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Öz: Bu çalıĢma, tarihsel bağlamda eğlence aktivitesinin kentsel mekândaki davranıĢ biçimlerini analiz
ederek, eğlence coğrafyasında geçekleĢen değiĢimin dinamiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Ancak değiĢim ve dönüĢüm, ne eğlence aktivitesinin mekândan bağımsız analizi ile ne de toplumsal
iliĢkilerden bağımsız salt coğrafi analizi ile açıklanabilir. Bu nedenle, çalıĢma “mekândan bağımsız
eğlence” ya da “sosyal bağlamdan bağımsız mekân” gibi formülasyonların ötesine geçebilen bir coğrafi
analiz önermektedir. Bu analiz sonucunda ise eğlence coğrafyasının kent merkezinden banliyölere ve kent
çeperine taĢınarak desantralize olurken deneyimlenme biçiminin de toplumsallaĢmanın mekânından
tüketiminin mekânına doğru bir evirilme yaĢadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Eğlence-dinlence coğrafyası, desantralizasyon (adem-i merkeziyet), Ankara
Abstract: This study aims to reveal the dynamics of the change in leisure geography by analyzing
behavior patterns of leisure activity in urban space in a historical context. However, the change and
transformation cannot be analyzed either by a spaceless analysis of leisure activity or by a pure
geographical analysis independent from social relations. For this reason, this study proposes a
geographical analysis that goes beyond the so-called formulations of “spaceless leisure” or “space
without its social context”. As a result of this analysis it is deduced that while leisure geography has
decentralized as moving out from the city center to the suburbs and the urban periphery, at the same time
the way of experiencing leisure has changed from socialization space to consumption space.
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1. GiriĢ
Kentsel eğlence-dinlence aktivitesinin değiĢen coğrafyasına odaklanan bu çalıĢma
iki temel varsayım üzerine inĢa edilmiĢtir. Ġlk varsayıma göre, eğlence coğrafyasının oluĢumu
ve değiĢim-dönüĢümü sosyomekânsal bir süreçtir. Eğlence aktivitesi ile kent mekânı arasında
diyalektik bir iliĢki vardır: eğlence aktivitesi kentte kendine uygun mekânlar üretirken kent
mekânının belirli özellikleri de eğlence aktivitesinin geliĢimi için olanaklar sunmaktadır. Aynı
Ģekilde, kent, eğlence aktivitesi için mekânlar üretir ve daha sonrasında ise bu üretilen
mekânlar kentin yeniden üretimine katkıda bulunmaktadır. Bu sürekli devam eden bir süreçtir
ve eğlence aktivitesi ile kent mekânı arasındaki diyalektik iliĢkinin bir sonucudur. Dolayısıyla
eğlence-dinlence coğrafyasının oluĢumu fiziksel mekân ile toplumsal iliĢkilerin diyalektiği
içinden düĢünülmelidir. Bu çalıĢmada eğlence-dinlence coğrafyasının değiĢimini, ne sadece
fiziksel coğrafyanın değiĢimi üzerinden öyküleme ne de toplumsal iliĢkilerin değiĢiminin
mekândan bağımsız kavramsallaĢtırılması üzerinden yorumlama yoluna baĢvurulmaktadır.
Ġkinci varsayımla eğlence coğrafyasının tarihsel olarak (yeniden)üretilmekte olduğu
kabul edilmektedir. Günümüz eğlence coğrafyası, birbiri üzerine binen ve birbirleriyle iliĢkili
tarihsel gerçeklikler üzerine inĢa edilmiĢtir. Eğlence coğrafyasının durağan bir doğası ve sabit
özellikleri yoktur, aksine eğlence coğrafyası hiç bitmeyen bir değiĢim ve dönüĢüm ve
karmaĢık bağımlılıklar sürecinde yapılandırılmaktadır. Bu nedenle, günümüz eğlence
coğrafyasının yapısını anlamak için eğlence coğrafyasının değiĢim ve dönüĢümü tarihsel bir
bağlamda analiz edilmelidir. Dolayısıyla çalıĢma eğlence-dinlence öğesinin günümüzdeki
coğrafi dağılımına odaklanmak yerine tarihsel bağlam içinde kentleĢme sürecindeki
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değiĢimine ve dönüĢümüne2 odaklanmayı tercih etmektedir. Zira yalnızca bugünün eğlence
coğrafyasını anlatan bir kesit analizi, bugünkü durumun tarihsel olarak üstüste binen
gerçeklikler üzerine kurulu olduğunu gözardı edecektir.
Cumhuriyet Ankara‟sının tarihinde eğlencenin değiĢen coğrafyası, eğlence aktivitesi
ile kentsel mekân arasındaki diyalektik iliĢki açısından detaylı olarak incelenmiĢ 3 ve bu
inceleme sonucunda eğlence coğrafyasının oluĢumunu ve dönüĢümünü etkileyen iki kırılma
noktası tespit edilmiĢtir: 1950 ve 1980.
Ancak dönemlere geçmeden önce eğlence-dinlence coğrafyasının oluĢumunu etkileyen
faktörler (konum, eriĢebilirlik vb.) üzerinde durulacaktır.
2. Eğlence-Dinlence Coğrafyası
Tarih boyunca eğlence-dinlence mekânları kent merkezinde yer seçme eğilimi
içinde olmuĢtur. Kentin toplanma alanı, kalbi olan kent merkezleri eğlence-dinlence
aktivitelerine ev sahipliği yapmıĢtır. EriĢebilirliğin en yüksek olduğu, ticaret, finans gibi
hizmetlerin yoğunlaĢtığı coğrafya olarak kent merkezlerindeki yer değiĢtirme/kayma veya
desantralizasyon süreçleri, eğlence-dinlence aktivitesinin coğrafya değiĢtirmesi ile doğrudan
iliĢkilidir. Kent merkezinin yer değiĢtirmesi, eğlence-dinlence öğesinin de coğrafya
değiĢtirmesine neden olabileceği gibi prestij unsuru merkezlik iĢlevlerinden olan eğlencedinlence öğesinin yer seçtiği coğrafya da zamanla merkezlik özelliği kazanabilmektedir. Bu
durum eğlence-dinlence aktivitesi ile kent mekânı arasındaki diyalektik iliĢkinin bir
sonucudur.
Eğlence-dinlence aktivitesinin piyasa-güdümlü özelliği gereği, kentsel eğlencedinlence öğesi kentte özellikle prestijli coğrafyaları kendine mekân edinmektedir. Kentte
prestijli coğrafyanın yer değiĢtirmesi sonucu eğlence-dinlence öğesi de kentte yer
değiĢtirmektedir. Bu değiĢim eski bir eğlence biçiminin coğrafya değiĢtirmesi Ģeklinde
olabileceği gibi yeni bir coğrafyada yeni bir eğlence biçiminin veya eski coğrafyada yeni bir
eğlence biçiminin üretilmesi Ģeklinde de olabilmektedir. Eğlence-dinlence aktivitesi ile kent
mekânı arasındaki diyalektik iliĢkinin diğer tarafından bakıldığında ise eğlence öğesinin yer
seçtiği coğrafyaların zamanla prestijli coğrafyalara dönüĢtüğü görülmektedir. Diğer bir
ifadeyle, eğlence-dinlence öğesinin kentin bir bölgesinde kümelenmesi o bölgeyi prestij
unsuru bir coğrafyaya dönüĢtürmektedir.
Orta ve üst sınıfların kentsel hareketliliği, eğlence coğrafyasının oluĢum ve
değiĢimini etkileyen diğer bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eğlence-dinlence öğesi
doğası gereği alıcısı olan ilgili sınıfın üyelerine yakın konumlanmaktadır. Bu nedenle, gerekli
boĢ zamana ve harcanabilir gelire sahip olan orta ve üst sınıf mensuplarının kentsel
mekândaki hareket örüntüleri de eğlence coğrafyasının biçimlenmesinde belirleyici
olmaktadır. Örneğin günümüzün kentinde eğlence-dinlence mekânları, kentin
desantralizasyonu ile birlikte kent içinden kent çeperine taĢınan orta ve üst sınıf konut
bölgelerine yakın coğrafyalarda yer seçmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla, orta ve üst sınıfların
banliyöleĢme hareketleri eğlence coğrafyasını değiĢtirmiĢ ve dönüĢtürmüĢtür.
Kentsel eğlence-dinlence öğesinin kent merkezi gibi yüksek eriĢebilirliğe sahip bir
coğrafyadan çıkarak kent çeperinde dağınık ve geliĢigüzel saçılmıĢ coğrafyalarda
kümelenmesi eriĢilebilirliğini sınırlandırmıĢtır. Daha çok araba sahipliliğine bağımlı ve sınırlı
eriĢebilirliğe sahip desantre eğlence coğrafyaları kentsel ayrıĢmanın artmasına neden
olmuĢtur. Yüksek eriĢebilirliğe sahip eğlence coğrafyasında tüm sosyal sınıflar biraraya gelip
toplumsal farklılaĢmalar görünürlük kazanırken, sınırlı eriĢilebilirliğe sahip eğlence
Anahtar kavram “değiĢim”dir. Ancak, değiĢim, ani kırılmalar Ģeklinde bir dönemin bitip yepyeni bir
dönemin baĢlaması anlamına gelmemektedir. Bir önceki dönemin özellikleri hala var olabilir; değiĢim
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coğrafyaları sadece ilgili sınıfa hitap etmektedir. Dolayıyla eğlence-dinlence coğrafyasının
eriĢilebilirliği ile kentsel ayrıĢmanın keskinleĢmesi arasında doğrudan bir iliĢki
bulunmaktadır.
3. Ankara Örneği
Cumhuriyet dönemi Ankara‟sında eğlence coğrafyasının 1920‟lerden günümüze
kadar olan değiĢim ve dönüĢüm serüvenini, üç dönem altında analiz edilmiĢtir: 1923-1950,
1950-1980, ve 1980-2010‟lar.
3.1. 1923-1950 Erken Cumhuriyet Dönemi: Tek Merkezli Kent, Tek EğlenceDinlence Coğrafyası
1923‟te ulus devletin baĢkenti olarak tayin edilen Ankara, hem Anadolu‟nun
kentleĢmesine öncülük edecek “modern bir kent” ve hem de “planlı bir baĢkent” olarak
kurgulanmıĢtır. Ancak, Ankara modern ve planlı bir baĢkent olarak inĢa edilirken aynı
zamanda modern yaĢam biçiminin inĢa edileceği mekân olarak tasavvur edilmiĢtir. Bu
nedenle, modern yaĢam biçiminin gerektirdiği alıĢkanlık ve davranıĢ örüntülerinin
deneyimleneceği ve sergileneceği sahne olarak eğlence mekânlarının üretimi rejimin baĢarıya
ulaĢması için son derece önemli addedilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, yeni yaĢam biçiminin inĢa
edileceği ve Cumhuriyet‟in modern yurttaĢının yetiĢtirileceği mekânlar olarak kentsel
eğlence-dinlence mekânlarının üretimi Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin modernleĢme
projesinin önemli bir ayağını oluĢturmaktadır. Bu dönemde eğlence-dinlence mekânları
gerçekleĢmesi hedeflenen toplumsal dönüĢümün bir aracı olarak görülmüĢ ve dolayısıyla bu
mekânlar “toplumsallaĢmanın mekânları” olarak tasarlanmıĢtır.
Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde modern eğlence coğrafyasının inĢasını üç faktör
belirlemiĢtir. Ġlk faktör, ülkenin geri kalanı için “model bir kent” inĢa edilmek istenmesi
nedeniyle Ankara‟ya atfedilen önemdir. Ġkinci faktör, piyasayı denetleyici ve destekleyici
olarak devletin eğlence mekânı arzındaki etkinliğidir. Devletin sosyal hayata direkt
müdahalesi sonucunda eğlence mekânların çoğunun devlet desteğiyle faaliyete geçtiğine tanık
olunmaktadır. Üçüncü faktör ise kent planlarının eğlence arzı/sunumundaki ağırlıklı
belirleyici rolüdür. Ankara “planlı bir baĢkent” olarak kurgulanıp planlanırken eğlence
aktivitesi de hem ideolojik olarak hem de mekânsal olarak planlanmıĢtır. Gerek 1924 -1925
Lörcher Plan‟ında gerekse 1932 Jansen Planı‟nda (Jansen, 1937) eğlence aktivitesi, modern
kentin yapısal bir elemanı olarak ele alınmıĢ ve kent, kamusal eğlence mekânları sunacak
Ģekilde tasarlanmıĢtır. Kentin omurgası olarak kurgulanan Atatürk Bulvarı üzerine
yerleĢtirilen meydanlar ve meydanları çevreleyen parkların tasarımı, bu mekânların
toplumsallaĢma ve etkileĢim mekânları olarak kurgulandığını göstermektedir. Bu meydanlar
yeni Meclis‟ten itibaren sırasıyla Cumhuriyet veya KurtuluĢ (Ģimdiki adıyla Kızılay)
Meydanı, Zafer Meydanı, Sıhhiye Meydanı, Hakimiyet-i Milliye veya Millet Meydanı‟dır
(Ģimdiki adıyla Ulus Meydanı).
Özellikle 1920lerin sonlarından itibaren üretilen modern eğlence mekânlarının
kümelendiği coğrafya Hakimiyet-i Milliye Meydanı ve yakın çevresi olmuĢtur. 1930‟larda
Ulus hem kentin merkezi hem de eğlence-dinlence aktivitelerinin yoğunlaĢtığı coğrafyadır.
Dolayısıyla kentin sosyal yaĢamı Ulus‟ta Hakimiyet-i Milliye Meydanı ile Anafartalar
Caddesi‟nde sürmektedir. Özellikle Meclis‟in karĢısındaki “üçgen ada” milletvekillerinin de
meclis dıĢındaki zamanlarını geçirdikleri bir eğlence-dinlence odağı gibi iĢlevlendirilmiĢtir.
Ankara Palas, Karpiç, Anadolu kulübü, Millet Bahçesi ve 1940‟ların sonunda kentin hayatına
giren Küçük Tiyatro bu üçgeni tanımlayan eğlence mekânlarıdır. Bu üçgenin doğusundaki
Anafartalar Caddesi üzerinde Ġstanbul Pastanesi, Kulüp Sineması, Yeni Sinema ve kahveler
yer almakta iken kuzeyindeki Çankırı Caddesi üzerinde ise bar ve pavyonlar yer seçmiĢtir.
Kent merkezinde kümelenen bu eğlence mekânları dıĢında Maltepe‟de Bomonti Gazinosu,
Hâkimiyet-i Milliye Meydanı‟nın güneyinde Halkevi ve kentin batısında modern bir çiftlik
kurma gayesinin yanında önemli bir eğlence-dinlence mekânı olan Gazi Çiftliği yer
almaktadır. EriĢebilirlik bu dönemin eğlence coğrafyasının oluĢumunda önemli bir faktör
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eğlence mekânları tek merkezli kent yapısına koĢut Ulus‟da
kentin en eriĢebilir coğrafyasında kümelenmektedir.
247

ġekil 1. 1923-1940 Dönemi Eğlence-Dinlence Coğrafyası

Ancak 1930‟ların ikinci yarısından itibaren eğlence mekânları, bahçe kent
ütopyasına göre tasarlanan YeniĢehir konut bölgesinde yer seçmeye baĢlamıĢtır. Ankara nasıl
Avrupa örnek alınarak, Türkiye‟nin geri kalanı için kurgulanan model bir kent ise, YeniĢehir
de Ankara‟nın modern mekânsal kurgusunun hayata geçirildiği ve idealleĢtirilen modern
yaĢam biçiminin deneyimlendiği örnek yaĢam alanı olarak kurgulanmıĢtır. Modern bulvarları
ve modern kentsel parkları ile Ankaralı‟lar için YeniĢehir‟in bizatihi kendisi bir eğlencedinlence mekânına iĢaret etmekle birlikte aynı zamanda sunduğu kentsel çevre eğlencedinlence aktivitelerinin geliĢimi için olanaklar sunmaktadır. Üst gelir grubunun ikamet ettiği
prestijli coğrafya olarak YeniĢehir, eğlence-dinlence aktivitelerini kendine çekmeye
baĢlamıĢtır. Nitekim 1936‟da YeniĢehir‟de dükkan izinlerinin verilmesini müteakip kentin
tarihinde simgeleĢen mekânlardan olan Özen ve Kutlu Pastaneleri‟nin, nam-ı diğer “bulvar
kafeleri”nin burada yer seçtiği görülmektedir.
1940‟lara gelindiğinde Ulus hala kentin merkezi, sosyal yaĢamın kalbidir ancak
YeniĢehir, Jansen planında öngörülmeyen bir Ģekilde bir alt merkez niteliği kazanmaktadır.
1940‟larda oluĢumunu tamamlayan YeniĢehir, kentin bir alt merkezi olarak, asıl merkez olan
Ulus‟dan merkezlik iĢlevlerini çalmaya baĢlamıĢtır. YeniĢehir‟in Ulus‟dan kopardığı ilk
merkezlik iĢlevleri ise önemli bir toplumsallaĢma mekânı olan eğlence-dinlence mekânlarıdır.
1940‟larda “bulvar kafeleri”nin dıĢında sinemaların da YeniĢehir‟de yer seçmeye baĢladığına
tanık olunmaktadır. Önce 1939‟da Ulus Sineması (Ragıp Sosyal Apartmanı‟nın altında), daha
sonra 1944-45‟de Sıhhiye‟de Ankara Sineması ve 1949‟da Büyük Sinema (bugünkü
kuyumcular çarĢısının olduğu yerde) açılmıĢtır. Diğer yandan, Ulus‟da Karpiç hala “devlet
lokantası” vasfı ile üst düzey bürokratlara hizmet vermekte iken, bu efsanevi restoranın
ürettiği eğlence biçimini yaymaya dönük, Karpiç‟in Ģef garsonu Serge, Soysal Apartmanı‟nın
altında Süreyya‟yı açmıĢtır. Süreyya Pavyonu da Karpiç gibi kentin üst sınıfına mensup
müdavimlerine hizmet vermektedir. Ulus‟un prestij unsuru eğlence-dinlence öğeleri, kentin
yeni prestijli coğrafyasında yeniden üretilerek eğlence coğrafyasının değiĢim sürecini
baĢlatmıĢtır.
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ġekil 2. 1940-1950 Dönemi Eğlence-Dinlence Coğrafyası

1940‟ların sonunda kentin tiyatro ve opera gibi kültürel mekânları da oluĢumunu
tamamlamıĢtır. Tiyatro ve Opera için bir mekân üretilmeden önce Halkevi bu iĢlevi yerine
getirmiĢtir4. Bir oyunda kostüm ve malzeme deposu olarak kullanılan Evkaf apartmanının alt
katı tadil edilerek “Küçük Tiyatro” açılmıĢtır. Kent, ikinci tiyatro ve opera sahnesine ise
“Sergievi”nin orjinal mimari projesi değiĢtirilerek “Büyük Tiyatro” adı altında yeniden
açılması ile kavuĢmuĢtur. Günümüzde de opera meydanı olarak anılan bu coğrafya, 1940‟ların
sonunda kültürel aktivitelerin kümelendiği bir alan olarak üretilmiĢtir. Bu kültürel odağın
hemen karĢısında ise Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin en popüler mirası olan Gençlik Parkı
1943 yılında açılmıĢtır. ġehir merkezinde bu kadar büyük bir kentsel parkın, Ġncesu‟nun
taĢkın alanı olan bataklık 270.000 metrekare arazi üzerinde 600 bin liralık, dönemin
koĢullarına göre oldukça büyük bir bütçe ile oluĢturulması (Aydın vd., 2005) kentsel eğlencedinlence öğesinin toplumsallaĢma mekânı olarak kurgulandığının en açık ifadesidir.
3.2. 1950-1980 Dönemi: Eğlence-Dinlence Coğrafyasında Ġkililik
1950‟lerde Türkiye‟nin değiĢen politik profilinde, Ankara‟yı ülkenin geri kalanı için
“model bir kent” ve “planlı bir baĢkent” olarak inĢa etme kaygısı güden devletçi politikaların
terk edilmesi, hızlı kentleĢme ve gecekondulaĢmanın hız kazanması ile birleĢince kentin
fiziksel ve toplumsal kurgusunda önemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Ankara, 1950‟de
liberalizm, muhafazakârlık ve milliyetçilik söylemine sahip Demokrat Parti‟nin gündeminde
önceliğini kaybetmiĢtir. Planlama kurumu Ankara‟nın geliĢimi üzerindeki etkinliğini yitirmiĢ,
kentin geliĢimi piyasa koĢullarına bırakılmıĢtır. Jansen Planı‟na göre 1978‟de eriĢilmesi
öngörülen nüfusa daha 1950‟lerin baĢında ulaĢan Ankara, yapılı çevrede kentsel yoğunluğu
artırma baskılarına maruz kalmıĢtır. Plan modifikasyonları ile modern Ģehirciliğin yıkıcı yönü
ile tanıĢan kent sürekli “yıkılıp-yeniden yapılma” sürecine girmiĢtir. Bu sürecin eğlence
coğrafyasının konfigürasyonu üzerinde de çok önemli etkileri olmuĢtur. DeğiĢen
konjonktürde planlama kurumunun, eğlence aktivitesinin sosyomekânsal biçimleniĢindeki
4

Halkevi, 1932-1951 yılları arasında 105 oyun sahneye koymuĢtur (Aydın vd., 2005).
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etkinliği de azalmıĢ, kentin eğlence coğrafyası, piyasa koĢulları altında sürekli yık-yap
sürecinden geçen kentsel çevrede biçimlenmiĢtir.

ġekil 3. 1950-1960 Dönemi Eğlence-Dinlence Coğrafyası

1940‟lardan itibaren prestijli merkez iĢlevlerini yavaĢ yavaĢ Kızılay‟a kaptırmaya
baĢlayan Ulus‟da 1950‟lerle birlikte birçok eğlence-dinlence mekânının daha kentin sosyal
yaĢamından silindiğine tanık olunmuĢtur: Ġstanbul Pastanesi (1923-1955; Hakimiyet-i Milliye
Meydanında, Anafartalar Caddesi‟nin sağ köĢesinde yer alan pastane, 1923den beri kentin
eğlence hayatında bir nevi münevverler kulübü niteliğindeydi; Ulus iĢ hanını inĢa etme amaçlı
yıkılmıĢtır); Tanzimat etkisini taĢıyan, Cumhuriyet öncesi döneme ait tek eğlence-dinlence
mekânı olan Millet Bahçesi (parkın üzerine uçak kazasının enkazı düĢmüĢ daha sonra ise
yıllarca bahçe bakımsız kalmıĢtır; bugünkü 100.yıl ÇarĢısının yapılması ile de tamamen yok
edilmiĢtir); Yeni Sinema (1930-1956; kentin ilk modern sineması 1956‟da kapanmıĢtır).
1950‟lerde yeni eğlence biçimlerinin yeni coğrafyası “YeniĢehir-Kızılay” olmuĢtur.
Eğlence mekânlarının coğrafi dağılımına bakıldığında 1950‟li yıllarda açılan çoğu mekânın
YeniĢehir‟de yer seçtiği gözlemlenmektedir. Merkezlik iĢlevlerini de Ulus‟dan çalmaya
baĢlayan YeniĢehir, kentsel eğlence-dinlence öğesinin yoğunlaĢtığı ve kümelendiği coğrafya
olmuĢtur. Nitekim 1957 Yücel-Uybadin Planı YeniĢehir‟in giderek MĠA (Merkezi ĠĢ Alanı)
özellikleri sergilemeye baĢladığını öngörememiĢ, Ulus‟un merkez iĢlevlerini sürdüreceğini,
Kızılay‟da ise bürolar, eğlence yerleri, lokanta ve gazinoların yoğunlaĢacağını öngörmüĢtür
(Yücel- Uybadin, 1957). Eğlence-dinlence aktivitesi, daha önce bahsedildiği gibi kentin
prestijli coğrafyalarında yer seçme eğiliminde olmuĢtur. YeniĢehir-Kızılay prestij kazanırken,
eğlence-dinlence öğesi de coğrafya değiĢtirmeye baĢlamıĢtır.
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ġekil 4. 1960-1970 Dönemi Eğlence-Dinlence Coğrafyası

1960‟da TBMM‟nin de Kızılay‟a gelmesiyle birlikte Ulus banka merkezi gibi MĠA
iĢlevlerini dahi bünyesinde tutamaz hale gelirken, Kızılay önemli bir alt merkez olmaktan
çıkıp, MĠA özellikleri sergilemeye baĢlamıĢtır (Bademli, 1987). Kentin toplumsallaĢma,
toplanma, kamusal mekânları olarak kentin kalbinin attığı coğrafyaları belirleyen eğlencedinlence mekânları da Kızılay‟da yoğunlaĢmıĢ, hatta Kavaklıdere‟ye doğru yayılmaya
baĢlamıĢtır. Ancak Kavaklıdere geliĢmesi Kızılay gibi sıçramalı bir geliĢme değil, Kızılay‟ın
bir uzantısı gibi geliĢmektedir. Ġkili kent yapısının sonucu olarak kuzeydeki alt gelir
gruplarının itmesi, güneydeki üst gelir grupları çekmesi sonucu Ulus‟daki eğlence mekânları
azalırken veya dönüĢürken, Kızılay-Kavaklıdere hattı eğlence-dinlence öğesinin yoğunlaĢtığı
ve kümelendiği coğrafya haline gelmiĢtir. Eğlence-dinlence coğrafyası, yeterli harcanabilir
gelire ve iĢ dıĢı boĢ zamana malik olan sosyal sınıfların kentteki yer seçimleri ile iliĢkili bir
Ģekilde biçimlenmektedir. Bu durum da eğlence-dinlence mekânlarının kentte üst gelir
gruplarının kentsel hareketliliğini takip eden bir coğrafi dağılım arz etmelerine neden
olmaktadır.
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ġekil 5. 1970-1980 Dönemi Eğlence-Dinlence Coğrafyası

1970‟lere gelindiğinde ise iki Ankara‟dan ve iki kent merkezinden bahsedilmeye
baĢlanmıĢ, Eski Ankara mekân ve nüfus bakımından önemsizleĢmiĢ, üçüncü Ankaralılarla –
gecekondu nüfusu ile – bir anılır olmuĢtur (Bademli, 1987). Toplumsal yapıdaki ayrıĢma ikili
kent merkezi yapısında ifadesini bulmuĢtur. Ġkili yapı içinde Ulus daha çok geleneksel
iĢlevlerin yoğunlaĢtığı merkez iken, Kızılay‟da modern iĢlevler kümelenmiĢtir. Ayrıca Ankara
kent merkezindeki ikili yapı, Ġstanbul ve Ġzmir‟deki gibi birbirine eklemlenmek yerine iki
merkez bölgesi arasındaki büyük kamusal kullanımlar nedeniyle birbirinden kopuk bir yapı
arz etmektedir (Bademli, 1987). Ġkili yapının bu kopukluğu eğlence mekânlarının coğrafi
dağılımına da yansımıĢ, eğlence-dinlence öğesi 1970‟lerle birlikte Ulus‟la bağlarını
koparmıĢtır. Eğlence-dinlence mekânlarının geliĢme yönü üst gelir gruplarının yer seçtiği
kentin güneyi, Kavaklıdere istikameti olmuĢtur.
Kentte sinema salonlarının yaygınlaĢması 1960‟larda baĢlamıĢ 1970‟lerde doruk
noktasına ulaĢmıĢtır. 1976 tarihli halihazır haritasından, her mahallede bir sinema salonunun
var olduğu gözlemlenmektedir. Kent merkezi ile iliĢkileri zayıf olan gecekondu mahallerinde
en önemli eğlence-dinlence mekânı olarak sinema salonları göze çarpmaktadır (Bkz. ġekil.5).
Bir toplumsallaĢma biçimi olarak sinemaya gitmek “yeni kentlilerin” de gündelik hayatının
önemli bir parçası haline gelmiĢtir. Ancak 1970‟lerin sonu ile gerek televizyonun
yaygınlaĢması gerekse sokaktaki siyasal Ģiddet kentlilerin kamusal mekânlardan çekilmelerine
neden olacak, sinema salonları hızla kapanacaktır. 1970 DĠE verilerine göre kentte toplam
157 sinema salonu bulunmaktadır. Bunların 86sı 3. Sınıf, 8i 2. Sınıf ve 63ü 1. Sınıf
kapsamında değerlendirilmiĢtir (DĠE, 1970 Kültür ve Eğlence Ġstatistikleri).
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3.3. 1980-2010lar: Eğlence - Dinlencenin Yeni Coğrafyası olarak AVM’ler
1980‟lerde kentlerde yaĢanan sosyal ve ekonomik yeniden yapılanma süreci ile
birlikte, kentsel eğlence-dinlence öğesi de dâhil toplumsal yaĢamın her alanında radikal
değiĢim ve dönüĢümler meydana gelmiĢtir. Tekeli‟nin (2009) de ifade ettiği gibi 1980‟lerden
sonra sermaye ve nüfusun kent mekânındaki dağılımı çok farklı bir hal alırken kentsel
planlama da daha önce hiç olmadığı kadar parçacı bir yaklaĢım içine girmiĢtir. Parçacı
planlama yaklaĢımının bir sonucu olarak kentler kontrolsüz büyümeye ve saçılmaya
baĢlamıĢtır. Ankara kentinin de, 2007 yılında onanan 2023 Ankara Nazım Planı‟na kadar,
AMANPB 1990 Planı temel alınarak üretilen mevzi planlarla kentsel geliĢimine yön
verilmiĢtir. Planlamanın kent formunu denetleme ve kentsel büyümeye yön vermedeki
etkinliği azaldıkça kentin geliĢimi de daha çok piyasa mekanizması tarafından yönlendirilir
hale gelmiĢtir. Bunun sonucunda kentsel yapı segrege coğrafyalara bölünmüĢ ve kent merkezi
çözülme sürecine girmiĢtir. Mevzi planlarla geliĢigüzel saçılan ve yayılan kentte, eğlencedinlence öğesi de kent merkezinden çıkarılıp banliyölere taĢınmıĢ ve sınıf temelinde ayrıĢmıĢ
eğlence coğrafyaları üretilmiĢtir.
1980‟lerin sonunda gerçekleĢen tam ekonomik liberalizasyon ile birlikte devletçi
politikaların tamamen terk edilmesi ve kentsel planlamanın eğlence-dinlence arzını
yönlendirmede yetersiz kalması, eğlence mekânlarının üretim arzının devletten ziyade piyasa
tarafından karĢılanmasına ve eğlencenin artan metalaĢması ve ticarileĢmesine neden olmuĢtur.
Bu süreçte parçacı planlama anlayıĢı hem kentin hem de eğlence-dinlence öğesinin bütüncül
politikalarla ele alınmasını engellemiĢ, bununla birlikte, eğlence coğrafyasının piyasa
mekanizması tarafından biçimlendirilmesi sonucunu doğurmuĢtur.
Bu dönemde de eğlence coğrafyasının geliĢimi kent merkezinde yaĢanan değiĢim ve
dönüĢümlerle paralellik arz etmektedir. 1980 sonrası Kızılay merkez bölgesi MĠA
faaliyetlerinin yoğunluğu açısından Ulus merkez bölgesini geçmiĢtir. Karar merkezleri, prestij
ticaret ve seçkin hizmetler Kızılay bölgesinde yoğunlaĢırken, Ulus merkez bölgesinde düĢük
gelir gruplarına ve kırsal bölgeye dönük ticaret ve hizmet iĢlevleri ile toptan ticaret ve
depolama iĢlevleri uzmanlaĢmıĢtır (Bademli, 1987). Kızılay merkez bölgesinin prestijinin
artmasında kamusal kullanımların EskiĢehir Yolu üzerinde yer seçmeye baĢlamasının da
etkisi vardır.
Kuzey batı yönünde geliĢme gösteren Ulus merkez bölgesinin aksine Kızılay
merkez bölgesi güneydeki Çankaya doğrultusunda geliĢme göstermeye devam etmiĢtir.
Bunun sonucunda da 1970‟lerin geleneksel merkez Ulus - modern merkez Kızılay ikiliği,
1980‟lerde üçlü bir yapıya dönüĢmüĢtür: Ulus - Kızılay - Tunalı. Kent merkezinin güney
uzantısı olan Tunalı merkez geliĢmesi, AMANPB 1990 planında öngörülmeyen bir geliĢmedir
(AMANPB, 1977). Eğlence-dinlence coğrafyası da bu üçlü yapıya koĢut biçimlenmiĢtir:
prestij unsuru eğlence-dinlence aktiviteleri Kızılay‟dan koparak Tunalı merkez geliĢmesi
doğrultusunda yer seçmeye baĢlamıĢtır. Üçlü yapı, Ankara‟nın ilk alıĢveriĢ merkezlerinin bu
bölgede faaliyete geçmesiyle iyice güçlenmiĢtir: Atakule (1989) ve Karum (1995).
Kentin desantralizasyonuna koĢut üst gelir gruplarının kentin güneybatı koridorunda
yer seçmeleri ve kamusal kullanımların EskiĢehir Yolu üzerinde konumlandırılmaları
sonucunda eğlencenin yeni coğrafyaları olarak “alıĢveriĢ merkezleri” kent yaĢamına girmiĢtir.
“Galleria AlıĢveriĢ Merkezi”nin 1995 yılında kentin güneybatı koridorunda açılmasını
müteakip ise özelikle 2000‟li yıllarla birlikte kent çeperinde birbiri ardına, eğlencenin yeni
coğrafyaları olarak yeni alıĢveriĢ merkezleri açılmaya baĢlamıĢtır.
Yeni odak noktaları haline gelen alıĢveriĢ merkezlerinin geliĢimi kentsel ayrıĢmanın
daha fazla derinleĢmesine neden olduğu gibi 1990‟ların sonlarından itibaren kent merkezinin
çözülme sürecini de baĢlatmıĢtır. Böylelikle 1980‟lerin üçlü yapısına dördüncüsü eklenmiĢtir:
alıĢveriĢ merkezi (AVM). AlıĢveriĢ merkezi, eğlence mekânlarını kent merkezinden birer
birer kopararak bünyesinde toplamıĢ ve kent merkezini simule ederek günümüzün kentinde
bir fenomen haline gelmiĢtir. Kentlinin, bir nevi kent merkezi ambiyansı sunan alıĢveriĢ
merkezlerini deneyimlemesi teĢvik edilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak, kent merkezi gibi yüksek
eriĢebilirliğe sahip olmayan alıĢveriĢ merkezlerine eriĢim genellikle araba sahipliliğine
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bağımlı olmaktadır. Ayrıca, alıĢveriĢ merkezleri gerçek anlamda kamusal mekânlar değildir;
alıĢveriĢ merkezleri tamamen özel mülkiyette olan ve eriĢimi kontrol edilen mekânlardır.

ġekil 6. Eğlence-Dinlencenin Yeni Coğrafyası: AVM‟ler

Sonuç olarak, kentsel eğlence-dinlence öğesi, kent merkezi gibi eriĢebilir bir
coğrafyadan alıĢveriĢ merkezlerine taĢınarak veya kent çeperinde geliĢigüzel desantre yerlerde
kümelenerek coğrafya değiĢtirmiĢtir. Ancak değiĢen sadece eğlence-dinlence öğesinin
coğrafyası değildir, anlamı ve biçimi de büyük bir değiĢime uğramıĢtır. Zira eğlencenindinlence aktivitesinin artan metalaĢması sonucu eğlenme deneyiminin içeriği de değiĢmiĢ,
eğlence aktivitesi tüketim eylemi ile eĢleĢir olmuĢtur. Daha önceki dönemlerde
toplumsallaĢma - etkileĢim mekânı olarak kurgulanan eğlence-dinlence mekânları, değiĢen
anlamı doğrultusunda tüketim mekânı olarak kurgulanmaya baĢlamıĢtır. Nitekim Erken
Cumhuriyet döneminde Gazi Çiftliği‟nde üretim ile eğlence-dinlence aktivitesi aynı mekânda
buluĢurken, günümüz Ankara‟sında eğlence aktivitesi tüketim deneyimi ile aynı mekânda,
alıĢveriĢ merkezlerinde biraraya gelmektedir. Bu nedenle, değiĢen anlamı ve coğrafyası
arasındaki diyalektik iliĢki gereği eğlence-dinlence öğesi tüketim eylemi ile iç içe geçmiĢ bir
Ģekilde alıĢveriĢ merkezlerinde yer seçmeye baĢlamıĢtır.
4. Sonuç
Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde toplumsal dönüĢümün aracı olarak görülen eğlencedinlence öğesi “toplumsallaĢma ve etkileĢim mekânı” olarak kurgulanmıĢ ve bu kurguya
uygun olarak eğlence-dinlence coğrafyası kent merkezi ve yakın çeperinde biçimlenmiĢtir.
1930‟larda Ulus hem kentin merkezi hem de eğlence-dinlence aktivitelerinin kümelendiği
coğrafya iken 1940‟larla birlikte YeniĢehir hem alt merkez niteliği kazanmıĢ hem de eğlencedinlence mekânlarının yeni coğrafyası haline gelmiĢtir. Böylece, prestij unsuru eğlencedinlence öğelerinin Ulus‟u terk ederek kentin yeni prestijli coğrafyası olan YeniĢehir‟de
yeniden üretilmesi, eğlence-dinlence coğrafyasının değiĢim sürecini baĢlatmıĢtır.
1950 sonrası kentsel eğlence-dinlence öğesini “toplumsallaĢma mekânı” olarak
kurgulayan “siyasi ideal” terk edilmiĢ, eğlence-dinlence coğrafyasının konfigürasyonu daha
çok piyasa mekanizması tarafından belirlenmeye baĢlamıĢtır. Bu konjonktürde, 1940‟larda
baĢlayan eğilim süreklilik kazanmıĢ ve merkezlik iĢlevlerini de Ulus‟dan çalmaya baĢlayan
YeniĢehir, kentsel eğlence-dinlence öğesinin kümelendiği ve yoğunlaĢtığı coğrafya olmuĢtur.
1960‟larda ikili merkez yapısı (Ulus – Kızılay) belirginlik kazanırken, bu yapıya koĢut ikili
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eğlence coğrafyası ortaya çıkmıĢtır. 1970‟lerle birlikte prestijli eğlence-dinlence aktiviteleri
Ulus‟la bağlarını tamamen koparırken eğlence-dinlence coğrafyasının geliĢme yönü üst gelir
gruplarının yer seçtiği kentin güneyi, Kavaklıdere olmuĢtur. Ancak bu dönemde, keskin
coğrafi ayrımlara sahip eğlence coğrafyaları henüz ortaya çıkmamıĢ ve kentsel eğlencedinlence öğesi Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde üretilen kamusal eğlence-dinlence mekânları
sayesinde hala kent için bir “etkileĢim mekânı” gibi iĢlev görmüĢtür. Ayrıca, kentsel
ayrıĢmaya ket vuran, eğlence mekânlarının fiziksel yakınlık ve eriĢebilirlik gibi nitelikleri, bu
dönemde hala varlığını sürdürmektedir.
1980 sonrası merkezlik iĢlevlerinin yoğunluğu açısından Ulus‟u geçen Kızılay
merkez bölgesi, güney istikametinde geliĢme göstermeye devam etmiĢ ve 1970‟lerin Ulus Kızılay ikiliği, 1980‟lerde üçlü bir yapıya dönüĢmüĢtür: Ulus - Kızılay - Tunalı. Eğlencedinlence coğrafyası da bu üçlü yapıya koĢut biçimlenmiĢtir: prestij unsuru eğlence-dinlence
aktiviteleri Kızılay‟dan koparak Tunalı merkez geliĢmesi doğrultusunda yer seçmeye
baĢlamıĢtır. 1995 yılında ise kentin güneybatı koridorunda ilk açılan alıĢveriĢ merkezini
müteakip özellikle 2000‟li yıllarda kent çeperinde birbiri ardına açılan alıĢveriĢ merkezleri,
kent merkezinin çözülmesine ve eğlence-dinlence coğrafyasının desantralize olmasına neden
olmuĢtur. Sonuç olarak, eğlence-dinlence öğesi kent merkezinden çıkarılıp banliyölere
taĢınmıĢ ve birbiri ile sınıf temelinde ayrıĢmıĢ eğlence coğrafyaları üretilmiĢtir. Günümüzde,
yeni desantre ve segrege eğlence coğrafyalarında, eğlence-dinlence aktivitesi tüketim eylemi
ile iç içe geçmiĢ bir Ģekilde deneyimlenmekte ve eğlence-dinlence mekânı “tüketim mekânı”
olarak kurgulanmaktadır.
Dolayısıyla, son otuz yılda kentlerde yaĢanan sosyal ve ekonomik yeniden
yapılanma ile kent ekonomisinin odağına “üretim” yerine “tüketim” yerleĢmiĢtir. Tüketim
odaklı kent ekonomisi içinde de, tüketimin en önemli mekânları olarak addedilen eğlence
mekânlarının üretimi, kentsel ekonomik büyümenin aracı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır
(Zukin, 1995). Ancak Ankara örneği göstermektedir ki eğlence mekânlarını, ekonomik değer
yaratma kaygısıyla ele alan bu yaklaĢım sonucunda, eğlence-dinlence öğesinin hem
coğrafyası hem de anlam ve biçimi büyük oranda bir değiĢime uğramıĢtır. Eğlence coğrafyası
kent merkezinden banliyölere ve kent çeperine taĢınarak desantralize olurken deneyimlenme
biçimi de toplumsallaĢmanın mekânından tüketiminin mekânına doğru bir değiĢim içine
girmiĢtir. Bu değiĢim ise eğlence-dinlence coğrafyasındaki sosyomekansal segregasyonu ve
parçalanmayı artırıcı yönde bir değiĢime iĢaret etmektedir.
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