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Özet
1980’den itibaren değişen ekonomik koşullar bağlamında Türkiye’de etkili bir şekilde kullanılmaya başlanan
kentsel dönüşüm yöntemleri kapsamında oluşturulan kentsel kamusal mekânlar bu çalışmanın konusunu
oluşturur. Gelinen noktada neoliberal ekonomik yaklaşımın kenti şekillendirdiği ve kentsel kamusal mekân
kavramını dönüştürdüğü kabul edilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm
Projesi (DVKDP) ile oluşturulan kentsel parkın, ulaşılan katılımcılar çerçevesinde, bir kamusal mekân olarak
nasıl yorumlandığını anlamaktır. DVKDP, Türkiye’nin deneyimlediği ilk kentsel dönüşüm projesidir. Bu
bakımdan projenin başladığı 1986 yılından günümüze kadar yaşanan süreç, aynı zamanda Türkiye’nin
kentsel dönüşüm pratiğini de izlemeye olanak sağlar. Bu öneminin yanı sıra çalışma alanı Ankara içinde
büyük bir kamusal mekâna sahiptir. Bu anlamda kentte yaşayanların bir araya geldiği ve boş zamanlarında
kullandığı bir toplanma alanı da denilebilir. Ancak gerçekte alanın ideal kamusal mekân özelliklerini taşıyıp
taşımadığı bilinmemektedir. Araştırmada önceki çalışmaların ampirik olarak açtığı yoldan tekrar geçmek
yerine, derindeki süreçleri anlama ve yorumlama amaçlanmıştır. DVKDP ile oluşturulan kamusal mekânın
oluşum sürecini kuramsal olarak açıklayan akademisyenler, projede görev alan ve parkı kullanan insanlardan
oluşan 3 farklı paydaş grubundan 15 kişi ile derinlemesine görüşme ile katılımcı ve katılımcı olmayan
gözlem yapılmıştır. Ayrıca ikincil verilerden de yararlanılmıştır (Dikmen Vadisi ile ilgili medyada yer alan
haberler, bültenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi DVKDP planları, yargı kararları, imar planları vb.). Elde
edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilerek, alıntılar şeklinde aktarılmıştır. Araştırmanın
bulgularına göre DVKDP çıkış noktası olarak neoliberal politikalardan bağımsız görünse de, zamanla bu
politikaların aracı haline gelmiştir. Ortaya çıkan kentsel parkın toplumsal ilişkiler için yeterli olmayabileceği
bulgusuna ulaşılmıştır.
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Abstract
Urban transformation methods have been taken effectively with changing economic conditions since 1980s
in Turkey. This article deals with urban public places that are developed in this context. At this point, it is
accepted that, cities and urban public places shaped by neoliberal economic approach. The aim of this study
understand that, the framework of participants, how social relations appeared in these urban public park,
which developed under Dikmen Valley Urban Transformation Project (DVUTP). DVUTP is Turkey's first
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experience as an urban transformation project. In this regard, it allows to understanding the practice of urban
transformation from 1986 to present in Turkey. Besides the importance of these, the working area has a large
public place for Ankara. In this sense, it could be called meeting area and spent leisure time in the city. But
in reality, it is unknown whether this public place carries ideal characteristics. In this study, we need to
understand and interpret processes in the deep. A qualitative research method has been conducted in this
content. The interviews have been made with people from 3 different interest groups. The interviews have
been conducted with academicians who are related to the DVUTP and the park, people who use the park and
the project officials. Besides, it was utilized from the secondary data (news about Dikmen Valley in media,
bulletins and DVUTP plans published by Ankara Metropolitan Municipality, court orders, development
plans etc.). Datas were analyzed by use of descriptive method. According to the findings of the research,
although DVUTP starting point may seem independent of neoliberal policies, gradually it has become the
instrument of these policies. It is found urban park may not be sufficient to social relations as a public place.
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