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معرفى فضا 
 خيابان تورگوت اوزال (Turgut Ozal) در مركز استانبول 
ــته گذر  ــت، از گذش ــه خيابان ملى معروف اس ــتر ب كه بيش
ــمار مى آمد. اين خيابان يكى از محورهاى  ــگرى به ش گردش
ــتانبول بود و  ــره تاريخى اس ــبه جزي ــى به ش اصلى دسترس
ــك زاده (Istanbul-findik-zadeh) به  امروز تقاطع فيندي
ــمار مى آيد. با توجه به  نوعى ورودى اين بخش تاريخى به ش
اينكه جاذبة گردشگرى تركيه دريا و آفتاب است، قرارگيرى 
ــمت دريا، اهميت اين بخش را  ــير به س فينديك زاده در مس

بيشتر نشان مى دهد. 

سير تحول فضا 
دوره اول : شكل گيرى خيابان

ــتانبول  خيابان تورگوت يكى از قديمى ترين خيابان هاى اس
ــت كه بعضى از بخش هاى آن متعلق به دوره بيزانس است.  اس
شمال خيابان فعلى در آن زمان يكى از دروازه هاى حصار شهر 
بود. با گذشت زمان در دوره عثمانى اهميت اين دروازه دوچندان 

شد و به يكى از مهم ترين ورودى هاى شهر تبديل شد.

دوره دوم : شروع سامان دهى و بهبود حمل و نقل
خيابان در سال 1918 ميالدى، از دروازه اصلى تا مركز شهر 
ــد و در فاصلة  و تقاطع توپكاپى (Topkapi) فعلى احداث ش
سال هاى 1958-1956 فعاليت هاى ساخت و ساز در خيابان 
آغاز و ساماندهى كلى شد. در اين زمان پس از اقدامات اوليه 
تسطيح و عريض  كردن، خيابان از مالكيت خصوصى درآمد و 
ساختمان هاى چند طبقه جديد با كاربرى حداكثرى تجارى 
و يا هتل در دو طرف آن ساخته  شدند. ساخت ساختمان هاى 
ــاخت. در  ــال 1959 چهرة خيابان را دگرگون س جديد تا س
ــد  ــال 1992 نيز خط ترامواى "تى 1" در آن راه اندازى ش س
(تصوير1). ترامواى Zeytinburnu-Kabatas يا "تى 1" كه 
ــافر را جابجا مى كند، مهم ترين بخش  ــزار مس در روز 250 ه
حمل و نقل عمومى شهر استانبول به شمار مى رود. اين خط 
ــد و منظر و  ــال هاى 1992 تا 2006 راه اندازى ش در بين س

همچنين عملكرد خيابان را شديداً مورد تأثير قرار داد.

دوره سوم : اهميت يافتن زندگى پياده 
امروز عالوه بر موقعيت گردشگرى خيابان، وجود سه مركز 
بزرگ بهداشتى، نزديكى به مؤسسات آموزشى منطقه، وجود 

تصوير1 

Pic 1
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تصويـر 1 : فينديك زاده پس 
از راه اندازى مسـير ترامواى 
ساخت  فعاليت هاى  امروزى. 
و ساز در خيابان مّلى از سال 
1958-1956 شروع و مجدداً 
ساماندهى كلى شد. در سال 
1992 نيز خـط ترامواى "تى 
انـدازى شـد.  راه  در آن   "1

مأخذ :
www.panoramio.com

Pic1: Findik Zade after the 
tramway routes installa-
tion. The constructional 
activities of National Street 
from 1956 to 1958 and re-
organized generally again. 
The “T1” tramway started 
since 1992. Source: 
www.panoramio.com 

تصاويـر 2 و 3 : 8 متر ميانى 
خيابـان به ترامـوا اختصاص 
دارد. هـر دو طـرف خيابان، 
سه الين سواره و در وسط دو 
مسير رفت و برگشتى تراموا 
ديـده مى شـود كـه خيابان 
را به دو بخـش تبديل كرده 

است. مأخذ :
www.panoramio.com     

Pics2 & 3: Eight meters of 
the street is allocated to 
tramway. There are three 
vehicular transportation 
lanes on each side of the 
street and the tramway 
routes in the middle of the 
street bisect the whole 
street. Source: 
www.panoramio.com

تصوير2 

Pic 2

تصوير3 

Pic 3
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هتل هاى ارزان قيمت، برپايى بازارهاى هفتگى و تمركز مراكز 
خريد فراوان، رستوران ها و كافه ترياها، اين ميدان را به يكى 
ــهر تبديل مى كند. عرض خيابان  از شلوغ ترين بخش هاى ش
ــه تراموا اختصاص دارد.  ــت كه 8 متر ميانى آن ب 50 متر اس
ــه الين سواره و در وسط دو مسير  در هر دو طرف خيابان، س
رفت و برگشتى تراموا ديده مى شود كه خيابان را به دو بخش 
ــت (تصاوير2و 3).  پل پيادة طويلى نيز از روى آن  تبديل كرده اس
ــض ورود به تقاطع به خود  ــه توجه هركس را به مح مى گذرد ك
جلب مى كند. در اين پل عالوه بر وجود پله در دو سر آن، در وسط 

نيز دو پله براى دسترسى به تراموا وجود دارد (تصاوير4 تا 6).
ــكالت عديده اى وجود داشت تا اين محدوده  در اين ميان مش
ــود را آن طوركه انتظار  ــهرى خ ــگرى، تاريخى و ش ــش گردش نق

مى رفت به خوبى بازى نكند :
ــى جذاب و  ــبه جزيره تاريخ ــوان ورودى ش ــع به عن 1. تقاط
ــهم منفى در ادراك  ــل پياده روى آن نيز س ــگرى نبود و پ گردش

زيبايى اين بخش شهر داشت.
2. به علت قرار گيرى ايستگاه تراموا در وسط تقاطع، گردش هاى 
متنوع سواره و پياده اى در وسط خيابان ايجاد شده بود كه رفت و 

آمد هريك را مختل مى كرد.
ــط خيابان سبب مى شد افراد  ــتگاه تراموا در وس 3. وجود ايس
ــيدن به مقصد خود در آن سوى خيابان، مسير گاه  پياده براى رس
ــد. هرچند پل پياده  ــتگاه طى كنن ــى را براى دور زدن ايس طوالن
ــبتاً بزرگى از روى آن مى گذشت، اما وضعيت پل موجود براى  نس
ــير دسترسى  ــد آن كافى نبود و حتى مس پياده و حجم رو به رش

پياده را دشوار و طوالنى تر مى كرد.
ــيله نقليه موتورى و ترامواى  ــلطه وس 4. پياده راه ها به علت س
فينديك زاده از هم جدا شده تا حدى كه ارتباط دو طرف خيابان 

با يكديگر قطع شده بود.
ــت و برنامه ريزى  ــن بهبود كيفيت اين محدوده، مديري بنابراي
براى جريان پياده و شاخص كردن تقاطع فينديك زاده، تبديل به 

يكى از برنامه هاى شهرى شد (تصوير 7). 

سياست و چشم  انداز زندگى پياده در استانبول 
ــتانبول مركز تجارى - صنعتى تركيه و نيز بزرگترين شهر  اس
ــتانبول به "پايتخت فرهنگى  تركيه محسوب مى شود. تبديل اس
2010 اروپا"1 با توجه به موقعيت منحصر به فرد استانبول به لحاظ 
ميراث فرهنگى و طبيعى، دراولويت همه برنامه ريزى هاى شهرى 
ــت. دولت تركيه از چهار سال پيش، خود را براى كسب  قرار داش
اين عنوان آماده مى كرد. در اين راستا پروژه هاى بسيارى در شهر 
با اين سياست و با رويكرد بهبود كيفيت زندگى شهروندان و تغيير 
ــيد تا تركيه بتواند ويترينى از فرهنگ  چهرة شهر به تصويب رس
ــكوه تاريخ چند صدساله خود را به نمايش بگذارد. شناسايى  و ش
نقاط تاريخى و فرهنگى، سامان دهى اين فضاها و بهبود دسترسى 
به آنها از اولويت اهداف به شمار مى آمد. از طرفى ازدحام، ترافيك، 
آلودگى محيط زيست نيز مسئله اى بود كه مسئوالن با آن دست 
و پنجه نرم مى كردند؛ افزايش خودرو و جابجايى مردم از مكانى به 

مكانى ديگر و افزايش پياده نيازمند چاره جويى بود.
ــتا فينديك زاده؛ يكى از ورودى هاى مهمترين بخش   در اين راس
تاريخى و فرهنگى استانبول به علت قرارگيرى آن در مركز شهر، بيش 

از قبل براى اجراى اين راهبردهاى كالن مورد توجه قرار گرفت. 

رويكردهاى جديد در توسعه شهر
شهردارى استانبول در 2009 مسابقه اى با موضوع "طرح 
پل هوايى پياده" برگزار كرد. با وجود طرح هاى بسيار متفاوت 
 2 Burcak Pekin و LEA Invent ــروه ــالى، در نهايت گ ارس
برنده مسابقه شدند. سياست كلى مسابقه تمركز بر پياده و بهبود 
كيفيت  زندگى پياده و توجه به معيارهاى طراحى مورد نظر بود. 

تصوير4 

Pic 4

تصوير6 

Pic 6

تصاوير 4 تا 6 : پل عابر پياده 
پله هـاى  بـا  فينديـك زاده 
تقاطع  تراموا.  به  دسترسـى 
به عنوان ورودى شبه جزيره 
تاريخـى، بـراى سـاكنين و 
و  نبود  گردشـگران جـذاب 
پل پياده روى آن سهم منفى 
در ادراك زيبايـى اين بخش 

شهر داشت. مأخذ :
www.panoramio.com

Pics4-6: Findik Zaede pe-
destrian bridge with stair 
access to the tramway. 
The junctions did not look 
like a charming entrance 
of historic peninsula and 
the pedestrian bridge had 
a negative influence on 
this part of the city. Source: 
www.panoramio.com

تصويـر 7 : نمايى از محدودة 
مورد طراحى، مأخذ :

www.panoramio.com  

Pic7: The designed parts. 
Source: www.panoramio.com
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تصوير5 

Pic 5: مهم ترين اهداف تغيير عبارت بود از
1. ايجاد فضاى زندة پياده در ميدان فينديك زاده 

ــانه و در خور ورودى  2. منطبق با معيارهاى زيبايى شناس
يكى از مهمترين بخش هاى تاريخى استانبول.

3. منطبق با اصول شهرهاى مدرن دنيا 
4. طرحى دوستدار محيط زيست

5.  منطبق با ارزش ها و هويت شهرى
6. عدم تغيير اساسى در وضع موجود خيابان و حفظ مسير 

تراموا و سواره  
7. توجه به نقاط بحران (نقاط پرتراكم، ايستگاه تراموا و...)

8. استفاده از راه حل هاى اقتصادى و نوآورانه عابرپياده، در 
جهت راحتى پياده و آزادى حركت وى

9. پاسخگوى نياز افراد ناتوان و كم توان جسمى
ــخ به نياز فضاهاى مسكونى، بهداشتى و آموزشى  10. پاس
ــتن يك فضاى سبز جمعى و سامان دادن  محدوده براى داش

به فضاى سبز آن

راهبردها و رويكردهاى طرح برگزيده 
گروه طراحى با ديدى فراتر از طراحى پلى براى عبور پياده 
ــتجوى پاسخى به چگونگى تفكيك تداخالت پياده و  در جس
ــواره بودند كه معضل اصلى خيابان به شمار مى آمد؛ ايجاد  س
ــتفاده آسان از تراموا. وجود  حداقل حركت پياده در فضا و اس
ــتگاه مركزى تراموا كه در ميدان فينديك زاده با مساحت  ايس
يك كيلومتر مربع قرار داشت، امكان ايجاد يك فضاى عمومى 
ــن بودند كه آيا  ــتجوى اي ــر مى كرد، اما آنها در جس را ميس
مى توان سيل جمعيتى و گردش پياده را در خيابان كنترل و 
عبور جمعيت ناخواسته پياده را از عرض خيابان حذف كرد؟

ــك3 پيدا كردند.  ــخ خود را در طراحى ارگونومي آنها پاس
ــير  ــد كه بدون مداخله در حوزه و مس بنابرين نتيجه اين ش
ــير پيادة  ــا توجه به دانش ارگونومى، مس ــواره و تراموا و ب س

كنترل شده اى طراحى شود. 
طراحى اين گروه در سه مرحله صورت گرفت (تصوير8) :

مرحله اول، شناسايى نقاط استراتژيك
حركت هاى محورى پياده، مراكز پرتراكم، ورودى تراموا و 
ــير حركت آن، حركت هاى آزادانه و روى خط عابر پياده  مس
ــير هاى  ــبز به عنوان نقاط و مس ــى و فضاهاى س ــل هواي و پ

استراتژيك تقاطع تعيين شد. 
مرحله دوم، تعيين خطوط تمايل حركتى

ــى خيابان و مسيرهاى عابرين پياده  پس از مدت ها بررس
ــى طرح از روى  ــور مى كردند، خطوط اصل ــه از خيابان عب ك
مسيرهاى آزاد (مسير تمايلى) عابرين تعيين شد. اين خطوط 
از آنجايى كه انتخاب خود مردم و غير تحميلى بودند نشانگر 
ــان از مسيرهايى داشت كه هم كوتاه و  مسيرهايى بودند نش
هم به سمت مقصدهاى خاص و مهمى مى رفت. ورودى هاى 

پل نيز دقيقاً در نقاط پرتراكم جانمايى شد.
مرحله سوم، ايجاد زندگى پياده در ارتفاع

ــت شده، شبيه  ــكل حاصل از خطوط برداش  در نهايت ش
ستارة دريايى شد و دقيقاً بر روى همان مسيرها كه كوتاهترين 
مسافت و بيشترين امنيت و راحتى پياده را داشت، جانمايى 
ــيله گذرگاه هاى هوايى عابرين  ــتراتژيك به وس شد. نقاط اس
ــتگاه تراموا به يكديگر متصل شد به  ــمت ايس پياده در دو س
طورى كه پل پيادة فعلى خيابان در راستاى دو بازوى ستاره 

قرار داشت (تصاوير 9 و 10). 
ــت كه به طول  ــت محيطى اس ــازه زيس ــازه يك س اين س
30ـ25 متر و در ارتفاع شش مترى از زمين قرار گرفته است 
و زندگى پياده ا ى را در ارتفاعى مسلط بر خيابان ايجاد كرده 
است؛ فضايى با فعاليت هاى تجارى و فرهنگى ثابت و متحرك 

تصوير7 

Pic 7
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ــك ها، و غيره) كه در نقش  ــى، كيوس (كتاب و روزنامه فروش
ــاكنين اطراف را نيز تأمين مى كند. در  پاركى كوچك، نياز س
ــتگاه متصل  ــرقى و غربى به ايس ــط اين پل، دو بخش ش وس
ــورهايى هم در نقاط مختلف پل تعبيه شد ه   مى شود. آسانس
است و معلولين و افراد كم  توان را به باالى پل هدايت مى كند 

(تصاوير 11تا 13).
ــتة  ــن پل نيز به صورت "پوس ــى و درونى اي ــاى بيرون نم
ــده است. كاركرد اين پوسته ايجاد تداوم  منظرى" طراحى ش
ــطح زمين و همچنين مركز شهر است.  بصرى بين ميدان، س
ــتم  ــتند كه با سيس ــتفاده پاپيتال و مو هس گياهان مورد اس
ــوند. گلدان هاى دايمى نيز در  آبيارى قطره اى، آبيارى مى ش
ــمت داخلى نما نيز ايجاد شده است.  ــتم ساختارى قس سيس
پله هاى پايين ايستگاه تراموا نيز به محفظه هايى مى رسد كه 

به روى ميدان راه دارد (تصوير14).
ــازه روى تيرآهن هاى نصب شده بر  صفحات بتنى كف س
باالى ستون هاى بتنى مسلح قرار مى گيرد. صفحه هاى بتنى 
ــوالدى در محل جايگزين  ــف، همگى در درون قاب هايى ف ك
ــترده كف را نيز تأمين  ــد تا استحكام صفحات گس خواهد ش
ــورها نيز به استقامت  ــازه هاى فوالدى اطراف آسانس  كند. س

ديوارهاى عمودى كمك مى كند.

جمع بندى
ــع فينديك زاده به علت  ــان تورگوت اوزال و تقاط در خياب
ــير هاى حمل ونقل مهم استانبول به شمار  اينكه يكى از مس
ــان به عابر پياده وجود  ــى رود، امكان تخصيص فضاى خياب م
ــاى صرفاً  ــرد آن به عنوان فض ــن حال كارك ــت. در عي نداش
ــرزندگى فضا را به شدت كاهش داده بود. با توجه  عبورى، س
به هدف طرح در باززنده سازى خيابان و رويكرد حضور پياده 
در فضا، راه حل حضور هم زمان سواره و پياده به يك ميدان 
ــطح متفاوت مورد توجه قرارگرفت. پل ارگونوميك  در دو س
ــبزى است رو به تاريخ  چند عملكردى فينديك زاده دروازة س
استانبول كه با انطباق طرح بر خطوط حركت آزاد عابر پياده، 
منجر به تلفيق ترافيك پياده دو طرف خيابان به صورت ساده 
ــاد زندگى امن  ــخگويى به نياز مردم و ايج ــا يكديگر و پاس ب
ــده است. اينجا ديگر پل، گذر نيست؛  پياده  بر فراز خيابان ش
هم دروازه است و مكانى براى فعاليت هاى تفريحى، فرهنگى، 
ــانى كه عابران را بر  هنرى و تجارى؛ و مهمتر از همه پلى انس
ــلط مى كند و به جاى متناسب سازي وى با محيط  ــهر مس ش
ــا الگوهاى رفتارى و  ــب ب و تحميل محيط به او، خود متناس
ــت. در واقع پل به  ــاماندهى شده اس حركتى او طراحى و س

خيابانى دوم براى مردم تبديل شده است.
ــود از محيط پيرامون  ــطة طرح خ هرچند اين پل به واس
ــده، اما موقعيت نظرگاهى و فرم منحنى ستاره اى آن  جدا ش
با "تأكيد" بر تداوم محيط شهرى، نه تنها عابرين را به سمت 
مسيرهاى خود هدايت مى كند، بلكه چشم اندازهاى گوناگونى 
نيز به اطراف ايجاد كرده و از لحاظ بصرى با ساير نقاط شهر 

ارتباط جذابى برقرار مى سازد  

پى نوشت  
ــت كه از سال 1985 به ابتكار وزير فرهنگ  1. پايتخت فرهنگى عنوانى اس
يونان "ملينا مركورى" هر سال به يكى از شهرهاى كشورهاى اتحاديه اروپا 
ــن عنوان از آن  ــال 2010 اي ــود. س ــت ارتقاى فرهنگ اروپا داده مى ش جه
استانبول تركيه شد. استانبول شهر چند فرهنگى و محل تالقى تمدن هاى 

گوناگون است. 
LEAinvent .2 استوديويى است كه در زمينة معمارى، برنامه ريزى شهرى 
ــرمايه گذارى مى كند. اين استوديو در 2006 در  و پروژه هاى گردشگرى س
ــد. در 2010 دومين دفتر LEAinvent در استانبول  ــيس ش پاريس تأس
ــد. بخش اكوتوريسم بخش جديدى است كه در 2010 در  تركيه افتتاح ش
ــركت ايجاد شد. هدف اين بخش جلب توجه سرمايه گذاران به روند  اين ش

 LEAinvent ــگرى است. محل اصلى تحقيقات رو به رشد صنعت گردش
در تركيه و فرانسه است.

3. ارگونوميك يا علم فاكتورهاى انسانى، علمى است كه با اطالعات حاصل 
ــاير عناصر  ــان، عملكردها و رفتار وى و تعامل با س ــه در بدن انس از مطالع
ــين آالت و سيستم ها زده و يك  ــتم، دست به طراحى ابزار، ماش يك سيس
ــازنده اى را ايجاد مى كند تا براى انسان، ايمن، راحت و تأثيرگذار  محيط س
ــد. ارگونوميك به صورت خاص بر فعاليت هايى متمركز است كه منجر  باش

به راحتى انسان مى شود.
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تصوير9 

Pic 9

تصوير 8 : سه مرحله طراحى:
1. شناخت و برداشت وضعيت 
مشـخص كردن  موجـود. 
ورودى ترامـوا و مسـيرهاى 
اتومبيل ها،  ترامـوا،  حركتى 
عابرين و حركت هاى آزادانه 
خيابـان،  عـرض  در  پيـاده 

درختان و فضاى سبز. 
2. تعييـن ورودى هاى پل بر 
نقاط پرجمعيت  اساس پياده 
خيابـان برداشـت شـده در 

مرحلة اول. 
3. ايجـاد حداكثر فضاى امن 
پياده با ايجاد پلى ميدانى در 
فضاى باالى خيابان و ارتباط 
بخش هاى مختلـف ميدان با 

هم. مأخذ :
www.matu.com.tr

Pic8: Three phases of 
design:
1. Current status evalu-
ation. Specifying the 
tramway entrances and 
tramway routes, vehicle 
routes and pedestrian 
paths across the street as 
well as the trees and the 
green space

2. Specifying the pedes-
trian bridge entrances 
according the crowded 
spots in the street ob-
tained from the first phase 
of design.
3. Maximizing safe pe-
destrian space over the 
street and connecting the 
different parts. Source: 
www.matu.com.tr
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Pedestrian Flow in Height
Design competition for a 
pedestrian bridge in 
Istanbul

Since the Turgut Özal Street and the Findik 
Zade junction are the main parts of transpor-
tation system in Istanbul, allocating a special 
space to pedestrian sidewalk almost was al-
most impossible. Consequently, the main func-
tion of this street as a passing route was totally 
dwindling due to lack of vivacity in space. There-
fore, according to the pedestrian approach in 
regeneration plans of the street, the simultane-
ous presence of vehicle and pedestrian in two 
different levels was finally confirmed as the 
solution. The multi functional Findik Zade er-
gonomic bridge is a green gate to the history 
of Istanbul providing both the easy pedestrian 
and vehicular movement by the simple combi-
nation of streets and pedestrian safety over the 
street.

It is not just a bridge to pass on; while being a 
gate, it is also a place for recreational, cultural, 
art and commercial space and most importantly 
a pedestrian bridge and it is design which is de-
signed according to the behavioral and move-
ment patterns of the pedestrians in contrary to 
the spaces which imposing an environment to 
the pedestrians. In fact the bridge is a second 
street for the people.

Although the bridge is isolated from its environ-
ment through the special design, not only does it 
attract the pedestrians for having a unique view 
and a curved stellar form which emphasizes on 
the urban environment continuation, but also 
provides interesting and attractive visual con-
nections to other parts of the city.

تصاويـر 10تا 13 : اين سـازه 
يك سـازه زيسـت محيطى 
اسـت كه بـه طـول 30ـ 25 
متر و در ارتفاع شـش مترى 
از زمين قرار گرفته اسـت و 
شـبه  دروازه  ورودى  حكـم 
دارد.  را  تاريخـى  جزيـره 

www.matu.com.tr :مأخذ
Pics11- 13: the structure 
is ecological spanding 25 
to 30 meters in the height 
of six meters and it is de-
signed as the entrance 
of a historic peninsula. 
Source: www.matu.com.tr

تصويـر 14 : طـرح ايـن پل 
زندگى پياده   اى را در ارتفاعى 
مسلط بر خيابان ايجاد كرده 
اسـت؛ فضايى با فعاليت هاى 
تجـارى و فرهنگـى ثابـت و 
و  (كــتــاب  مـتـحــرك 
روزنامه فروشى، كيـوسك ها، 
و غيره) كـه در نقش پاركى 
كوچك، نياز ساكنين اطراف 
را نيـز تأمين مى كنـد. نماى 
بيرونـى و درونى اين پل هم 
به صورت "پوسـتة منظرى" 
طراحى شده است. نقش اين 
پوسـته ايجاد تـداوم بصرى 
بين ميـدان، سـطح زمين و 
همچنين مركز شـهر اسـت. 

مأخذ :
www.matu.com.tr

Pic14: the bridge gener-
ates a pedestrian life over 
the street; a space with 
permanent but moving 
commercial and cultural 
activities (book and news-
paper selling, kiosks and 
etc) that is in direct inter-
action with the neighbor-
ing residents. The outer 
and inner look is designed 
as “landscape mem-
brane”. This membrane 
provides the continuation 
of the square and the 
center of the city. Source: 
www.matu.com.tr
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