


Bu makalede cephe tasarımına yönelik dünyadaki eğilimlerin Cadde’de devam 
eden kentsel dönüşümde karşılıklarının olup olmadığına bakmak istedik. 
Tartışma da dönüşümün kendisi gibi parsel bazında sürdü. Ancak adı üzerinde 
‘kentsel dönüşüm’ ve asıl bu yeni konutların birbirleriyle ve eskilerle ilişkisinin 
ya da ilişkisizliğinin ve Cadde’nin atmosferinin nasıl dönüşmekte olduğunun 
üzerinde durmak gerekiyor. 

Cephe karakteri de söz konusu dönüşümde konut iç mekânı ile kamusal dış 
mekân arasında önemli bir arayüz. Bu arayüzün kentli ile diyaloğa açık olması, 
Cadde’nin ruhunu zenginleştirici bir dönüşüm için daha yenilikçi, sorgulayıcı 
tasarım yaklaşımlarıyla ele alınması gerekiyor.

Kentsel dönüşüm kavramına iki farklı bakış...

Ortaklaşa tüm paylaşanların kararları ile planlanan dönüşüm sosyal, fiziksel, 
ekonomik ve ekolojik açıdan canlı ve sürdürülebilir toplumlar, mahalleler 
yaratmalı. Bundan emin olmamız gerekir. Günlük hayatın bütün bu gereksinimleri 
ve kullanımları göz önünde tutulmalı ve ilk günden itibaren master plana dahil 
edilmeli ki herkese “insani sürdürülebilirlik” yürünülebilirlik sunacak şekilde 
merkezi lokasyonlara yerleştirilebilsinler.

We must be confident that our collective decisions are creating socially, physically, 
economically and environmentally viable and sustainable communities. All of 
these necessities of life must be considered, and incorporated into the master 
plan from Day One so they are placed in central locations that will offer “Human 
Sustainability” to all.
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Bu bölgedeki binaların bir kısmı; geniş pencereleri, narin 
demir işçiliği ile bezeli balkonları, yalın ama düşünülerek 
tasarlanmış cepheleri ile zamanının örnek modern konut 
mimarisini temsil ediyordu. (Görsel-1) Cadde üzerindeki 
eski yapıların birçoğu, konuttan işyerine dönüştürüldüğü için 
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda işyerlerinin müdahaleleri 
ile zamanla cepheleri değiştirilmiş. (Görsel-2)

Bağdat Caddesi, sokakları planlı, kaldırımları geniş, çocuk 
arabasıyla rahat yürünebilen, kırmızı ışıkta durulan, yayaya 
saygılı, kaldırımları ağaç gölgeli, kendine özgü atmosferi olan 
bir yer. Şimdi kısmen şantiyeye dönen Cadde, sokaklardan 
zor dönen sarı kamyonlarla burun buruna geldiğimiz, araçları 
park ederken “Acaba üzerine şantiyeden bir şey düşer mi?” 
dediğimiz bir bölgeye/mahalleye dönüştü. Üstelik yapılı 
çevre kadar Cadde’nin mevcut ağaç dokusunun da bu 
dönüşümden payını aldığı söylenebilir. 

Parsel ölçeğinde devam eden dönüşümde işin içine müteahhit 
karları da girince mal sahiplerinin konut birimleri giderek 
küçülüyor. Yüksekliği artan bloklara yangın yönetmeliği 
gereği genel merdivenin yanında yangın merdiveninin 
eklenmesi de bu küçülmede etken bir faktör. Bazı kat 
planlarında alan darlığı nedeniyle yangın merdivenlerine 
kaçışlar yatak odalarından açılan bir kapıyla yapılıyor. 
Gerçekte bu kaçışların önünün kapanmaması gerekiyor ve 
pratikte kullanılabilirliği şüpheli.

Bu boyutsal sıkışıklık yenilikçi/özgün planlama şemalarının 
ve biçimlenmelerin önünü tıkıyor. GYODER’in verilerine 
göre son 15 yılda Türkiye’de konut büyüklükleri yaklaşık 
22 m2 küçüldü. Parsel bazında yenileme devam ettikçe 
küçülme de devam edecek gibi görünüyor. Acaba hane halkı 
büyüklüğü de aynı oranda düşüyor mu? Hane halkı yapısında 
bu küçülmeyi destekleyecek bir dönüşüm var mı? Varsa bu 
dönüşümün konutun biçimlenmesine katkısı nedir? Yoksa 
bu zoraki küçülme karşısında kullanıcılar, hane halkları ne 
tür uyum stratejileri geliştiriyorlar, bu durumla nasıl başa 
çıkıyorlar? Tüm bu sorular üzerinde düşünmek gerekiyor. 

Bir master planı olmayan kent adeta yamanarak, parçacı 
müdahalelerle dönüştüğü için mimarın işi de oldukça zor 
çünkü yapılan iş hem mahallenin geleceğine yönelik bir 
öngörü, hem de yukarıda sözü geçen kısıtlarla uğraşmak 
için zaman ve beceri gerektiriyor. Burada bölgenin 
dönüşümünden sorumlu yegane aktörün mimarlar 
olmadığı da çok açık. Acaba yıkılan yapıların mal sahipleri 
müteahhitlerle konuşup iç mekân malzemeleri ile ilgili 
seçimlerini şartnamelere koydururken yeni yapının 
görünüşü, estetiği ile ilgili taleplerde de bulunuyorlar mı? 
Yoksa sadece daire büyüklükleri, metrekareler ve dairelerin 
manzarasıyla mı ilgililer? Cadde’de yaşayanlar Türkiye ve 
İstanbul şartları değerlendirildiğinde iyi eğitimli, orta-üst 
gelir grubuna mensup bireyler olsalar da hem konuyla ilgili 
deneyimsizlikleri hem Türkiye’nin genel sorunu olan (yapılı) 
çevre kültürü eksikliği bu bölgede de kendini gösteriyor. Biz 
burada dönüşümü bir arayüz olarak oldukça önemsediğimiz 
cepheler üzerinden ele almayı hedefliyoruz.

Cadde’nin geniş kaldırımlarında boydan boya uzanan büyük 
ağaçlar, burada yürüyüşü keyifli kılıyor. (Görsel-3) Ancak 
apartman bahçelerinde yer alan ağaçlar, artan otopark 
ihtiyacı ile genişleyen bodrum kat otoparkları yüzünden 
kesiliyor. Oysa bahçelerdeki ağaçlar bir yandan yeşil dalları 
ile güneş filtresi görevi görürken, yakın duran konutların 
görsel mahremiyetini de sağlıyordu. 

Cadde’de 5 katlı binalar tasarlamaya ve inşa etmeye alışık 
olan mimar ve müteahhitler, 10-12 katlı yapılar için 5 
katlı apartmanları adeta üst üste koyarak bu yüksekliğe 
ulaşıveriyorlar. Ustalar alışık olduğu yöntemlerle çalışmaya, 
müteahhitler alışık oldukları cephe malzemelerini kullanmaya 
devam edebiliyorlar. Oysa 10-12 katlı bir konut bloğunun 
tasarımı 4-5 katlı apartman bloğu tasarımından farklı ele 
alınmalı. Tüm bunların yanında koşulları zorlayan özgün 
cephe denemelerine de yer yer rastladık. Mimarın tasarım 
yeteneğini tasarladığı cephede görebilirsiniz. Dış mekânla 
ya da bir başka ifadeyle kamusal alanla iç mekân arasında 
binanın derisi/giysisi gibi yer alan cephe, iklim konforumuzu, 
ışığı, manzarayı, enerji tüketimimizi dolayısıyla bütçemizi 
etkilediği gibi çevresi ve sokakla, mimari ve sosyal bir 
iletişime girer. Örneğin, pahalı malzemeler ve zor yapım 
tekniklerinin başarı ile uygulanması lüksü, masif duvar bir 
cephe içine kapalı kasvetli bir binayı, devasa oranlı cephe 
binanın eziciliğini, cephenin girişinde yer alan su ve doğa 
elemanları doğaya ve insana saygılı bir dili çağrıştırabilir.

Cadde’de Kentsel Dönüşümle Değişen Cepheler...
Dünya küçüldü. Artık her yerden anında haber alıyor, her 
yere ulaşabiliyoruz. Gelişen yapı teknolojileri tüm dünyaya 
yayılıp yeni tasarımların ve uygulamaların önünü açıyor. 
Bu noktadan hareketle dünyanın çeşitli ülkelerinden 5-15 
katlı konut cephe örneklerini, alternatiflerini seçtik ve 
Cadde’deki yeni uygulamalarla birlikte değerlendirelim 
istedik. Kuşkusuz örnekler burada seçilenlerle sınırlı değil. 
Sınır ancak tasarımcının hayal gücü olabilir. 

A-HACİMLENEN KABUK
Dünyadaki yeni eğilimlerden biri binanın dış kabuğunun 
adeta hacim kazanarak hem tekil birimlerin açık alanı yani 
balkon, hem de güneş kırıcı olarak kullanılması. (Görsel-4) 
Parsel darlığından ötürü kabuğun pek hacimlenemediği 
ve Fransız Balkonuna dönüştüğü bir örneğe Cadde’de de 
rastladık. (Görsel-5)

Kentsel dönüşüm, geniş gecekondu alanlarının GYO’lar ve 
TOKİ tarafından dönüştürülme projelerini takiben parsel 
ölçeğine indi; Bağdat Caddesi ve çevresindeki yapılar 
da söz konusu dönüşümden payını almaya başladı. Bu 
dönüşümü, yaşamımızda uzun süre yer alacak ve bu alanın 
dokusunu belirleyecek cepheler üzerinden değerlendiriyor ve 
gözlemlerimizi paylaşıyoruz.

Kadıköy’de 30.000’in üzerinde binanın sağlam olmadığı 
tahmin ediliyor. Bu tahminler yapılırken; yapıların 40-50 
yıllık olmaları, elde karılmış beton kullanılması ve statik 
hesaplarının 2007’de yönetmeliklerle değişen betonarme 
hesaplarına uymaması değerlendiriliyor. Bunun yanında 
Kadıköy Belediyesi’nden alınan bilgilere göre Cadde ve 
çevresindeki zemin genellikle sağlam.

G3
Mevcut ağaç dokusu

G1
Bağdat Caddesi üzerinde zamanın 
modern mimarlık örneklerinden biri

G2
Bağdat Caddesi üzerinde işyerine dönüşen konut örneği. 
Her işyerinin kendi arzusuna göre yerleştirdiği tabela 
kalabalığını ve değiştirdiği doğramaları görüyoruz. 
Bunun yanında cephe o kadar karakterli tasarlanmış ki 
tüm bu müdahalelere rağmen estetiğini koruyor.

G4
Avustralya’da konut, 
2014, Love Mimarlık

G5
Suadiye, Bağdat 
Caddesi, Öncü Sokak
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gereklilik...

doku...

değişim... dönüşüm... cepheler...
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G6
İspanya’da konut, 2012 
Lola Doménech 
© Adrià Goula

G8
 Macallen Konut Binası, Boston, 2007 
DA Mimarlık Ofisi
© John Horner

G7

Çetin Emeç Bulvarı (Sahil Yolu), EAA Mimarlık. 
Mimari proje ekibinin aktarımına göre, iki konut bloğundan 
oluşan bu projede Suadiye’nin kentsel belleğinde önemli 
bir yer tutan Modern Mimari Akım’ın ‘beyaz kutu’ları ile 
ilişki kurmayı hedeflenmiş. Kara tarafındaki yüksek blok 
cephesini tamamen kaplayan kayar katlanır paneller, soyut 
beyaz kutu imgesini kuran ana elemanlar.

G9
Bağdat Caddesi
Öncü Sokak

G10
Erenköy, Bağdat Caddesi 
Ömer Paşa Sokak
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B-PANELLERLE HAREKETLENEN CEPHE 

Ülkemizdeki gibi ılıman iklimlerde, güneş alan cephelerde zaman zaman güneşi kesebilmek, bazen de mahremiyet adına kayar 
gölge paneller kullanılır. Bu paneller kimi zaman tüm cepheyi kaplayarak cephe karakterini belirler. (Görsel-6) Agah Efendi 
Sokak’ta benzer bir cephe yaklaşımına rastladık. Cephede hareketli panelleri görebilirsiniz. (Görsel-7)

C-RİTMİK CEPHELER 

Yurt dışında cephe hareketinin bir tasarım elemanı olarak kullanımında ritmik olarak tekrar eden yaklaşım, cephe yüzeyini 
kumaş gibi kaplıyor. Cadde ve çevresindeki örneklerde ise, aynı hareketin değişmeden cephe yüzeyini kumaş gibi kapladığını 
görüyoruz. (Görsel-8) Cadde’de çoğu kez kule binaların cephelerinin küçüklüğüne, darlığına rağmen birden fazla ritmin (ve 
bazen ritimsizliğin) aynı cephede kalabalık olarak yer aldığı görülüyor. (Görsel-9) Hareketli cephede ritmin dönüşerek tekrar 
ettiği iyi örnekler de var. (Görsel-10)
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E-ŞAŞIRTMALI AÇIKLIKLARA SAHİP CEPHELER

Özellikle şaşırtmalı açıklıklara sahip cepheler alan kaybetme endişesi yaşayan taraflar düşünüldüğünde en fazla rastlamayı 
umduğumuz cephe tipolojisi idi. Ancak bu cepheler de mekân örgütlenmesine yönelik bir çeşitlilik ve dinamizm gerektiriyor. 
(Görsel-13) Cephelerin monotonluğu bize mekân örgütlenmesine yönelik basmakalıp şemaların sürdüğünü düşündürüyor. 
(Görsel-14 ve 15) Daha çok Nişantaşı’nda çok daha küçük parsellerde rastlamaya alışık olduğumuz strafor ve GRC cephe 
süslemeleri de Cadde’nin karakterine yabancı kalıyor. (Görsel-16)

Son Katlarda Hafif Çıkma Yapan Cepheler...
Deniz manzarası olan üst katlarda genişleyen cephe örneklerine pek çok şehirde rastlanıyor. Yalnız daire büyüklüğünü merkeze 
alarak üst katlarda çıkma yapan bir örneğe dünyada ulaşamadık. Rastladığımız örneklerde çıkma yapılırken birimin büyüklüğü 
ve dairenin kime ait olduğuna değil, binanın estetiğine odaklanılıyor. Bağdat Caddesi’nde örneğini gördüğümüz bu tasarım 
yaklaşımıyla ilgili temsili çizim durumu özetliyor. (Görsel-17)
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D-CEPHEYİ ÇOK PARÇALI TASARLAMAK

Yatay ve dikey yönde malzeme ve formla irili ufaklı parçalara bölerek cepheye hareketlilik kazandırabiliyor. Bu aynı zamanda 
kullanıcıların konut birimlerine aidiyetlerini ve binanın kimliğini güçlendirme potansiyeli de olan bir yaklaşım. (Görsel-11) 
Cadde’de bu yöndeki girişimler örnekte görüldüğü gibi henüz çok daha çekingen. (Görsel-12) 

G11
Tayvan’da Konut, 2009
© CCL Mimarlık ve Ortakları

G12
Bağdat Caddesi, Nihat Kızıltan 
Sokak. Köşede balkon ve 
Fransız balkonlarının olduğu 
parça, açıyla çıkma yapan 
parçadan ayrı duruyor.
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G13
Bükreş Mora Evi, 2014 
ADNBA Mimarlık Ofisi

G16
Bağdat Caddesi
Çam Fıstığı Sokak

G14
Bağdat Caddesi 
Kitapçı Sokak

G15
Bağdat Caddesi 
Haldun Taner Sokak

G17
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Bahar YAYLA
Nilay ÜNSAL GÜLMEZ

Yeşil Teraslı Ekolojik Binalar...
Bu konu cephe tasarımından çok daha geniş kapsamlı. Bu 
tip binalarda toprak serilmiş alanlarda küçük ağaçlar için 
teraslar oluştururken, yapının minimum enerji harcayarak, 
optimum ısıtılması, soğutulması ve havalandırılması 
sağlanıyor. (Görsel-19) Fizibilitesini (ilk yatırım maliyeti, 
bakım maliyeti ve satış geliri vb.) sağlamak zor olduğu 
için çoğunlukla zihin egzersizi olarak kalan bu yapılar çok 
yakında belli bir olgunluğa erişerek hayatımıza girecek. 
Enerji bilinçli tasarımı kentsel dönüşüme entegre edebilirsek 
tüm şehrin enerji ihtiyacını azaltabiliriz.

Özgürce Hareket Eden Çıkmalar...
Deprem yönetmelikleri, üstü kapalı terasların emsal alanına 
girmesi gibi koşulların sağlanması gerekliliği göz önüne 
alındığında Cadde için zorlayıcı bir çözüm olabilir. ■
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Çift Cidar / Yükseltilmiş Teraslar...
Dünyanın çeşitli yerlerinde görülen bir başka eğilim de 
binanın çeperinde ikinci cidar, yarı gölgelikli ara bölge 
tasarlanarak terasların binaya entegre edilmesi çabası. 
(Görsel-18) Her ne kadar konut birimlerinin mahremiyeti 
için teraslar arasında zaman zaman ara bölücüler kullanılsa 
da hem birimler arası ilişkiselliğin esnekliği bakımından hem 
de iklim kontrolü açısından önemli avantajları var. Tabii ev 
sahipleri ile müteahhitler arasında en önemli ihtilafın konut 
büyüklüğü ya da kaybedilen alan bazında yaşandığı Cadde 
için bunun oldukça ütopik göründüğünü de eklemek gerek. 

Belki yavaş yavaş rastlamaya başladığımız birkaç parselin 
birlikte kullanıldığı durumlarda karşımıza çıkabilir. 

Henüz Cadde’de olmayan diğer cephe örnekleri büyük 
terasların cepheye taşındığı yeşil teraslı cepheler ve ileri geri 
hareket eden katlar. Bu ikisi maksimum emsal kullanımından 
dolayı yakın gelecekte görmeyi pek de ummadığımız cephe 
biçimlenmeleri.
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G18
Londra’da konut, 2015 
Lynch Mimarlık

G20
Küp, Beyrut, 2015, Orange Mimarlık
© Matthijs van Roon

G19
Solaris, Singapur Fen Merkezi, 2010, Hamzah & Yeang. Bu yapıda 
doğal havalandırma, her katta devam eden yeşil kat bahçeleri, güneş 
ışığından optimum yararlanma sağlarken, yapının enerji ihtiyacını 
%36 düşürmüş. © T. R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd.

Yönetmelikler ve sınırlı alan kullanımından dolayı Cadde’de uygulanması neredeyse olanaksız cephe örnekleri de var.

Cadde’de olmayanlar...
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