2013 Haziran tarihinden önceki durumuna da 

tanıklık etmiĢtir. 

 

 “Maçka Demokrasi Parkı‟na geliĢ süreniz nedir?” sorusuna verilen cevaplara 

göre, 60 kiĢinin %38‟inin 15-29 dakika arasında parka ulaĢtıkları bilgisini verirken, 

%10‟luk oranı oluĢturan 6 kiĢi 1,5 saatten fazla sürede parka geldiklerini belirtmiĢtir. 

“Parka hangi yollarla geliyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda ise 60 kiĢinin 

%65‟ini oluĢturan 39 kiĢi yürüyerek parka geldikleri bilgisini vermiĢtir. Bu iki 

sorunun analizine bakıldığında parka yakın mesafede olmak ve yürüyerek 

gelebilmek parkı tercih etmek için önemli iki kıstastır. Fakat parka geliĢ süresi 

sorusunun sonuçlarından alınan %10‟luk orana bakıldığında ise parka ulaĢmak için 

1,5 saatten fazla zaman harcayan kiĢilerin olduğunu öğrenmekle beraber, Maçka 

Demokrasi Parkı‟nın sadece yakın çevresi için değil kent geneli için de önemli bir 

park olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.    

 



64 

 

 

 

Tablo 5: Katılımcıların parka gelmek için harcadıkları süre 

 

 

 

Tablo 6: Katılımcıların parka ulaĢım yöntemleri 

 

 “2013 Haziran‟ından sonra mı Maçka Demokrasi Parkı‟na gelmeye 

baĢladınız?” sorusuna katılımcıların % 63,3‟ü “evet” cevabını vermiĢtir. % 36,7‟si 

ise daha önceden de Maçka Demokrasi Parkı‟na geldiklerini belirtmiĢtir.   
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 Anket çalıĢmasının en önemli sorularından biri olan “Sizce 2013 

Haziran‟ından (Gezi Parkı Eylemleri‟nden) sonra Maçka Demokrasi Parkı‟nın 

kullanımı değiĢti mi?” sorusuna verilen cevapların analizine göre ise, 60 park 

kullanıcısından %87‟lik çoğunluk eylemlerden sonra Maçka Demokrasi Parkı‟nın 

kullanımının değiĢtiğini düĢünmektedir. Katılımcıların %13‟ü ise eylemlerden sonra 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanımının değiĢmediğini düĢünmektedir.   

 Parkın kullanımı ve anlamındaki değiĢimi araĢtırmak için sorulan sorulardan 

“Maçka Demokrasi Parkı‟na gelme nedeniniz nedir?” sorusuna verilen cevaplar 2013 

Haziran tarihinden önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılıp, karĢılaĢtırması 

yapıldığında, parkın tercih edilme sebeplerinin değiĢimini görmekteyiz (Tablo 7).  

 Maçka Demokrasi Parkı kullanıcılarının parka gelme nedenleri sıralanarak, 

kullanıcılardan 5‟li ölçekte bu nedenlere değer saptamaları istenmiĢtir. Ankette 

bulunan parka gelme nedenleri: Doğal çevre, spor, dinlenmek, piknik yapmak, 

ailemle güzel vakit geçirmek, gazete-kitap vb. okumak, çocuk oyun alanı, köpeğimi 

gezdirmek, forum toplantısı, arkadaĢ buluĢması, organizasyonlar (kitap toplama, 

kıyafet satma vb.), geçiĢ yapmak, Küçük Çiftlik Park etkinliklerine katılmak ve diğer 

nedenlerdir. Tablo 7 ve tablo 8‟deki analiz sonuçları oluĢturulurken 2013 Haziran 

tarihinden önce ve sonra etkinliklere katılan kiĢi sayıları aktarılmıĢ ve 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Tüm etkinliklere katılım oranında artıĢ olduğu görülmektedir ve 

Gezi Parkı Eylemlerinden sonra Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanımının değiĢtiği, 

etkinliklerin ve yoğunluğun arttığı sonucuna ulaĢılmaktadır. 
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PARKA GELME 

NEDENLERİ

önce 

(katılan 

kişi sayısı)

% %

sonra 

(katılan 

kişi sayısı)

doğal çevre 28 47% 75% 45

spor 18 30% 60% 36

dinlenmek 22 37% 78% 47

piknik yapmak 5 8% 53% 32

aileyle vakit geçirmek 7 12% 30% 18

gazete-kitap okumak 15 25% 57% 34

çocuk oyun alanları 5 8% 13% 8

köpeğimi gezdirmek 8 13% 22% 13

forum toplantısı 2 3% 27% 16

arkadaĢ buluĢması 16 27% 62% 37

organizasyonlar 7 12% 30% 18

geçiĢ yapmak 26 43% 58% 35

küçük çiftlik park 

etkinliklerine katılmak
16 27% 32% 19

 
 

 
Tablo 7: Katılımcıların parka gelme nedenlerinin artıĢ-azalıĢ karĢılaĢtırması 
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Tablo 8: Katılımcıların parka gelme nedenlerinin 2013 Haziran öncesi-sonrası dağılımı 

 

 

 Maçka Demokrasi Parkı‟na gelme nedenlerine göre 2013 Haziran öncesi 

sonrasındaki sayısal durumunun artıĢ-azalıĢ karĢılaĢtırması Tablo 7‟deki gibidir. Bu 

karĢılaĢtırmaya göre, tüm parka gelme sebeplerindeki kiĢi sayısında artıĢ 

görülmüĢtür. Verilen cevaplara göre spor yapmak için parka gelen kiĢi sayısı 2 katına 

artarken özelikle dinlenmek, piknik yapmak, aileyle vakit geçirmek, gazete-kitap vb. 

okumak, forum toplantısına katılmak, arkadaĢ buluĢması ve organizasyonlara 

katılmak amaçlı parkı tercih eden kiĢi sayısı 2 katından fazla artıĢ göstermiĢtir.  

 2013 Haziran tarihinden önce parkın kullanım tercihinde ilk sırada doğal 

çevre olması, ikinci sırada da geçiĢ yapmak sebepleri vardır. 2013 Haziran tarihinden 

sonra ise ilk sırada dinlenmek, ikinci sırada doğal çevre olması sebebiyle tercih 

edilmesi durumu gözlenmiĢtir. Önceden ikinci sırada yer alan sadece parkın içinden 

geçiĢ yapmak amaçlı parkı kullanmak durumu günümüzde beĢinci sırada kalmıĢtır, 

dinlenmek, doğal çevrede bulunmak, arkadaĢ buluĢması ve spor yapmak için parka 

gelmek nedenleri ilk tercihler olarak ortaya çıkmıĢtır. Önceden çoğunlukla parkta 
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bulunan alanlara uğranmadan sadece içinden geçilip gidilen ve sık kullanılmayan bir 

alandır. Gezi Parkı Eylemleri‟nden sonra ise park, forum toplantısı yapılan, farklı 

etkinlikler gerçekleĢtirilen aktif bir mekân halini almıĢtır. ArtıĢ gösteren bu 

sonuçlarla parkın kamusal yapısının ve kamusal mekân dinamiklerinin de değiĢtiği 

sonucuna ulaĢılmaktadır. 

 “2013 Haziran‟ından önce Maçka Demokrasi Parkı‟na akĢam geliyor 

muydunuz?” sorusuna katılımcıların %27‟si “evet” cevabını verirken %73‟ü “hayır” 

cevabını vermiĢtir. “2013 Haziran‟ından sonra Maçka Demokrasi Parkı‟na akĢam 

geliyor musunuz?” sorusuna ise %83‟lük oran “evet” cevabını verirken %17‟lik oran 

ise “hayır” cevabını vermiĢtir. AĢağıdaki karĢılaĢtırılmalı grafikte de görüldüğü üzere 

parkın akĢam kullanımı önemli ölçüde artıĢ göstermiĢtir. Tezin „AraĢtırmanın Yarı-

YapılandırılmıĢ SöyleĢileri‟ bölümünde detaylıca yazılan görüĢmelerde de bu 

durumu destekleyici cevaplar alınmıĢtır. Parka gelme nedenleri ve değerlerindeki 

artıĢın en önemli sebeplerinden biri parkta yeni etkinlikler yapılıyor olması bir diğeri 

ise korku parkı anlamının değiĢerek akĢam kullanımının da artmasıdır. 

 

 

Tablo 9: Katılımcıların akĢam parka gelme durumlarının  

2013 Haziran öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması 
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  “2013 Haziran‟ından önce hangi sıklıkla Maçka Parkı‟na geliyordunuz?” 

sorusuna verilen cevaplardan en yüksek oran 17 kiĢi ile %28‟i oluĢturan yılda 1-2 

defa cevabı ile ikinci sırada ise 15 kiĢi ile %25 oranıyla ilk geliĢim cevaplarıdır. 

Anket yapılan çoğunluk Gezi Parkı Eylemleri öncesi ya yılda 1-2 defa gelmiĢler ya 

da hiç gelmemiĢlerdir. “Haziran 2013‟ten sonra Maçka Demokrasi Parkı‟na hangi 

sıklıkla geliyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda ise en yüksek oran 21 kiĢi ile 

%35‟lik dilimi oluĢturan haftada 1-2 defa, daha sonrasında sırayla 20 kiĢi ile % 

33‟lük dilimi oluĢturan ayda 1-2 defa ve 10 kiĢi ile %17‟lik dilimi oluĢturan iki 

günde bir cevaplarıdır. Gezi Parkı Eylemleri ile parkın kullanım sıklığı artmıĢtır.  

 

 

Tablo 10: Katılımcıların parka geliĢ sıklıklarının 

2013 Haziran öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması 
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“Gezi Parkı olaylarından önce Maçka Parkı‟nda ne kadar zaman 

geçiriyordunuz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında çoğunluğun verdiği 

cevaplar Ģu oranlarla değiĢmektedir. %50 oranıyla (30 kiĢi) 15 dakikadan az, %22 

oranıyla (13 kiĢi) 15 dakika-1 saat,  %22 oranıyla (13 kiĢi) 1-2 saat. 

“Gezi Parkı olaylarından sonra Maçka Parkı‟nda ne kadar zaman 

geçiriyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar ise Ģu Ģekilde değiĢim göstermektedir, 

%40 oranıyla (24 kiĢi) 1-2 saat,  %23 oranıyla (14 kiĢi) 15 dakika-1 saat, %23 

oranıyla (14 kiĢi) 2-5 saat. 2013 Haziran öncesi ve sonrasında verilen bu cevapların 

bu kadar değiĢkenlik göstermesinin en baĢlıca sebebi, Gezi Parkı Eylemlerinden 

önce Maçka Demokrasi Parkı‟nın çoğunluklu olarak içinden geçiĢ yapmak ya da 

gündüz saatlerinde gidip kısa bir süre geçirmek için kullanılmıĢ olmasıdır. 

Günümüzde ise park, dinlenmek, piknik yapmak, gazete, kitap okumak, forum 

toplantılarına katılmak, arkadaĢ buluĢması yapmak, farklı organizasyonlara katılmak, 

spor yapmak ve doğal çevrede zaman geçirmek için daha uzun süreli 

kullanılmaktadır.  

  

 

Tablo 11: Parkta geçirilen zaman 

2013 Haziran öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması 
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 “Eskiden Maçka Parkı korkulan bir yerdi, 2013 Haziran‟ından önce siz 

korkuyor muydunuz?” sorusuna verilen cevaplar %62 “evet”, %38 “hayır”dır. 

Maçka Parkı kullanıcısının Ģuandaki park içerisindeki korku durumunu ölçmek için 

sorulan “eskiden Maçka Parkı korkulan bir yerdi, Ģu anda siz korkuyor musunuz?” 

sorusuna verilen cevaplar, %10 “evet”, %90 “hayır”dır. DeğiĢen kullanım durumu ve 

anlamı ile Maçka Demokrasi Parkı eski korkulan imajını önemli oranda 

değiĢtirmiĢtir.  

 
 

Tablo 12: Katılımcıların parktaki korku durumu 

2013 Haziran öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması 

 

 “2013 Haziran‟ından önce Maçka Parkı‟na geldiğinizde tanıdıklarınızla 

karĢılaĢıyor muydunuz?” sorusuna verilen cevaplar, %23,3 oranıyla “evet”, %76,7 

oranı ile “hayır”dır. “ġu anda Maçka Parkı‟na geldiğinizde tanıdıklarınızla 

karĢılaĢıyor musunuz?” sorusuna gelen cevaplar ise, %75 oranıyla “evet”, %25 

oranıyla “hayır”dır. Öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması yapıldığı zaman neredeyse 

oranlar tam tersine dönmüĢtür. Maçka Demokrasi Parkı artık dıĢa açık, daha çok 

kiĢinin kullanımında olan bir sosyal park olmuĢtur.   
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“2013 Haziran‟ından önce çoğunluklu olarak parkın hangi bölgelerini 

kullanıyordunuz?” sorusuna verilen cevaplar, %39 Sadece parkın içinden geçiĢ 

yapıyordum %13 oranıyla 1 no.lu bölge, %25 oranıyla 2 no.lu bölge %16 oranıyla 3 

no.lu bölge, %7 oranıyla 4 no.lu bölgedir. ġu anda çoğunluklu olarak parkın hangi 

bölgelerini kullanıyorsunuz sorusuna verilen cevaplar, %4 sadece parkın içinden 

geçiĢ yapıyorum %21 oranıyla 1 no.lu bölge, %32 oranıyla 2 no.lu bölge %29 

oranıyla 3 no.lu bölge, %14 oranıyla 4 no.lu bölgedir. 

 

 
 

ġekil 50: Maçka Demokrasi Parkı‟nın bölgeleri 
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Tablo 13: Katılımcıların parkta kullandıkları bölgeler 

2013 Haziran öncesi ve sonrası karĢılaĢtırması 

 

Yukarıda aktarılan analizden çıkan sonuca göre; 2013 Haziran tarihi 

öncesinde çoğunlukla parktan geçiĢ yapmak amaçlı kullanılırken, 2013 sonrasında 

NiĢantaĢı ve Maçka kapılarının olduğu, cafenin, köpek parkının, çocuk oyun 

alanlarının ve meydanın da bulunduğu bölge olan 2 no.lu bölge birinci sırada en çok 

kullanılmaktadır. Ġkinci sırada ise koĢu parkuru ve spor aletlerinin olduğu 3 no.lu 

bölge kullanılmaktadır. Bu sonuçla Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanımındaki ve 

anlamındaki değiĢimi aktarmaktadır. 

Parkta oluĢan sosyal ortamın iletiĢim durumunu incelemek amacıyla sorulan 

“parktaki diğer kiĢilerle iletiĢim kurmak istiyor musunuz?” sorusuna verilen 

cevaplar, %68 oranıyla “evet”, %32 oranıyla “hayır”dır. “Parkta aynı mekânı 

paylaĢtığınız fakat tanımadığınız kiĢilerle iletiĢim kurmanız gerektiğinde kolay 

oluyor mu?” sorusuna alınan cevaplara göre, 60 kiĢinin %88‟i iletiĢimin kolay 

olduğunu, %12‟si ise kolay olmadığını söylemiĢtir.  
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evet hayır

ĠletiĢim kurma isteği 68% 32%

Kolay iletiĢim kurulması 88% 12%  

Tablo 14: Katılımcıların parktaki iletiĢim durumları 

 

Buradan çıkan sonuçlara göre, Maçka Demokrasi Parkı içinde bulundurduğu 

yeni ve farklı park dinamikleri ile yeni bir anlam kazanmıĢtır. Gezi Parkı Eylemleri 

sürecinde Gezi Parkı‟nda ortaya çıkan yeni park kullanımları Maçka Demokrasi 

Parkı‟na da yansımıĢtır. Maçka Demokrasi Parkı‟nda yapılan yoga dersi, slackline, 

kitap toplama etkinlikleri gibi etkinliklerin herkese açık olması, parkın sosyal ve dıĢa 

açık bir yapıya evrilmesini sağlamıĢtır. Birbirini tanımayan insanlar bu etkinliklerde 

buluĢmuĢlardır. Bu buluĢmaların oluĢmasında Maçka Forumu‟nun kalabalık 

gruplarla yaptığı, herkese açık toplantılarının bir baĢlangıç olduğu açıktır. Maçka 

Forumu toplantılarına gelen kiĢiler birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen aynı grup 

içerisinde oturup fikir alıĢveriĢinde bulunmaya ve böylece yeni bir toplumsal 

oluĢuma dâhil olmaya baĢlamıĢlardır. Gezi Parkı süreciyle ortaya çıkan forumlar, 

park içerisinde insanların birarada aynı etkinlikte bulunabildiği yerlerdir. Maçka 

Forumu‟nun park içerisinde gerçekleĢtirdiği etkinlikler de parkın dıĢa dönük ve 

iletiĢime açık bir alana dönüĢmesini desteklemiĢtir.   

Parkın sosyal medya üzerinden takip durumunu anlamak üzere sorulan 

sorulardan “Maçka Demokrasi Parkı‟nı konu ve konum etiketiyle sosyal medyada 

belirtiyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar ise, %60 oranda katılımcının parkı 

sosyal medyada belirttiği, %40‟ının ise bunu yapmadığı sonucunu ortaya 

koymaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan araĢtırmada 2013 Haziran tarihinden 

sonra Maçka Demokrasi Parkı paylaĢımlarının arttığı görülmüĢtür.  
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Tablo 15: Katılımcılarının parkı sosyal medyada paylaĢım durumu 

 

“Maçka Parkı‟nı hangi sosyal medya iletiĢim araçlarından takip ediyorsunuz? 

(sayfa takibi, hashtag takibi, check-in takibi vb.)” sorusuna alınan cevaplara göre ise, 

katılımcıların Maçka Demokrasi Parkı‟nı Foursquare/Swarm, Facebook, Twitter, 

Instagram, Vine ve Maçka Parkı Forumu mail grubu üzerinden takip ettikleri ortaya 

çıkmıĢtır. 

 Parkın kullanım biçimleri, kullanım yoğunluğu ve anlamının dönüĢümünü 

çözümlemek üzere hazırlanan anket sorularına verilen cevaplar değerlendirildiğinde, 

parkın kullanım biçimlerinin Haziran 2013 sonrası zenginleĢtiği, kullanım 

yoğunluğunun arttığı ve parkın kentli için anlamının olumlu bir biçimde dönüĢtüğü 

görülmektedir. Artan yoğunluk ve değiĢen kullanıcı profili ile parkın akĢam 

saatlerinde kullanılmama durumu ve güvensizlik hissi ortadan kaybolmuĢ ve park 

korkulan bir alandan bir buluĢma alanına dönüĢmüĢtür. Gezi Parkı Eylemleri 

sürecinde Gezi Parkı‟nda gerçekleĢtirilen etkinliklerin sonucu olarak yeni bir 

toplumsal alan tanımlanmıĢtır. Maçka Demokrasi Parkı da bu süreç sonrasında 

Ġstanbul içerisindeki merkezi konumu ve farklı etkinliklere alan oluĢturabilen geniĢ 
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yeĢil alanları ile sadece içinden geçilip gidilen bir yer olmaktan çıkıp bir buluĢma ve 

sosyalleĢme alanı haline gelmiĢtir. 

4.2 Derinlikli Yarı-yapılandırılmış Söyleşilerin Sonuçları 

 Bu çalıĢmanın alan araĢtırması kapsamında, anket çalıĢmasının sonuçlarını 

daha derinlikli bir biçimde değerlendirebilmek için 15 kiĢi ile de derinlikli, yarı-

yapılandırılmıĢ görüĢmeler
19

 yapılmıĢtır. SöyleĢi yapılan bu 15 kiĢiden 6 kiĢi kadın, 

9 kiĢi ise erkektir. 2 kiĢi Maçka Parkı Forumu üyesi, 1 kiĢi ise Cihangir Forumu 

üyesi olup Maçka Parkı Forumu etkinliklerine de katılan bir kiĢidir. Açık uçlu 

sorulara dayanan söyleĢiler 2 kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk kısımda, kullanıcı hakkında 

genel bilgiler alınırken, ikinci kısım 2013 Haziran‟ında gerçekleĢen Gezi Parkı 

Eylemleri‟nden sonra Maçka Demokrasi Parkı‟nın kullanımının ve anlamının 

değiĢimi üzerinedir. Detaylandırmak gerekirse, katılımcıya yaĢı, ikamet ettiği yer, 

mesleği ve çalıĢıyorsa iĢyerinin nerede olduğu, Maçka Demokrasi Parkı‟nı kullanma 

nedenleri (2013 Haziran öncesi ve sonrası), parkı kullanma zamanları (2013 Haziran 

öncesi ve sonrası), parkı tercih etme nedenleri (2013 Haziran öncesi ve sonrası), 

parka kimlerle geldiği (2013 Haziran öncesi ve sonrası), parktaki etkinliklere katılma 

durumu, parkla ilgili ve parkta yaĢadığı sorunlar (2013 Haziran öncesi ve sonrası), 

Maçka Forumu‟na katılma durumu, sosyal medyada parkı takip etme durumu, sosyal 

medyada parkla ilgili paylaĢımlar yapma durumu ve parkın değiĢimi hakkındaki 

fikirlerini anlamaya yönelik sorular sorulmuĢtur. Katılımcılarla ilgili bilgi aĢağıdaki 

tabloda derlenmiĢtir.   

 

                                                 

 
19 Yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği, yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinden biraz daha esnek olan 

bir yöntemdir. Bu teknikte, araĢtırmacı soruları planlar, görüĢmenin akıĢına göre değiĢik yan ya da alt 

sorular ekleyerek görüĢmenin akıĢını yönlendirebilir ve kiĢinin yanıtlarını açmasını ve 

ayrıntılandırmasını sağlayabilir (Türnüklü 2000: 546 ). 
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Görüşülen Tarih Görüşülen Kişi Cinsiyeti Yaşı Mesleği Evi İşyeri 
Ne kadar süredir 

İstanbul'da

Parka geliş 

yöntemi 

08.04.2015 Z. Ç. Kadın 37
Sanat Galerisi 

Koordinatörü
Teşvikiye Cibali 20 senedir Yürüyerek

30.07.2015 M. Y. Kadın 28 Şehir Plancısı Osmanbey Ataşehir 8 senedir Yürüyerek

31.07.2015 A. G. Kadın 28 Kurumsal İletişimci Fulya Levent 4 senedir
Toplu Taşımayla, 

Yürüyerek

02.08.2015 B. G. Erkek 32
Uluslararası 

Gayrimenkul 
Ataşehir Ataşehir 12 senedir Arabayla

02.08.2015 K. K. Erkek 36 Mobilya Tasarımcısı Feriköy Osmanbey 19 senedir Yürüyerek

02.08.2015 E. Ç. Erkek 32 Çevirmen Zekeriyaköy Zekeriyaköy İstanbul doğumlu Toplu Taşımayla

02.08.2015 T. V. Erkek 30 Yazılımcı Cihangir Osmanbey 5 senedir Bisikletle

02.08.2015 Ö. K. Kadın 37 Mağaza Müdürü Anadolu Yakası Levent 15 senedir Toplu Taşımayla

02.08.2015 A. V. Erkek 30 Bilgisayar Mühendisi Nişantaşı Osmanbey İstanbul doğumlu Yürüyerek

02.08.2015 S. Z. Erkek 35 Basın Koordinatörü Nişantaşı Maslak İstanbul doğumlu 
Toplu Taşımayla, 

Yürüyerek

02.08.2015 Z. Z. Kadın 39 Reklamcı Beyoğlu Beyoğlu İstanbul doğumlu Yürüyerek

02.08.2015 Ö. C. Erkek 30 Mühendis Cihangir Osmanbey 13 senedir Motorla

07.08.2015 B. U. Kadın 33 Tasarımcı Nişantaşı Balat 9 senedir Yürüyerek

24.08.2015 Y. K. Erkek 35 Mağaza Müdürü Şişli Zincirlikuyu 5 senedir
Bisikletle, 

Yürüyerek

28.08.2015 H. R. Erkek 34 Sanatçı Üsküdar Karaköy - Beşiktaş 6 senedir
Toplu Taşımayla, 

Yürüyerek  

Tablo 16: Yarı-yapılandırılmıĢ söyleĢi katılımcılarının bilgileri  

 

 SöyleĢiye katılan kiĢilerden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Maçka Parkı 

Forumu üyelerinden Z.Ç. bir sanat galerisi koordinatörüdür. TeĢvikiye‟de 

yaĢamakta, iĢyeri ise Fatih‟de bulunmaktadır. Evi ile Maçka Demokrasi Parkı 

arasındaki mesafe kısa olduğu için parka yürüyerek ulaĢmaktadır. Neden Maçka 

Parkı Forumu‟na katıldığı sorulduğunda, forumların Gezi Parkı‟nın içinde 

doğduğunu ve kendisi gibi Maçka, NiĢantaĢı, TeĢvikiye bölgesinde oturanların hem 

en yakın park olması sebebiyle hem de büyük bir alan olması sebebiyle Maçka 

Parkı‟nı seçtiklerini ifade etmiĢtir. Haziran 2013 öncesinde parkı sıklıkla 

kullanmazken 2013 Haziran‟dan bu yana forumlara katılmak üzere ve en az haftada 

3 gün kullanmaya baĢladığını söylemiĢtir. Forumun, Salı ve PerĢembe günleri 
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20.30‟da toplandığını, her Pazar da mutlaka bir etkinlikle bir araya geldiğini, gün 

boyunca hem sohbetlerin hem de atölye çalıĢmalarının yapıldığını aktarmıĢtır. 

 M. Y., 28 yaĢında, okumak amacıyla 8 sene önce Kayseri‟den Ġstanbul‟a 

gelmiĢtir. Osmanbey‟de yaĢamakta, iĢyeri ise AtaĢehir‟de bulunmaktadır. Maçka 

Demokrasi Parkı‟ndan “ortak yaĢam alanı” olarak bahsetmekte ve parkı hem yakın 

olduğu için hem de spor yapmaya, koĢu yapmaya elveriĢli olduğu için tercih ettiğini 

aktarmıĢtır.  

 A. G., 28 yaĢında, 4 sene önce çalıĢmak için Ankara‟dan Ġstanbul‟a geldiğini 

belirtmiĢtir. Fulya Ortaklar Caddesi‟nde yaĢamakta, iĢyeri ise Levent‟tedir.  

Haftasonu yalnız ya da arkadaĢlarıyla parka gittiğini belirtmiĢtir.  

 B. G., 32 yaĢında, 12 yıldır Ġstanbul‟da yaĢamaktadır. AtaĢehir‟de oturmakta, 

ofisinin ise AtaĢehir‟de olduğunu ama iĢi için genellikle Beylikdüzü, Esenyurt 

civarında olduğunu belirtmiĢtir. Maçka Demokrasi Parkı‟na her hafta olmasa da 

dönemsel olarak çoğunlukla da köpeği olduğu için parka gitmeyi tercih ettiğini 

belirtmiĢtir.  

 K. K., 36 yaĢında, mobilya tasarımcısı, Feriköy‟de oturmakta, Osmanbey‟de 

çalıĢmaktadır. Evli ve 3,5 yaĢında 1 çocuğu vardır. Çocuğunu genellikle mahalledeki 

parklara, fırsat buldukça da Maçka Demokrasi Parkı‟na getirdiğini belirtmiĢtir. 

 E. Ç., 32 yaĢında, Ġstanbullu, Sarıyer Zekeriyaköy‟de oturmakta, çevirmen 

olarak evden çalıĢmaktadır. Zekeriyaköyde, ormanın yakınında oturduğu için park 

kullanma ihtiyacı hissetmediğini fakat Maçka Demokrasi Parkı‟nı tercih etme 

sebebinin slackline
20

 yapıyor oluĢu olduğunu aktarmıĢtır.  

                                                 

 
20  Slackline/Slacklining: iki merkez arasında gerili naylon ya da polyester'den yapılmıĢ bir ip 

(genellikle tırmanıĢ ipleri) üzerinde dengede hareket etmenin amaçlandığı bir denge etkinliğidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Slacklining 
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 Maçka Forumu üyelerinden olan T. V., yazılımcıdır. Cihangir‟de oturmakta, 

Osmanbey‟de çalıĢmaktadır. T. V. 5 senedir Ġstanbul‟da olduğunu, Ġstanbul‟a 

taĢındığından beri parkları kullandığını, Maçka Parkı‟na eskiden de gittiğini 

belirtmiĢtir, ilk Ġstanbul‟a taĢındığında Etiler‟de oturduğunu, evine yakın olan 

parklara arkadaĢlarıyla oturmaya gittiğini, köpekli arkadaĢlarıyla da Maçka 

Demokrasi Parkı‟na geldiğini belirtmiĢtir. Cihangir‟e taĢınmasına rağmen Cihangir 

Parkı yerine Maçka Demokrasi Parkı‟nı tercih ettiğini özellikle belirtmiĢtir.  

 Ö. K., 37 yaĢında, Levent‟te çalıĢmaktadır. Anadolu Yakası‟nda yaĢamasına 

rağmen büyük ve yeĢil bir doğal alan olduğu için Maçka Demokrasi Parkı‟na 

geldiğini söylemiĢtir. ArkadaĢlarıyla buluĢmak amaçlı geldiğini ve özellikle de kıĢın 

kar yağdığı zaman yürüyüĢ yapmak için parka geldiklerini belirtmiĢtir. 

 A. V., Ġstanbul doğumludur. Ailesinin çocukluğundan beri parka geldiğini 

belirtmiĢtir. Kendisinin de çok sık parka geldiğini ve Gezi‟nin parkta daha çok insan 

görmesine sebep olduğunu belirtmiĢtir. 

 S.Z., Ġstanbul doğumludur. Maslak‟ta çalıĢmakta, NiĢantaĢı‟nda 

yaĢamaktadır. Her hafta hafta içi akĢamları parka geldiğini belirtmiĢtir. “Gezi‟den 

sonra parkta zaman geçirme kavramı hayatımıza girdi” diye ifade etmiĢtir.  

 Z. Z., 39 yaĢında, Ġstanbul doğumlu, LGBTI üyesidir. Parka her hafta 

öğleden sonra, akĢamüzeri gibi geldiğini belirtmiĢtir. Parkta zaman geçirmeyi çok 

sevdiğini, hamağını getirip, bağlayıp, parkta yattığını aktarmıĢtır. Maçka Parkı‟nı 

tercih etme sebebinin ise diğer parklara göre daha rahat olması olduğunu belirtirken 

Yıldız Parkı‟nda belediye görevlilerinin karıĢtığını, bu parktaki güvenlik 

görevlilerinin ise rahatsız etmediklerini ve kibar olduklarını belirtmiĢtir.  

 Ö. C., 30 yaĢında, 13 senedir Ġstanbul‟da yaĢamaktadır. iĢyeri Osmanbey‟de, 

evi Cihangir‟de olduğu için Gezi Döneminde kendisine en yakın park olan Cihangir 
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Parkı‟na gittiğini ve Cihangir Forumu‟nu kurduklarını belirtmiĢtir. Maçka 

Forumundan da arkadaĢları olduğunu, ortak etkinliklerlere, görüĢmelere katıldığını, 

Maçka Forumu ile dayanıĢma içinde olduklarını aktarmıĢtır. GörüĢme‟nin yapıldığı 

2 Ağustos 2015 tarihinde ilk kez Maçka Demokrasi Parkı‟nda bu kadar uzun süre 

geçirdiğini, 13.00 gibi parka gelip, akĢam 22.00‟da halen parkta olduğunu 

belirtmiĢtir. 

 Tasarımcı olan B. U.‟nun atölyesi Balat‟ta, evi NiĢantaĢı‟nda bulunmaktadır. 

Gezi‟den önce Maçka Demokrasi Parkı‟nı tekinsiz bulduğu için Yıldız Parkı‟na 

gitmeyi tercih ettiğini ama Ģimdi rahatlıkla parka geldiğini belirtmiĢtir. Park, çok 

merkezi bir yerde olması sebebiyle hemen Taksim‟e çıkılabildiğini, hemen 

KabataĢ‟a inilebildiğini aktarmıĢtır. Metroya gitmek için yolunu uzatarak 

NiĢantaĢı‟ndan parka kadar inip içinden geçip öyle metroya ulaĢtığını ve buna 

değdiğini aktarmıĢtır.  

 Y. K., 35 yaĢındadır. ġiĢli‟de oturmakta, Zincirlikuyu‟da çalıĢmaktadır. 5 

senedir Ġstanbul‟da yaĢamaktadır. “Eskiden parka gitmek konusunda çok fazla 

zaman bulamıyorduk fakat Gezi Parkı olaylarından sonra parklara olan aĢkımız 

büyüdü” diyerek parka yürüyerek ya da bisikletle ulaĢtığını, en az haftada 1 kere, 

hafta sonları mutlaka gitmeye çalıĢtıklarını söylemiĢtir.  

 Ressam olan H. R., 34 yaĢındadır ve 6 senedir Ġstanbul‟dadır. Üsküdar‟da 

oturmaktadır. Üsküdar‟ın parka uzak olmadığını, motorla KabataĢ‟a geldiğini oradan 

da parka çıktığını belirtmiĢtir. Vakit geçirmekten hoĢlandığı bir yer olduğu, sanat 

galerilerine, yemek yiyebileceği yerlere, arkadaĢlarına yakın olduğu için tercih 

ettiğini ifade etmiĢtir.  

 Parkın 90‟lardan önceki durumu hakkındaki bilgileri, doğma büyüme 

Ġstanbullu olan A. V., S. Z. ve Z. Z., aĢağıdaki Ģekilde aktarmıĢtır; 
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 A. V. , Süleyman Nazif Sokak‟da (ġiĢli) doğmuĢtur, 1987 yıllarında 

babasının bebek arabasıyla Maçka Parkı‟na gezdirmeye getirdiğini, 1989-90‟ların 

baĢında da gündüzleri çocuk parkına getirdiğini ve o dönem parkta tinercilerin 

olduğunu aktarmıĢtır. 1993 senesinden önce de parkın içinde küçük evler olduğunu 

belirtmiĢtir.  

 1980 doğumlu olan S. Z. de çocukken ailesinin Maçka Parkı‟na gezdirmeye 

getirdiğini aktarmıĢtır. S. Z., 1993 senesinden önceki parkın halinin orman gibi 

olduğunu, her yerin çalılarla dolu olduğunu ifade etmiĢtir. 

 1976 doğumlu Z.Z.de Ġstanbul doğumludur. Park ile çocukluğunda, 

anneannesinin onu sık sık parka götürmesiyle tanıĢmıĢtır. Çocukluk döneminde 

parkın herkesin çocuklarını getirdiği bir park olduğunu, fakat bu kadar geniĢ alanının 

o zamanlarda kullanılmadığını aktaran katılımcı, parka giriĢin o dönem sadece 

parkın Vali Konağı‟ndan giriĢi olan NiĢantaĢı kapısından (üst kapı) yapıldığını, o 

alanda küçük bir havuz ve küçük bir çocuk parkının bulunduğunu ve kimsenin o 

alandan daha aĢağıdaki bölgelere inmediğini belirtmiĢtir. Z. Z., çocukluk yıllarında 

ailesiyle Küçük Çiftlik Lunaparkı‟na (Ģimdiki Küçük Çiftlik Park konser alanının 

olduğu yere) her hafta sonu geldiklerini, ama asla “aĢağı kısımdan” diye bahsettiği 

lunapark alanından parka çıkmadıklarını eklemiĢ, “ya lunapark alanında ya da üst 

kapının yakınındaki oyun alanında olurduk ama güvensiz olduğu için asla ara 

bölgeye gelmezdik, zaten ara bölge düzenli de değildi, orman gibi, bol çalılıklı bir 

yerdi” diyerek parkın o dönemde de tekinsiz bir mekân olduğunu vurgulamıĢtır. 

Çocukken anneannesi ile parkta bulundukları bir gün yaĢadıkları ve kendilerini 

oldukça korkutan bir olayı da Ģöyle aktarmıĢtır: “80‟lerin sonunda trençkotunu açıp 

cinsel organlarını gösteren teĢhirciler çok vardı. Bu durum parkta bizim baĢımıza 

geldi ve anneannem adamın üzerine saldırmıĢtı”.  
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 Z.Z. gibi baĢka katılımcıların ifadelerinden de parkın, 1990‟lar, yani yeniden 

düzenlenme çalıĢması öncesinde, atıl bir alan olduğu, özellikle iç bölgelerinin 

bakımsız bırakıldığı ve bu bölgelerin suç iĢlenebilen, kullanıcıya korku verici alanlar 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

 Katılımcılara Haziran 2013 öncesi ve sonrasında parkı kullanma nedenleri ve 

kullanma zamanları sorulduğunda, Haziran 2013 tarihi öncesinde genellikle gündüz 

vakitlerinde parkın içinden geçiĢ yapmak için parkı kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Haziran 2013 sonrasında ise, aĢağıda detaylı olarak aktarıldığı gibi, daha yoğun ve 

farklı eğilimlerle gerçekleĢen bir park kullanımından bahsedilmektedir.  

 30 Temmuz tarihinde M. Y. ile yapılan görüĢme, 2013 senesine dek parkın 

tekin bir yer olmadığı, parkta tinerciler olduğu gerekçesiyle katılımcının parka 

sadece teleferik giriĢlerine kadar girdiğini ve sadece geçiĢ yapmak için parkı 

kullandığını göstermektedir. M.Y., parkın o dönemki durumunu Ģu sözlerle 

anlatmıĢtır: “Atıl bırakılmıĢ bir parktı; evsiz insanlar parkta kalıyordu ve park sadece 

transit geçiĢ yolu gibi kullanılıyordu. Parkı yaĢayan kimse yoktu”. Gezi Eylemleri 

sonrasında ise bu durum değiĢmiĢ, M.Y. de parkta vakit geçirmeye, “parkı 

yaĢamaya” baĢlamıĢtır. “Gezi eylemleri sizce genel olarak park kullanımını etkiledi 

mi?” sorusuna katılımcı, Gezi‟nin kamusal alanların sahiplenilmesiyle ilgili çok 

büyük farkındalık yarattığını, sosyolojik bir kazanım olduğunu, Gezi‟nin bir sembol 

olduğunu, yeĢil alanların, kamusal alanların, meydanların halka ait olduğunu 

hissettirdiğini ve bu farkındalığın süreç boyunca gün geçtikçe arttığını, Gezi‟nin 

parkların anlamını ve nasıl kullanılması gerektiğini herkesin anlamasını sağlayan bir 

süreç olduğuna inandığını aktararak cevap vermiĢtir. “Kamusal alanları yeniden 

anladık ve bizim için yaĢam alanı olduğunu öğrendik” diye ekleyen M.Y., “o park 

benim için yapılmıĢ, tabii ki gideceğim” diyerek Gezi ile birlikte parkların halk 
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tarafından sahiplenilmesi gerektiğini bilincinin oluĢtuğunu vurgulamıĢtır. Sonraki 

dönemde Maçka Parkı‟ndan daha fazla faydalanmaya baĢladığını, evine yakın 

olduğu için son bir senedir, özellikle yaz aylarında her gün iĢten eve geldikten sonra 

parkta koĢuya çıktığını ve çimlere uzanıp, doğa ile iç içe olduğunu belirtmiĢtir. 

Ayrıca parkı arkadaĢlarıyla buluĢup bir sosyalleĢme alanı olarak benimsediğini de 

anlatmıĢtır.  

 31 Temmuz tarihinde görüĢme yapılan A.G. ise, Maçka Demokrasi Parkı‟na 

neden gittiğini Ģu Ģekilde aktarmıĢtır: “Ġstanbul‟da rahatlıkla gençlerin bulunduğu, 

kendinizi de özgür hissettiğiniz yeĢil alan bulmak zor; deniz kenarı bulabilirsiniz, 

çok fazla mekân var, AVM var, ama içinde kendinizi özgür hissettiğiniz büyük yeĢil 

alan yok. Maçka Parkı bu sebeple avantajlı ve tercih ettiğim bir park”. A.G. ayrıca, 

parka yalnız baĢına, spor yapmak, kitap okumak için gittiğini belirterek Gezi 

Eylemleri‟nden sonra, Maçka Demokrasi Parkı‟nın daha kalabalık olduğu için daha 

güvenilir bir yer haline geldiğini ve daha eğlenceli, güzel ve sosyal bir ortam 

olduğunu belirtmiĢtir. Parka spor yapmak için hafta içi akĢamüzeri, hafta sonu da 

gündüz saatlerinde gittiğini, akĢam gitmeme sebebini ise parkın akĢam saatlerindeki 

durumunu hiç deneyimlemediğini ve bu yüzden akĢamları tek baĢına gitmeyi tercih 

etmediğini söyleyerek açıklamıĢtır. “ArkadaĢ grubumla gitsem ve içerisinin akĢam 

da dolu olduğunu görsem giderim” diyerek parkın geçmiĢte tekinsiz bir alan olduğu 

yolundaki imajından kaynaklanan tedirginliği hala taĢıdığını hissettirmiĢtir.   

 2 Ağustos 2015 tarihinde görüĢme yapılan T.V. Ġse, BeĢiktaĢ‟tan ġiĢli‟ye 

bisikletle giderken parkın içinden geçtiğini, bisiklet rotasını parktan geçmek üzere 

ayarladığını belirtmiĢtir. Parkta kendini güvende hissettiğini, tatsız bir olay 

yaĢamadığını, kendisini rahatsız eden kimsenin de olmadığını aktarmıĢ ve parkta 
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tatsız bir olay yaĢandığı bir durumda herkesin birbirine sahip çıkacağına inandığını 

ifade ederek parkın olumlu yönde değiĢen anlamını vurgulamıĢtır. 

 A. G.‟nin (kadın) ve T. V.‟nin (erkek) parkı kullanım saatleri için yaptıkları 

yorumlardan yola çıkarak cinsiyetin parkın kullanımının güvenli bulunup 

bulunmamasında rol oynadığı düĢünülebilir. Bu durumu destekleyici ifadeler Ö.K. 

(kadın) ve B. U.‟nun (kadın) ifadelerinde de görülmektedir. Ġki katılımcı da, 2013 

öncesinde parkta teĢhircilere rastladıklarını söylemiĢlerdir. Ö.K., parkta yürürken 

arkasından bir erkeğin ıslık çalarak yaklaĢtığını ve kendisi geri dönüp baktığında 

fermuarını açıp cinsel organını gösterdiğini anlatmıĢtır. Ö. K. 2013 Haziran 

öncesinde de sonrasında da parka gelen bir kiĢi olarak, “O tacizciler artık azınlık 

parkın içinde; biz çoğunluk olduk, ele geçirdik parkı, istedikleri gibi 

davranamıyorlar. Eskiden biz azınlıktık, onlar burada istedikleri gibi 

davranıyorlardı” diyerek parktaki dönüĢümü vurgulamıĢtır.  

7 Ağustos tarihinde görüĢme yapılan tasarımcı B. U. ise, parka sık sık 

çalıĢmak için geldiğini, bazen bütün bir ayın her günü sabah saatlerinde sandviç, 

piknik örtüsü, suluboya, eskiz defterini alıp geldiğini ve teziyle ilgili çalıĢırken de 

okumalarını parka getirdiğini belirtmiĢtir. Katılımcı, tüm gün parkta zaman 

geçiremeyeceği günlerde bile, çalıĢtığı atölyeye gitmeden önce sabah kahvaltısını 

alıp parka geldiğini ve yarım saat veya bir saat boyunca parkta düĢünüp, aklına gelen 

fikirleri not aldığını, ya da iĢ çıkıĢında parkta oturup Ģehrin enerjisini, yorgunluğunu 

burada atıp akĢama devam ettiğini anlatmıĢtır. Park, ona göre, Ġstanbul için bir 

Ģanstır. Fakat o da Gezi öncesinde rahatsız edici Ģeyler yaĢamıĢtır. “Gezi‟den önce 

de geliyordum ama o zamanlar garip adamlar vardı, evsizler oluyordu, alkolikler 

oluyordu. OturmuĢ çalıĢırken soluna bir bakıyorsun bir adam oturmuĢ seni göz 

hapsine almıĢ, aldırmıyorsun, sonra bir bakıyorsun ilerde baĢka bir adam bakıyor, 
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uzaktan taciz gibi. Yerimi değiĢtiriyordum ama bir süre sonra gene aynı durumla 

karĢılaĢıyordum”. Gezi‟den önce parka hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin her 

zaman geldiğini ifade eden katılımcı, akĢamları hava kararmaya yakın vakitlerde ise 

parkta korktuğunu belirtmiĢtir. Nitekim bir keresinde neredeyse tacize uğradığı bir 

olayı detaylarıyla anlatmıĢ, o olay sonrasında hava karardıktan sonra parka 

geldiğinde yanında bir çakı taĢıdığını, hızlı yürüdüğünü ve çevredeki insanlardan 

uzaklaĢmadığını, genelde bu saatlerde parka girmeye çekindiğini de belirtmiĢtir. 

B. U. Gezi‟den sonraki süreci Ģu Ģekilde aktarmıĢtır “insanlar, burası bizim 

parkımız, burada oturalım, piknik yapalım, vakit geçirelim diyerek harekete geçtiler 

ve bir kullanım artıĢı oldu; bu yüzden de daha güvenilir bir yer olmaya baĢladı.” 

Gezi‟den sonra parkta Slackline‟cılar, yoga yapanlar, spor yapanlar, top oynayanlar, 

çalıĢmak için gelenler olduğunu söyleyerek park kullanımının çeĢitlendiğini de ifade 

etmiĢtir. Ayrıca, Maçka Demokrasi Parkı‟nı tercih etme sebeplerini anlatırken, 

Cihangir‟deki parkların pis olduğunu, parklarda yeterli ağaç olmadığını, Gezi 

Parkı‟nda ise çok fazla turist olduğunu söylemiĢ, Maçka Demokrasi Parkı‟nın diğer 

parklardan daha temiz bir park olduğunu vurgulamıĢtır. Maçka Demokrasi Parkı‟nın 

çevredeki diğer parklara göre daha doğal bir park olduğunu da belirtmiĢ, hatta parkın 

içinde yeĢil papağanlar olduğunu eklemiĢtir.  

2 Ağustos tarihinde görüĢülen Ö.C. de Gezi‟den önce parkta kendisini 

güvende hissetmediğini, parkın sessiz ve tinercilerle dolu olduğunu ve baĢına bir Ģey 

gelse yardıma birinin gelip gelmeyeceğinden bile kuĢku duyduğunu belirtmiĢtir. 

Gezi‟den sonra ise parktaki ıĢıklandırmanın arttığını, baĢına tatsız bir olay gelse de 

yakınında insanlar olduğu için korkmadığını, ve bunların eskisi gibi kuytu köĢelerde 

kendi baĢlarına içki içen insanlar değil, güvenebileceği, kendisi gibi insanlar 
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olduğunu, parkın artık daha genç, piknik yapmaya, oturmaya, sohbet etmeye gelmiĢ 

insanlar tarafından kullanılmasının ona kendisini güvende hissettirdiğini aktarmıĢtır. 

 Gezi Eylemleri sonrasında Maçka Demokrasi Parkı‟na sadece yakın 

alanlardan değil, uzaktan da kullanıcıların geldiği de söyleĢilerde ortaya çıkmıĢtır. 

Örneğin 2 Ağustos 2015 tarihinde görüĢme yapılan B.G., parktaki Antika Pazarı‟na 

gelmek ve arkadaĢ buluĢmalarına katılmak sebebiyle AtaĢehir‟den geldiğini 

belirtmiĢtir. 2013 Haziran tarihinden önce Maçka Demokrasi Parkı‟nda bu tür 

etkinliklerin olmadığını, sadece o dönem BeĢiktaĢ civarında oturduğu için köpeğini 

gezdirmek amacıyla parka geldiğini ekleyen B. G., bugün katettiği mesafe çok fazla 

olduğu halde park içerisinde gerçekleĢen farklı etkinliklere katılmak amacıyla, ayda 

bir gibi bir sıklıkta, Pazar günleri arkadaĢlarıyla buluĢmak için parka geldiğini 

söylemiĢtir.  

2 Ağustos tarihinde görüĢme yapılan K.K.‟nın 3,5 yaĢında bir çocuğu 

bulunmaktadır. Katılımcı, parkta zaman geçirmesinin sebebinin çocuğu olduğunu, 

haftada 4-5 defa çocuğunu parka götürdüğünü söyleyerek hem temiz hava 

ihtiyaçlarını karĢıladıklarını hem de çocuğuyla parktaki çocuk oyun alanında keyifli 

zaman geçirdiklerini belirtmiĢtir.  

28 Ağustos tarihinde görüĢülen, ressam H.R. ise, atölyeleri BeĢiktaĢ ve 

Karaköy‟de olduğundan, Gezi‟den önce KabataĢ‟taki ya da sahile yakın olan 

parkları, Üsküdar‟daki parkları kullandığını, ama o parkların yeterince büyük 

olmadığını, o parkları sadece bir mola ya da denizi seyretmek için kısa süreli olarak 

kullandığını anlatmıĢtır. Gezi‟den sonra Maçka Parkı‟na sıkça gittiğini ve uzun 

vakitler geçirdiğini, bazen bütün gün parkta oturduğunu, bir Ģeyler okuduğunu, 

uyuduğunu, arkadaĢlarıyla buluĢtuğunu, etkinliklere katıldığını ve parkta resim 

atölyeleri düzenlediğini ifade etmiĢtir. H.R., parkta Gezi‟den beri parkta insan 
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yoğunluğunun ve farklı nitelikteki etkinliklerin arttığına iĢaret etmiĢ, “bu durum 

parkın güvenilir ve huzurlu bir yer olduğunun da göstergesidir” diye eklemiĢtir. 

30 Temmuz tarihinde görüĢme yapılan M. Y.‟ye “Parkta yapılan aktivitelerde 

bir değiĢiklik gözlüyor musunuz?” sorusu sorulduğunda katılımcı, insanların artık 

kafelere gitmek yerine seyyar sandalyelerini, termoslarını alıp parkta kendi 

ortamlarını yarattıklarını, parktaki bank yerine kendi seyyar sandalyeleri ile 

geldiklerini ve parkı sahiplenmenin ötesinde kendi alanlarını da oluĢturuyor 

olduklarını aktarmıĢtır. 

Katılımcılardan Ö. K. ise Soma‟daki maden kazası zamanı Gezi Partisi ile 

beraber Maçka Demokrasi Parkı‟nda 4 hafta üst üste kitap toplayıp çocuklara 

gönderme organizasyonu yaptıklarını anlatmıĢtır. Bunun için sosyal medya 

üzerinden parkta buluĢma çağrısı yaptıklarını ve duyanların, gelenlerin olduğunu, 

kitap getirenlerin olduğunu, kitap sattıklarını zannedip soranların olduğunu 

aktarmıĢtır. Belediyenin böyle etkinliklere açık olduğunu ekleyerek bu tür 

etkinliklerin parkta daha sık olması gerektiğini ve bu tür yardım kampanyaları için 

parkın daha çok kullanılmasının önemli olduğunu vurgulamıĢtır.  

 “Sosyal medyada parkla ilgili paylaĢım yapıyor musunuz?” ve “Sosyal 

medyada parka/Maçka Forumu‟na rastlıyor musunuz?” sorularına verilen cevaplar 

ise aĢağıda aktarılmaktadır.  

 30 Temmuz tarihinde görüĢülen M.Y., parka koĢu yapmak için geldiği her 

zaman mutlaka fotoğrafını çekip “Maçka Parkı” Ģeklinde facebook, twitter ve 

instagramda etiketlediğini ve etiketler üzerinden diğer kiĢilerin paylaĢımlarına 

baktığını belirtmiĢtir. Park içerisinde rastladığı insanlara etiketler üzerinden sosyal 

medyada da rastladığını belirterek sosyal medyanın oluĢturduğu sanal mekânda da 

Maçka Demokrasi Parkı‟nın gözle görülür bir varlığı olduğunu vurgulamıĢtır. 
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Gezi‟den önce sosyal medyada parkla ilgili herhangi bir etiketleme yapmadığını 

belirten M.Y.,  Gezi‟den sonra “parktayım diye bağırıyorum resmen” sözüyle de 

sosyal medyada parkı duyurmak istediğini söylemiĢtir.  

 2 Ağustos tarihinde görüĢme yapılan B. G. sosyal medyada özellikle hashtag 

kullanımı ile paylaĢım yapmadığını, ama yer belirtmek için sosyal medyaya eklediği 

fotoğrafların adres kısmına özellikle Maçka Demokrasi Parkı‟nda olduğu bilgisini 

girdiğini belirtmiĢtir. Sosyal medyada parkta Antika Pazarı etkinliği olduğunu görüp, 

üĢenmeden AtaĢehir‟den parka gelmesi de önemlidir. T.V. ise, sosyal medyada parkı 

ve parkta olan etkinlikleri Maçka Forumu üzerinden takip ettiğini belirtmiĢtir.   

 E. Ç., parka slackline yapmak amacıyla geldiğini aktarmıĢtır. Sosyal medya 

üzerinden slackline ekibini ve parktaki etkinlikleri takip edip parka gelmeye karar 

verdiğini söylemiĢtir. Gelemediği etkinlikleri ise hashtag vasıtasıyla sosyal 

medyadan “kim katılmıĢ?”, “kaç kiĢi gitmiĢ?”, “neler yapılmıĢ?” diye takip ettiğini 

belirtmiĢtir. Haftada 1-2 defa slackline için parka geldiğini belirtmiĢ ve bu 

etkinliklerin herkese açık olmasının parkın içinde sosyal bir ortam yarattığını 

vurgulamıĢtır. Bu durumu Ģu cümleyle açıklamıĢtır “Kimse tereddütle yaklaĢmıyor, 

aksine slackline ekibi neden katılmıyorsunuz diye herkesi davet ediyor, 

tanımadıkları kiĢilerle tanıĢıyor, parkta sosyal bir ortam oluĢturuyor.” Gezi Parkı 

Eylemleri süresince Gezi Parkı‟nın içerisinde herkes farklılık, ayrım gözetmeksizin 

birbirine saygılı, birbirinin yardımına koĢan ve fikirlerini, yiyeceğini, eĢyasını, 

çadırını paylaĢan bir süreç geçirmiĢtir. Gezi Parkı‟ndaki bu durumun bir yansıması 

olarak da Maçka Demokrasi Parkı‟nda benzer durumlar günümüzde yaĢanmaktadır. 

OluĢan bu sosyal ortam Gezi‟den sonra parkın değiĢen anlamından 

kaynaklanmaktadır.  
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 SöyleĢi yapılan S. Z. ise bu durumu Ģu Ģekilde açıklamıĢtır; “Gezi‟den sonra 

“kendiliğinden karĢılaĢmalar” baĢladı, organize olması ve birine ulaĢması gerekli 

etkinlikler değil, bir takım insanlar burada slackline yapıyorsa kendisi için yapıyor 

sen de gidip dâhil olabiliyorsun.” Bu kendiliğinden karĢılaĢmalar da kamusal alanı 

kamusal alan yapan önemli bir faktör olmuĢtur. Parkın içinde sosyal bir ortam 

oluĢmuĢtur. M. Y. de spor yaparken köpekleriyle koĢu yapan insanlara 

karĢılaĢtıklarını ve iletiĢim içinde olduklarını belirterek bu durumu desteklemiĢtir.  

 S. Z. kamusal alanın farklılık gözetmemesi gerektiğinin altını çizerek 

aĢağıdaki Ģekilde aktarmıĢtır.  

Aslında Ġstanbul‟un her tarafında parklar var ama Moda, Maçka Demokrasi 

Parkı ve Suadiye Sahil, batılı anlamda gerçekten park gibi kullanılan yegane 

yerler, çünkü bu parklara rahatlıkla gidebiliyor, LGBTI burada rahatlıkla 

etkinlikler, konferanslar yapıyor Gezi‟den önce 3-5 grup gelirdik Ģimdi çok 

kalabalık gelebiliyoruz. 

 

 2 Ağustos tarihinde görüĢme yapılan Z. Z. ise bu durum hakkında Ģunları 

söylemiĢtir; “belediye mantığından çıkan tek park burası, „çimene basma‟ demek 

rahat etme demektir ama Maçka Demokrasi Parkı gerçekten ayaklarını toprağa 

koyabildiğin müthiĢ bir fanus, Ģehrin göbeğinde oksijen alabildiğimiz tek yer.” 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalıĢma, Maçka Demokrasi Parkı‟nın planlama ve dönüĢümüne tarihsel 

bir çerçeveden bakarak baĢlamıĢtır. Maçka Demokrasi Parkı, Prost Planı‟nda Maçka 

2 No.lu Park olarak yer almaktaydı. O dönemlerde atıl kalan park, 1993 senesinde 

yeniden düzenlenmiĢ, fakat bunun ardından da yeterince kullanılmamıĢ, 

Ġstanbul‟daki ziyaretçi sayısı en yüksek semtlerden ikisinin (Maçka ve Taksim) 

arasında olmasına rağmen bakımsız hali, çukurda kalan konumu ve geçmiĢ 

dönemlerde medyaya yansıyan ürkütücü yüzü ile Ġstanbullular için genellikle 

„çekinilen/korkulan bir yer‟ olmuĢtur.  

27 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul, Gezi Parkı‟nda baĢlayan Gezi DireniĢi‟nde, 

çok sayıda kiĢi Gezi Parkı‟na Topçu KıĢlası‟nın yapılmasına karĢı direnmek 

amacıyla harekete geçmiĢtir. Kent merkezînde bulunan ve önemli boyutlara sahip 

olan Gezi Parkı‟nda ağaçların kesilmesine birlik olunarak karĢı konulmuĢtur. 

Bireyleri harekete geçirip bir araya getiren bu direniĢ sadece bir park direniĢi değil, 

Haziran 2013 tarihinden önce ardı ardına gelen kamusal mekânlardaki kullanım 

biçimlerini kısıtlayıcı birçok devlet politikasına karĢı baĢlatılmıĢ bir hareket de 

olmuĢtur. Gezi Parkı Eylemleri sürecinde Gezi Parkı‟nın içinde yaĢam alanlarının 

oluĢturulması, daha önce parklarda deneyimlenmeyen türden farklı ve çok sayıda 

etkinliğin gerçekleĢmesi, parklar için yeni bir kullanım tanımlayarak, parkların 

herkese açık alanlar olduklarını, birbirlerini tanımayan kentlilerin farklı etkinliklerle 

bir araya gelebileceklerini ve parkların sosyal anlamda çok daha zengin mekânlar 

olabileceğini göstermiĢtir.  

Bu çalıĢma, Gezi Parkı‟nın Gezi Eylemleri boyunca yaĢadığı bu sürecin 

çevredeki parkları da, özellikle çok yakınında bulunan Maçka Demokrasi Parkı‟nı da 

etkilediğini, Gezi Eylemleri‟nin yaĢandığı Haziran 2013 sonrasında Maçka 
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Demokrasi Parkı‟nın kullanım biçimleri ve kullanım yoğunluğu açısından olumlu bir 

yönde dönüĢtüğünü, ve bunun da ötesinde kentlilerin parka atfettikleri anlamın  da 

yine olumlu yönde değiĢtiği savından yola çıkmıĢtır.  ÇalıĢma, bu savı 60 kiĢi ile 

gerçekleĢtirilen bir anket çalıĢmasının yanı sıra, 15 kiĢi ile yapılan derinlikli, yarı-

yapılandırılmıĢ söyleĢilerden yola çıkarak tartıĢmaya açmaktadır.   

Gezi Parkı Eylemleri sırasında parktan polis gücü ile çıkartılan kiĢiler, Gezi 

Parkı kapatıldığı dönem, Taksim DayanıĢma‟nın da yönlendirmesi ile diğer parklara 

giderek park forumlarını oluĢturmuĢlardır. Kendi kentli kültürünü oluĢturan bu 

ortamlar, gün geçtikçe herkesin rahatça konuĢabildiği, fikirlerini aktarabildiği alanlar 

haline gelmiĢtir. Gezi‟de baĢlayan bu olgu ve yoğunlaĢan park kullanımı yayılarak 

baĢka parkları, ve Maçka Demokrasi Parkı‟nı da etkilemiĢtir. Forumlarda toplanan 

kiĢiler kent ile ilgili problemlere çözümler aramakta ve park kullanımını destekleyici 

etkinlikler yapmaktadırlar. Maçka Forumu‟nun parkın kullanımı üzerindeki  etkisini 

anlamak üzere çalıĢmada forum üyelerinden iki kiĢi (Z.Ç. ve T.V.) ile de 

görüĢülmüĢ,   ve bu üyelerden Maçka Demokrasi Parkı‟nın bugünkü yoğun 

kullanımının ardında yatan sebeplerden birinin de Maçka Forumu‟nun hala parkta 

toplanıyor ve farklı etkinlikler gerçekleĢtiriyor olması olduğu  bilgisi alınmıĢtır.   

Yapılan anket ve yarı-yapılandırılmıĢ söyleĢilere göre, 2013 Haziran‟ından 

önce katılımcıların çoğu sadece geçiĢ yapmak amacıyla parka girdiklerini, ya da 

teleferiğe binmek için parkın giriĢ bölgelerini kullandıklarını belirtmiĢtir. 2013 

Haziran‟ından sonra ise çoğunluk Maçka Demokrasi Parkı‟nın iç kısmındaki 

meydanda yer alan kafenin, köpek parkı alanının ve çocuk oyun alanlarının olduğu 

bölümleri kullandığını aktarmıĢtır. Katılımcılar Gezi sürecinden önce Maçka 

Demokrasi Parkı‟nın içerisinde pek de uzun zaman geçirdiklerini ifade etmiĢlerken 

(anket sonuçlarına göre %50 oranıyla 15 dakikadan az), Gezi sonrasında parkta 
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geçirilen süre etkinliklere bağlı olarak artmıĢtır (“15 dakikadan az zaman 

geçiriyorum” diyen kiĢilerin oranı %5‟e düĢmüĢtür). 

Maçka Demokrasi Parkı, geniĢ yeĢil alanı ve merkezî konumu ile yakın 

mesafeden gelen kiĢiler kadar uzak mesafeden gelen kullanıcılara da hitap 

etmektedir. Park günümüzde çoğunluklu olarak, yeĢil alanda olmak, piknik yapmak, 

dinlenmek, spor yapmak, aileyle, arkadaĢla zaman geçirmek, gazete, kitap okumak, 

çocuk oyun alanını kullanmak, köpek parkını kullanmak, forum toplantısına katılmak 

ve parkta gerçekleĢtirilen farklı nitelikteki etkinliklerde bulunmak amaçlarıyla 

kullanılmaktadır.  Maçka Demokrasi Parkı‟nda NiĢantaĢı Mimar Kemal Öke Caddesi 

ile Bayıldım Caddesi arasındaki tüm yollar tekerlekli sandalye kullanımına uygun 

olarak engelsiz yollar olarak planlanmıĢtır. Gezi ile beraber parktaki etkinliklerin 

artması ve parkın daha çok kullanılması ile engelli kiĢiler de parka gelip engelsiz bir 

park olduğunu deneyimlemiĢlerdir. Maçka Demokrasi Parkı, söyleĢi yapılan S. Z. ve 

Z. Z.‟nin de belirttiği üzere, LGBTI gibi toplulukların da rahatlıkla gelebildiği bir 

park haline gelmiĢtir. Parkta oluĢan engelsiz ve toplumsal ayrımcılıktan uzak  sosyal 

çevre ile parkın yoğunluğu ve anlamı da olumlu yönde etkilenmiĢtir. Ahmet Korfalı, 

Gezi Parkı Eylemlerini yeni kimliklerin oluĢtuğu “doğaçlama bir toplumsal hareket” 

olmanın yanı sıra  alıĢılagelmiĢ mekân tanımlamalarını ve iliĢkilerini tümüyle, bir 

tasarımcının öngöremeyeceği, ancak ders çıkarabileceği, beklenmedik ve yaratıcı bir 

Ģekilde Ģekillendiren bir hareket olduğunu söylerken Maçka Parkı‟ndaki dönüĢümü 

de tarifler gibidir (2013: 53).   Gezi Parkı‟ndan sonraki süreçte Maçka Demokrasi 

Parkı‟nın da çoğu tasarımcının öngöremeyeceği, beklenmedik ve yaratıcı bir biçimde 

dönüĢtüğü ve bu dönüĢümün kullanıcılar tarafından deneyimlenerek parka yeni 

anlamlar kattığı söylenebilir.  
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Artan yoğunluk ile parkın Gezi süreci öncesindeki gibi bir “korku mekânı” 

olarak görülmesine sebep olan etkenler zayıflamıĢ, park korkulan bir alandan 

nitelikli bir kamusal alana, bir buluĢma mekânına dönüĢmüĢtür. Maçka Demokrasi 

Parkı‟nın bugün medyaya da bir “korku mekânı” değil de bir “keyif mekânı” olarak 

yansıması ve sosyal medayada da parkın sıklıkla yer alması bunun kanıtlarıdır.   

Sosyal medya üzerinden paylaĢılan etkinliklerle daha da çok kullanıcı parka 

gelmekte ve parkın anlamı kullanıcılarla, yapılan etkinliklerle gün geçtikçe olumlu 

yönde değiĢmektedir. 2013 Haziran tarihinden sonra Maçka Demokrasi Parkı‟nın 

kullanım biçimlerinin zenginleĢtiği, parkı kullanım yoğunluğunun arttığı ve 

anlamının da paralel olarak değiĢtiği savı  bu çalıĢma sürecinde gerçekleĢtirilen 

anketler ve yarı-yapılandırılmıĢ söyleĢilerden elde edilen verilerle de 

desteklenmektedir. 

 “Görünmez Kentler” kitabında Italo Calvino, “bir kentte hayran kaldığın Ģey 

onun yedi ya da yetmiĢ yedi harikası değil, senin ona sorduğun soruya verdiği 

yanıttır ya da onun sana sorduğu ve ille de yanıtlamanı beklediği sorudur” der (1990: 

52). Maçka Demokrasi Parkı için de aynı durum geçerli gibidir. Park için 

gerçekleĢtirilen plan ve yeniden düzenleme çalıĢmaları hep “nasıl ve ne zaman 

gerçekten bir park olarak kullanılacağı” sorusununa kentliden cevap beklemiĢtir. 

Gezi Parkı Eylemleri ile oluĢan yeni park kültürü ile beraber kentlilerin “parklara 

neden gitmeli?” ve “parklarda neler yapılabilir?” gibi sorulara verdikleri yaratıcı 

cevapların Maçka Demokrasi Parkı için de yansımalarının son derece önemli olduğu, 

Gezi‟nin parkı hem kullanım zenginliği ve yoğunluğu, hem de gerçek bir kamusal 

alan olarak yeni bir anlam kazanması yolunda desteklediği görülmektedir.  KuĢkusuz 

bu yeni park kültürünün etkilerinin baĢka kent parklarına nasıl yansıdığını tartıĢacak 

çok daha kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç vardır.  
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Ekler 

Ek A Anket Soruları  

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

 

1. YaĢ aralığınız aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 18‟den küçük 

B) 18-25 

C) 26-30 

D) 31-35 

E) 36-40 

F) 41-50 

G) 51-60 

H) 60‟tan büyük 

 

2. Cinsiyetiniz nedir?  

 

A) Kadın 

B) Erkek 

 

3. Kaç yıldır Ġstanbul‟dasınız? 

 

A) 6 aydan az 

B) 6 ay-2 yıl 

C) 2- 5 yıl  

D) 5-10 yıl 

E) 10 yıldan fazla  

 

4. Parka geliĢ süreniz nedir?  

 

A) 15 dakikadan az  

B) 15-29 dakika  

C) 30-59 dakika 

D) 1-1,5 saat 

E) 1,5 saatten fazla 
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5. Maçka Parkı‟na olan mesafem önemli değil uzakta da olsam gelirim. 

  

 ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 

 

1: Tamamen katılıyorum  

2: Katılıyorum  

3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum   

4: Katılmıyorum  

5: Tamamen katılmıyorum  

 

6. Parka hangi yollarla geliyorsunuz? 

 

A) Yaya olarak 

B) Bisikletle 

C) Özel motorlu araçla 

D) Taksiyle 

E) Toplu taĢıma ile 

 

 

MAÇKA DEMOKRASĠ PARKI 

7. Sizce 2013 Haziran‟ından (Gezi Parkı DireniĢi‟nden) sonra Maçka 

Demokrasi Parkı‟nın kullanımı değiĢti mi?   

 

 ⃝  Evet ⃝Hayır  

 

8. 2013 Haziran‟ından sonra mı Maçka Parkı‟na gelmeye baĢladınız? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır  

 

9. 2013 Haziran‟ından  önce Maçka Parkı‟na akĢam geliyor muydunuz?  

 

⃝  Evet ⃝ Hayır 

 

10. 2013 Haziran‟ından sonra Maçka Parkı‟na akĢam geliyor musunuz?  

 

⃝  Evet ⃝ Hayır 
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11. 2013 Haziran‟ından önce hangi sıklıkla Maçka Parkı‟na geliyordunuz?  

 

A) Ġlk geliĢim 

B) Her gün  

C) Ġki günde bir 

D) Haftada 1-2 defa 

E) Ayda 1-2 defa 

F) Yılda 1-2 defa 

 

12. 2013 Haziran‟ından sonra hangi sıklıkla Maçka Parkı‟na geliyorsunuz?  

 

A) Ġlk geliĢim 

B) Her gün  

C) Ġki günde bir 

D) Haftada 1-2 defa 

E) Ayda 1-2 defa 

F) Yılda 1-2 defa 

 

13. 2013 Haziran‟ından önce Maçka Parkı‟nda ne kadar zaman geçiriyordunuz? 

 

A) 15 dakikadan az 

B) 15 dakika-1 saat 

C) 1-2 saat 

D) 2-5 saat 

E) 5 saatten fazla 

 

14. 2013 Haziran‟ından sonra Maçka Parkı‟nda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 

 

A) 15 dakikadan az 

B) 15 dakika-1 saat 

C) 1-2 saat 

D) 2-5 saat 

E) 5 saatten fazla 
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15. 2013 Haziran‟ından önce Maçka Parkı‟na gelme nedeniniz neydi?  

 

1: Tamamen katılıyorum  

2: Katılıyorum  

3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum   

4: Katılmıyorum    

5: Tamamen katılmıyorum  

Doğal çevre      ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Spor       ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Dinlenmek      ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Piknik yapmak      ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Ailemle güzel vakit geçirmek   ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Gazete-kitap vb. okumak    ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Çocuk oyun alanı     ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Köpeğimi gezdirmek    ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Forum toplantısı     ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

ArkadaĢ buluĢması     ⃝ 1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Organizasyonlar (kitap toplama, kıyafet satma)  ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

GeçiĢ yapmak     ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Küçük Çiftlik Park etkinliklerine katılmak ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Diğer 

Lütfen belirtiniz……………….………………  
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16. 2013 Haziran‟ından sonra Maçka Parkına gelme nedeniniz nedir?  

 

1: Tamamen katılıyorum  

2: Katılıyorum  

3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum   

4: Katılmıyorum   

5: Tamamen katılmıyorum  

Doğal çevre      ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Spor       ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Dinlenmek      ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Piknik yapmak      ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Ailemle güzel vakit geçirmek   ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Gazete-kitap vb. okumak    ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Çocuk oyun alanı     ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Köpeğimi gezdirmek    ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Forum toplantısı     ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

ArkadaĢ buluĢması     ⃝ 1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Organizasyonlar (kitap toplama, kıyafet satma)  ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

GeçiĢ yapmak     ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Küçük Çiftlik Park etkinliklerine katılmak ⃝  1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5  

Diğer 

Lütfen belirtiniz……………….………………  
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17. Eskiden Maçka Parkı korkulan bir yerdi, 2013 Haziran‟ından önce siz 

korkuyor muydunuz? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır 

 

18. Eskiden Maçka Parkı korkulan bir yerdi, Ģu anda siz korkuyor musunuz? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır 

 

19. 2013 Haziran‟ından önce Maçka Parkı‟na geldiğinizde tanıdıklarınızla 

karĢılaĢıyor muydunuz? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır  

 

20. ġu anda Maçka Parkına geldiğinizde tanıdıklarınızla karĢılaĢıyor musunuz? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır  

 

 

21. 2013 Haziran‟ından önce çoğunluklu olarak parkın hangi bölgelerini 

kullanıyordunuz? (Çoklu seçim yapılabilir) 

 

A) Sadece parkın içinden geçiĢ yapıyordum 

B) 1 no.lu bölge  

C) 2 no.lu bölge 

D) 3 no.lu bölge 

E) 4 no.lu bölge  
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22. ġu anda çoğunluklu olarak parkın hangi bölgelerini kullanıyorsunuz?                                        

(Çoklu seçim yapılabilir) 

 

A) Sadece parkın içinden geçiĢ yapıyorum 

B) 1 no.lu bölge  

C) 2 no.lu bölge 

D) 3 no.lu bölge 

E) 4 no.lu bölge 

 

 
 

23. Kendinizi bu parkın bir parçası olarak hissediyor musunuz? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır  

 

24. Parktaki diğer kiĢilerle iletiĢim kurmak istiyor musunuz? 

 

⃝  Evet ⃝ Hayır  

 

25. Parkta aynı mekanı paylaĢtığınız fakat tanımadığınız kiĢilerle iletiĢim 

kurmanız gerektiğinde kolay oluyor mu?  

 

⃝ Evet  ⃝ Hayır  

 

26. Maçka Demokrasi Parkı‟nı konu ve konum etiketiyle sosyal medyada 

belirtiyor musunuz?  

 

⃝  Evet ⃝ Hayır 
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27. Maçka Parkı‟nı hangi sosyal medya iletiĢim araçlarından takip 

ediyorsunuz? (sayfa takibi, hashtag takibi, check-in takibi vb.) 

 

A) Etmiyorum 

B) Foursquare/Swarm 

C) Facebook 

D) Twitter 

E) Instagram 

F) Diğer lütfen belirtiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


