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FARKLI İNSANLIK DURUMLARI

Levent’te Hoş Bir Yükseliş:
Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabanc> Parkı
Şükrü Sürmen
Mimari Tasarım: Yeşim Motugan

T ekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamakta 
olan özürlüler için, hoş hareket tecrübeleri 

yaşayabilecekleri, ilginç şehir köşeleri dünyanın 
hiçbir ülkesinde fazla değildir. Özürlülere, yaşlı
lara uygun şehirsel çevreler daha çok engebesiz, 
çıkıntısız, düz arazi parçalarında oluşturulmuş
tur, oluşturulmaktadır.

Pek çok noktası özürlüler ve ağır yaşlılık du
rumundaki insanlar için ulaşılabilir hâle getiril
miş bu tür şehirsel çevrelerin, basit ve kolay 
kavranır toprak ve arazi yapıları sebebi ile birbi
rinin tekrarı olarak ortaya çıkmaları kaçınılmaz
dır. İşte İstanbul Levent’teki Beşiktaş Belediye
si Dilek Sabancı Parkı belki eşine kolay kolay 
rastlanmayacak fiziksel duruşu ile önemli bir ör
nek olarak ortaya çıkmaktadır.

Parkın bir girişi ile tepedeki çıkışı arasında 
15 metre kot farkı vardır. Tekerlekli sandalye ile 
minyatür bir dağa tırmanır gibi kısa bir sürede 
bu yüksekliği aşmak hoş bir hareket tecrübesi 
olmaktadır. En yüksekteki noktadan parktaki 
modern basketbol sahasını seyretmek de farklı 
bir özgürlük hissi vermektedir. Park birçok yö

ne bakmaktadır.

Burada hayat farklı açılarla ve farklı yükseklik
lerden seyredilebilmektedir. Hepsi birbirinden 
farklı tabiat parçaları, büyük olmamasına rağ
men parka zenginlik vermektedir. Parkın bazı 
köşelerinde insanın kendisini tamamen dünya
dan kopmuş hissetmesine yol açacak mekânlar 
elde edilmiştir. Park, şaşırtıcı yerleşim şekli ve 
yaya yolları ile bir tekerlekli sandalye sakatının 
yaşama sevincine katkı sağladığı kadar, normal 
hareketliliğe sahip bütün insanlar için de bir sü
kûnete yükseliş alanı olabilecek özellikleri taşı
maktadır.

“Dilek Sabancı Parkı” aslında bize İstan
bul’un bir hediyesidir. Bu parkı gezerken insan 
böylesine hoyratça kullanılmış ve kullanılmakta 
olan bir şehrin, bize hâlâ heyecanlı anlar ve taze 
duygular taşıma gücüne hayran kalmadan ede
miyor.

İstanbul gibi; tarih, coğrafi konum, topoğ- 
rafya değişkenliği ve doğal zenginliklerin tümü 
birlikte düşünüldüğünde yeryüzünde bir eşi bu
lunmayan bir şehre, bir dünya metropolüne en 
küçük çizgiyi bile ilâve ederken insan kendisini 
özenle davranmaya mecbur hissetmeliydi. Bu 
imkânın büyük kısmını heder etmiş olsak bile,
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geriye kalanla da İstanbul bize daha güzel ha
yatlar sunumunda bulunabiliyor. Yine de bu 
park bize, tamamen gerektiği kadar olmasa da, 
İstanbul’a saygı duyularak bir eser ortaya kon
muş olduğunu anlatıyor.

“Ulaşılabilirlik” çağdaş bir kavram ve bir şe
hirsel çevreyi, bir binayı, bir alanı, bir tesisi, bir 
mekânı bütün insanların engellenmeden kulla
nabilmeleri, hangi insanlık durumunda bu
lunurlarsa bulunsunlar bütün insanların 
ondan özgürce faydalanmaları gerektiğini 
kabul eden bir anlayışla ilgili. Bu ifade bize 
ulaşılabilirliğin en doğal bir insani eğilim ol 
duğunu da gösteriyor. Şehirdeki her güzellik 
herkes içindir. O halde “ulaşılabilirlik” demok
rasi ve insan hakları ile de ilgili bir kavram. Böy
le olmasına rağmen bir şehirsel çevrenin, bir in
şa edilmiş çevrenin ve bu çevreyi oluşturan bü

tün elemanların bütün insanlara uygun yapıl
masında çok zaman başarısız kalınmıştır, geci
kilmiştir. “Dilek Sabancı Parkı” iyi bir örnek 
olarak bu gecikmenin giderilmesinde önemli 
bir rol oynayacaktır.

Özürlü Çocuk 
Oyun Parkı

Alt Cafe Teras
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Parkta geniş yaya yolları, çocuk oyun alanla
rı, kahveler, tekerlekli sandalyedeki insanların 
da basket oynayabileceği bir saha, tribün, otur
ma köşeleri ve tuvaletler bulunuyor. Parktaki 
yürüyüş yollarının eğimi genel olarak % 5-7 ara
sında. Parkta doğal olarak şekillenmiş, tiyatro 
sahnelerini andıran köşeler var. Parkı çevreleyen 
sokaklarda yeterli otopark imkânı da mevcut.

Elbette her şehir köşesi gibi, bu park da içinde 
yaşanarak, kendisinde hatıralar edinilerek insan
laşacak.

“Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabancı Parkı”nı 
bize özenli bir tasarımla sunan Mimar Yeşim 
Motugan’ı kutluyoruz. Qi]

Şükrü Sürmen, Mimar
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