Beyazıt Meydanı kimi zaman yükseltildi, kimi zaman havuz kondu. Şu anda ‘meydan’ niteliği tartışmalı bir duruma geldi. (Fotoğraf: ERDOĞA N KÖSEOĞLU)

Tarihi meydanda yapılan düzenlemeler boşa çıktı. Seyyar satıcılar kol geziyor
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Beyazıt dikiş tutmuyor
İstanbul Haber Servisi - Paris’in “Etoile” Meydanı ile kıyaslanan
Beyazıt Meydanı, 1991 yılının yaz aylarında yapılan düzenleme
çalışmalarına karşın kentin bütün kaosunu yansıtan bir meydan
olma özelliğini koruyor.
Çevresindeki alışveriş merkezleri nede
niyle gün boyu yoğun yaya hareketlerine
sahne olan meydan, bugünlerde fonksi
yon kargaşası yaşıyor. Düzenleme çalış
malarından sonra belediyenin üç çay
bahçesi yerleştirdiği meydanda, kurulan
seyyar satıcı tezgâhları da yaya hareket
lerini önemli ölçüde kısıtlıyor. Tarihi
meydan aynı zamanda Kazakistan’dan
Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafya
dan İstanbul’a akan girişimci turistlerin
‘serbest satış piyasası’ durumunda.

Eskilerin “ İş güç sahibi olup da Beya
zıt Meydanı’ndan geçmeyen adam yok
tur” sözü bugünlerde iş güç sahibi olma
yanlar için de geçerli. Ancak, Beyazıt
Meydanı’ndan geçmek eskisi kadar ko
lay değil. Meydanın üç yerine kurulan
çay bahçelerini aşıp, seyyar satıcı tezgâh
ları arasından geçerek diğer uca ulaşmak
için yayaların iyi bir mücadele etmeleri
gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 40
bin metrekarelik alanda yapılan düzenle

me çalışmaları 1991 yılının yaz aylarında
tamamlandı. Yapılan çalışmalarla mev
cut döşeme dokusu korunarak onarıldı.
Meydana hazır büfeler, küçük satış bi
rimleri, sabit oturma elemanları ve çiçek
havuzlan yerleştirildi. Ordu Caddesi’nde
otopark olarak kullanılan alan yayaların
kullanımına açıldı. Meydanın üç yerinde
seyyar çay bahçeleri kuruldu.
Ancak yapılan bütün düzenleme çalış
malarına karşın meydan kentin bütün
kargaşasını yansıtmaya devam ediyor.
Özellikle Doğu Avrupa ve Rusya’dan ge
len turistlerin “bavul turizmi” yaptıkları
Beyazıt Meydam’nda belediye ile satıcı
lar arasındaki mücadeleyi şimdilik sey
yar satıcılar kazanmış görünüyor. Bele
diyenin, bir süre önce meydanın bir

köşesine diktiği, “ Bu meydana seyyar sa
tıcı giremez” yazılı tabelaya karşın sey
yar satıcılar günboyu meydanı istedikleri
gibi kullanıyorlar.
Belediyenin düzenleme çalışmalarının
ardından Beyazıt Meydanı daha önce ta
nımadığı bir seyyar satıcı türüyle tanıştı.
El arabalarında balık ve et türü maddele
rin kızartarak satışını yapan bu satıcılar,
bugünlerde meydanın köşebaşlaTını tut
muş dürümdalar.
İstanbul’un bu önemli meydanı cum
huriyet tarihinde üç kez düzenlenmesine
karşın henüz kimliğini bulamadı. Kentin
tarihinde önemli olaylara tanık olan
meydan bugün de yerel yönetimlerin ilgi
sini çekmeye devam ediyor.
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