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Kültürpark’ın Temsilleri
Melek Göregenli*
F!z!ksel çevre, çoğunlukla b!r yaşam çerçeves! ya da mekan!k b!r dekor
olmaktan, onunla !l!şk!lenen !nsanın kend!l!k özell!kler!nden ve d!ğer
!nsanlarla, çevre dolayımıyla kurulan !l!şk!den bağımsız olarak b!rtakım
anlamlara sah!pt!r. Çevreler!n anlamı, onlarla kurulan !l!şk!n!n tar!hsell!ğ! !ç!nde !nsan ve f!z!k çevren!n etk!n özneler olarak ördükler! bellek
yapılarıdır. Yerler!n ayırıcı özell!kler!, güncel ve tar!hsel çağrışımlar, deney!mler, kısaca !nsan, d!ğer !nsanlar ve f!z!k dünya, karşılıklı !l!şk! hal!nde mekânsal bellekler! örerler ve mekânın z!h!nler!nde oluşturduğu bu
bellek !ç!nde var olurlar. Bu bağlamda anlam, yalnız f!z!ksel çevreye değ!l,
öznel sembol!k ve tar!h! çevre b!lg!s!ne atfed!lmekted!r. Kend!l!k duygusu ve çevre arasında kurulan !l!şk! ve yere anlamlar atfed!lmes! sosyal
b!r bağlamda ve sosyal !l!şk!ler boyunca meydana gelmekted!r. D!ğer !nsanlarla kurulan !l!şk!ler aracılığıyla oluşan anlam ve deney!mler, k!ş!n!n
mekâna !l!şk!n sah!p olduğu anlam ve tems!ller!n şek!llenmes!nde büyük
önem taşımaktadır.
Pel!n Karakuş’un, “İzm!r Kültürpark’ının, İzm!rl!ler Açısından Anlamı ve Kültürpark Hakkındak! Tems!ller!” başlıklı tez çalışmasında temel olarak İzm!r’de yaşamakta olan k!ş!ler!n Kültürpark’a !l!şk!n b!l!şsel
tems!ller!, bu kamusal alana atfett!kler! anlamlar ve bu alana !l!şk!n yere
bağlılık düzeyler! hakkında b!lg! ed!n!lmes! amaçlanmıştır. Araştırmada
ver! toplama araçları olarak b!l!şsel har!talama yöntemler!nden b!r! olan
elle ç!z!len har!talar, yarı-yapılandırılmış görüşme ve soru formları kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem! 135 kadın ve 144 erkek olmak üzere
toplam 279 k!ş!den oluşmaktadır. Örneklem!n tümüne soru formu ve görüşme formu uygulanırken, 69 k!ş!l!k b!r bölümüne aynı zamanda b!l!şsel
har!ta ç!zd!r!lm!şt!r.
B!l!şsel har!talardan elde ed!len bulgulara bakıldığında har!talarda
en sık bel!rt!lm!ş öğen!n “Lunapark” olduğu, har!taların en yüksek sıklıkla fuarın kapılarından ç!z!lmeye başlandığı ve en ağırlıklı olarak Kültürpark’ın eğlence yönünün vurgulandığı görülmüştür.
İzm!r Enternasyonal Fuarı a!le, arkadaşlar, akrabalarla b!rl!kte zaman geç!r!len b!r yer olarak ele alınmış; bu sosyal !l!şk!ler!n k!ş!lerde yarattığı anlam ve deney!mlerden, fuarın katılımcıların z!hn!nde öncel!kle
“sosyal” b!r anlamla tems!l ed!ld!ğ! görülmüştür. Katılımcılardan bazıları
İzm!r Enternasyonal Fuarı den!ld!ğ!nde a!leler!yle, anne ve babalarıyla,
arkadaşlarıyla orada b!rl!kte geç!rd!kler! güzel, eğlencel! zamanları hatırladıklarını bel!rtm!şt!r. D!ğer bazı katılımcılar !se akraba veya m!saf!r gezd!rmek !ç!n esk!den İzm!r Enternasyonal Fuarı’nı seçt!kler!n! bel!rtmekted!r. Bu anlamda sosyalleşmen!n mekânı olarak değerlend!r!leb!lecek
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fuar aynı zamanda d!ğerler!yle b!r karşılaşma alanı olarak da ele alınmalıdır. Katılımcılardan bazıları fuarı b!rl!ktel!k ve topluluk duygusu yarattığı
!ç!n sevd!ğ!n! bel!rtmekted!r. Bu anlamda kamusal b!r alan olarak İzm!r
Enternasyonal Fuarı kolekt!fl!k duygusunun gel!şt!ğ!, topluluk duygusunun !fade ed!ld!ğ! b!r mekân olarak değerlend!r!lmel!d!r.
Kültürpark sah!p olduğu f!z!ksel ve sosyal öğeler ve bu öğeler!n sunduğu akt!v!teler!n çeş!tl!l!ğ!ne bağlı olarak bu alanı kullanan !nsanların
çeş!tl!l!ğ!n! de arttırmakta ve bu nedenle, kamusallık düzey! yüksek b!r
alan hal!ne gelmekted!r. Aynı zamanda fuar, çeş!tl! öğe ve yerler!n kullanılması ve bu yerler!n değ!şen zamanlarda kullanılmasına bağlı olarak
da b!reysel kend!l!k özell!kler! !le “d!ğer”!n!n karşılaşma mekânı hal!ne
gelmekted!r. Katılımcıların İzm!r Enternasyonal Fuarı’nın salt f!z!ksel
yapısı temel!nde d!le get!rd!ğ! özell!klere bakıldığında !se yeş!l alanlarının, ağaçlarının ve tem!z havasının İzm!rl!ler açısından çok değerl! öğeler
olarak korunması gerekt!ğ!n! bel!rtt!kler! görülmekted!r. Bununla b!rl!kte bu yeş!l alanların g!derek azaldığını ve Kültürpark’ın betonlaştığını d!le
get!ren katılımcılar yer almaktadır. Öte yandan kent planı !çer!s!nde merkez! b!r konumda yer alması, tem!z ve düzenl! olması d!le get!r!len öneml!
d!ğer özell!kler arasındadır.
Kültürpark’a atfed!len k!ş!sel anlamların neler olduğuna bakıldığında, öncel!kle katılımcıların çocukluk dönemler!nde İzm!r Enternasyonal
Fuarı’nı öneml! b!r eğlence yer! olarak algıladıkları görülmüştür. Katılımcıların bazıları İzm!r Enternasyonal Fuarı den!ld!ğ!nde güzel geçen
çocukluk dönemler!n!n akıllarına geld!ğ!n!; bazı katılımcılar !se İzm!r
Enternasyonal Fuarı’nın çocukluk zamanına özgü b!r yer olduğunu ve
fuara o dönemde sıklıkla g!tt!kler!n! bel!rtm!şt!r. İzm!r Enternasyonal
Fuarı, katılımcıların geçm!şle bağlantı kurmalarını sağlamakta, anılarını canlı tutmaktadır. Bazı katılımcılar İzm!r Enternasyonal Fuarı’na her
g!d!ld!ğ!nde esk! anılarını hatırladıklarını, bazı katılımcılar !se çocukluk
dönemler!ndek! h!sler! yen!den yaşamak !ç!n oraya g!tt!kler!n! bel!rtm!şt!r. Kültürpark ve kend!l!k arasında öneml! olan b!r d!ğer duygu !se “ev
duygusu”dur. Kend!l!k duygusunun yaratılmasında ve güçlend!r!lmes!nde, k!ş!n!n kend!s!n! d!ğerler!ne !fade etmes!nde mekânla kurulan !l!şk!
büyük öneme sah!pt!r. K!ş!n!n yere olan bağlılık duygusunun gel!şmes!n!n, yere !l!şk!n b!r k!ml!k oluşturmasının merkez!nde kend!n! o mekâna
a!t h!ssetmes! yatmaktadır.
Tez!n, bütün olarak değerlend!r!ld!ğ!nde, sadece Kültürpark açısından değ!l, aynı zamanda büyük kentler!n kamusal alanlarının kentl!ler
açısından anlamları konusunda öneml! b!lg!ler sağladığı ve kentsel planlamalar açısından yol göster!c! b!lg!lere sah!p olduğu görülmekted!r.
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