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Özet: Yazın dünyası İstanbul üzerine çok sayıda eser üretmiştir. Bu eserlerde İstanbul gerek me-
kân ve yaşam alanı olarak gerekse diğer tüm biçimleriyle hem gerçekliğin ve hem de temsilin
yansıması haline gelmiştir. İstanbul'un gündelik yaşamı ve eğlence biçimlerine ilişkin marj-dışı
görünümleri bu gerçeklik ve temsil ikiliği arasında farklı görünümler kazanmıştır. Geleneğin ve
Batılılaşmanın marjinalleşmesine ilişkin en yalın ve gerçekçi betimlemeleri Ahmet Rasim'in eser-
lerinde görmek mümkündür. Seyahatnamelerde ve oryantalist bakış açılarında romantize edil-
miş İstanbul ve İstanbul'un gündelik yaşamı Ahmet Rasim'in eserlerinde tersine bir görüntü ver-
mektedir. Bu açıdan eski İstanbul eğlence hayatının marj-dışı görülmesi eğilimi tartışmalıdır. Ba-
tılılaşma ile birlikte değişmeye başlayan İstanbul eğlence hayatının belli bir uygarlığın/kimli-
ğin göstergesi olması yerine Batılılaşmanın ve geleneğin marjinalleşmesini ve belli bir içe kapan-
mayı ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Batılılaşma, Ahmet Rasim, eski İstanbul eğlenceleri, eski İstanbul gündelik
yaşamı, geleneğin marjinalleşmesi.

Old Istanbul Entertainments and Libertine Venues in Terms of Marginalization
of Tradition and Westernization

Abstract: Literary world has produced a great deal of works on Istanbul. In these works, Istanbul has be-
come the reflection of both reality and representation not only as a place and a living area but also with
its all other forms. The non-margin appearances related to the daily life and ways of entertainment in Is-
tanbul have gained different forms within the duality of this reality and representation. It is possible to
see the most simple and realistic descriptions of marginalization of tradition and westernization in Ah-
met Rasim's works. Istanbul and the daily life of Istanbul which are romanticized in travelogues and in
orientalist views have reverse appearance in Ahmet Rasim's works. In this context, the tendency to con-
sider the entertainment life in old Istanbul as non-margin is controversial. The entertainment life in Is-
tanbul which began to change with westernization does not symbolize a certain civilization/identity. Ne-
vertheless it expresses marginalization of westernization and tradition and a certain introversion.

Keywords: Westernization, Ahmet Rasim, old Istanbul entertainments, old Istanbul everyday life, mar-
ginalization of tradition.

İ s tan bul, hak kın da en faz la ki tap ya zı lan dün ya kent le rin den bi ri dir. Özel -
lik le bu nu, Ba tı’da Do ğu il gi si nin yay gın laş tı ğı dö nem ler de şen le nen se ya -

hat na me ler de gör mek müm kün dür. Ba tı lı sey yah la rın “eg zo tik kül tür le re”
olan me ra kı, “baş ka yer le re” git me, “fark lı ola nı gör me”, “fark lı ola nı işit me” is te -
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ği önem li bir İs tan bul kül li ya tı oluş tur muş tur. Ba tı lı sey yah la rın İs tan bul’u1

te mel de, İs tan bul’un sa ra yı, ha re mi, ca mi le ri, ki li se le ri, ya lı la rı ve bo ğa zı üze -
ri ne kur gu lan mış tır. İs tan bul’un, sa ray ve çev re si nin ev li lik-sün net dü ğün le -
ri, fe tih-za fer şen lik le ri, di ni bay ram lar -özel lik le ra ma zan bay ra mı-, kah ve ha -
ne ler, ha mam lar, me si re yer le ri, gi yim tarz la rı ve gün de lik yaşa ma iliş kin öğe -
le ri “ge le nek sel”, “eg zo tik” ve “aca yip” ola na yö ne lik ola rak vur gu lan mış tır. Ba -
tı lı sey yah lar ta ra fın dan ge liş ti ri len or yan ta list pa ra dig ma için de İs tan bul, bir
me kan ol ma nın öte sin de ay nı za man da bir fi kir ol muş tur. Se ya hat na me le rin
ya rat tı ğı or yan ta list Do ğu al gı sı için de İs tan bul, ger çek lik ve tem sil iki li ği ara -
sın da, tem sil den ya na pi to resk bir gö rü nüm ka zan mış tır. Or ta ya çı kan ger -
çek lik ve tem sil iki li ği İs tan bul’u ve top lum de ğer le ri ni de çar pıt mak ta dır. Bu
ça lış ma da, ge le ne ğin ve Ba tı lı laş ma nın mar ji nal leş me si açı sın dan es ki İs tan -
bul eğ len ce le ri ve ho var da me kân la rın dan yo la çı ka rak bel li de ğer len dir me -
le re ulaş ma ya ça lışa ca ğız. Bu ko nu da Türk ya zı nın da da mev cut olan bel li ça -
lış ma lar ya nın da, özel lik le se ya hat na me ler de yer alan es ki İs tan bul eğ len ce le -
ri ve ya es ki İs tan bul ile il gi li ya zı lar da kay na ğı mız ola cak tır.

Se ya hat na me ler ve İs tan bul, baş ka ca ve çok ge niş bir tar tış ma ala nı ol -
mak la bir lik te, İs tan bul ile il gi li ya zı lan ki tap la rın kur gu di na mi ği il gi çe ki -
ci dir. Marj-dışı iliş ki ler bu ki tap lar da pek yer al ma mış, ge nel lik le bel li ön
yar gı lar ve ya res mi gö rü nüm ve ril miş tir. El bet te İs tan bul, bah si ge çen ko -
nu baş lık la rı ve da ha pek çok gö rü nü müy le özel lik li bir kent tir. Ko nu muz
açı sın dan, ge rek Ba tı lı sey yah la rın yak laşım la rın da ve ge rek se Türk ede bi -
ya tın da, İs tan bul’un gün de lik yaşa mı ve eğ len ce bi çim le ri önem li bir ko nu -
dur. Biz den de, Mu sa hip za de Ce lal, Os man Ce mal Kay gı lı, Er cü ment Ek -
rem Ta lu, Çay lak (Meh met) Tev fik, Ser met Muh tar Alus, Ah met Mit hat
Efen di gi bi ga ze te ci ve ede bi yat çı la rın, Ah met Re fik Al tı nay, Reşat Ek rem
Ko çu, Re fik Ah met Se ven gil ve Ha luk Y. Şeh su va roğ lu gi bi araş tır ma cı la -
rın bu lun du ğu ya zar lar ta ra fın dan ka le me alı nan İs tan bul ya zı la rı, dö ne -
min İs tan bul’unun gün de lik ha ya tı na iliş kin -bir ba kı ma res mi ta rih çi li ği
öte ler bir bi çim de- ipuç la rı ver miş ler dir.2 An cak Ah met Ra sim (1865-1932)
eser le rin de XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sı ve Cum hu ri ye tin ilk yıl la rı nın İs tan -
bul’unu rea list bir bi çim de, ka rak te ris tik özel lik le riy le ak ta ran en önem li
ya zar lar dan bi ri dir.
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Resim 1: Ahmet Rasim

Di ğer pek çok ede bi tür de de eser ler ve ren Ah met Ra sim’in fık ra, ma ka le
ve ha tı ra la rın da İs tan bul’un gün de lik ha ya tı nın ni ce olay la rı, in san ve man -
za ra tas vir le ri bu lun mak ta dır. Ke nar semt ler, çarşı pa zar lar, ga ze te ida re ha ne -
le ri, ma hal le mek tep le ri, me si re ler, ti yat ro lar, ra ma zan gün le ri, Ka pa lı çarşı,
mey ha ne ler, umum ha ne ler, ba tak ha ne ler, kah ve ha ne ler il gi ko nu su dur. Bu
açı dan Di rek le ra ra sı, Ak sa ray, Ka ra köy Ga la ta, Be yoğ lu gi bi me kân la rıy la İs -
tan bul tüm can lı lı ğı ile eser le ri nin mer ke zin de dir. Kah ra man la rı ise, ga rip ler,
ay dın lar, züp pe ler, dev rin ün lü si ma la rı, ak tör ler, kan to cu lar, ya zar lar, bes te -
ci ler, çal gı cı lar, kah ve ci ler, ka dın peşin de ki genç mi ras ye di ler, ku mar baz lar,
al lık lı fuhş-i ce did, fuhş-i atik ko ka na la rı, şal var lı ve fe ra ce li mu hab bet tel lal -
la rı, boh ça cı ka dın lar, yan ke si ci ler, ba lık çı lar, uşak lar, paşa lar, bab-ı âli tip le ri,
ka ba da yı lar, sa rık lı değ nek li mek tep ho ca la rı dır. Kı sa ca sı her sı nıf tan, her yaş
ve cins ten olan bu kişi ler şi ve le ri, ar go la rı, kı lık kı ya fet le ri, dav ra nış la rı, öf ke -
le ri, kav ga la rı, ne za ket le riy le Ah met Ra sim’in ya zı la rın da tüm can lı lı ğıy la yer
alır lar.3 Ya zı la rın da ki bu tas vir gü cü do la yı sıy la Meh met Kap lan, Ra sim’in üs -
lu bu nu “fo toğ raf çı rea lizm” ola rak ta nım lar.4 Bu yö nüy le Ah met Ra sim İs tan -
bul’un gün de lik ha ya tı nın zen gin li ği ni ve kar maşık lı ğı nı tüm ger çek li ği ile
yan sıt ma ça ba sın da dır. Ah met Ra sim’in güç lü yö nü nü de, Hü se yin Rah -
mi’nin ro man la rıy la yap tı ğı işi, ma ka le ve söy leşi tü rün de yaz dı ğı ya zı lar la
ya pa rak ya rım yüz yıl lık İs tan bul’un iç yü zü nü ta nı tı yor ol ma sı teş kil eder.5
Ya zı la rın da XIX. yüz yıl İs tan bul’unun top lum sal ve kül tü rel de ğer le ri ni yan -
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4 Ahmet Rasim, Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1988, ss. 201-204.
5 Hıfzı Tevfik Gönensay, Türk Edebiyat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1944, s. 159.



sı tan mal ze me yi su nan Ah met Ra sim ya zar kişi li ği ni 1895’te Ma lu mat’ta çık -
ma ya baş la yan “Ma lu mat-ı Us bü iy ye” ve onu iz le yen Şe hir Mek tup la rı’nda bul -
muş tur. Soh bet-fık ra ka rışı mı bu tür ya zı la rın da, özel lik le de şa he se ri ka bul
edi len Şe hir Mek tup la rı’nda İs tan bul’un ay rın tı lı bir pa no ra ma sı nı çi zer. Şe hir
Mek tup la rı XIX. yüz yıl so nu İs tan bul’unu ta nı mak için önem li kay nak lar dır.
Ah met Ra sim ha ya tı nın so nu na ka dar sür dür dü ğü bu tür ya zı la rın dan seç -
me le ri da ha son ra la rı Eş kâl-i Za man, Cidd ü Mi zah, Gü lüp Ağ la dık la rım ve Mu -
har rir Bu Ya gi bi ki tap lar da top la mış tır. Ço cuk lu ğu nun İs tan bul’unu Fa la -
ka’da, genç lik yıl la rı nın ilk he ye can la rı nı ve ho var da lık la rı nı Fuhş-i Atik’te an -
lat mış tır. Bu eser ler İs tan bul’un dört ay rı dö nem de ki -II. Ab dül ha mid, II.
Meş ru ti yet, Mü ta ke re ve Cum hu ri yet- gö rü nü mü nü tür lü yön le riy le tas vir
eden bir kül li yat oluş tu rur.6 An cak Ah met Ra sim’i bu aşa ma da özel lik li kı lan
şey, Tan zi mat son ra sı Türk ede bi ya tı için de çok şe kil de ya ka la na bi le cek dö -
nem sel özel lik le re ait ob jek tif lik gö re vi gö ren bir kaç kişi den bi ri ol ma sı dır.7
Bu yö nüy le Ah met Ra sim’in dik ka ti ne Do ğu’ya ne de Ba tı’ya yö ne lik tir. Do -
ğu ve Ba tı’dan alı nan bil gi ler le İs tan bul’un sah ne ol du ğu çeşit li gün de lik ha -
yat gö rü nüm le ri ni me kâ na ait özel lik ler le bir lik te an lat ma ya gay ret gös te rir.8
Alaf ran ga lı ğa ya da al la me li ğe özen me miş, ya zı la rın da frenk pe rest lik ten
uzak dur muş, ya ban cı ede bi yat la rın tak li di ne ya naş ma mış, ya naşan la rı da
ten kit le ri ne he def yap mış tır. Ge ce le rim, Fuhş-i Atik, Ha mam cı Ül fet gi bi ki tap -
lar da ki ya zı lar, top lum ha ya tı nın bu gün bi le pek faz la de ği nil me miş yön le ri -
ne ce sa ret le eğil mek te dir.9 Ah met Ra sim’in ya zı la rın da iç ki li-iç ki siz, ka dın lı-
er kek li eğ len ce yer le rin den, bu ra lar da mey da na ge len olay lar dan çeşit li ve si -
le ler le çok sık söz edil mek te dir. Bü tün bu ya zı lar gü nü müz oku yu cu su na,
XIX. yüz yı lın so nu XX. yüz yı lın baş la rın da İs tan bul’da eğ len ce yer le ri ve bu
ma hal ler de sür dü rü len ha yat tar zı hak kın da bil gi ve re cek, on la rı ka na at sa hi -
bi ede cek va zi yet te dir.10 Ho var da lık öy kü le ri, bas kın lar, ka ra kol lar da ge ce le -
me ler, iç ki âlem le ri, yan lış lık lar ko med ya sı doğ rul tu sun da gi den genç lik se -
rü ven le ri, kah ve soh bet le ri, ra ma zan ge ce le ri, İs tan bul kış la rı, ra kı iç me yön -
tem le ri gi bi baş ka ki tap la ra gir me miş, gir miş se de ta dı, kur gu su, ör gü sü
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6 Nuri Akalioğlu, “Sunuş”, Ahmet Rasim, Dünkü İstanbul’da Hovardalık Fuhş-i Atik, Arba
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7 Kazım Yetiş, “Önsöz”, Ahmet Rasim, Matbuat Hatıralarından, Muharrir, Şair, Edib, Tercüman
Gazetesi 1001 Temel Eser, 141. Kitap, Kervan Yayıncılık, İstanbul, 1980, s. 7.

8 Şerif Aktaş, Ahmet Rasim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s. 3.
9 Ahmet Kabaklı, a.g.e., s. 326.
10 Şerif Aktaş, Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s.
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apay rı fık ra lar, anı lar, söy leşi ler, be tim le me ler le İs tan bul’un gün de lik yaşa mı -
nı göz ler önü ne ser mek te dir.11 Ah met Ra sim’i bu nok ta da fark lı kı lan da, bir
vit rin ha li ne gel me si açı sın dan İs tan bul’a özel li ği ni ka zan dı ran iliş ki bi çim le -
ri ni yan sıt ma sı ve ger çek li ğe en ya kın şek liy le ya zı la rın da ak tar ma sı dır. 

II. Ab dül ha mit, II. Meş ru ti yet, Mü ta re ke, Cum hu ri yet dö nem le ri bo yun ca
ay rın tı lı bir İs tan bul pa no ra ma sı sun muş olan Ah met Ra sim’in yaşa dı ğı dö -
nem, Türk ta ri hin de sos yal, si ya sal ve eko no mik açı dan kök lü de ğişik lik ve
dö nüşüm le rin mey da na gel di ği yıl lar dır. XIX. yüz yı lın son la rı ve XX. yüz yı -
lın ilk çey re ği iti ba riy le, bu de ğişim ve dö nüşüm ler den İs tan bul’un eğ len ce
ha ya tı da pa yı nı al mış tır. Üç im pa ra tor luk bo yun ca ve gü nü müz de de hep bir
baş kent ve iliş ki ler mer ke zi ko nu mun da bu lu nan İs tan bul’da eğ len ce ha ya tı -
nın her dö ne min ken di koşul ve ola nak la rı na gö re, renk li ve ha re ket li ol du ğu
söy le ne bi lir. An cak özel lik le XVI. yüz yı lın başın dan iti ba ren eğ len ce ha ya tı -
nın can lan ma ya baş la dı ğı nın işa ret le ri var dır. Bu dö ne min baş lı ca eğ len ce le -
rin den bi ri me si re le re, kır la ra -en göz de le ri Kâ ğıt ha ne ve Bo ğa zi çi me si re le ri
ol mak üze re- git mek ol muş tur. Bun la rın dışın da da di ni bay ram lar, özel lik le
de Ra ma zan Bay ra mı, İs tan bul hal kı için baş lı başı na bir de ğişik lik ve eğ len -
ce kay na ğı dır. Şeh za de başı ve Di rek le ra ra sı ra ma zan ge ce le ri nin ra kip siz eğ -
len ce ye ri ol muş tur. Ka dın lar için ev le ri nin ha rem da ire le ri, er kek ler için se
1650’ler den iti ba ren kah ve ha ne ler va kit ge çir me me kân la rı dır. Mey ha ne ler
ise, Bi zans’tan iti ba ren çeşit li bi çim ler de var ol muş lar ve dö nem dö nem sı kı -
laşan iç ki ya sak la rı na rağ men var ol ma yı hep sür dür müş ler dir. XIX. yüz yı lın
ikin ci ya rı sı na doğ ru, avam işi mey ha ne le re karşı lık seç kin le rin ab âlem le ri
yay gın laşır. Ba tı et ki si nin ve Ba tı lı laş ma akım la rı nın ken di si ni his set tir me ye
baş la dı ğı XIX. yüz yı lın or ta la rı na ka dar, İs tan bul’da eğ len ce ha ya tı nı, sa ray
ve çev re si nin eğ len ce le ri, çeşit li din sel ve et nik kö ken den hal kın ken di ge le -
nek sel eğ len ce le ri ve İs tan bul’un bir li man ve kavşak ken ti ol ma sı nın ge tir di -
ği mey ha ne, ba tak ha ne tü rü marj-dışı eğ len ce ler ola rak sı nıf la mak müm kün -
dür. Os man lı eğ len ce bi çim le ri ve me kân la rı ki mi za man üst üs te ça kış mış tır.

Os man lı sa ra yın da ki de ğişi me pa ra lel bi çim de XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı -
sın dan iti ba ren, eğ len ce ha ya tın da ki de ğişim de ken di si ni ön ce İs tan bul’da
his set tir miş tir. Ba tı lı yaşa ma ve onun kü çük bir ör ne ği olan İs tan bul’da ki Le -
van ten le rin yaşam bi çi mi ne du yu lan il gi, ge niş halk yı ğın la rı nın ol ma sa da
dev let ri ca li nin Ba tı cı ka na dı nın, İs tan bul seç kin le ri nin ve ay dın la rı nın eğ -
len ce ha ya tı nı da de ğiş tir me ye baş la mış tır. Ga la ta’nın Be yoğ lu’nun eğ len ce
ha ya tın da ve top lum yaşa mın da öne çık ma ya baş la ma sı, Bo ğa zi çi’nin, Ada -
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lar’ın ye ni bir önem ka zan ma sı, dar çev re ler de de ol sa ka dın la rın top lum sal
ha ya ta ka tıl ma la rı nın gün de me gel me si bu dö ne min ürü nü dür. XIX. yüz yı -
lın ikin ci ya rı sın dan Cum hu ri yet’e ka dar ki ge liş me ler, eğ len ce ha ya tı açı sın -
dan, ge le nek sel ala tur ka kah ve ha ne le rin ya nın da, özel lik le Be yoğ lu’nda mo -
dern ka fe le rin, pas ta ne le rin açıl ma sı, Ga la ta ba loz la rı ya nın da iç ki li lo kan ta -
la rın, ga zi no la rın şim di ki ge ce ku lüp le ri nin ilk ör nek le ri sa yı la bi le cek mü -
zik li, re vü lü ka fe le rin (Ca fe Chan tant) rağ bet bul ma ya baş la ma sıy la be lir le nir.
XIX. yüz yı lın son la rı na doğ ru Bo ğa zi çi ve Ada lar’da ki ga zi no, res to ran ve
mey ha ne le rin eğ len ce ha ya tı için de ki ağır lı ğı art mış, öte yan dan XIX. yüz yı -
lın baş la rın dan iti ba ren bir bi ri ar dı na açıl mış, ti yat ro, si ne ma, re vü gi bi gös -
te ri sa na tı ala nı na gi ren eğ len ce ler önem ka zan mış tır. Ba tı lı laş ma sü re ci ne
koşut ola rak İs tan bul’un Av ru pai ha yat öz le mi için de ki Müs lü man ke sim le -
riy le Le van ten bur ju va zi ara sın da iliş ki ler de art mış tır.12

Eğ len ce ha ya tı, es ki çağ lar dan be ri kent kül tür le ri nin önem li bir öğe si ol -
muş tur. Bu çer çe ve den ba kıl dı ğın da, İs tan bul’un ta rih sel kim li ği nin eğ len ce
ha ya tı na son de re ce uy gun özel lik ler le do nan mış ol du ğu sap tan mak ta dır.
Sa ray da ki ler den ke nar ma hal le li le re de ğin her ke si min, Türk le rin, di ğer top -
lu luk la rın ay nı eğ len ce ara yışın da ve an la yışın da bu luş ma la rı açı sın dan İs -
tan bul, di ğer bü yük kent ler de gö rül me yen bir ol gun lu ğu ve zen gin li ği tem -
sil et miş tir. İs tan bul’da, Os man lı dö ne mi eğ len ce ha ya tı nın baş lı ca dö ne meç -
le ri: Fa tih ve Ka nu ni De vir le rin den son ra, La le Dev ri (1718-1730), Tan zi mat
dö ne mi (1839-1876) ve Cum hu ri yet dö ne mi (1923 son ra sı) ol muş tur. Son dö -
ne meç te, es ki yaşam alış kan lık la rı nın de vam et ti ği ile ri sü rül se de, eğ len ce
an la yışı nın hız la de ğiş ti ği göz lem len miş tir. İs tan bul’un ge le nek sel eğ len ce
ha ya tı kı sa sü re de sön me ye yüz tu ta rak ye ri ni, Av ru pai ti yat ro, si ne ma, ga -
zi no, bar, pav yon, saz, çay bah çe si, alaf ran ga iç ki li yer ler gi bi ye ni lik le ri ne
bı rak mış tır.13 XIX. yüz yı lın son la rı ve XX. yüz yı lın ilk çey re ği iti ba riy le, top -
lum bu ana ek sen de ye ni bir yö ne doğ ru yol alır ken yaşa nan ba zı olay lar bu
de ğişi mi hız lan dır mış tır. Sul tan Ab dül me cid dö ne mi için de (1839-1861) ha -
ne dan Top ka pı Sa ra yı’nı bı ra ka rak Ba tı tar zın da inşa edil miş ve döşen miş,
Dol ma bah çe Sa ra yı na taşın mış tır. Bun dan son ra sa ra yın ya kın çev re si ben zer
tarz da ri cal ko nak la rıy la, ya lı lar la do nan mış, ar tık su ri çi İs tan bul göz den
düş me ye, Be yoğ lu yük sel me ye baş la mış tır. Un ka pa nı ve Azap ka pı ara sın da
1836’da ya pı lan ilk köp rü den son ra 1845’te Emi nö nü ile Ga la ta ara sın da inşa
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edi len ikin ci köp rü iki ay rı dün ya ola rak yaşa yan su ri çi İs tan bul’u ile Ga la -
ta-Be yoğ lu’nu bir bi ri ne bağ la mış, bu ol gu kent içi ha re ket li li ği art tır dı ğı gi bi
kül tü rel alış ve rişi de hız lan dır mış tır. 1851’de de Şir ket-i Hay ri ye’nin ku rul -
ma sıy la Bo ğa zi çi’ne dü zen li va pur se fer le ri baş la mış, böy le ce da ha dışa dö -
nük bir yaşam için ge rek li te mel hiz met le rin ör güt len me si başa rıl mış tır. Su -
ri çi İs tan bul’da yaşa yan Müs lü man halk, hat ta on lar la uyum için de ki Hı ris -
ti yan ve Mu se vi azın lık için bi le Le van ten kül tü rü nü tem sil eden Ga la ta-Be -
yoğ lu ka pa lı bir ku tu du ru mun da dır. Bu dö nem de ge niş halk ke si mi ge le -
nek sel eğ len ce le ri ni sür dür mek te, ilk ba har ve yaz ay la rın da me si re le re, Çır -
pı cı Ça yı rı’na, Kâ ğıt ha ne’ye, Gök su’ya git mek te dir. Ka dın lar için tek ka pa lı
eğ len ce me kâ nı ha mam, ço cuk la rı için se yıl da iki kez ku ru lan bay ram yer le -
ri dir. Er kek ler yi ne es ki tarz –ala tur ka- mey ha ne le re ve kah ve ha ne le re de -
vam et mek te, bu ra lar da in ce saz ta kım la rı nı din le mek te, med dah ve Ka ra göz
gös te ri le ri ni iz le mek te dir ler. Za ma nın İs tan bul’unun aya ğa kal dı ran pa -
dişah la rın tah ta çı kış la rı, şeh za de ya da sul tan la rın do ğu mu, sün ne ti ve ev -
len me le ri do la yı sıy la ya pı lan şen lik ler ise sey rek leş me ye baş la mış tır. Be yoğ -
lu’nun ana yo lu olan Cad de-i Ke bir (İs tik lal Cad de si) 1856’da ha va ga zı lam -
ba la rıy la ay dın la tıl mış, ge ce ler da ha da renk len miş tir.14

Tan zi mat dö ne mi nin ilk ev re si 1876’da I. Meş ru ti yet’in ila nıy la so na erer -
ken İs tan bul “İs tib dat” ola rak anı lan, II. Ab dül ha mid’in yö ne ti mi al tın da ge -
çe cek ye ni bir dö ne me gir miş tir. Tan zi mat ön ce sin de iç ki ya sa ğı nın şid det le
uy gu lan dı ğı dö nem ler de mey ha ne ler ve ben ze ri iç ki içi len me kân lar sı kı bir
de ne ti me ta bi tu tu lur ken, özel lik le II. Meş ru ti yet’in ila nıy la bir lik te iç ki ya -
sa ğı nın git tik çe gevşe me si iç ki üre tim ve tü ke ti mi nin art ma sı na ne den ol -
muş tur.15 1908’de II. Meş ru ti yet ilan edil me siy le bir lik te İs tan bul eğ len ce ha -
ya tı dik ka te de ğer bir bi çim de de ğiş miş tir. I. Dün ya Sa vaşı ise, İs tan bul için
kıt lık, yok luk, yok sul luk yıl la rı ol muş tur. Yi ne bu dö nem de bo zul muş eğ len -
ce ha ya tı ye ni un sur lar, ye ni tür ler ka tıl mış tır. I. Dün ya Sa vaşı 1918’de Os -
man lı Dev le ti’nin ye nil gi siy le so na erer ken İs tan bul, sa vaşın ga lip le ri olan
İti laf Dev let le ri as ker le ri nin iş ga li ne uğ ra mak ta dır. Mü ta re ke ya da İş gal Dö -
ne mi de ni len 1918-1922 ara sın da kent eko no mik ve top lum sal yön den kök lü
dö nüşüm le re sah ne ol muş tur. Eğ len ce ha ya tıy la ayak ta dur ma ya ça lışan Be -
yoğ lu ise, bü yük öl çü de iş gal güç le ri ne ve yer li sa vaş zen gin le ri ne hiz met et -
mek te dir. Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu’nun bu yıl la rı an la tan ro ma nı na “So -
dom ve Go mo re” adı nı ver me si ta rih sel ger çek ola rak da an lam lı dır. Bu dö -
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nem de eğ len ce ha ya tı na dam ga sı nı vu ran ol gu Be yaz Rus lar’dır.16 1917’de ki
Bolşe vik Dev ri mi

“1- Na sıl gel di ler?                          2- Na sıl Yaşa dı lar? 3- Na sıl Gi de cek ler?!” 

Re sim 2: Be yaz Rus lar İs tan bul’da (Ay de de Mec mua sı, İz zed din’in ka ri ka tü rü, 1922)

üze ri ne yurt la rı nı terk eden aris tok ra si ile üst ve or ta ke sim bur ju va zi ye
men sup, sa yı la rı nın 150-200 bin ol du ğu tah min edi len Rus İs tan bul’a gel -
miş tir. Be yaz Rus lar sa hip ol duk la rı gör gü, bil gi ve be ce ri le ri ne gö re çeşit -
li iş ler de ça lış ma ya baş la mış lar ama özel lik le eğ len ce ha ya tı na ye ni renk ler
kat mış lar dır. Bir bö lü mü mü zik, dans, ba le, ti yat ro gi bi gös te ri alan la rın da
yer edin me ye ça lış mış, bir bö lü mü de pas ta ne, ka fe ve lo kan ta lar da iş bul -
muş, hat ta ye ni le ri ni aç mış lar dır. 17 Bu dö nem de İs tan bul’da me si re an la -
yışı da de ğiş miş, Bo ğaz ye ri ne ar tık Ada lar’a gi dil miş ve İs tan bul lu de ni ze
gir me ye baş la mış tır. Mü ta re ke ile bir lik te bar lar re vaç bul ma ya baş la mış,
İs tan bul ho var da sı Ga la ta’nın mey ha ne le rin den bar la ra ter fi et miş tir. Lo -
kan ta, kon ser, bar, ka ba re ve ku mar ha ne işi kı sa sü re de Rus la rın eli ne geç -
me ye baş la mış, Be yaz Rus lar la bir lik te Be yoğ lu ye ni bir gö rü nüm ka zan -
mış tır. Ek se ri si Rus Ya hu di le ri ta ra fın dan yö ne ti len bu yer ler de Os man lı
de li kan lı sı, Rus la ra öz gü ge ce ha ya tı nı ve eğ len ce si ni ta nı ma ya baş la mış tır.
Ba tak ha ne tar zı eğ len ce bi çim le ri Mü ta re ke yıl la rı İs tan bul’unu mes ken
edin miş tir. 1918-1922 ara sı İs tan bul’u ser vet ve se fa le ti ay nı po ta da erit me -
ye baş la mış tır. 18 

XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan, iti ba ren top lum sal yaşa mın sos yal yön le rin -
de bü yük de ğişim ler yaşan ma ya baş lan mış tır. De ğişim ler en çok ge ce ha ya tın -
da his se dil miş ve Be yoğ lu İs tan bul’un eğ len ce ha ya tı nın vit ri ni ol muş tur. Be -
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yoğ lu, de ğişi min ön cü sü, taşı yı cı sı, bir
an lam da da be lir le yi ci si ha li ne gel miş tir.
Be yoğ lu ge rek için de ba rın dır dı ğı ya -
ban cı, gay ri müs lim, Le van ten nü fu su,
ge rek se di ğer ya pı sal özel lik le ri ba kı -
mın dan bu du ru mu nu uzun yıl lar de -
vam et tir miş tir. Bu an lam da Be yoğ lu,
Os man lı Ba tı cı laş ma sın da ge rek dış me -
kân da ki ge rek se in san iliş ki le rin de ki de -
ğiş me ye ör nek teş kil ede cek bir “pro to -
tip”tir de ni le bi lir. Ba tı lı laş ma ya ait ilk ler
hep Be yoğ lu’nda dır. Ye ni eğ len ce me -
kân la rı, ti yat ro lar, re vü ler, ba lo lar, ga zi -
no lar, si ne ma lar, sirk ler vs. ilk ola rak Be -
yoğ lu’nda gö rül müş tür. Bü tün bu ve
ben ze ri ge liş me ler Be yoğ lu’nu Ba tı lı laş -
ma nın pro to ti pi ko nu mu na ge ti rir ken,
top lum ha ya tı nın de ğişi min de de et ki li
ol ma sı na ve hat ta de ğişi min top lum sal
ka bu lü nü yay gın laş tı ran bir iş le ve sa hip
ol ma sı na ne den ol muş tur.19 Se fa ret ha -
ne le rin yer leş ti ği, bu yüz den de Ba tı lı sey yah la rın ika me ti ter cih et ti ği, bu na
bağ lı ola rak da za man la Av ru pai otel ve eğ len ce yer le ri nin ku rul du ğu Be yoğ -
lu, Ba tı adet, mo da ve eğ len ce le ri nin İs tan bul’a nü fuz et ti ği bir ka pı ol muş tur.
Bu ne den le Tan zi mat’tan gü nü mü ze ka dar Türk ro ma nı nın da ih mal et me di -
ği bir çev re ha li ne gel miş tir.20

Be yoğ lu üze ri ne sa yı la ma ya cak ka dar çok nos tal ji ede bi ya tı üre til miş,
düş ler ve öz lem ler üs tü ne ku ru lu, ma sa lım sı bir Be yoğ lu an la tı la gel miş tir.
El bet te Be yoğ lu’nda, si ne ma, ti yat ro, pas ta ne, tram vay ve son mo da giy si -
le riy le Cad de-i Ke bir’de arz-ı en dam eden şap ka lı ha nım lar ve kra vat lı
bey ler mev cut tur. An cak dai ma bir eğ len ce mer ke zi olan Be yoğ lu’nda bun -
la rın ya nı sı ra, ge ne lev ler, ba loz lar, ran de vu ev le ri, bi ti rim ha ne ler ve mey -
ha ne ler de var dır.21 Lo kan ta, özel lik le mey ha ne ler, eğ len ce sem ti Be yoğ -
lu’nun hem ne de ni, hem so nu cu, hem im ren di ri ci si, hem ta mam la yı cı sı,
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Resim 3: Beyoğlu



hem sü sü, hem de ke yif ve ren pü rü zü dür.22 Es ki, ye ni ho var da lar, gün le ri -
ni gün et mek için ya da fe lek ten bir ge ce çal mak için bu ra ya git miş ler dir.
İs tan bul’a alış ve riş yap mak için ge len Ana do lu tüc car la rı nın bir bö lü mü
için, İs tan bul’a git miş ken, Be yoğ lu’nda ho var da lık yap ma mak, bir nok san -
lık gi bi sa yıl mış tır. Bun lar ge ri ye dön dük le ri za man ken di le ri ne ho var da -
lık la rı so rul muş tur.23 Tüm bun lar, bir öl çü de ve bir ara da, Be yoğ lu’nda, çok
ses li li ğin, çok renk li li ğin, gün lük yaşa ma yan sı yan ger çek li ği ile ta rih te var
ol muş tur. Ba lık ha ne Na zı rı Ali Rı za Bey Be yoğ lu’nun bah si ge çen ger çek li -
ği ni şu şe kil de be tim ler: “Ga la ta ve Be yoğ lu ta ra fın da ku mar ha ne ler ve şeh ve ti
gı cık la yı cı re sim ler le mü zey yen ga zi no lar, ba loz lar, ka fe şan tan lar, pey der pey
küşat edil mek te ve ta be-sa bah açık bu lun du rul mak ta idi. Genç le ri mi zin alaf ran ga -
lı ğa rağ be ti git tik çe te za yüt et ti. Şam pan ya, kon yak, ap sent, vis ki ve muh te lif mey -
ce ve çi çek ko ku la rı nı ha vi şişe le ri, yal dız lı eti ket ler le mü zey yen li kör le ri bol bol is -
ti ma le alış tı lar. Yer li ve ec ne bi ka rı lar la do lu kâr ha ne ler gün den gü ne te kes sür et -
ti. He le Kar na val24 za man la rı Ga la ta ve Be yoğ lu ta raf la rı na akan bir ava re ler de -
re si hâ sıl ol du... Umum ha ne ler ci ci li bi ci li kız la rın sü rün müş ol duk la rı la van ta ko -
ku la rı di mağ la rı nı... Zen gin genç ler ser vet le ri ni, ayak çı ta kı mı ma aş la rı nı, es naf
ve iş çi gü ru hu ka zanç la rı nı hep Ga la ta ve Be yoğ lu âlem le ri ne has ret ti ler.”25 Bü -
tün bu olum suz gö rün tü le ri ne rağ men Be yoğ lu Ba tı yaşam tar zı na or tak ol -
ma nın bir vit ri ni ola rak il gi gör mek te dir.

Be yoğ lu’nu bu yö nüy le biz zat yaşa yan ve can lı be tim le me ler, bel ge ni te -
li ği taşı yan bil gi ler ha lin de ya zı lar bı ra kan la rın başın da Ah met Ra sim ge lir.
Ken di si de eğ len ce ha ya tı na –iş re te ve ho var da lı ğa- düş kün olan Ah met Ra -
sim’in eser le rin de, dev rin İs tan bul’unun ho var da lık me kân la rı za man za -
man isim le riy le, ço ğu kez de tay la rı ile be tim le ne rek ge niş yer ve ril miş tir. Ah -
met Ra sim’in eser le rin de, İs tan bul’da bu lu nan mey ha ne ler den, ba loz lar dan,
iç ki li kah ve ha ne ler den ve ben ze ri di ğer eğ len ce yer le rin den ya zı la ra ve pa -
saj la ra çok sık rast lan mak ta dır. Ah met Ra sim Mu har rir Şa ir Edip’te “İs tan -
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“Karnaval”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 4, İstanbul, 2003, s. 470.

25 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, a.g.e., s. 191.



bul’da iç ki içi len yer le rin mev hum
bir fer man la tah di di, bu ra lar da ki
hay u huy”un tah li li ni ya par: “Bu
mın tı ka Kum ka pı’ya doğ ru Ka ra bı -
çak; Ye ni ka pı ta raf la rın da San dık
Bur nu, Lan ga, Uzun Oda lar, İn cir -
li; Sa mat ya ha va li sin de Al tın Oluk,
Dış Kal pak çı, Su lu Ma nas tır, Ye di
Ku le mey ha ne le riy le; Ba lık Pa za rı
is ti ka me tin de Ço rap çı Ha nı, Ki tap -
çı lar Ka pı sı, da ha iler de Ye miş İs ke -
le si, Li mon İs ke le si; Un ka pa nı ci va -
rın da Ka fes li, Ci ba li ya kın la rın da
Ha leb li Oğ lu nam la rın da ki iş ret
yer le ri; Ha liç’in bu ke na rın da Ba lat, Ay van sa ray, Lon ca, Tek fur Sa ra yı ve onu bağ lı
yer ler den Top ka pı, Ka ra gö zün Mey ha ne si isim le rin de ki iç ki içi len yer ler; Ka va sın
Ba ğı üzer le rin den Bay ram Paşa, Çır pı cı, Ve li Efen di, hav za ya dâ hil ol mak şar tıy le
çi zi len mev hum çiz gi Edir ne Ka pı sı, Si liv ri Ka pı sı, Nar lı Ka pı ve Sur dışın da ki Kaz -
lı Çeş me mü es se se le ri ni, Bek ri Mus ta fa Ye miş İs ke le si’nde rah me te ka vuş muş olup
ta karşı sın da Ga la ta’nın fer me ne ci ler üs tün de ki Ko yun lu Ba ba, Ge yik li, Azap Ka pı -
sı; Top ha ne sem ti ne doğ ru Ka ra köy, Küp lü, Ça ka noz mey ha ne le ri, Bo ğaz ke sen,
Hum ba ra cı Yo kuşu, Beşik taş, Uzun ca Ova, Kö yi çi, Or ta köy, De rei çi, Def ter dar Bur -
nu kol tuk la rı, Üs kü dar ci he tin de Ba la ban, Ye ni Ma hal le, Se lam sız, Sul tan Te pe si,
İca di ye, Bağ lar başı semt le ri ni ta Çen gel köy’üne ka dar ge niş le ye rek Kuz gun cuk De -
re si’ni içi ne alır. Bü tün bu say dı ğım yer ler de mev sim mev sim saz şa ir le ri miz mu am -
ma lar asa rak, koş ma lar, Ke rem ler, Âşık Ga rib ler, ma ni ci le ri miz des tan lar, se mai ler
oku ya rak, saz lar, cu ra lar, iki, dört tel li ler, bo zok lar, zur na lar, çı ğırt ma lar, zil li maşa -
lar, dar bu ka lar, da vul lar, re bab lar, ney ler, nıs fi ye ler, gi rift ler, ka val lar ça la rak, sı ra cı -
lar, al lı pul lu ceb ken li sır ma lı etek li hoş en dam ve hoş yü rü yüş lü, kâ kül lü, düz gün -
lü, ben li, sür me li kö çek ler oy na ta rak na ra lar, ka deh kır ma lar, bı çak, ka ma, pa la, gad -
da re, ku lak lı çek me ler, us tur pa, ucu de mir li cop, san dal ye ba ca ğı kul lan ma lar, atış -
ma lar, ka pış ma lar, tür lü tür lü su lu luk lar, hat ta re za let ler ara sın da ömür ge çir miş -
ler dir. Bu nun la be ra ber bu mes ta ne hay u huy hiç bir gö nül eh li ni ya ra la ma mış tır.
Bu ra lar da otu rul duk ça ec da dın ses, söz, ya kı cı ateş, bed baht lık aş kı, neş’e ve ben ze ri
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Resim 4: Samatya'da Büyükkuleli Meyhanesi 
(Resim: Nezih, 1942)



ta sav vur ve his ler na mı na ru hi te -
cel li le ri ade ta el le vü cut la do ku nu -
la bi lir tarz da du yu lur, his se di lir.
Alaf ran ga bi ra ha ne ler de, ga zi no -
lar da ise bu hal ler ka ti yen va ki
ola maz.”26 Ah met Ra sim es ki
İs tan bul eğ len ce le ri ne or yan ta -
list yak laş ma mış tır. Es ki İs tan -
bul eğ len ce le ri ne ge tir di ği iki li
ay rım da bu ne den le önem li -
dir. Bu ça tış ma nın se si olan ge -
le ne ğin ve Ba tı cı laş ma nın mar -
ji nal leş me si ola rak, eğ len ce ha -
ya tı ve ho var da lık me kân la rı
ile il gi li en ge niş kay nak Ah -
met Ra sim’in ya zı la rı dır.

Ah met Ra sim mey ha ne le ri ala tur ka ve alaf ran ga ol mak üze re iki ye ayır -
mak ta dır. Ala tur ka mey ha ne ler de ge dik li ve kol tuk mey ha ne le ri ola rak iki ye
ayır mak ta dır. Bun lar dan ge dik li olan la rı II. Meş ru ti yet’e ka dar ge çen yüz yıl -
lar bo yun ca İs tan bul’da dev let iz ni ile açıl mış iş le ten sa hip le ri nin elin de dev -
let ten alın mış ruh sat na me bu lu nan, sa yı sı sı nır lan mış, mey ha ne ler dir. Ra sim,
Mu har rir, Şa ir, Edip’te, ge dik li mey ha ne le rin en ün lü le rin den Taş han Mey ha ne -
si’nin Sul tan II. Ab dül ha mid dev rin de ki tas vi ri ni ya par. Kol tuk mey ha ne le ri
ise, ruh sat na me siz, bak kal, şe ker le me ci, iş kem be ci, turşu cu dük kâ nı gö rü nü -
mün de giz len miş olan ka çak mey ha ne ler dir. Ni te kim Ah met Ra sim de Fuhş-i
Atik’te an lat tı ğı üze re ilk iç ki si ni bir pe ru kâr dük kâ nın da iç miş tir. Ge dik li le -
rin müş te ri le ri, ikin di ile akşam ara sı es naf kal fa la rı, çı rak la rı, akşam ile yat sı
ara sı da ye ni çe ri ler, kal yon cu lar, top çu lar, es naf kâh ya la rı, âşık’lar, okur ya zar
ta kı mı nın ka len der le ri dir. Kol tuk lar ise, ayak ta kı mı ve ken di ni bil mez le rin
me kâ nı dır. Bu kol tuk mey ha ne le rin den za man için de “ba loz”lar tü re miş tir. Bi -
zans dö ne min de de eğ len ce, iç ki ve fu huş mer ke zi olan Ka ra köy ve Top ha ne
semt le rin de, özel lik le bu gün kü Ne ca ti bey Cad de si’nde sağ lı sol lu sı ra lan mış
ba loz lar yer al mış tır. Bu tür eğ len ce yer le ri Ab dü la ziz dö ne min de (1861-1876)
dö ne min de yay gın lık ka zan ma ya baş la mış, 1920’le re ka dar var lık la rı nı ko ru -
muş tur. Ba loz la rın mey ha ne ler den far kı, li man ya kı nın da bu lun ma la rı ve
müş te ri le ri nin ço ğun lu ğu nu da ya ban cı ge mi ci le rin oluş tur ma sı dır. Ay rı ca,
Ga la ta’da bir ge dik li mey ha ne de fı çı ye ri ne, bü yük küp ler di zil miş ve o mey -
ha ne, II. Ab dül ha mit za ma nın da “küp lü mey ha ne” adıy la anıl ma ya baş lan mış -
tır. İs tan bul’a mah sus bir de iç ki nin sey yar sa tı cı la rı ola rak ka bul edi len “ayak -
lı mey ha ne”ler var dır. Müş te ri le ri, ka yık çı lar, ha mal lar, ya naş ma lar, uşak lar -
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fıçılar, sağda tezgâh ve sofra ve soldan sağa: Barba,
Aşçı, Tezgâhtar, Saki Pedimu (Muğbeçe) ve Köçek;

Sabiha Bozcalı’nın Kompozisyonu)



dır.27 Kol tuk mey ha ne le ri ni tas vir et me yen Ra sim, ge dik li mey ha ne le ri ise ço -
ğu kez tüm de tay la rıy la içe ri ye gi rer gir mez an lat ma ya baş la mış tır. Alaf ran -
ga mey ha ne le rin ço ğu, da ha pek çok alaf ran ga un su run şeh re gir di ği Be yoğ -
lu sem tin de top lan mak ta dır. Pa pi, es ki den adı Fi lip olan Cen yo, Pas ko, İş tayn -
burg, Lö bon, Is traz burg, Kon dor di ya, Kris tal, San tral, Ka ra ma no, Ru va yal, Lük sen -
burg, Bur gö vi, Va yis, Oe don, Ka fe Ko mers, Ka fe Ku ron, Gam bri nos alaf ran ga mey -
ha ne le ri Ra sim’in eser le rin de sık ça rast la dık la rı mız dan dır. Bun la rın dışın da
Spo nik, İs pi lan did, To kat lı yan, Süs lü’nün lo kan ta sı gi bi iç ki li lo kan ta lar da ve
Gü lis tan Bah çe si gi bi me kân lar da iç ki içil mek te dir.28 İs tan bul mey ha ne le ri
hak kın da en es ki ka yıt la ra, XVI I. yüz yıl da yaşa mış Ev li ya Çe le bi’nin se ya hat -
na me sin de rast la nır. Dö ne min iç ki içi -
len böl ge le ri ni sı ra la yan ve çeşit li is ta -
tis tik ler da hi ve ren Ev li ya Çe le bi son
aşa ma da, Ga la ta de mek mey ha ne de mek -
tir” 29 der. Ah met Ra sim de Fuhş-i Atik,
Mu har rir Bu Ya ve Şe hir Mek tup la rı ad lı
eser le rin de Ga la ta mey ha ne le rin den
çok ça söz eder ve bu ra lar da yaşa nıl mış
olan eğ len ce ler den, ho var da lık lar dan,
bu ra la rın mü da vim ler den ve ça lışan lar -
dan ör nek ler ve rir.

Ah met Ra sim Fuhş-i Atik’te ak tar dı ğı
üze re, dö ne min Os man lı de li kan lı sı
için, Ga la ta ve Be yoğ lu gi dil me si ya sak
semt ler dir. Bu se bep le on lar, sür dü rü -
len yaşam tar zı ba kı mın dan ken di
semt le rin den fark lı bu semt le ri, ora lar -
da mey da na ge len olay la rı din le ye rek
ta nı ma ya baş lar lar. Bu nun la bir lik te, ilk
genç lik yıl la rı nı he nüz id rak eden İs tan -
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27 Reşad Ekrem Koçu, Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri, Doğan Kitapçılık,
İstanbul, 2002, ss. 15-16, 34; Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 2, Sayı: 171, Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s. 6064; “Baloz”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt:
2, İstanbul, 1994, s. 32; Vefa Zat, Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası, İletişim Yayınları, İstanbul,
1994, s. 195.

28 Çilem Tercüman, Ahmet Rasim’in İstanbul’u, Edt. Mustafa Göleç, Türk Edebiyatında İstanbul
Serisi/5, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, İstanbul, 2008, s. 218.

29 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1. Cilt 2. Kitap, Haz. Seyit Ali
Kahraman, Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 660.

Resim 6: Yüksekkaldırım



bul lu de li kan lı la rın zi hin le rin de, iç ki li
eğ len ce yer le ri, mü te ka bil cin si ta vır,
ha re ket ve gi yi niş tarz la rı ile il gi uyan -
dı ran ka dın la rı ile müp hem bir Ga la ta-
Be yoğ lu ha ya li be li rir. Ga la ta’yı ta nı -
yan, me rak ko nu su olan eğ len ce yer le ri -
nin özel lik le ri bi len bi ri –hi kâ ye de pe -
ru kâr- bu genç le re reh ber olur. Ga la -
ta’ya Köp rü’den ge çi lir. Ci var da ki sa laş
mey ha ne ler fark lı bir ha ya tın ilk ha ber -
ci le ri dir. Öy le ki, Av ru pa ti yat ro sun da
bir bı çak lan ma ola yı nı ak ta ran Ah met
Ra sim’e pe ru kâr, “Ora la rı ba tak ha ne dir.
Ger çek ti yat ro Os man lı Ti yat ro su’dur” der.
Ra sim de, “Fa kat... Da ha doğ ru su nu is ter
mi si niz? Ben Ga la ta’nın ken di si ni sev miş -
tim” der.30 Ga la ta İs tan bul de li kan lı sı
için ye ni keş fe dil miş bir kı ta dır. Ga la -
ta’dan Be yoğ lu’na yü rü ye rek, tü nel den
ve ya ara ba ile çı kı la bi lir. Yü rü yen ler ci -
var da ki vit rin ler ve in san çeşit li li ği ile

meş gul olur. Çün kü bu ra sı çev re de ki en ka la ba lık yer ler den bi ri dir. Ka di fe li
ad lı mey ha ne de ay nı so kak ta dır. İs tan bul de li kan lı la rı bu ra da utan ma la rı na
ze min ha zır la ya cak sah ne ler le karşı laşır lar. Çün kü yo lun sa ğın da ve so lun da
bu lu nan ev le rin pen ce re le rin den sar kıp ba kan “al lı mor lu” ka dın la ra laf atan
de li kan lı la ra rast la mak müm kün dür. Ni ha yet Ku le di bi ya kın la rı na ka dar çı -
kı lır. Mev le vi ha ne is ti ka me ti ne doğ ru uza nan cad de üze rin de Ve ne dik So ka -
ğı’nda ki Pa pi ad lı dük kân da mas ti ka nın bi ra nın iyi si bu lu nur. Karşı da ise, çal -
gı lı bir mey ha ne var dır. Böy le eğ len ce yer le rin de, İs tan bul lu de li kan lı la rı
şaşır ta cak, ken di si ne hay ran bı ra ka cak gü zel lik te ka dın la rın müş te ri le re hiz -
met et me si, o de vir de an cak Be yoğ lu ci va rın da gö rü le bi le cek ha di se ler den dir.
Pa pi’den kal kan İs tan bul lu genç ler, Bar to li Bi ra ha ne si’ne de uğ ra dık tan son ra,
Be yoğ lu’nda ki Kris tal, Ode on, Turş çu, Ru va yel, Ne cip, Ka fe Ku ron, Ka fe Ko -
mers’den ba zen bi rin de ba zen de ay nı ge ce de bir ka çın da va kit ge çi rir ler. Bu -
ra lar da iç ki içi lir, mü zik din le nir. Ay rı ca bu ma hal ler ka dın er kek te sa dü fü ne
im kân ha zır la yan yer ler ara sın da dır. En azın dan, İs tan bul lu de li kan lı lar için
ka dın lı er kek li de ğişik ha yat te za hür le ri ne sah ne ol ma la rı ba kı mın dan ca zip -
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30 Ahmet Rasim, Eski Fuhuş Hayatı Fuhş-i Atik, Avrupa Yakası Yayınları, İstanbul, 2007, s. 87.



tir ler.31 Bu yö nüy le Fuhş-i Atik (1340/1922), Ah met Ra sim’in genç lik ve ho var -
da lık ha ya tı nın hi kâ ye si dir. XIX. yüz yıl son la rın da ki eğ len ce ha ya tı, ka dın er -
kek iliş ki le ri ve Ak sa ray’da ki Acem, Bah ri, Hür müz, Kay mak gi bi giz li ev ler, bu -
ra lar da ge çen ho var da lık öy kü le ri, ka pat ma lar, dost lar, sev gi li ler, iha net ler,
kav ga lar, ay rıl ma lar, bas kın lar, ka ra ko la düş me ler, re za let ler, ma hal le de di ko -
du la rı üs tü ne ay rın tı lı bil gi ler yer alır. “İlk Genç lik Uya nış la rı”, “İlk İç ki-İlk Na -
si hat”, “Pi ya sa Gez me le ri”, “Çap kın lık Hi kâ ye le ri”, “Ga la ta Âlem le ri”, “Be yoğ lu’na
İlk Çı kış”, “Tec rü be li Çap kı nın Başı na Ge len ler”, “Ka ra kol da Bi ten Çap kın lık”,
“Zam pa ra lık Yo lun da Başa Ge len ler” gi bi baş lık la rıy la Fuhş-i Atik dö ne mi nin çok
da di le gel me yen/ge ti ril me yen yön le ri ni yan sıt mış tır.

Fuhş-i Atik’te Meş ru ti yet ön ce si Os man lı top lum sal yaşa mın dan il ginç ke -
sit ler su nan Ah met Ra sim, I. Dün ya Sa vaşı ve İş gal dö ne mi İs tan bul fuhşu nu
fuhş-i ce did, ya ni ye ni fu huş di ye ni te ler. Ne den le ri ni bir yö nüy le I. Dün ya
Sa vaşı na bağ la dı ğı fuhş-i ce did ve es ki fu huş ha ya tı ara sın da ki fark lı lık la ra
de ği nir: “Fuhş-i atik, şim di ki nin ya nın da an ti ka gi bi ka lı yor. San ki es ki Ro ma ve Yu -
nan zi na re za let le ri yi ne Bi zans di ya rın da fi liz ve rir ver mez dal bu dak sal dı, öy le zan -
ne di le bi lir ki es ki den Af ri ka ku zey sa hil le riy le şar ka (Su ri ye), Do ğu Ro ma İm pa ra tor -
lu ğu’na ba tı dan coşup ge len bu pis ha va, yi ne bu ik lim de ana for lar çe vir mek te dir.
Evet, ba tı çok gü ven di ği me de ni ye ti ve si le siy le, bir ke re da ha do ğu nun ha yâ sı nı yok
et me ye ça lış tı. Bi ze der ler di ki harp, ci han me de ni ye ti nin en mü him amil le rin den dir.
Me ğer öy le imiş!”32 Di ğer yö nüy le de: “O za man lar bir kaç ma hal le ye sı kışıp kal mış
olan bu sos yal re zil lik yı lan gi bi ko vuk tan ko vu ğa so ku la rak ev den eve tü nel açı yor -
du. Ye ni fu huş bu ta rih ten iti ba ren “Açıl ki lit, açıl!” oy na ma ya baş la dı. Kol tuk lar
açıl dı, ço ğal dı. Ga la ta, Be yoğ lu, Şiş li, Fe ri köy, Ta tav la, Ka dı köy, Sa mat ya ile Ada -
lar’ın Bo ğa zi çi’nin bir çok yer le ri ne sal dı ra rak dal lı bu dak lı bir şe kil al dı. Özel lik le de
İs lam ter bi ye si ni ze de le di. On dan son ra ar ka sı ge len iğ renç lik le riy le ne mal ol du ğu
an laşıl dı. Ben ce “ye ni fu huş”a şeh rin her ta ra fın da, bi rer, ikişer ze min ha zır lan dı, ge -
nel harp onu se fer ber ha li ne koy du. Bu bü yük ka rışık lık sı ra sın day dı ki Av ru pa’dan
edin di ği miz her ku ram, her pren sip gi bi ser best lik ku ra mı da İs lam’ın sos yal ter bi ye
ku ral la rı nı ka pa ta rak ai le bağ la rı, bağ lı lı ğı, hür met le ri gevşe di. Za ru ret, se fa let, aç lık,
kim se siz lik dert le ri, şid det le or ta ya çık tık ça bu dert, dört ta ra fa sal dır dı. Bir kaç se ne
için de bir “gö re nek” olup kal dı!”33 şek lin de be tim ler le fuhş-i ce did’in bir gö re nek
ha li ne gel di ği ni be lir tir. Ra sim’e gö re bun da fuhş-i ce did dö ne mi nin ak si ne,
fuhş-i atik’in sı nır la rı nın be lir li ol ma sı ve top lum sal de ne tim –ka ra ko la düş -
me ler ve özel lik le ma hal le bas kı nı gi bi- al tın da ol ma sı nın et ki si var dır.
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31 Şerif Aktaş, Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, ss. 18-22.
32 Ahmet Rasim, Eski Fuhuş Hayatı Fuhş-i Atik, s. 9.
33 Ahmet Rasim, Eski Fuhuş Hayatı Fuhş-i Atik, s. 202.
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İs tan bul’u ge ce si gün dü zü, ya zı kışı, çeşit çeşit in sa nı ve me kân la rıy la tas -
vir eden Ra sim yıl başı ge ce le ri ni ve bu ge ce ler de yaşa nan marj-dışı eğ len ce
bi çim le ri ni de unut ma mış tır: “Yıl lar bir leş ti… Baş lar da bir leş ti mi? Pek zan net -
mi yo rum. Ev vel le ri biz Türk ler, yıl başı gün le rin de başı mı zı sok ma dı ğı mız yer kal -
maz dı. Ga la ta, Be yoğ lu, kı sa ca sı Or to doks tak vi mi ni tu tan mil let le rin cüm le si ne ken -
di ken di mi zi da vet eder, sa bah la ra ka dar eğ le nir dik. O za man lar da ne on lar ne biz
Gre go rist de ğil dik. O ne ho var da lık re za le ti, ne se fa hat ge ce si idi!... Aşa ğı da, yu ka rı -
da ne ka dar umum ha ne var ise ka pı lar açık, her ga zi no, her kah ve ha ne, her kol tuk bir
ku mar ha ne. Her so kak ta çal gı, saz eğ len ti si, çen gi, kö çek.. Her evin, her oda sın da bir
zi ya fet sof ra sı. Üs tün de hin di ler, ye miş ler, ra kı lar, bi ra lar, et raf ta tür lü tür lü er kek -
ler... Evin bi rin den çık di ğe ri ne gir... Ku mar ha ne nin bi rin de yu tul öte kin de ka zan!...
Fuhşa, sar hoş lu ğa ait han gi ve ya kaç tür lü va sı ta var ise hep si ayak ta, bil di ği miz kar -
na val lar ya hut es ki Ro ma’nın sa tür nal le ri34 bu ra lar da akşam le yin di ri lir, sa bah le yin
can çe kişir di!”35 İs tan bul eğ len ce le ri ve ho var da me kân la rı nı ya lın ve ger çek li -
ğe ya kın şek liy le be tim le yen Ah met Ra sim ben zer ko nu la ra sık sık de ği nir. Yi -
ne Mu har rir Bu Ya ad lı ki ta bın da ho var da lı ğı iki ye ayı rır. Bi ri ne “İs lam zam pa -
ra lı ğı”, di ğe ri ne “karşı ho var da lı ğı”36 der. İs lam zam pa ra lı ğı teh li ke li, ya ni bas -
kın lı dır. “Karşı ho var da lı ğı ise, de di ğim gi bi, “li ber ta” (ser best) ya ni nis pe ten pek çok
ser best ti. Ke se si ne gü ve nen saz da, zur na da ge tir tir, eğ le nir, la ter na da ge tir tir, ka pı -
nın önü ne di ker, dan gul dun gul sa ba ha ka dar çal dı rır, ufak te fek na ra atar, şan gur
şun gur cam kı rar, fa kat ci na yet ol ma dık ça bas kı na uğ ra maz dı. Bu nun la bir lik te, bu
ko nu da, Ga la ta sa ray za bı ta sı nın da ge ne lev le ri karşı du ru mu nun ehem mi ye ti yok de -
ğil di. He le şim di ler “ran de vu” de ni len es ki “kol tuk” ev ler le için de “bek çi” adı ile otu -
ran ka dın, er kek her han gi bir kişi nin iş let ti ği “giz li ev”ler, ger çek ten teh li ke li idi.”37

Ah met Ra sim’in ya zı la rın da, XIX. yüz yı lın so nu ve XX. yüz yı lın baş la rın -
da İs tan bul’un iki kıs ma ay rıl dı ğı an laşıl mak ta dır: Bun lar ge le ne ğe bağ lı ha -
yat tar zı nın sür dü rül dü ğü es ki –su ri çi- İs tan bul ve Ba tı lı laş ma nın tem si li-vit -
ri ni ha li ne gel miş Be yoğ lu ve Ga la ta ci va rı dır. Kı ya fet ten sof ra ada bı na, eğ -
len ce şek li ne ka dar ha ya tın her saf ha sın da var lı ğı nı his set ti ren bu iki li ğe es -
ki ye ni mü ca de le si ve ala tur ka-alaf ran ga karşı laş ma sı ad la rı ve ri le bi lir.38 İs -

34 Satürnal: Eski Romalıların Tanrı Saturnus şerefine yaptıkları şenlikler, çılgınca ve açık saçık
eğlenceler. Bkz. Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, M.E.B Devlet Kitapları Milli Eğitim
Basımevi, Ankara, 1969, s. 455.

35 Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, s. 249.
36 Karşı hovardalığı: Beyoğlu’nda yapılan hovardalık. İstanbul’un karşısına düştüğü için, eski-

den, Beyoğlu semti için “karşı” deyimi kullanılırdı. Bu durumda “İslam zamparalığı” da,
Aksaray ve civarındaki gizli evlerde yapılan hovardalıktır.

37 Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, s. 406.
38 Şerif Aktaş, Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, s. 701.



tan bul’un dö ne min koşul la rı na gö re, ge rek eğ len ce bi çim le rin de ge rek se
bun la rın ro man ve di ğer ya zın tür le ri ne yan sı yış bi çim le rin de, ka dim ler ve
mo dern ler, ala tur ka ve alaf ran ga, ef sa ne ve ger çek lik gi bi pek çok iki li ğin
ara sın da den ge bul ma ya ça lış tı ğı söy le ne bi lir. Ah met Ra sim ve ya zı la rı da
ko nu muz açı sın dan bu nok ta da fark lı ve önem li dir. Ba kış açı sı ya da yan sıt -
tı ğı yaşam bi çim le ri nin, ko nu ba kı mın dan doğ ru lu ğu ya da yan lış lı ğı bir ta -
ra fa bı ra kı lır sa, ta hay yü lü, düş sel li ği, ro man tiz mi kı sa ca sı dö ne min mev cut
eği li mi ni öte le yen bir üs lup la yaz mış ol ma sı Ah met Ra sim’in ya zı la rı nı
önem li ve dik ka te de ğer kıl mış tır. Top lu mun hâ kim ke sim le ri nin be nim se di -
ği gün de lik yaşam ka lıp la rı nın dışı na çı kan marj-dışı -za man la mar ji nal ha le
ge len- ke sim le ri nin bir fo toğ ra fı nı çek miş tir.

XIX. yüz yıl da ilk ör nek le ri ve ril me ye baş la nan Türk ede bi ya tı ro man ve hi -
kâ ye tür le ri nin he men hep si nin me kâ nı İs tan bul’dur. Türk ro ma nın da is ter Fe -
la tun, is ter se Bih ruz adıy la karşı mı za çı kan ka rak ter le rin yaşam hi kâ ye le ri as -
lın da bi rer ho var da lık öy kü sü dür. Bu ka rak ter ler “Ba tı lı laşa bil mek” adı na ya
Av ru pa’ya gi de rek ya da Be yoğ lu ha ya tı na ka rışa rak Ba tı gör gü ve ku ral la rı nı
edi nir ler. Bu yö nüy le Türk ro ma nı baş lan gıç tan bu ya na Ba tı uy gar lı ğı ile kur -
du ğu muz iliş ki le re gö re bi çim len miş tir. Ba tı’nın da Do ğu top lum la rı na ba kışı
(or yan ta lizm) dö ne min ro man cı la rın da ve top lum düşün ce sin de iç sel leş ti ril -
miş tir. Türk ro ma nın da Do ğu ile Ba tı uy gar lık la rı nın fark lı lı ğı gö rüşü Ba tı cı -
laş ma ça ba sı ne de niy le Ba tı üs tün lü ğü te me lin de dir. Ba tı top lum ve uy gar lı ğı -
nın üs tün lü ğü-ev ren sel li ği baş lan gıç ta ka bul edi len bir ve ri ol muş tur. Dö ne -
min ro man cı la rı bir yan dan Ba tı üs tün lü ğü nü ta nı tır ken, di ğer yan dan da Ba -
tı üs tün lü ğü ne karşı top lum ola rak fark lı lı ğı mı zın söz cü sü gi bi gö rün müş ler -
dir. Bu ra dan Türk ede bi ya tı ve ro ma nı nın bir özel li ği or ta ya çı ka cak tır: “İki li
kül tür” sa vu nu cu lu ğu. Mo dern-ge le nek sel, ile ri-ge ri, bi rey-top lum gi bi ça tış -
ma lar bu ay rım te me lin de or ta ya çık mış tır.39 Dö ne min ro man cı la rı iyi lik-kö tü -
lük ça tış ma sı nı Do ğu-Ba tı karşıt lı ğı nı vur gu la mak için sim ge leş ti rir ken, iyi lik-
kö tü lük çif ti ka dın’da ci sim len miş, er kek ler ise bu ça tış ma nın içe ri si ne mağ dur
rol lü nü üst len miş ler dir. Tan zi mat ro ma nın da er kek ler ka dın la rın karşı sın da
saf ve ça re siz dir. Ya zar lar, sö nük ha yat lı ama ah lak lı, cin sel lik ten arın mış “kut -
sal” ka dın la rın ye ri ne, kö tü ama şuh, teh li ke li ama ha yat do lu fem me fa ta le’le ri
ter cih et miş tir. An cak bu iki lik çe liş ki ler içe ri sin de ka dın kah ra ma nı ro man so -
nun da öl dür me ile so nuç lan mış tır. Dö ne min ro man cı la rı nın zih ni ni böy le si ne
meş gul eden ka dın er kek iliş ki le ri nin gün de lik pra tik ler den de ğil, bir ta hay -
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39 Ertan Eğribel, “Türk Romanı ve Düşüncesinin Oryantalizm ve Garbiyatçılığı İçselleştirme
Biçiminden Kopmasının Önemi: Kemal Tahir ve Doğu-Batı Çatışması”, Kemal Tahir 100 Yaşında, Edt:
Ertan Eğribel, M. Fatih Andı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2010, ss. 482-484.



yül den kay nak lan dı ğı söy le ne bi lir. Bu id dia nın en iyi da ya na ğı ise Ah met Ra -
sim’in ken di ha yat hi kâ ye sin de renk len dir di ği Fuhş-i Atik’tir.40

Es ki İs tan bul eğ len ce bi çim le ri ve ho var da me kân la rı hak kın da ki dö ne -
min ya zar la rı nın de ğer len dir me le ri ni bü tün top lu mun kül tü rü nü kap sa -
yan/be lir ten bir özel lik ola rak gör mek müm kün de ğil dir. Bu nu ge le nek sel
kül tü re ek le me/ya ma bir yaşan tı bi çi mi ola rak de ğer len dir mek ge re kir. An -
cak bü tün bu ek len ti li ve ya ma lı gö rün tü ye rağ men gün de lik yaşam da gi de -
rek bu pra tik le rin ço ğal ma sı dö ne min, özel lik le Ba tı lı laş ma ya aday ke sim le -
ri nin düşün sel kı sır lık la rı nın bir gös ter ge si ol mak ta dır. Bu bo zul ma yı sa de ce
Ba tı kül tü rü nü be nim se yen ve ik ti da ra aday olan ke sim ler le de sı nır la ma -
mak ge rek li dir. Ah met Ra sim’in ge tir di ği ay rım lar la -fuhş-i atik/fuhş-i ce did
gi bi- ge le nek sel ke sim için de de Ba tı kim li ği al ma dan Ba tı yaşam tar zı na du -
yu lan il gi yi gös ter me si açı sın dan önem li dir.

İs tan bul gün de lik yaşa mı nın kı sıt lan ma sı ve di rekt ka dın ve er kek iliş ki -
le rin de ki mar ji nal bir du ru ma dö nüş me si sa de ce Ba tı lı laş ma cı ke sim le ri il gi -
len di ren bir so nu ca işa ret et mek ten çok top lu mun kül tü rü içe ri sin de or ta ya
çı kan bir bo ca la ma yı, da ha de ğişik dü zey de bir içe ka pa nık lı ğı, kişi sel leş me -
yi be lirt mek te dir. Özel lik le Tan zi mat dö ne mi ve son ra sın da ya zı lan ro man -
lar da Ba tı yaşam tar zı na ve ka dın-er kek iliş ki le ri ne yö ne lik bel li bir eleş ti ri
var dır. Bu eleş ti ri iliş ki le rin ya pay lı ğı na, de rin lik siz oluşu na yö ne lik tir. Ger -
çek te Ba tı eleş ti ri si nin bir un su ru ola rak öne çı ka rı lan bu öğe ler, Ba tı si ya se -
ti ne yö ne lik bir karşı çık ma yı işa ret le mez. İs tan bul o dö nem de de sa de ce Do -
ğu yaşam tar zı nın de ğil Ba tı yaşam tar zı nın her tür den iliş ki le ri ni kap sa ya -
cak ka dar ge niş lik ka zan mış bir kent tir. Tür ki ye’de si ya set dü ze yin de öz gür -
lük tar tış ma sı nın ka dı nın esa re ti-ka dı nın öz gür leş me si-(hat ta gi de rek) cin sel
öz gür lük üze rin den ya pıl ma sı il gi çe ki ci bir ko nu dur. Bu, si ya set an la yışı nın
ol du ğu ka dar öz gür lük an la yışı nın da da ral dı ğı nın gös ter ge si dir. Bu ne den -
le Türk ede bi ya tın da da ka dı nın cin sel li ği, bas tı rıl mış lı ğı en il gi çe ken ko nu -
dur. Ka dı nın cin sel li ği nin bas tı rıl mış lı ğı nın il gi çek ti ği bir or tam da ge niş bir
–res mi/gay ri res mi- ser best li ğin fi ili yat ta ol ma sı da çe liş ki dir. Bu zıt lık bir
yan dan ge le nek sel ola nın ka ra lan ma sı, öte yan dan Ba tı yaşam tar zı nın yü -
cel til me si açı sın dan bir lik te su nul mak tan çe ki nil me miş tir.

Ba tı lı laş ma ile si ya si dü zey de top lum sal bir öz gür leş me ve bi rey sel leş me -
den de ğil ama gün de lik yaşam dü ze yin de özel lik le İs tan bul’un bel li semt le -
rin de özen ti de ol sa çar pık bir eğ len ce ha ya tı nın ge niş le me si açık lan ma sı ge -
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re ken bir ko nu dur. Tan zi mat ro ma nın da da gö rü len bu eği lim, ge le nek sel an -
la tım bi çim le rin den kop ma ve ye ni ko nu la rın gün de me gel me si bi çi min de -
dir. Ko nu nun önem li olan yö nü bu dur. İs tan bul top lum yaşa mı nı or yan ta list
Ba tı lı ya zar lar gi bi düş ler dün ya sı için de ta nıt mak, ta rih sel ve top lum sal bağ -
lam dan ko puk folk lor ba sit li ği ne in dir ge mek pek çok ya zar ta ra fın dan tu tu -
lan bir yol dur.41 Or yan ta list le rin ta nım la dı ğı dur gun/içe ka pa nık/sof ta-or -
to doks İs tan bul’un gün de lik yaşa mı eğ len ce le ri ve kar maşık iliş ki le ri ile ter -
si ne bir gö rün tü ver mek te dir. Te mel de her iki sin de de bel li ters lik ler var dır.
İs tan bul eğ len ce ha ya tın da çar pık lık lar ho var da lık hi kâ ye le ri ile an la tıl dı ğı
gi bi, bu çar pık lık la rı be lirt me nin di ğer bir yo lu, ulaşı la ma yan, ha ya li aşk lar
bi çi min de dir. Ya kın ma ve özen ti bir tür ka dın söy le mi ser best li ği/kıs tı rıl mış -
lı ğı üze rin den ya pıl mak ta dır. Bü tün bun la rın öte sin de es ki İs tan bul or yan ta -
list ka lıp la rın dışın da çe liş ki li fark lı lık la ra da ya lı kar maşık bir top lum yaşa -
mı var dır. İs tan bul gün de lik yaşa mı nın çe liş ki ve ça tış ma la rı sis te ma ti ği Os -
man lı ge le nek sel si ya se ti ge ri düş tük çe, Ba tı cı laş may la bir lik te mar ji nal ama
bas kın bir ni te lik ka zan mış tır. Gü nü müz de de sü re ge len bu iki yön lü lük,
marj-dışı ola nın bas kın lık ka zan ma eği li mi ni ve yay gın lı ğı nı ba sit bir ah la ki
du ru ma in dir ge me den, top lum kül tü rün de or ta ya çı kan bel li aç maz lar la
açık la mak ye ni de ğer len dir me ler yap ma mı za izin ve re cek tir.

Eğ len ce ha ya tı nın sis te ma tik lik ten ve bü tün lük ten ko pa rak kı sır laş ma sı
ka dın er kek iliş ki le rin de tek yön lü in dir ge yi ci bir yaşam tar zı nın ve eğ len ce
bi çi mi nin or ta ya çık ma sı na yol aç mış tır. Geç miş te marj-dışı gö rü nen bu ka -
dın-er kek iliş ki le ri nin bas kın ha le gel me si ve sı ra dan laş ma sı, top lum iliş ki le -
rin de ki bel li bir kı sır laş ma ve yoz laş ma eği li mi ile bir lik te dir. Dik kat çe ki ci
olan, bu tek yön lü ka dın-er kek in dir ge me ci li ği nin Ba tı yaşam tar zı ile öz deş -
leş miş gö rül me si ve ya gös te ril me si dir. Sö zü edi len yaşam bi çi mi nin, –dö ne -
min si ya si se çi mi ile iliş ki li ol sa bi le- Ba tı lı yaşam tar zı nı ve uy gar lı ğı nı yan -
sıt tı ğı söy le ne mez. Ba tı top lum yaşa mı nı ve uy gar lı ğı nı da bu tür in dir ge me -
ci lik le ta nım la mak müm kün de ğil dir. Ay rı ca Ba tı yaşam tar zı ile öz deş leş me -
nin Ba tı kim li ği ile öz deş leş mek an la mı na gel me di ği de açık tır. Os man lı da
Ba tı lı laş ma ve Ba tı lı yaşam tar zı nın be nim sen me si, Ba tı et kin li ği ve Ba tı kim -
li ği ni pay laş ma nın bir yo lu ola rak gö rül me si ve iliş ki bi çim le rin de ki in dir ge -
me ci lik le sı nır lan ma sı, bel li bir çar pık lı ğın ifa de si ol mak tan öte ye git me mek -
te dir. An cak bu nu gün de lik yaşa mın so fu laş ma sı-or to doks laş ma sı, or yan ta -
list ka lıp la rın sa vu nul ma sı na dö nüş tür me si ne de karşı dur mak ge rek mek te -
dir. Ge le ne ğin ve Ba tı lı laş ma nın mar ji nal leş me si açı sın dan es ki İs tan bul eğ -
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len ce le ri nin zen gin li ği nin gi de rek kı sır laş ma sı, top lu mun kül tü rü nün bir ifa -
de si ol mak tan çık ma sı ama bu na karşı lık ho var da lık yaşa mı nın yay gın lı ğı
açık lan ma sı ge re ken bir çe liş ki dir. Bu çe liş ki dev let ile top lum ara sın da ki iki -
li ğin uy gun suz karşıt bir hal al ma sıy la açık la na bi lir. Bu karşıt lık ken di si ni
çö kün tü dü ze yin de te mel len dir me de bel li zor luk lar la karşı laş tı ğın da gi de -
rek Ba tı yaşam tar zı ve eğ len ce bi çi mi nin en mar ji nal gö rün tü le ri nin be nim -
sen me si, böy le lik le Ba tı kim li ği ni pay laş ma dan gün de lik yaşam dü ze yin de
tek yön lü bir or tak lık sağ lan ma sı söz ko nu su ola cak tır.

İs tan bul’un eğ len ce ha ya tı ve ho var da lı ğı marj-dışı gör me eği li mi tar tış ma -
lı dır. Esas tar tışıl ma sı ge re ken marj-dışı gi bi gö rü nen yaşa mın gi de rek İs tan -
bul’un bir vit ri ni ol ma sı dır. Eğ len ce ha ya tı ve ho var da lık bü yük kent le rin mar -
ji nal bir özel li ği dir. An cak or yan ta lizm et ki siy le İs tan bul’u ta nım la ma gi rişim -
le ri bu tür eğ len ce ha ya tı nın ele alın ma sı nı en gel le miş tir. Ge rek or yan ta list an -
la yışa sa hip Ba tı lı ya zar lar ge rek se Ba tı lı ya zar la rın et ki sin de ki yer li ya zar lar
ho var da lı ğı, eğ len ce ha ya tı nı marj-dışı ola rak gör me eği li min de dir. Ah met Ra -
sim’in ge tir di ği İs tan bul eğ len ce ha ya tı nı an la tış bi çi mi, fuhş-i atik, fuhş-i ce -
did iki li ği bu açı dan dik kat çe ki ci dir. Ba tı cı laş may la bir lik te İs tan bul eğ len ce
ha ya tı de ğiş miş, bel li bir uy gar lı ğın ve ya kim li ğin gös ter ge si ol mak ye ri ne bir
çö kün tü nün be lir ti si ol muş tur. İs tan bul’da eğ len ce ha ya tı nın top lum kim li ği -
nin be lir ti si ol mak tan çık ma sı, Ba tı lı laş ma nın ve ge le ne ğin mar ji nal leş me si ni,
top lum sal çö züm ye ri ne kişi sel dü zey de bir içe ka pan ma yı gös ter mek te dir. 
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