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Özet: Geç Osmanlı’da apartmanlar, mimari üslup ve plan özellikleri ötesinde, farklı sosyallik-
ler ve  karşılaşmalar geliştirmiştir. Bu çalışmada İstanbul’daki apartmanlar, modern yaşam biçim-
lerini deneyimleyen gayrımüslimlere ait bir mekan bütünü olarak ele alınmıştır.
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Apartment In Late Ottoman: Conflict With Representation And Concept

Abstract: Apartments in late Ottoman, beyond the architectural style and features of plan, developed dif-
ferent social relations and encounters.  In this article, apartments in İstanbul was discussed as a complete
space which was experienced ways of modern life by non-muslims.   
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Geç dö nem Os man lı’ya ait ko nut ve kent iliş ki si bağ la mın da ça lış ma lar
ya pan mi mar lar, ba zı me to do lo ji le ri iz le ye rek Os man lı mo dern leş me si

üze ri ne fi kir yü rü te bil mek te dir. Bu tip araş tır ma lar, bi lin di ği gi bi, nes ne ler
ve/ve ya ob je ler üze rin de yo ğun la şa rak, ge nel de iki grup teş kil eder ler. Nes -
ne ler le ger çek leş ti ri le cek so nu ca var ma gi ri şi mi için se çi le cek yol bel li dir.
Bun lar, da ha ön ce rö lö ve le ri ha zır lan mış ko nut pro je le ri, araş tır ma cı ta ra fın -
dan rö lö ve le ri çı ka rı la cak olan lar ve ko nut ile bağ lı bu lun du ğu fi zik sel çev -
re nin iliş ki si ni, ya şam bi çi mi ni ta nım la yan ha tı rat la ra, bel ge le re bağ lı de ğer -
len dir me ler dir. Ço ğun luk la, ha tı rat ya da bel ge le re baş vu rul ma dan sa de ce
plan ve cep he özel lik le ri üze rin den de ğer len dir me ler de ya pıl mış tır.1 Ob je le -
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1 Bu ba kış açı sıy la, gay rı müs lim le rin ya şa dık la rı alan la rı odak ala rak ha zır la nan tez le rin ve
tez ler den tü re yen ma ka le le rin sa yı sı çok tur. Kuş ku suz, bu ra da tü mün den söz et mek müm -
kün de ğil dir. Hız lı bir araş tır ma baş lan gı cı ola rak, plan tip le ri nin de ğer len di ril di ği ma ka le
için bkz. Su nalp, Alp, “19. yy Ga la ta ve Pe ra-Apart man- Ko nut la rın da Or ta So fa-Hol Ti po -
lo ji si nin Ge li şi mi”, Os man lı Mi mar lı ğı nın 7 Yüz yı lı “Ulus la rüs tü Bir Mi ras, YEM (25/26/27
Ka sım 1999 ta rih le rin de İTÜ Taş kış la Kam pü sü’nde ger çek leş ti ril miş Ulus la ra ra sı Kon gre
kap sa mın da su nu lan bil di ri ler den oluş mak ta dır), s.303-307. Cep he özel lik le ri açı sın dan in -
ce le yen baş ka bir ma ka le, Kap rol, Ti mur, “İs tan bul Fe ri köy ve Kur tu luş (Ta tav la) Böl ge -



re bağ lı olan grup ise da ha çok mo dern leş me ala me ti ola rak gö rü len ev eş ya -
la rı nın ve ak se su ar la rı nın de ğer len di ril me si ni yi ne nes ne ler (ya zı lı kay nak -
lar, me tin ler) doğ rul tu sun da sür dü rür. Bu yak la şım, geç Os man lı’da ya zı lı
kay nak lar doğ rul tu sun da ev ob je le ri nin mo dern leş me sim ge si ola rak gö rül -
me si nin dar ka lıp la rı nın far kı na va ra rak kar şı çık sa da, söz ko nu su kay nak -
lar üze rin den ko nu yu ak tar mak dı şın da, fark lı bir yol da öner mez.

Me tin ler, me kan da ya şa nan lar hak kın da bil gi ler ve rir ken, me ka nın bi re yi
mo dern leş tir me si ne da ir yo rum yap mak araş tır ma cı mi ma ra dü şer. Ay rı ca,
me tin ler ha tı rat ya da ro man lar da ya zı lan lar la sı nır lı ol du ğun da ko nut ve
iliş ki kur du ğu fi zik sel çev re si ne ait an la tım lar dö nem sel fark lı lık lar gös te re -
ce ği gi bi, Pe ra gi bi apart man ha ya tı nın yo ğun ya şan dı ğı bir sem ti tü müy le
ka ra la yan ro man lar, araş tır ma cı nın çi zim ler üze rin den, me kan lar hak kın da
kur gu la ya ca ğı ya zım ve dü şün ce bi çi mi ni ör se le ye bi lir. Pro je le re ise, ya şan tı
hak kın da an lam yük le mek si zin yo rum yap mak im kan sız dır. Di ğer bir de yiş -
le, araş tır ma cı la rın Pe ra ya da çev re si nin apart man la rı nı Ga la ta’da iş sa hip -
le ri nin ai le le ri için da ire le ri ni ki ra la dı ğı ko nut ola rak in ce le di ğin de her bir
me ka na ver di ği an lam fark lı laş mak ta dır. Bu ra da ki apart man da ire le rin de
ika met eden le rin im pa ra tor lu ğun son la rın da ya sa dı şı fa ali yet le ri için me ka -
nı kul lan dı ğın da fark lı ya da Av ru pa’dan ge len iki ar ka daş, kar deş ta ra fın -
dan ve ya ko ket bir ha nı mın evi ol du ğun da yük le di ği an lam fark lı ola cak tır.
Do la yı sıy la, ko nut bi ri mi/apart man da ire si, kul la nı cı sıy la ta nım lı dır. Ka ba -
ca ta nım lar sak, pro je le rin or ta ya çık ma sı nı sağ la yan çiz gi le rin ya da eğ ri le -
rin mey da na ge tir di ği geo met rik alan la rın ya şan tı ya da ir ver di ği fi kir, fik ri
yü rü ten öz ne ye bağ lı dır. Fi kir yü rü ten öz ne (araş tır ma cı mi mar), plan tip le -
ri üze rin den iz sü re rek bi rey sel mo dern leş me nin ko nut mi ma ri si ne yan sı ma -
la rı, mo bil ya da ki fark lı laş ma nın ko nu tu nu mo dern leş tir me ye uğ ra şan bi re -
yin dö nü şü mü nü sağ la dı ğı yö nün de ki ön gö rü ler le mi mar lık üze rin den Os -
man lı mo dern leş me si ni oku ma ya ça lı şır.

Mi mar araş tır ma cı için, Os man lı’nın son la rı na ait ilk apart man ya şan tı sı -
na da ir bil gi ye ter siz li ği bu tür an lam lan dır ma la rı yap ma sı na, hem plan çe -
şit li li ği, hem de apart man ya şan tı sın da ter cih edi len mo bil ya la rın ne ol du ğu
hak kın da fi kir sa hi bi ol ma ma mız ne de niy le im kan sız dır. Bu ra da, bu bil gi az -
lı ğı nın far kın da lı ğı ile bir lik te, plan ve mo bil ya gi bi par ça lar üze rin den de -
ğer len di ril me le re gir me den ve bi re yin ya da mi ma ri nin mo dern leş me si nin
iz le ri ni bu gü zer gâh tan sür me den, ge nel an lam da ko nut ve apart man la rın
mi ma ri bir ürün ve ka buk ola rak sos yal iliş ki le rin dü zen len me sin de na sıl bir
rol oy na dı ğı or ta ya kon ma ya ça lı şı la cak tır. Do la yı sıy la, par ça ye ri ne bü tü -
nün (mi ma ri nin) ne mo dern leş me nin tem si li, ne de ara cı ol du ğu hak kın da
bir id di a or ta ya atıl ma mak ta ya da iz sü rül me mek te dir. Bu ma ka le de, ya şam
bi çim le ri, dav ra nış lar ve mo dern leş me nin ne ol du ğu hak kın da ki fi kir le rin
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çe şit li li ği nin tüm bu ak ti vi te le rin ya şan dı ğı sah ne ola rak mi mar lı ğı na sıl yo -
rum la dı ğı ve ta nım la dı ğı, mi mar lık ürü nü nün ne ye se bep ol du ğu ve ki şi le ri
na sıl dö nüş tür dü ğü sor gu lan mak ta dır. Ay rı ca, me tin le re ve nes ne le re (çi zim -
ler, ob je ler) yük le nen an lam do la yı sıy la or ta ya çı kan tu tar sız lık la rın, as lın da,
ko nut plan la rı nın ve ya kın çev re si ile ge liş tir di ği ya şam bi çi mi nin kes tir me -
den mo dern leş me ala me ti ola rak ka bul edi le me ye ce ği nin, tar tı şıl ma sı ve in -
ce len me si sağ la na cak tır.

Plan/Pro je ve Me tin le rin Yo rum lan ma sı nın So nu cun da Apart man

Os man lı’nın son dö nem ko nut me kan la rı nın mo dern leş me sü re ci nin
in ce len me si, mi mar lı ğa ait ça lış ma lar da, ge nel lik le iki yol la ya pıl mak ta dır.
Bun lar dan bi ri, bu dö nem ko nut la rı nın plan de ği şi mi nin kar şı laş tır ma lı
ola rak ya pıl ma sı, di ğe ri cep he özel lik le ri üze rin den or ta ya çı kan de ği şi -
min izi nin sü rül me si dir. Ko nut ta ge nel plan ge li şi mi ve mo dern leş me, ge -
le nek sel-çok iş lev li oda sis te min den, hol-so fa iliş ki si olan oda la rın ka pı lar -
la bir bir le ri ne bağ lan tı lı ola rak dü zen len me si ne ve son ola rak da ko ri do -
run evin ya şam sal omur ga sı nı oluş tur du ğu ve çe şit li iş lev ler de uz man la -
şan oda la rın ko ri do ra açıl dı ğı dü zen ile ta nım la nır.2 U. Tan ye li’nin tüm bu
plan la ma il ke le ri ne yak la şı mı, ai le içi bi rey le rin mah re mi ye ti nin git tik çe
özel le şen me kan la rın or ta ya çı kı şı nın so nu cu ol du ğu ve bu nun top lu mun
mo dern leş me sü re ci ile pa ra lel git ti ği yö nün de dir. Ai le içi mah re mi ye tin
sağ lan ma sı nın tek ba şı na o ko nut ta ya şa yan bi rey le rin mo dern leş me si ne
bir gös ter ge ol ma dı ğı aşi kar dır. 20. yüz yıl ba şın da İs tan bul’a ge len İn gi liz
ka dın ga ze te ci Gra ce El li son’un iz le nim le ri, mah re mi ye te say gı bi lin ci nin
Türk-Müs lü man bir ai le de ko nut plan tip le ri nin de ği şi mi ne rağ men ge liş -
me di ği ni gös ter mek te dir. El li son’a gö re, “Bir oda nın bir den faz la ka pı sı nın
ol ma sı hiç hoş de ğil; or ta lık ta ar ka da da göz le ri olan in san lar do la şı yor his si ve ri -
yor in sa na. Hat ta ba zen ya ta ğı mın al tın da ya da ta van da bi le ka pı lar ola bi le ce ğin -
den şüp he le ni yo rum. Özel lik le de ka pı lar da ki lit ol ma yan ya da ol sa bi le ki lit len -
me yen ve her ke sin bir bi ri nin oda sı na ka pı yı vur ma dan dal dı ğı bir ül ke de du rum
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si’nde Yer Alan Çok Kat lı Ka gir Ko nut la rın (XIX. yy. So nu-XX. yy. Ba şı) Cep he Özel lik le ri -
nin De ğer len di ril me si”, a.g.e., s. 308-317.

2 Uğur Tan ye li, İs tan bul 1900-2000 Ko nu tu ve Mo dern leş me yi Met ro pol den Oku mak, Akın
Nal ça Ki tap la rı, İs tan bul, 148-153. Ko ri dor plan sis te mi nin mah re mi yet ile iliş ki len di ren ve
bu nun la il gi li kay nak gös ter me yen U. Tan ye li’nin bu yak la şı mı bü yük ola sı lık la, bir Fran sız
aka de mis yen olan Mo ni qu e Eleb’in Arc hi tec tu res de la vi e privée XVII e-XI Xe siècles (17. yüz -
yıl dan 19. yüz yı la Özel Ha ya tın Mi ma ri le ri) ad lı ki ta bın dan alın tı dır.



ol duk ça te dir gin edi ci…”3. Bü yük ola sı lık la üçün cü ev re ola rak gö rü len ko -
ri dor plan ti pi ne sa hip ko nut lar da da oda la rın içi ne ka pı vu rul ma dan gi -
ril me si uzun sü re de vam ede cek, mah re mi ye tin sağ lan ma sı ama cıy la ya -
pı lan plan la ma, ai le bi rey le ri nin mah re mi ye te say gı bi lin ci ge li şe ne ka dar
doğ ru düz gün iş le me ye cek tir.

Cep he üze ri ne olan yak la şım lar ise, Os man lı’nın son dö nem le rin de be lir -
li bir sı ra la ma çer çe ve sin de uy gu la nan ba tı lı üs lup la rın ba tı lı la şan mi ma ri -
nin iz le ri nin sü rül me sin de kul la nı lır. Mi mar öz ne ler, La le Dev ri ile bir lik te
ön ce Ro ko ko’nun son ra Ba rok et ki le ri nin gö rül dü ğü nü, Os man lı’nın son dö -
nem le rin de ise seç me ci tarz da or ta ya çı kan tez yi na tın, mi ma ri de ba tı lı laş -
ma/mo der leş me nin et ki siy le üre til dik le ri gö rü şün de dir ler. Bi re yin mo dern -
leş me si ile cep he tez yi na tın da ki de ği şim bü yük öl çü de zevk ve be ğe ni le rin
mo dern leş me siy le iliş ki len di ri lir. Bu yak la şım da tü mü ka lıp la ra dö kü le rek
ve ka ta log lar da ser gi le nen ya pı tez yi nat mo del le ri nin ol du ğu bir or tam da4

zevk le rin ya ra tı cı lık so nu cu de ğil de, ka lıp laş tı rı la rak oluş tu rul ma sı bağ la -
mın da dü şü nül dü ğün de yü zey sel kal mak ta dır. Söz ge li mi, Pe ra’da II. Ab dül -
ha mit’in ter zi si için ya pı lan İs tik lal Cad de si Bot ter Apart ma nı’nda ki çi çek
mo tif li Art No uvea u tez yi nat lar bir sü re son ra, Pe ra’da ki pek çok apart man -
da uy gu la ma bul muş tur.5 Zevk ve be ğe ni le rin bi linç li ge liş me di ği nin di ğer
bir ka nı tı da hiç bir ya pı nın in şa sın da kal fa la ra/mi mar la ra ya pı üs lup la rı nı
ko nu eden ya zı lı si pa riş le re rast lan ma ma sı dır. Bu du rum da, cep he ye ait çi -
zim ler ön ce den ka bul gör mek te, an cak ya zı lı ve bi linç li ola rak iş ve re nin zevk
ve ter ci hi ni be lir ten bir kay dın ol ma ma sı, apart man yap tı ran mal sa hip le ri nin
mo dern leş ti ği nin bi lin ci ne ne ka dar var dı ğı nın sor gu lan ma sı nı da ge rek tir -
mek te dir. Ay rı ca, in san sağ lı ğı na uy gun in şa edil me yen bu ya pı lar, bel ge ler -
de ge çen “fen ni” ku ral lar la in şa edil me ge rek li lik le ri nin ber ta raf edi le rek, sa -
de ce şe kil sel yak la şım lar la oluş tu ru lan mo dern leş me sim ge le ri dir.6 Kri ter
ola rak be lir le nen ba zı nok ta lar da gör sel mal ze me nin önem ka zan dı ğı mi -
mar lık dün ya sın da, mo dern leş me, “gü nü mü ze ge len ler”, “zen gin sı nıf ko nut la -
rı”, “üs lup sal ola rak ön plan da olan lar”, ge li şim ola rak ad lan dı rı la cak ka dar
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3 El li son, Gra ce, İs tan bul’da Bir Ko nak ve Ye ni Ka dın lar İn gi liz Ka dın Gö züy le Türk Evi ve Gün de -
lik Ha yat, Der gâh Yay., 2009, s.142.

4 Bu nun için bkz. Şen yurt, Oya, Os man lı Mi mar lık Ör güt len me sin de De ği şim ve Dö nü şüm, Do ğu
Ki ta be vi, İs tan bul, 2011, s. 200-201, 269.

5 Söz ge li mi, Di mit ri os Ge or gia dis’in Meş ru ti yet Cad de si no:126’da in şa et ti ği apart ma nın gi -
riş ka pı sın da ki gül mo tif le ri Bot ter Apart ma nı’nda kin den esin len me dir.

6 Ha va al ma yan, kö tü ko kan mut fak lar ve ru tu bet, Pe ra’da apart man lar da ya da tek ai le lik
ko nut lar da ya şa yan la rın sıh hi şart la rı açı sın dan teh li ke oluş tur mak tay dı. Dia na Ba ril la ri ve
Ezi o Go do li, İs tan bul 1900 Art No uvea u Mi ma ri si ve İç Me kan la rı, YEM Yay., İs tan bul, 1997.



“fark lı lık gös te ren ler” üze rin den de ğer len di ril mek te, po pü ler de yiş le, “en”ler
mi mar lık ta ri hi ya zım la rın da ko nut la rın ve do la yı sıy la da mo dern leş me nin
ala me ti ola rak gö rül mek te dir.

Ön ce lik le, in ce le me ko nu su olan geç 19. yüz yıl ve er ken 20. yüz yı lın ba -
şın da ge le nek sel ata er kil ai le ya pı sı nın çö zül dü ğü ve ko nut me kan la rın da
ya şa yan çe kir dek ai le le rin sa yı sı nın art tı ğı dü şü nül dü ğün de, ata er kil ai le ile
çe kir dek ai le nin ya şam bi çi min de ki dö nü şü mün kar şı lı ğı sa de ce oda sa yı sı -
nın azal ma sıy la mı açık la na cak tır? Ya da azın lık ta ka lan ve ata er kil ai le ya pı -
sı na sa hip seç kin ki şi le rin ko nut la rı nın in ce len me si ve bu ra dan ko nut mo -
dern leş me si hak kın da yar gı ya var mak, ço ğun lu ğun ko nut ya şam bi çi mi ni
yan sıt ma dı ğı için ne ka dar doğ ru dur? Bu nun la bir lik te bu so ru la rın ce vap la -
rı nın bu lu na bi le ce ği ai le de ka dı nın dı şa rı da ça lı şa rak fa ali yet gös ter di ği ve
ge le nek sel sis tem den da ha uzak gö rü nen ve fik ren ai le de mo dern leş me yi
sağ la yan ki şi le rin ko nut la rı nın in ce len me si ne da ir özel bir ça lış ma da bu lun -
ma mak ta dır. Sa de ce bu ke si me hi tap eden bir ça lış ma nın ya pıl ma sı için
semt le re gö re da ğı lım la rı nın bi lin me si ve ya şa dık la rı alan la rın tes pit edil me -
si ge re kir. Söz ge li mi, Ga la ta- Pe ra’da ki apart man da ire le rin de ika met eden
grup lar, bir müs lü man ya da gay rı müs lim ai le nin gö ze ala ma dı ğı ya şam bi -
çi mi ni seç me le ri ve ba tı tar zı bir ter cih yap ma la rı bağ la mın da dik kat çe ki ci -
dir ler7. Çün kü, Pe ra’da ya şa mak ve bir apart man da ire sin de kal mak, dö ne -
min top lum sal ba kış açı sı na uy gun ol ma mak la bir lik te, bu gün kü gö rüş le
pek çok et nik kö ken den ki şi ile kar şı laş ma yı, an laş maz lı ğı ya da tar tış ma yı
gö ğüs le mek, en önem li si de top lum sal kar şı laş ma ya açık ve me de ni dav ra -
nış sı na vı na ha zır ol mak an la mı na gel mek te dir. 1909 yı lı An nu ai re Ori en tal
apart man isim lis te sin de yer alan pek çok apart man bu kar şı laş ma la ra sah ne
ol mak ta dır. Söz ge li mi, Pet ro Kal fa Ada man ti des’in Bay ram So kak 44 nu ma -
ra da ki 6 da ire lik apart ma nın da iş çi, dok tor, mi mar, 6. be le di ye (Be yoğ lu/Pe -
ra be le di ye si) mi ma rı, dev let me mu ru, Pe ra Rum-Or to doks top lu lu ğu bü ro -
su ko or di na tö rü ve Bon mar şe’de ka si yer ola rak ça lı şan ki şi le rin isim le ri yer
al mak ta dır. Bu apart man da bu lu nan, oda ba şı Er me ni Bed ros Ste fan yan’ın
dı şın da, 3 Rum, 1 Er me ni ya şa mak ta, iki si nin ise et nik kö ke ni hak kın da yo -
rum yap mak im kan sız gö rün mek te dir.8
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7 Ön cel, A. De rin, Apart man Ga la ta’da Ye ni Bir Ko nut Ti pi, Ki tap Ya yı ne vi, 1. Bas kı, İs tan bul,
2010, s. 234. Ön cel, Di ke os Ai le si’nin ken di le ri ne ait iki mo dern apart ma nı var ken, bu apart -
man la rın iki bi na öte sin de, ki ra la mak pa ha sı na da hi ol sa ya şan tı la rı nı tek ai le lik ge le nek sel
ko nut ta ge çir me yi ter cih et tik le ri ni yaz mak ta dır. Bu du rum her gay ri müs lim ai le nin apart -
man ya şan tı sı nı sür dür me yi uy gun gör me di ği ni gös ter mek te dir.

8 An nu ai re Ori en tal (Do ğu Ti ca ret Yıl lı ğı), 1909, s. 1351.



Dev le tin sü rek li ola rak müs lü man ma hal le si ola rak bi li nen yer ler de de bu
ya ban cı laş ma ha li ne mü da ha le et ti ği ve bu la şı cı has ta lık gi bi ya yıl ma sın dan
kork tu ğu bel ge ler den an la şıl mak ta dır.9 Ba zen bü yük bir ko na ğın ba zen de
ha nın apart man ola rak kul la nıl mak adı na bö lüm len di ği ve bu bö lüm le rin ki -
ra ya ve ril di ği bi lin mek te dir.10 An cak, bu apart man lar da ki ya şam bi çi mi ne
da ir eli miz de ki ka yıt lar ba zı ar şiv bel ge le riy le sı nır lı dır. An nu ai re Ori en -
tal’ler de ki ka yıt lar sa de ce apart man da ire le rin de otu ran tek ki şi ye gön der me
ya par, onun da bir gö re vi ve mes le ği ve ya ti ca ri kay dı ol ma sı açı sın dan bu -
na önem ve ri lir. Bu açı dan, geç Os man lı’da top lum sal kar şı laş ma yı gö ğüs le -
ye cek ka dar ev ril miş, mo dern bi re yin ya şa mı in ce le ne cek se, apart man lar da -
ki ya şa ma bak mak ge re kir. An cak, bu nun ço ğu mi mar araş tır ma cı nın yap tı -
ğı gi bi, ko nu tun plan la rı na ba kı la rak de ğer len di ril me si bu da ire ler de kaç ki -
şi nin, kaç oda da ka la bi le ce ği ve oda la rın uz man lık la rı üze rin den ai le nin na -
sıl bir ya şam bi çi mi sür dü ğü ne da ir fi kir yü rü tü le rek ya pıl ma sı ger çek le kur -
du ğu iliş ki bağ la mın da muğ lak lı ğı nı ko ru ya cak tır. Her şey den ön ce za man,
me ka nın na sıl kul la nıl dı ğı na da ir fi kir yü rüt me mi zi en gel le ye cek tir. Bir
apart man da ire sin de iki ya da üç se ne ka lan ki şi ya da ai le nin ye ri ne ge len
ki şi ler na sıl bir me kan kul la nı mı nı ter cih et miş ler dir, bu ger çe ği plan lar ver -
mez, sa de ce mi mar öz ne nin an lam yük le me si ile yo rum la na bi lir ler.11
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9 1898’de ya zı lan bel ge de İs lam ha ne le ri nin bu lun du ğu yer ler de apart man ha ya tı nın yay -
gın laş ma sı nın hoş gö rül me di ği ve bu alan lar da apart man ha li ne ge ti ri len ev le rin ço ğun -
luk la be kar la ra ki ra ya ve ril me si nin mal sa hip le ri ne pa ra ka zan dır ma sı na rağ men, et raf ta
ya şa yan ai le le rin hu zu ru nu boz ma sı na ne den ola ca ğı na dik kat çe kil mek te dir. Ge dik pa -
şa’da Di van-ı âlî Ma hal le si’nde Kay se riy ye li Dil si zoğ lu Ar tin’in ha ne si nin bir ta ra fın da ai -
le siy le ika met eden Agop Gül benk yan, ha ne yi apart man ha li ne ge ti re rek oda la rın da be -
kar bu lun dur mak ta ve ha ne nin di ğer ta ra fın da ise üç ai le hal kı ika met et mek te dir. Be kar
oda la rı nın kar şı sın da İs lam ha ne le ri nin bu lun du ğu nun Kum ka pı ko mi ser li ğin den bil di -
ril di ği ve İs tan bul ta ra fın da ka pa lı ha ne le rin apart man bi çi min de kul la nıl ma sı nın bu böl -
ge nin örf ve adet le ri ne ay kı rı ol du ğu nun al tı çi zi le rek, bir çok ai le nin is kan ve ika me ti ne
ay rıl mış olan apart man lar da be kar ve ai le siz şah sın is kan ve ika me ti uy gun bu lun ma mış -
tır. Du ru mun baş ka ha ne ler de ol ma sı nın en gel len me si ve ki şi le rin ko nu hak kın da uya rıl -
dı ğı, ay rı ca böy le du rum lar için taş ra be le di ye le ri nin de uya rıl ma sı ge rek ti ğiy le il gi li bir
em rin bu lun du ğu ha tır la tıl mak ta dır.

10 Sar raf lar, tüc car lar, bü rok rat lar gay ri men kul ya tı rı mı nı ter cih et miş ler dir. Apart man da ire -
le ri nin ki ra lan ma sı ev le re gö re da ha ko lay dı ve da ha çok ge lir ge ti ri yor du. Bu bi lin ce er ken
ula şan Ka mon do lar, mi mar Stam pa’dan ba zı ev le ri ni son ra dan apart man da ire si ne dö nüş -
tür me si ni is te miş ler di. Şen yurt, Oya, a.g.e., 104.

11 A. De rin Ön cel, Ga la ta’da in ce le me yap tı ğı bir böl ge de ki apart man la rın %43.7’si nin dört oda -
lı da ire ler den oluş tu ğu nu tes pit et miş tir. Dört oda sa yı sı nın kul la nı mı nı iki ya da üç ço cuk lu
ve ai le bü yü ğü olan ya şam bi çi mi ne bağ lı ola rak ter cih edil mek te dir. An cak, 5-6 oda lı ev le rin
kul la nı mı nın ise mad di gü cü da ha yük sek ai le ler ta ra fın dan ter cih edil di ği ni, bu nun la bir lik -



Ta sa rım ya pan bir bi rey ola rak bu alan da in ce le me ya pan mi ma rın ta sar -
la nan üze rin den gi de rek, rö lö ve çı kar ma sı, me kan la rın fonk si yon la rı hak -
kın da çı ka rım da bu lun ma sı ve ko nut mi ma ri sin de ki de ği şim le ri mo dern leş -
me nin sim ge si ola rak de ğer len dir me si do ğal gö zü kür. Ki mi za man ko nut
pro je le rin de ki fark lı lık lar dö ne me ait be lir li bir tip pro je den söz edil me si ne
en gel ol sa ve mo dern leş me nin doğ ru sal sü re ci ni ta nım la ma ya yet me se bi le
kes tir me so nuç la ra gi di le bi lir.12 Söz ge li mi be lir li bir böl ge se çi le rek geç dö -
nem Os man lı’ya ait apart man lar üze ri ne ya pı lan ça lış ma lar, par sel le re bağ lı
il ginç ve çok sa yı da plan ti pi nin ge li şi mi nin var ol du ğu nu gös te rir. Bu çe şit -
li lik ko nut plan la rın da mo dern leş me ala me ti ola rak gö re bi le ce ği miz doğ ru -
sal bir ge li şim den söz edil me si ni ola nak sız kı lar.13 Bu nun la bir lik te, ai le de
mah re mi yet kon fo ru nun sim ge si ve mo dern leş me ala me ti ola rak ka bul edi -
len ko ri dor lu plan ti pi ne sa hip ko nut la rın sa yı sı hak kın da dö nem le re ait is -
ta tis tik le rin ol ma ma sı, mi mar la rın ko nut ta mo der nizm ola rak yo rum la dık la -
rı sü reç hak kın da sa yı sal ve ri le rin ye ter siz li ği ne de niy le de rin lik siz kal mak -
ta dır. İki/üç bo yut lu çi zim ler üze rin den de ğer len dir me mi ma rın as li gö re vi
ola rak mes lek ala nın da ki araş tır ma lar da önem li gö rül müş tür.

Ge nel lik le, ko nut plan la rı in ce le nen ve mo dern ya şam bi çi mi ne sa hip ol -
duk la rı hak kın da araş tır ma cı mi ma rın ke sin ka rar lı ol du ğu ke sim, yö ne ti ci
po zis yo nun da ki ki şi ler, pa şa lar, na zır lar ve eği tim li grup tur.14 Ba zı la rı gü nü -
mü ze ka dar ko ru na rak ge len, geç dö nem Os man lı’ya ait köşk, ko nak, ya lı gi -
bi müs ta kil ko nut lar be lir li bir züm re ye ait ol duk la rı ve et ra fı du var lar la çev -
ri li bir uzam da “özel alan” ya rat tık la rı için (çev rey le ve in san la et ki le şim le ri
az dır) mo dern leş me nin sim ge le ri ola rak gö rül me le ri ne ka dar müm kün dür?
sa de ce ko nut için de ya şa yan ki şi le rin geç miş dö nem le re gö re mah re mi yet le -
ri ni sağ la dı ğı için plan la ma açı sın dan de vir aş mış gi bi gö rül dü ğün de, dış
dün ya ile iliş ki le ri ve sos yal li ği en gel le yi ci ro lü ile ya lı tıl mış ve ge ri bir ya -
şam bi çi mi ni or ta ya çı kar dı ğı da öne sü rü le bi lir. Di ğer bir de yiş le, mi mar lık -
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te “faz la” oda la rın na sıl kul la nıl dı ğı nı söy le me nin zor ol du ğu nu ifa de et mek te dir. Bkz. Ön cel,
Ay şe De rin, Apart man Ga la ta’da Bir Ko nut Ti pi, Ki tap Ya yı ne vi, İs tan bul, 2010, s.253.

12 Söz ge li mi, ay nı dö nem için de mo dern leş me nin ala me ti olan ko ri dor ti pi plan la, so fa-hol lü
plan ti pi ne sa hip ko nut la ra rast lan ma sı kuş ku suz mo dern leş me nin ko nut tip le rin de ne ka -
dar yay gın ol du ğu hak kın da ge nel bir çı ka rım yap ma yı en gel ler.

13 Ga la ta böl ge sin de in şa edi len apart man la rın me kan or ga ni zas yo nu man tı ğı nın kav ran ma -
sı nı ol duk ça zor laş tı ran bir bi rin den fark lı bi çim sel be lir le yi ci le rin et ki le ri al tın da kal mış ol -
duk la rı ifa de edil mek te dir. Ay rı ca, apart man lar da ye re öz gü fi zik sel ve ri le ri dik ka te alan
çok sa yı da iç me kan çö züm le me si nin var lı ğı dik kat çek mek te dir. Ön cel, Ay şe De rin, a.g.e.,
s. 346, 352.

14 Kö çe oğ lu Köş kü, Ah met Ra tip Pa şa Ko na ğı bun lar dan ba zı la rı dır.



ta mo dern leş me için de ya şa nan bir “kap” olan ko nu tun mi mar lık dü şün ce si
bağ la mın da pla ni met ri nin bir çağ at la ma ala me ti ola rak gö rül me si, mo dern -
leş me nin sı nır la rı nı mi ma ri pla na sı kış tır mak tan ve ev ler de kul la nı lan ba tı lı
ob je le re yük le nen an lam la rı pla na yük le mek ten da ha ile ri git me mek te dir.
Ko nut pla ni met ri si çağ at la yan grup lar, sa de ce bü rok rat ya da ay dın ke sim -
dir ve sa de ce mo dern le şen grup lar da bun lar la mı sı nır lı dır? Yok sa zih nen ai -
le kav ra mı nı çe kir dek ai le ye in dir ge miş, ka dı nın da ça lış ma ha ya tı na da hil
edil di ği grup lar mı dır? Ya da apart man da ire le rin de ya şa ya rak sos yal iliş ki -
ler ağı için de ya şam bi çi mi ge liş tir me ye ça lı şan, fark lı ya şam bi çim le ri ni sin -
di ren, mü ca de le eden, fark lı sos yal çev re ler de var lık gös te ren, ken tin ya rat -
tı ğı fi zik sel or ta mın far kı na va ran grup lar mı?

Sü rek li ay dın ve yö ne ti ci grup la rın ya şam bi çim le ri ve ev le rin de ki de ği -
şim ler üze rin den mo dern leş me yi oku mak kı de me bağ lı ve tek tip bir mo -
dern leş me nin var lı ğı na işa ret et mek te ve her top lum ta ba ka sı nın fark lı mo -
dern leş me al gı sı nın var ola bi le ce ği nin dü şü nül me si ne en gel teş kil et mek -
te dir.15 İti raf et me li yiz ki; Os man lı’nın son dö nem le rin de apart man ya şan -
tı la rı hak kın da pek faz la bil gi sa hi bi ol ma dı ğı mız bu ki şi ler le il gi li, mi mar -
la rın elin de faz la ca ve ri ol ma dı ğı için ve ça lış ma la rın salt plan oku ma la rı
üze rin den ya pıl ma sı se be biy le, işin bu yö nü ber ta raf edil mek te dir. Bü rok -
rat ya da zen gin ke sim dı şın da müs ta kil ev de ki ya şam bi çi mi ki şi nin ya şa -
dı ğı çev re ile bağ lan tı ku ran, an cak bu çev re dı şı na çık tı ğın da bağ la mın dan
ko pa rı lan, fark lı la şan ve dö nü şü me uğ ra yan bir hal al mak ta dır. Do la yı sıy -
la, bi re yin mo dern leş me si nin yan sı ma sı ola rak ka bul edi len ko nut, ya şam
bi çi mi ni ve dav ra nış la rın ol gun laş ma ve ge li şi mi ni be lir li bir ye re ka dar
kon trol et mek te ve dü zen le mek te dir. Söz ge li mi, bir Türk-müs lü man ma -
hal le sin de be kar ev le ri ve ya ban cı ai le ler le olan iliş ki ler de ki mu ha fa za kar -
lık, mo bi li ze olan Türk ka dı nı nın Pe ra’ya git ti ğin de ye ni tür top lum sal laş -
ma ve dav ra nış mo de li ge liş ti re me me si ne ya da top lum ca is ten me yen bir
dö nü şü me uğ ra ma sı na ne den ola bil mek te dir. Gay rı müs lim ka dın la rın Pe -

Oya Şentürk

204

15 U. Tan ye li, coğ ra fi ol mak tan çok top lum sal bir mo dern leş me çer çe ve si çiz me nin da ha an -
lam lı ol du ğu nu be lir tir, an cak bu top lum sal ka bul le ni şin iz le ri ni seç kin grup lar üze rin den
sü rer. Tan ye li’ye gö re, Mo dern leş me nin ta şı yı cı sı, şam pi yo nu olan top lum gru bu, Os man lı
bü rok ra tik seç kin le ri ve onun la ne re dey se eşan lam lı “in tel li gent si a”, ey lem de bu lun du ğu
her nok ta da ye ni ba rın ma kül tü rü nü ıs rar la uy gu la ma ya ça lış mış tır. Ay rı ca, “... ken tin, yö re -
nin ve de grup la rın dış dün ya ya açık lı ğı na, eko no mik ya pı sı na ve baş ka pek çok öl çü te gö re bi çim le -
nen bir kı dem için de baş ka la şım on la rı da et ki le ye cek ti”. Tan ye li, Uğur, “Os man lı Ba rın ma Kül -
tü rün de Ba tı lı laş ma-Mo dern leş me: Ye ni Bir Sim ge ler Diz ge si nin Olu şu mu”, Ta rih ten Gü nü -
mü ze Ana do lu’da Ko nut ve Yer leş me, Tür ki ye Eko no mik ve Top lum sal Ta rih Vak fı, Ed.: Yıl dız Sey,
s. 285-286.



ra’da ki dav ra nış la rı ile Türk-müs lü man grup tan olan ka dın la rın dav ra nış
bi çim le ri Ba si ret çi Ali Efen di’nin eleş ti ri le ri ne ko nu ol muş tur.16 Ara ba lar la
Be yoğ lu’na ge len Türk-müs lü man ka dın la rı nı ga ze te de eleş ti ren Ba si ret çi,
“…iyi bir şe ye uza nıp tah si li ne sa’y et mi yo ruz…” di ye baş la dı ğı söz le ri ne, “Be -
yoğ lu’nda Frenk, Rum, Er me ni, Ya hu di ka dın la rı da ge zi yor. Öy le may mun gi bi
ağız bu run, kaş göz işa re ti edi yor lar mı? Bir ke re gö rül müş mü? Bu ne ha mi yet -
siz lik tir ki hiç bir mil le tin ka bul et me di ği bir ta kım re zâi li bi zim ka dın la rı mız ir ti -
kâp edi yor!...” bi çi min de de vam eder. Her ke sin edep da hi lin de ge zip eğ len -
me si ge rek ti ği ni ya zan Ba si ret çi, “me de ni yet”in ma na sı re za let ise o me de -
ni ye ti is te me di ği ni de ifa de le ri ne ka tar. İl ginç bir bi çim de ko nu yu ele alan
Ba si ret çi Ali Efen di, bu gün kü mi mar araş tır ma cı la rın öne sür dü ğü gi bi, as -
lın da ko nut ya da ka mu sal me kan la rın mo dern leş me si nin he nüz da ha dav -
ra nış şe kil le ri ni bi çim len dir me di ği ni ya da ters ten okur sak ki şi le rin me ka -
nı bi çim len di re cek bi lin ce sa hip ol ma dı ğı nı ya da ko nu tun içe ka pa lı ha li -
nin, ki şi nin dış dün ya ile ku ra ca ğı bağ lan tı lar da sos yal leş me bi çim le ri ni
âdâb-ı mu âşe ret ku ral la rı çer çe ve sin de ger çek leş tir me sin de et ki li ol ma dı -
ğı nı bi ze fark lı bir dil le ta nım lar. Ko nut mah re mi ye ti nin kon fo ru nu plan lar
üze rin den okur ken, bu plan la rın ka dın da ya rat tı ğı, “mah re mi ye tin des pot lu -
ğu” fark lı ka te go ri den in san lar la kar şı la şıl dı ğın da “me de ni” iliş ki le rin sür -
dü rül me sin de güç lük çe kil di ği ni gös ter mek te dir.17

Bu du rum, Pe ra gi bi Os man lı’da ilk apart man la rın in şa edil di ği ka mu sal
in sa nın var ol du ğu bir kent ala nı ile apart man ha ya tı nın ge rek tir di ği ya şam
bi çi mi ara sın da önem li bir iliş ki ku rul ma sı nı ge rek ti rir. Fark lı lık la rın kar şı -
laş ma nok ta sı18 olan bir kent ala nın da yi ne fark lı lık la rın kar şı laş tı ğı apart -
man lar çev re ile et ki le şim için de, bu ra da ki ya şam kod la rı nı al gı la yan ki şi ler
ta ra fın dan kul la nıl mış ol ma lı dır. Ya lı tıl mış bir ya şan tı için de olan Türk-müs -
lü man grup ise bu ra da ki ya şan tı yı evin de ki mah re mi yet kon fo ru nun ge rek -
tir di ği bir ya şam al gı la yı şı çer çe ve sin de ve “ka mu sal ala nı” evin için de ki sa -
lon ile sı nır la dı ğı zi hin çer çe ve sin de al gı la mak ta dır. Kal dı ki evin sa lo nu da -
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16 Ba si ret çi Ali Efen di, Bir Za man lar İs tan bul Şe hir Mek tup la rı, Haz. Nu ri Sağ lam, İs tan bul Ti ca -
ret Oda sı, İs tan bul, 2008, s. 38-39.

17 Arus Yu mul, Pe ra’nın ka mu sal me kan la rın da or ta ya çı kan ye ni sos yal lik bi çim le ri nin ki şi le ri
bu alan da ye ni den şe kil len dir di ği ni, dav ra nış la rın da “öte ki”nin mev cu di ye ti ni da ha ya kın -
dan his se den, öte ki ni kaa le alan “ka mu sal in sa nın” or ta ya çık ma sı na yol aç tı ğı nı söy le mek te -
dir. Ay rı ca, bi rey le ri “mah re mi ye tin des pot lu ğu”ndan ko rur ken bir bir le riy le ar ka daş lık et me -
le ri nin or ta mı nı ha zır la dı ğı nı da be lirt mek te dir. Arus Yu mul, “Ka mu sal İn sa nın Pro to ti pi Pe -
ra Le van ten le ri”, 7 Ma yıs 2007 http://www. obar siv.com/e_voy vo da_gun cel.html

18 Bkz. Arus Yu mul, “Ka mu sal İn sa nın Pro to ti pi Pe ra Le van ten le ri”, 7 Ma yıs 2007
http://www.obar siv.com/e_voy vo da_gun cel.html



hi, Türk-müs lü man grup için dav ra nış bi çim le ri ve kar şı lık lı ile ti şi min di ğer
oda lar dan fark lı laş tı ğı bir yer ola rak gö rü lür. Sa lo na öz gü dav ra nış lar da ha
res mi ve ki bar dır. Ay rı ca, sa lon dı şa rı ya ka pa lı ya şam bi çi mi sür dü ren mu -
ha fa za kar Türk ai le le ri ni ra hat sız eden, ya ban cı ki şi ler le ku ru lan iliş ki ler
dün ya sı dır.19 Sos yal iliş ki le rin ge liş me sin de ve me de ni bir hal al ma sın da zi -
hin sel at la ma nın ço ğu ke sim ta ra fın dan ya şan ma ma sı, top lum sal laş ma kar -
şı sın da dav ra nış bi çim le rin de ki de ği şim bi lin cin den yok sun ol duk la rı nı gös -
ter mek te dir. Baş ka bir ya zı lı kay nak ola rak de ğer len di ri le cek ar şiv bel ge le ri
ise im pa ra tor lu ğun son la rı na doğ ru apart man la rın si ya sal laş tı rıl dı ğı nı ve
için de ya şa yan ki şi le rin im pa ra tor lu ğun so nu nu ha zır la yan ki şi ler ola rak gö -
rül dü ğü nü gös te rir.20 Kuş ku suz da ha ön ce de an la tıl dı ğı gi bi, fark lı ki şi le rin
ve kar şı laş ma la rın ol du ğu bir alan ola rak Pe ra’da ki hır sız lık, ci na yet, yol suz -
luk gi bi suç teş kil ede cek dav ra nış bi çim le ri nin ge liş me si müm kün dür.21 Bu
du rum, Pe ra’da ki apart man la rı ve İs tan bul’un baş ka semt le rin de or ta ya çı -
kan apart man bi çi min de ki ko nut ya pı la rı nı hiç bir suç iş len me se bi le doğ ru -
dan za bı ta va ka sı ha li ne ge ti re rek iz len me si ni ge rek ti rir.22 Mo dern le şen
kent ler de nü fus ar tı şı ve ya ban cı laş ma nın ola ğan ha li, mo dern leş me nin so -
nuç la rı nı kav ra ma ya baş la yan an cak kon trol al tın da tu ta rak, dü zen le me, en -
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19 Me riç, Ne vin, Os man lı’da Gün de lik Ha ya tın De ği şi mi Adâb-ı Mu âşe ret, Kak nüs Araş tır ma İn -
ce le me, İs tan bul, 2000, s. 175.

20 İm pa ra tor lu ğun son dö nem le ri ne doğ ru otel le rin ve apart man la rın si ya sal laş tı rıl ma sı ve
kon trol al tın da tu tul ma sı da bü yük öl çü de ai le ler den çok, tek ki şi nin ya da ar ka daş gru bun -
dan ya ban cı la rın bi ra ra da kal dık la rı me kan lar ol ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Bu se bep le
de, apart man ka pı cı la rı, apart man sa kin le ri nin isim le ri nin lis te si ni tut ma la rı ve hak la rın da
bil gi ver me le ri ko nu sun da uya rıl mak tay dı lar (BO A., BE O., Dos ya no: 2648, Göm lek no:
198530). Ay rı ca, otel, apart man, pan si yon gi bi yer ler de ki ra cı la rın ve mal sa hip le ri nin isim
lis te si ni içe ren lev ha nın ge ce ve gün düz gö rü le bi le cek bir ye re asıl ma sı uy gun gö rül müş tür
(BO A., MV., Dos ya no: 241, Göm lek no: 4). Bu nun la bir lik te, Ka ra dağ lı lar’dan olu şan apart -
man ve han bek çi le ri nin si lah ta şı ma şart la rı da be lir len miş ti (BO A., ZB., Dos ya no: 602,
Göm lek no: 63).

21 Sad ra zam Fe rit ta ra fın dan Zab ti ye Ne za re ti’ne ya zı lan bir bel ge de, Ra ma zan ve bay ram se -
be biy le, Be yoğ lu ve İs tan bul ta ra fın da otel ve apart man lar da ve di ğer yer ler de yer leş miş
olan ya ban cı lar hak kın da iyi bil gi sağ lan ma sı ve Be yoğ lu’nda bir sü re den be ri kö tü du rum -
lar or ta ya çı ka ran ki şi ler ya ka la na ma dı ğın dan, ge rek li ted bi rin alın ma sı is ten mek te dir (ZB.,
Dos ya no: 46, Göm lek no: 64).

22 Ga la ta po lis mer ke zi nin apart man la rın kay dı na ait def te rin ek sik tu tul du ğu nu tes pit et ti -
ğin den söz edil mek te dir. De dea ğaç’tan, Ga la ta Sel ha ne So ka ğı’nda ki apart ma na gel miş
olan İtal yan Ve lid din na So di no Fi lip adın da ki şah sın 31 Mart 1322/13 Ni san 1906 ta ri hin de
baş ka bir ye re gi de ce ği be ya nıy la otur du ğu apart man dan ay rı lıp ay rıl ma dı ğı ile il gi li ye ter -
li bil gi bu lun ma ma sı ve ye ri ne gi di le rek bu ka dı nın ay rı lıp ay rıl ma dı ğı nın kon trol edil me si
ge rek ti ği bil di ril miş tir (ZB., Dos ya no: 388, Göm lek no: 23).



gel ol ma ve gi de rek ka bul len me me ça re le ri ni ara yan yö ne tim için bir di zi
ted bi rin alın ma sı nı ge rek tir miş tir.23 Apart man lar, ika met eden le rin ki mi za -
man uy gun suz dav ran ma la rı,24 ki mi za man kü tüp ha ne ye sa hip ol ma la rı ve
ki tap bu lun dur ma la rı,25 ba zen de da ire ler de bom ba kar tuş la rı bu lun ma sı se -
be biy le26 kon trol al tın da tu tu lan, suç iş le me po tan si ye li yük sek gö rü len yer -
ler di. 1900 yı lın da Be yoğ lu’nda ki apart man la rın, otel ve pan si yon lar dan ay -
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23 Han, otel, apart man, pan si yon lar ve ki ra lık ha ne ler hak kın da ha zır la nan ni zam na me de ki
ba zı mad de ler han, otel ya da apart man lar da ki ya şam bi çim le ri ni bir bi rin den ayır ma yan bir
yak la şım la şe kil len miş tir. Han, otel ve apart man lar “ge nel mes ken” ola rak ta nım lan mış, te -
sis edil me si ve ya pıl ma sı özel şart la ra bağ lan mış tır. Han, otel ve pan si yon aça cak ki şi le rin
po lis teş ki la tı bu lu nan ma hal ler de bü yük po lis ami ri ne, po lis bu lun ma yan yer ler de jan dar -
ma ku man dan lı ğı na be yan na me ver me le ri zo run lu tu tul muş tur. Ge nel ola rak apart man lar -
la ki ra lık ha ne ler gi bi özel mes ke nin ki ra cı sı ya da sa hi bi ta ra fın dan kul la nıl ma sı za bı ta ya
bil gi ver me si da hi lin de ka yıt al tı na alı nır dı. Ge rek dö şen miş ge rek se dö şen me miş ola rak ki -
ra ya ve ri len oda la rı iki den faz la ol ma yan ha ne ler de söz ko nu su kap sam al tın da tu tul muş -
tur. Han, otel ve pan si yon ola rak kul la nı la cak bi na nın mer di ven le ri ka gir ola cak, dö şe me,
böl me ve ta van la rı da ka gir ola rak in şa edi le cek tir. Sa hi bi ol du ğu apart man ya da ha ne si ni
oda la rı ki ra ile tu tu lan ha na ve apart ma na çe vi ren ve evi nin oda la rın dan bi ri ni ve ya ba zı la -
rı nı ki ra cı gi bi kul la nan ev sa hi bi, ki ra cı la rı ile bir lik te ma hal le bek çi si ta ra fın dan ken di si ne
ve ri le cek hü vi yet na me yi bir haf ta zar fın da dol du ra rak tes lim et me ye mec bur bı ra kıl mış tır
(BO A., DH.EUM.THR., Dos ya no: 103, Göm lek no: 30). Di ğer ta raf tan, apart man ya da han
ka pı cı la rı nın da kon trol edil di ği gö rül mek te dir. Be yoğ lu Mu ta sar rıf lı ğı’ndan tak dim olan
ari za da otel, apart man han ka pı cı la rın dan 150 ki şi nin pey der pey tu tu lup mem le ket ten çı ka -
rıl mak üze re zab ti ye ye gön de ril mek te ol du ğu arz edil miş ve böy le tev kif edil me den 150 ki -
şi nin tü mü nün ay nı an da ha pis ol ma la rı ve sür gün edil me le ri ada let li bu lun ma mış tır. Ger -
çek şüp he li ve sa bı ka lı olan la rın çı ka rıl ma la rı hu su sun da ira de çı ka rıl mış tır. Ken di le ri nin
an cak, kö tü lük bek le nen ki şi ler ya da şüp he li has ta lık sa hi bi olan sa bı ka lı ki şi ler ol duk la rı
du rum lar da, İs tan bul dı şı na çı ka rıl ma la rı uy gun gö rül müş tür. Bu tip ki şi le rin ad la rı nın bir
def te re ya zı la rak kö tü hal ve sa bı ka ka yıt la rı nın alın ma sı ve üç gü ne ka dar ko mis yo na gön -
de ril me si ve söz ko nu su ki şi ler den iyi hal sa hi bi olan la rın iyi bir ke fa let le ser best bı ra kıl ma -
la rı uy gun gö rül müş tür (BO A., Y.MTV., Dos ya no: 278, Göm lek no: 44). Bu nun dı şın da, top -
lu ya şam alan la rın da sık sık sıh hi tet kik ler de ya pıl mış tır. Sağ lık tef tiş he ye ti ta ra fın dan Ga -
la ta’da Ka fes li So ka ğı’nda bu lu nan apart man lar la, be kar oda la rı tef tiş edi le rek ve mu aye ne -
den ge çi ri le rek sağ lık ku ral la rı na ay kı rı olan du ru mun dü zel til me si, ge rek li ki şi le re ten bih
edil di ği ve uya rıl dı ğı, ay rı ca şüp he li bir has ta lı ğa da rast lan ma dı ğı ra por ile ifa de edil miş -
tir (BO A., Y.PRK.ŞH., Dos ya no: 13, Göm lek no: 16).

24 Ge dik pa şa’da İnas İb ti dai Mek te bi’nin kar şı sın da ki apart man da otu ran şa hıs la rın uy gun -
suz dav ran dık la rı için bi na nın tah li ye si is ten miş tir (BO A., MF.MKT., Dos ya no: 270, Göm -
lek no: 49).

25 Han lar da ve özel apart man lar da bu lu nan ki tap de po la rı nın de net len me si is ten miş tir (BO -
A., MF.MKT., Dos ya no: 579, Göm lek no: 26).

26 Pe ra’da İn gil te re Se fa re ti ya kı nın da ki bir apart man da bom ba kar tuş la rı ha zır la yan Er me ni
ko mi ta sı na men sup ki şi ler le, bun la ra yar dım için Al man ya pa sa por tu ile Ka hi re’den ge le -
cek bir ka dı nın ta kip edil di ği tes pit edil mek te dir (BO A., ZB., Dos ya no: 385, Göm lek no: 100
ve 101).



rı tu tul ma dan iç le rin de “anar şist, sos ya list ve Er me ni müs fi di” bu lun dur ma ih -
ti mal le ri se be biy le tah ki kat ya pıl ma sı için Be yoğ lu po lis ko mi ser le rin den ba -
zı la rı nın mü fet tiş ola rak atan ma sı sağ lan mış tı.27 Do la yı sıy la, bu gün bi zim
için apart man lar da ya şa mak ne ka dar ola ğan ise, Os man lı’nın geç dö nem le -
rin de hem suç suz apart man sa kin le ri hem de dev let yö ne ten ler için o ka dar
so run lu bir du rum dur.

Er ken Cum hu ri yet dö ne mi ro man la rın da ise Pe ra’nın ve ko nut la rı nın sa -
de ce ka dın-er kek iliş ki le ri ve kar şı laş ma la rı bağ la mın da ele alın ma sı, bu böl -
ge nin ve bu ra da ika met eden le rin ko nut ta ki ya şam bi çim le ri ni in ce le ye cek
araş tır ma cı la rı ol duk ça fark lı bir nok ta ya çe ke cek tir. Ro man ya zar la rı nın Pe -
ra ve apart man la rın da ge çen ya şam bi çim le ri ni ka ra la yan üs lup la rı,28 han gi
dö nem de ne re yi in ce le ye ce ği mi zi ve han gi kay na ğı ter cih et me miz ge rek ti ği -
ni ön ce den tes pi te zor la mak ta dır. Ro man lar da ki me tin ler ve plan la rın bi ze
yo rum lat tı ğı ya şam bi çim le ri bir bir le rin den o ka dar ko puk bir re sim çiz mek -
te dir ki, ar tık me kan ve uzam, ya ger çek ten dö nü şü me uğ ra mış tır ya da her
iki kay nak ta da ya nıl ma pa yı var dır. Bu du rum, Cum hu ri yet ro man la rın da -
ki an la tı mıy la Türk kız la rı nın kö tü yo la dü şü rül dü ğü bir yer ola rak ya pı lan
tas vir ler le, Ba si ret çi Ali Efen di’nin Pe ra’da ki ya şam bi çi mi ve dav ra nış usul -
le rin den ha ber siz, ken di zi hin dün ya la rın da kur gu la dık la rı ger çek ler le Pe -
ra’ya ge len Türk-müs lü man ka dın la rı hak kın da yaz dık la rıy la bü tü nüy le te -
zat teş kil eder.

Do mes tik Nes ne le ri İçe ren “Ka buk” Ola rak Apart man

İkin ci tür araş tır ma, Os man lı in sa nı nın mo der ni te yi ağır lık lı ola rak do -
mes tik nes ne ler le ta nım la ma sı nı ve ri ola rak ka bul le nip, ko nut me ka nı için -
de ki ba tı lı mo bil ya la rın ba tı lı laş ma ve mo dern leş me ala me ti ola rak su nul -
ma sı bi çi min de dir. Kuş ku suz, bu bi çim de bir su num için mi mar araş tır ma cı -
la rın el le rin de ki ve ri ler Tan zi mat ve Ser vet-i Fü nun ya zar la rı nın üret ti ği ya -
zı lar se be biy le, kuv vet li dir. Tan zi mat dö ne mi ya zar la rı âdâb-ı mu âşe ret hak -
kın da ka le me al dık la rı ya zı la rın da sos yal ya şam da ki jest, mi mik, gi yim, ye -
me-iç me bi çim le ri ve ev eş ya la rı üze rin den ba tı lı ol ma nın yol la rı nı ta nım la -
mak tay dı lar.29
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27 BO A., Y.PRK.ZB., Dos ya no: 26, Göm lek no: 18.
28 Bu nun için bkz. Ço ruk, Ali Şük rü, Cum hu ri yet Dev ri Türk Ro ma nın da Be yoğ lu, Ki ta be vi, İs tan -

bul, 1995.
29 Me riç, Ne vin, a.g.e., s. 88.



Gü nü müz de ki araş tır ma lar da da 19. yüz yıl ya zar la rı, Os man lı mi ma ri -
sin de ki mo dern leş me nin ar ti fakt lar üze rin den ele alın dı ğı nı ka bul le ne rek işe
baş la ma la rı na rağ men, dö ne me ait kay nak la rın odak lan dı ğı nok ta se be biy le,
Os man lı mo dern leş me si nin mi mar lık ta ki tem si li ye ti nin Ba tı lı eş ya lar üze rin -
den an la tı mın dan ka ça ma mak ta dır lar. Me de ni ya da mo dern ol ma ha li nin
ya şam bi çi mi ve dün ya gö rü şü ne yan sı ma sı nın çe şit li de re ce le ri ol ma lı dır.
Da ha doğ ru de yiş le, geç Os man lı’da bağ lı bu lu nu lan coğ raf ya ya da ta ba ka -
ya gö re, ne yin mo dern/Ba tı lı, ne yin çağ dı şı ka bul edil di ği ni ta nım la mak
için, dev le ti yö ne ten le rin, Ba tı lı la rın ya da gay rı müs lim le rin gö zün de mo -
der nin ta nı mı nın ne ol du ğu nun an la şıl ma sı ge rek mek te dir.30 Ba tı lı ar ti fakt -
la rın için de bu lun du ğu ka bu ğu oluş tu ran ya pı lar ya da ko nut lar, için de ki ya -
şam bi çim le ri ni yan sıt ma la rı ve ba rı nan ki şi le rin bir bir le riy le ge liş tir dik le ri
sos yal iliş ki le ri uy gar laş tır ma la rı açı sın dan, mo dern ya da mo dern ol ma yan
bağ la mın da ta nım la na bi lir. Di ğer bir de yiş le, bir bi na Os man lı top lu mun da
fark lı ya şam bi çim le ri nin ya şan ma sı nı, fark lı et nik kö ken den ki şi le rin için de
ba rın ma sı nı ve ki ra cı-ev sa hi bi iliş ki si ile o bi na da ya şa yan la rın ya şam bi çim -
le ri ni de net le yen ka rar la rın alın ma sı nı sağ lı yor sa, top lum da ki sos yal iliş ki le -
ri ge le nek sel ma hal le sis te min den ayır dı ğı ve dö nüş tür dü ğü için “mo dern”
sta tü sün de de ğer len di ril me yi hak et mek te dir. Av ru pa’da ki sa na yi top lum la -
rın da ki kent leş me ha li nin ge tir di ği ya ban cı laş ma ve te kin siz lik du ru mu na
ben zer, an cak kar şı laş tı rı la ma ya cak ka dar az bo yut ta ki ör nek le ri nin 19. yüz -
yı lın son la rın da Os man lı baş ken ti İs tan bul’da yo ğun ola rak da Ga la ta-Pe ra
böl ge si ve Pe ra apart man la rın da or ta ya çık ma sı, apart man la rın üs lup la rı ve
içe ri sin de bu lu nan ba tı lı mo bil ya la rıy la “mo dern” ola rak ta nım lan ma sı gi bi
kes tir me bir yol ye ri ne, bu ba kış açı sıy la de ğer len di ri le bi lir. Top lum sal ta ba -
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30 Dev le tin ve yö ne ti ci le rin ne yi mo dern ola rak ta nım la dık la rıy la il gi li ve ri, bel ge tas nif le rin -
den çı kar sa na bi lir. Dev let ar şiv le rin de yer alan bel ge özet le ri ne ev den eri şim sağ lan dı ğın da
ge nel bir fi kir edin mek müm kün dür. Bel ge özet le rin de “mo dern” ke li me si nin en er ken
1800’le rin or ta sın da geç ti ği gö rü lür. De tay lı bir araş tır ma bu nu da ha er ken ta rih le re çe ke bi -
lir. Son ra ki ör nek ler 20. yüz yı lın ilk çey re ği ne denk dü şer. Ke li me nin ya ban cı la rın söy lem le -
rin den ol du ğu gi bi alı nıp alın ma dı ğı bi lin me mek le bir lik te bel ge ler de kul la nıl ma sı, sa yı la rı
az da ol sa iç sel leş ti ril me ye baş lan dı ğı nı gös te rir. An cak, ke li me “si lah”, “sa vun ma”, “ma ki na -
lar”, “ter sa ne ye ait fa ali yet ler”, “ha pis ha ne in şa at la rı” ve ge nel ola rak “usul ler” için kul la nı lır. Di -
ğer ta raf tan, adı “mo dern” ile baş la yan ya da adı nın için de “mo dern” ke li me si yer alan ki -
tap la rın ya ül ke ye gir me si ne ya sak kon muş ya da or ta dan kal dı rıl ma sı için emir ve ril miş tir.
Söz ge li mi, “Mo dern Tür ki” adıy la Al man ca ya yın la nan ki tap mu zır içe rik ta şı dı ğı ge rek çe siy -
le it hal edil me si ya sak lan mış tır (BO A., MF.MKT., Dos ya no: 1054, Göm lek no: 77). Do la yı sıy -
la, yö ne ti ci gru bun “mo dern” ola rak ad lan dır dı ğı nes ne le rin, ey lem le rin ve edim le rin kı sıt lı -
lı ğı, bi raz da ür kü tü cü gel me le rin den kay nak lan mak ta ve apart man sah ne ol du ğu ya şam bi -
çim le ri açı sın dan “mo dern”ler lis te sin de bu se bep le yer al ma mak ta dır.



ka laş ma yı or ta ya çı kar ma la rı, müs ta kil ko nut la ra gö re kom şu lu ğun fi zi ki
ola rak ya kın lı ğı do la yı sıy la or ta ya çı kan fark lı laş mış iliş ki le re na sıl yan sı dı -
ğı, apart man la rın ge rek in şa sı nın ge rek se ki ra ya ve ri le rek kul la nıl ma sı nın
eko no mik ha ya ta ge tir di ği ha re ket li lik ve me ta de ğe ri nin es ki ye gö re al gı la -
ma bi çi min de ya rat tı ğı de ği şim, kul la nım öm rü, sa tıl ma sı/sa tın alın ma sı ve
bun la rı dü zen le yen ku ral lar ile ki ra cı la rın çev re siy le iliş ki le ri nin kent leş me -
ye ge tir dik le ri iv me ve sos yal iliş ki le rin dü zen len me si ni sağ la ma la rı bağ la -
mın da de ğer len di ri le rek, mo dern leş me eşi ği ola rak ta nım lan ma la rı müm -
kün dür. Bu ka dar ge niş bil gi ala nı nın keş fi kuş ku suz Os man lı mo dern leş me -
si ni ya pı nın pla nın dan ve için de ki mo bil ya lar dan çı kar sa mak tan da ha çok
şey an la ta cak, sim ge ler ya da par ça lar üze rin den al gı la mak ye ri ne ko nu yu
kav ram lar üze rin den al gı la ma mı zı sağ la ya cak tır.

Tan zi mat dö ne mi ya zar la rı ro man kah ra man la rı nın ya şam la rı nı ge çir dik -
le ri ko nut la rı an la tır ken, sık sık ko nut me kan la rı nın ve mo bil ya la rın tas vi ri -
ni yap mış lar dır. Tan zi mat ve Ser vet-i Fü nun ro man la rın da ki ba tı lı laş mış ka -
dın ka rak ter le ri pi ya no ça lar, er kek ka rak ter ler ise iyi de re ce de Fran sız ca ko -
nu şur lar. Ro man lar da ki Av ru pa lı ya da ba tı lı laş mış ol ma nın ala me ti ola rak
kul la nı lan iki sim ge, mi mar lık ala nın da ki in ce le me ler de ko nu tun mo dern leş -
me sim ge si ola rak, me kan lar da pi ya no nun yer al ma sı ile “pi ya no yu ça la bil me”
ey le min den, üç bo yut lu nes ne ola rak pi ya no nun, üç bo yut lu bir me kan da var
ol ma sı sim ge sel li ği ne dö nüş tü rü le bi lir. Hem dö ne min ro man la rı nın, hem de
gü nü müz araş tır ma cı la rı nın ko nut eş ya sı na yük le dik le ri an lam lar do la yı sıy -
la, mi ma ri de ki mo dern leş me yi çö züm le me le ri “me to no mik”tir. Di ğer bir de -
yiş le, par ça nın bü tü nün ye ri ni al ma sı, onun ye ri ne geç me si, onun ye ri ni tut -
ma sı söz ko nu su dur. Me ka nın pla ni met re si ve için de ki ba zı ba tı lı nes ne ler,
ba zen de apart ma nın tü müy le dış gö rü nü şü, üs lu bu, mi ma ri yi mo dern leş ti -
ren/Ba tı lı laş tı ran un sur ola rak ele alın mış tır.31 Üzer le ri ne an lam yük le nen
sim ge ler le şe kil le nen mi ma ri nin mo dern leş me si al gı sı ye ri ne, sos yal iliş ki le -
ri şe kil len di ren, dö nüş tü ren, ça kış tı ran, kay naş tı ran, bo zan ve için de ki ak ti -
vi te le rin de vam et ti ği bir mi mar lık ürü nü nün “ken di si nin”, kla sik dö nem Os -
man lı’da ki mi mar lık ürün le rin den fark lı bir yö nü nün ol ma sı nın, mo dern leş -
me nin bir un su ru ola rak in ce len me si ço ğun luk la ikin ci plan da kal mak ta dır.32
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31 Apart man lar, müs lü man ve gay ri müs lim ai le ya şan tı sı için de top lum dan pek il ti fat gör me -
miş tir. Do la yı sıy la, top lu mun ge ne li ta ra fın dan mo dern leş me nin sim ge si ola rak gö rül me -
miş tir.

32 Ön ce lik le, kla sik dö nem de in şa edi len ya pı lar, ca mi i, med re se, ima ret gi bi fark lı et nik kö -
ken den ki şi le rin bir ara da ol ma sı için ya pıl ma mış tır. Ka mu sal alan la rın din sel lik le ta nım lı
ol du ğu bir dün ya dan, din sel ni te lik li ol ma yan ka mu sal alan la rın da in şa edil di ği kent sel ve



Sim ge ler üze rin den gi der sek, kuş ku suz, pi ya no çal mak, evin de çal ma sa bi le
pi ya no bu lun dur mak ba tı lı ol ma nın ya da mo dern leş me nin bir par ça sı nı
tem sil ede bi lir, an cak ke sin lik le mo dern leş me nin tü mü nü tem sil ede mez.33

Pi ya no nun di ğer ens trü man la rın ter si ne, ko lay ca baş ka la rı na “gös te ri le bi len”
bir sim ge-mo bil ya ola bil me si, üs te lik de pa ha lı lı ğın dan ötü rü zor el de edi li şi
onu bir sta tü gös ter ge si ola rak an lam lı kı lar.34 Os man lı üst ta ba ka sı nın mo -
dern ha ya ta ulaş mak için ba tı lı laş ma sü re cin de sta tü le ri ni yük sel te rek, di ğer
top lum ta ba ka la rıy la ara sın da ki far kı be lir le me is te ği nin so nu cu ola rak, pi ya -
no ya sa hip ol mak, ça la bil mek ten da ha önem liy di. Bu şe kil de, bu ob je ye sa -
hip ola ma yan da ha alt ta ba ka da ki bü rok ra tik elit kar şı sın da ki üs tün lü ğü nü
ve fark lı lı ğı nı his se de bi li yor du.35 An cak, bu yak la şım da bi le mo der niz min zi -
hin de ki ar kap la nı oluş tu rul ma dan, pa ra ile el de edi le bi le cek me ta lar la sağ la -
na ma ya ca ğı yö nün de kav ran ma sın da, mo dern leş me nin ta şı yı cı sı, şam pi yo -
nu olan Os man lı bü rok ra tik seç kin le ri nin gör gü süz lü ğü ön pla na ge çer. Mo -
dern leş me, gi yim, ku şam, ku maş ya da ça tal, bı çak kul la nı mı, sof ra ha zır lan -
ma sı vs. dı şın da ol du ğu gi bi it hal edi len ba zı ku ral lar çer çe ve sin de ge liş ti ril -
mek te dir. Bu, top lu mun ba zı ke sim le ri ne hi ta ben bir dav ra nış bü tün lü ğü ve
alış kan lık için de de ğer len di ri le bi lir. Ay rı ca da mi ma ri nin hiç bir ara cı lı ğı ol -
ma dan da bu mal ze me le rin in san ha ya tı na gir me si ki şi le rin mad di du rum la -
rı na bağ lı dır. Bu yak la şım, gü nü müz de ko nut sa hi bi ol ma yan bir ki şi nin ko -
nut al ma ya ni yet len me si ye ri ne, cep te le fo nu nun en son mo de li ni al ma yı he -
def le me si ile eş de ğer dir. Bu açı dan ba kıl dı ğın da, bi re yin mo dern leş me ala -
me ti ola rak gö rü len iç me kan do na tı la rı es ki ve ya şa yan la rın bi rin ci de re ce -
den ih ti yaç la rı nı kar şı la ya ma yan bir kı lıf için de yer ala bi lir. El li son’ın bu du -
rum la il gi li ta nım la ma la rı dik kat çe ki ci dir: “... Bu ra sı çok es ki bir Türk evi ve Ba -
tı lı mo bil ya lar la dö şen miş ol sa da ne elek trik li zil ler var ne de elek trik li ay dın lat ma”.
Mi ma ri nin oy na dı ğı rol, da ha ön ce ki bö lüm de de an la tıl dı ğı gi bi pla nın mo -
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top lum sal or ta ma doğ ru de ği şim ger çek leş miş tir. Bkz. Tan ye li, U., 2005-2006, “18. Yüz yıl da
İs tan bul: Baş ka la şı mın Eşi ğin de ki Kent”, http://www.obar siv. com/e_voy vo da_gun -
cel.html. Ay rı ca, ko nut lar da böy le bir yak la şım dan ke sin lik le söz edi le mez. Sa de ce Ya hud -
ha ne ler bir den faz la ai le nin Ya hu di ol ma sı kay dıy la bir lik te ya şa dık la rı apart man tar zı bi -
na lar dır. 19. yüz yıl dan ön ce ko nut lar, bir bir le rin den fark lı et nik kö ken den ki şi le rin bir ara -
da ol ma sı nı ge rek tir me yen me kan lar dı.

33 Ya vuz, Hil mi, “Mo dern leş me: Par ça mı, Bü tün mü? Ba tı lı laş ma: Sim ge mi, Kav ram mı?”,
Mo dern leş me ve Ba tı cı lık, C. 3, İle ti şim Yay., 3. Bas kı, İs tan bul, s. 212.

34 Tan ye li, Uğur, “Os man lı Ba rın ma Kül tü rün de Ba tı lı laş ma-Mo dern leş me: Ye ni Bir Sim ge ler
Diz ge si nin Olu şu mu”, Ta rih ten Gü nü mü ze Ana do lu’da Ko nut ve Yer leş me, Tür ki ye Eko no mik
ve Top lum sal Ta rih Vak fı, s. 285, 284-297.

35 Özer, İl be yi, Os man lı’dan Cum hu ri yet’e Ya şam ve Mo da, Tru va Yay., İs tan bul, 2006, s. 45.



dern leş me si ve ya cep he nin ba tı lı üs lup lar la be zen me si ya da için de ki ba tı lı
mo bil ya lar la sı nır lı ol ma yıp, ge nel an lam da de ne yim le nen ve ya şa nan, bir kı -
lıf olan “bi na” ile sı nır lı dır. Di ğer bir de yiş le, bir mo bil ya ya da ak se sua rı sı -
ra dan borç harç için de ölen bir gay ri müs lim kal fa evin de (plan la rı ve cep he
dü ze ni her ne ise) gö re bi le ce ği miz gi bi36, zen gin sı nıf tan bir gay ri müs li min
evin de de gö re bi li riz. Bu ra da, ge nel an lam da mi ma ri nin gö re vi sa de ce Ba tı lı
ob je le ri ba rın dır ma sıy la mı sı nır lı dır? Ki şi le rin ken di ni Ba tı lı bir ya şam tar -
zın da Ba tı lı gi bi gör me si için ha zır la nan bir sah ne mi dir? Ya da top lu mun ge -
ne lin de, ya şam bi çi mi ni dö nüş tü ren yön le ri ne dir? Bu gi bi so ru la rın ce vap la -
rı aran ma lı dır. Bi rey den yo la çık mak ye ri ne, top lu mun bir ke si mi ni ele alır -
sak, apart ma nın top lum sal iliş ki le rin dö nü şü mü ne ya ra yan bir kı lıf ola rak
öne mi üze rin de dur mak önem li gö zü kür.

Sos yal Kar şı laş ma la rı ve Ça tış ma la rı Dö nüş tü ren Apart man

Ev sa hi bi-ki ra cı iliş ki si, ko nu tu nu ki ra ya ver mek ve ki ra la mak is te yen ara -
sın da sos yal bir iliş ki ge liş ti ril me sin de far kın da ol ma dan mi ma ri nin araç sal -
laş ma sıy la sağ lan mak ta dır. Lo gan ve Mo lotch’a gö re, kent sel çev re yi ya pı lan -
dı ran pa zar lar fark lı in san grup la rı nın alıp sat tık la rı em la kı na sıl kul lan dık la -
rı na gö re et ki len mek te dir. Bu sü reç bir çok ge ri lim ve ça tış ma yı be ra be rin de ge -
tir mek te dir ve bun lar şeh rin ma hal le le ri ni ya pı lan dı ran et ken ler dir.37 Os man -
lı’da bu açı dan ba kıl dı ğın da, Bo ya cı köy’de kal dı ğı evi kent dı şı na çık mak zo -
run da ol du ğun dan kul lan ma dı ğı için ki ra la yan Mı sır lı Ya ni kal fa nın ki ra cı sı
Bos na Des po tu ile olan mü na se bet le ri, me ka nın na sıl kul la nı la ca ğı na da ir ba -
zı ön gö rü le rin olu şu mu na ze min ha zır lar. Evi nin bir oda sı na eş ya la rı nı yı ğan
Mı sır lı Ya ni, bir in şa at işi için Bur sa’ya git miş tir. Eş ya la rı nın bu lun du ğu oda -
nın kul la nıl ma ma sı nı ve on iki bin ku ru şa evi ni ki ra ya ver mek is te di ği ni ve kil
ta yin et ti ği Bo ya cı oğ lu Alek san dros’a ilet miş tir. An cak, Bos na des po tu kal fa -
nın eş ya sı nı baş ka bir ye re ta şı ya rak ha rap ol ma sı na yol aç mış hem de ki ra be -
de li ni in di re rek se kiz bin beş yüz ku ruş ver miş tir.38 Ev sa hi bi, ki ra cı ve ara cı
ara sın da bir mi mar lık ürü nü ara cı lı ğıy la ku ru lan iliş ki, ay nı mi mar lık ürü nü
ne de niy le kal fa nın oğ lu nun ara ya gir me siy le ki ra be de li se be biy le ya şa nan an -
laş maz lı ğın sı nır la rı nı ge niş le tir. Bu du rum, ya tı rım ara cı na dö nüş tü rü len bir
ha ne nin top lum sal kar şı laş ma la rı ar tık da ha faz la çe şit len dir di ği ni ve hu ku ki
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36 Şen yurt, Oya, a.g.e., s. 220-224.
37 Gid dens, Ant hony, Sos yo lo ji, Kır mı zı Ya yın la rı, İs tan bul, 2008, s. 954.
38 BO A., HR.MKT., Dos ya no: 216, Göm lek no: 45.



ola rak ba zı dü zen le me le re ih ti yaç du yul du ğu nu gös te rir.39 19. yüz yı lın or ta la -
rın da ki şi le rin evi ni “se net”le ki ra ya ver me sin den, 19. yüz yı lın son la rın dan iti -
ba ren apart man sa hi bi olan ki şi le rin her dai re için ay rı “kon trat”lar yap ma sı,
ki ra cı lar la her kar şı laş ma, mi ma ri nin ara cı ol du ğu önem li bir de ği şi mi ta nım -
lar ve ev sa hi bi-ki ra cı iliş ki le ri ne da ir il ginç ba zı olay la rın ya şan ma sı na yol
açar.40 Os man lı top lu mun da 19. yüz yı lın or ta la rın da kon trat usu lüy le ev le rin
ki ra ya ve ril me si ni sağ la yan, ta raf lar ara sın da kon trat ni zam na me si nin oluş tu -
rul ma sı nı ge rek ti ren mi ma ri nin so nuç la rın dan dır.41 Top lu ya şam bi çi mi nin ge -
rek tir di ği di ğer bir fark lı lık, “apart man cı” de ni len bir gru bun or ta ya çık ma sı dır.
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39 BO A., A.DVN., Dos ya no: 127, Göm lek no: 27. 3 par ça bel ge den olu şan dos ya da, Bos na Met -
ro po li di’nin Pe ra ye ri ne Bo ya cı köy’de ev tut ma sı ve ha ne için de ki bir oda dan kay nak la nan
ki ra be de lin de ki an laş maz lı ğın çö zü mü için Pat rik Ki ril yos’un dev re ye gir me si il ginç tir.

40 Gre gor He kim yan Efen di’nin Ni şan ta şı’nda Ah met Bey So ka ğı’nda bu lu nan apart ma nı nın
bir da ire sin de ika met eden Sub hi ye Ha nım söz ko nu su da ire yi yıl lık 72 Li ra’ya kon trat la ki -
ra la mış ve kon trat müd de ti son bul du ğun da, be de lin bir kıs mı nı çe şit li ta rih ler de öde miş -
tir. Ka lan 18 Li ra’yı da He kim yan Efen di ala ma dı ğı nı öne sür müş, an cak Sub hi ye Ha nım’ın
no ter da ire si ne (kâ tib-i adl) ya tır mak su re tiy le öde di ği ve ki ra cı nın ver di ği za rar la rın kı rı -
lan bir cam la, çi çek li bir ca mın çat la ma sın dan iba ret ol du ğu an la şıl mış tır. Or ta ya çı kan za -
rar la rın taz min et ti ril me si mah ke me ye ait bir gö rev ol ma dı ğı için za bi ta nın bu gi bi me se le -
ye mü da ha le hak kı ol ma dı ğı söy len mek te dir (BO A., DH.UMVM., Dos ya no:159, Göm lek
no:59). Ger çe ğin an la şıl ma sı ile ki ra nın öden me si için Sub hi ye Ha nım ta ra fın dan te şeb büs -
te bu lu nul muş ve or ta ya çı kan za rar la rın kon tra to ya uy gun ola rak taz min et ti ril me si ge rek -
miş tir. Bir baş ka ör nek de şöy le dir: Yu nan Yor gi Ma dea di isim li şah sın Sa lı Pa za rı’nda Ra if
Bey ha nın da ai le ce ika met et ti ği apart ma nın ki ra be de lin den do la yı ha ne sa hi bi ile mah ke -
me de sü ren da va la rı he nüz ne ti ce len me miş tir (Bel ge de ka lı nan me ka nın bir yer de “han” bir
yer de “apart man” ola rak ifa de edil me si top lu ca ika met edi len yer le rin tam ola rak an lam ve
iş lev fark lı laş ma sı na uğ ra ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Do la yı sıy la, apart man bi zim bu gün
için de ba rın dı ğı mız bir ko nut ala nı dı şın da da gö rül mek te dir). Mez kur “ha nın” ka pı cı sı nın,
Yor gi Ma tea di ve ai le si nin han içi ne gir me si ne ve eş ya sı nın ta şın ma sı na kar şı çık tı ğı ve teh -
di de cü ret et ti ği an la şıl mış tır. Yu nan kan çı lar ya sın dan bu tür mu ame le nin ca iz ol ma dı ğı yö -
nün de eleş ti ri gel miş tir. Han sa hi bi Ra if Bey’e du rum bil di ril di ğin de ka pı cı nın Ra if Bey’e
olan ki ra be de li yü zün den ki ra cı nın eş ya sı nın tu tul ma sı nı sağ la dı ğı ve Ra if Bey’in de bu du -
ru ma se la hi ye ti ol du ğu an la şıl mak ta dır. Eş ya yı zab tet me ğe ne han cı nın ne de oda ba şı nın
se la hi ye ti var dır. Bu nun la bir lik te, Yor gi Ma tea di has ta eşi ve ço cuk la rıy la so kak ta kal mış -
tır. Bu se bep le, se fa ret ten de şi ka yet gel miş tir. Bun la rın me kan la rı sağ la nın ca ya ka dar eş ya -
la rı nın ya nın da bu lun ma la rı ma kul kar şı lan mış, han sa hi bi ve ka pı cı nın bas kı la rı na rağ men
ai le nin mağ du ri ye ti göz önü ne alın mış tır (ZB., Dos ya no: 73, Göm lek no: 98).

41 1852 yı lın da em lak ve aka ra tın kon trat sız ki ra ya ve ril me me si ne ka rar ve ril miş tir (BO A.,
İ.MVL., Dos ya no: 239, Göm lek no: 8941). Ki ra cı ve ev sa hi bi ara sın da ya pı lan se net ler mah -
ke me ta ra fın dan (mu cir ile müs te cir) göz önü ne alın ma ma ya baş la mış tır. Bu du rum ev sa hi -
bi ve ki ra cı nın za ra rı na yol açar ken, “kon tra to” ya pıl ma sı nın mec bu ri yet al tı na alın ma sı sık
sık gün de me ge ti ri lir. Böy le ce, res men kon tra to ak di ni ya pan lar, an laş maz lık hal le rin de,
mah ke me ye ge rek gö rül me den, doğ ru dan doğ ru ya be le di ye nin mü da ha le si ile so run la rı nı
çö züm le mek tey di ler. An cak, an la şı lan “kon tra to res mi”nin pa ha lı ol ma sı ne de niy le, ev sa hip -



Ka dın ya da er kek olan “apart man cı lar”, apart man da ire le ri ni ya da oda la rı nı
ki ra ya ve re rek ge çim sağ la yan ki şi ler dir. Mülk ken di le ri nin ol du ğu gi bi, iş let -
me ci li ği ni de yap ma la rı müm kün dür. Bu gün kü pan si yon iş let me ci li ği ne ben -
zer bir iş ala nı ola rak, “apart man cı” adı ve ri len bir un va nın oluş ma sı, geç Os -
man lı’da in şa edi len apart man lar la bir lik te or ta ya çık mış tır.42

Ya pım se bep le ri mal sa hip le ri nin ge lir sağ la mak ama cı na bağ la nan, an cak
ço ğu araş tır ma cı ta ra fın dan işin bu yö nü ye ri ne üs lup ve plan tip le ri in ce le nen,
gay ri müs lim le rin ya şa dık la rı yer ler de in şa edi len (Pe ra, Kur tu luş, Ga la ta, Şiş -
li) İs tan bul’un ilk apart man la rı na, eko no mik kay gı lar ne de niy le dö ne min dip -
lo ma lı mi mar la rı nın bil gi bi ri kim le ri nin tü müy le de ğer len di ril me di ği ör nek ler
ola rak da ba kıl ma lı dır.43 İs tan bul’un be lir li böl ge le rin de top lum sal iliş ki ler de
ya rat tık la rı fark lı lık lar la, bu ra da ki sos yal iliş ki ler de ki ya ban cı laş ma, fark lı laş -
ma, kar şı laş ma ve an laş maz lık gi bi pek çok so ru nu da dev le tin kon trol al tın da
tut ma ya ça lış tı ğı, mo dern leş me nin bir ala me ti ola rak gör se bi le göz ar dı ede -
rek bas kı al tın da tut tu ğu gö rü lür. Apart ma nın or ta ya çı kar dı ğı me kan lar da ki
tüm bu kar şı laş ma lar, ön ce lik le apart man la rın pan si yon ve otel ler de ki me kan -
lar da ya şa yan ki şi ler den fark lı bir ya şam sür me di ği bi çi min de ki bir ön ka bul -
len me ile ber ta raf edil miş tir. Otel ler, pan si yon lar için oluş tu ru lan ni zam na me -
ler de ki bir-iki mad de apart man la rı da kap sa mak ta dır. Bu ba kış açı sıy la apart -
man, kat mül ki ye ti nin ol ma dı ğı Os man lı’da, ya da ire le ri oda oda ki ra ya ve ri -
len bir yer, ya da sa de ce dai re ba zın da ki ra la nan me kan la rın top la mı ola rak al -
gı lan mak ta dır. İs tan bul ve çev re sin de bu lu nan “apart man ve şam ber mo cik
(cham bre mo di qu e: kü çük oda)” adı ve ri len oda lar dan otel ler gi bi ver gi alın ma sı
öne ri si nin ge ti ril me si de bu du ru mu iyi an la tan bir bel ge dir.44

Do la yı sıy la, bu gün bir ka le gi bi gör dü ğü müz apart man da ire le ri miz de ki
ya şam bi çi mi nin, geç Os man lı’da dev let ta ra fın dan ta nın ma dı ğı ve pek iti bar
edil me di ği bir an la yış or ta ya çık mak ta dır. Bu gün he pi mi zin ya şa dı ğı, “kut sal
ha ne miz” ve ya “evim evim gü zel evim” an la yı şı -dev le tin apart man ya şan tı sı nı
gör me bi çi mi bir ta ra fa- aca ba Os man lı’nın son dö nem le rin de apart man lar da
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le ri ile ki ra cı lar se net yap ma yı ter cih et mek te, kon trat yap mak ki şi le rin ter cih le ri ne bağ lı ol -
du ğu için ema ne tin ge lir kay na ğın dan bi ri olan “kon tra to res mi”, top la na ma mak ta dır (BO A.,
DH.MKT., Dos ya no: 1094, Göm lek no: 20).

42 Apart man cı Mer yem ka dı na bor cu olan Ça vuş Ömer Efen di aley hi ne apart man cı la rı teş -
vik edip, apart man cı lar hak kın da olan res mi mu ame le le ri if şa eden So ğuk çeş me mev kii
po li si Ali Vas fi Efen di’nin ce za al ma sı nı ge rek ti re cek bir du rum ol ma dı ğı nı an la tan bel -
ge “apart man cı” adı ve ri len ki şi le rin var lı ğı nı gös te rir (BO A., DH. MKT., Dos ya no: 2513,
Göm lek no: 34).

43 Şen yurt, Oya, a.g.e., s. 216-218.
44 BO A., DH.MKT., Dos ya no: 2363, Göm lek no: 32.



ya şa yan ki şi ler için de ge çer li miy di? İş te tam bu nok ta da mi mar/mi mar lık ta -
rih çi si gö züy le bak tı ğı mız apart man plan la rı bi ze hiç bir şey an lat mı yor. An -
cak, zi hin ler de ki me de ni ol ma kav ra mı nın (mo den leş me/Ba tı lı laş ma), ko na -
ğın da ya şa yan bir Müs lü man Os man lı bü rok ra tı, zen gin ya da dü şük ge lir dü -
ze yin de ki bir gay ri müs lim için fark lı şey ler ifa de et ti ği ke sin. En azın dan et ra -
fın da de ği şip du ran fi zik sel çev re nin ken di le rin ce fark lı yo rum la rı ol sa ge rek.
Söz ge li mi, ba zı apart man lar da ça tı la rın te ras ola rak kul la nıl ma sı ve bu or tak
te ras ta apart man da otu ran ai le le rin ça ma şır la rı nı ku rut ma sı, ki mi apart man la -
rın üst ka tın da bu lu nan or tak me kan da ki la va bo da ça ma şır yı kan ma sı ve bu
kat ta ki or tak te ras ta ça ma şır ku ru tul ma sı nın ev ler de mo dern leş me sem bo lü
ola rak ta nım lan dı ğı gö rü lür.45 Apart man da ya şa yan ki şi ler için bu de ği şim bir
mo dern leş me be lir ti si dir. Kuş ku suz, zen gin bir gay rı müs li min evin de ki mo -
dern leş me sem bo lü ola rak gö rü len me kan lar ise or tak kul la nım alan la rı ile ta -
nım lan ma ya cak tır. Pe ra’nın en zen gin ai le si ve Av ru pa’da da ta nı nan Za ri fi ler,
ya nan ev le ri nin ye ri ne ye ni si nin ya pıl ma sı için İs tan bul lu bir mi mar la an laş -
ma yap mış lar dı. Mi mar evi son de re ce bü yük ta sar la mış ve ai le nin is tek le ri ne
bağ lı ola rak da se kiz ka pı lı, ba rok sa ray la rı na öz gü fresk ve re sim ler le süs lü ta -
van ve du var be ze me le ri olan bir dans sa lo nu bi le in şa et miş ti. An cak, ka bul
sa lon la rın da ya rat tı ğı ih ti şa ma rağ men İs tan bul lu mi mar, mer mer mer di ve nin
üst kat la ra de vam et me si ko nu sun da ba şa rı sız bu lun muş tur. Üst kat la ra ulaş -
mak için ba sa mak la rı her adım da gı cır da yan ah şap bir mer di ve ni dö ne rek çık -
mak ge re ki yor du.46 Za ri fi, Te pe ba şı’nda ki ko nak la rın dan söz eder ken bu evin
Pe ra’nın ne en bü yük, ne de en iyi evi ol du ğu nu söy ler. Ev do kuz ay için de
hız lı ca ya pıl ma sı se be biy le ge li şi gü zel in şa edil miş tir.47 Di ğer ta raf tan, Za ri fi,
evi dö şe mek için İs tan bul lu zen gin le rin tut tu ğu yo lu iz le ye rek, Pa ris’ten de ko -
ra tör ge tir miş tir. Av ru pa’dan mi mar ya da de ko ra tör ge ti ri len ev ler de ev sa hi -
bi nin ini si ya tif ve zevk ek sik li ği ile Av ru pa lı uz ma nın be ğe ni si nin ka nun gi bi
dik ka te alın dı ğı gö rü lür.48 Gö rül dü ğü gi bi Za ri fi, evin için de fark lı iş lev ler için
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45 Ön cel, Ay şe De rin, a.g.e., s. 248. 1887 yı lın da Se la nik ga ze te le rin den bi rin de, ken tin ve mi -
ma ri me kan la rın mo dern leş me si or tak me kan la rın kul la nı mı na bağ la na rak an la tıl mış tır.
Mo dern leş me nin ka mu sal laş may la bir lik te ele alın dı ğı nı gös te ren önem li bir ör nek tir.

46 Za ri fi le rin evin de ki üst kat mer di ve ni nin ah şap ol ma sı gi bi, Fran sa’da ki bi rin ci sı nıf ki -
ra lık ko nut lar da da en üst ka ta çı kan mer di ven le rin ah şap ya pıl dı ğı ve bu nun top lum sal
sta tü de bel li bir ge ri le me yi yan sıt tı ğı ka bul edi lir. Bkz., Özel Ha ya tın Ta ri hi 4 Fran sız Dev -
ri mi’nden Bü yük Sa va şa, Haz. Phi lip pe Ariés, Ge or ges Duby, Çev. Ali Berk tay, YKY, İs tan -
bul, 2008, s. 352-353.

47 Za ri fi, Yor go L., Ha tı ra la rım Kay bo lan Bir Dün ya İs tan bul 1800-1920, Li te ra tür Yay., İs tan bul,
2005, s. 120-121.

48 Za ri fi, Yor go L., a.g.e., s. 121.



ya pıl mış me kan la rı an lat mak ta ve bun lar la te zat lık ta şı yan ya pı uy gu la ma la -
rı nı da de ğer len dir mek te dir. Za ri fi’nin ta nım la dı ğı me kan da ai le nin dı şa rı ile
kur du ğu iliş ki bağ la mın da bü yük sa lon lar da kar şı laş ma lar ger çek leş ti ri le cek -
tir. Oy sa ki, apart man da ya şa yan la rın mi mar lık ürü nü ara cı lı ğıy la or ta ya çı -
kar dık la rı kar şı laş ma lar, an laş maz lık lar, top lum sal iliş ki le rin dü zen len me sin -
de mi mar lık ürü nü nün yön len di ri ci li ği ni ve mo dern leş me ye kat kı sı nı da ha
faz la vur gu la mak ta dır. Os man lı’nın son dö nem le rin de İs tan bul’da, çev re nin
ve apart ma nın fi zik sel kav ra nı şı bağ la mın da ele alın ma sın dan öte, fi zik sel çev -
re nin ve iliş ki kur du ğu apart ma nın top lum sal kav ra nı şı bağ la mın da ele alın -
ma sı, ko nut mo dern leş me si hak kın da ki gö rüş le rin çok çe şit li ol du ğu nu bi ze
gös ter mek te dir.

Biz apart man plan la rı na ba ka rak han gi mo bil ya nın ne re ye kon du ğu, na -
sıl ya şan dı ğı ger çek ten ev sa kin le ri nin ay rı ay rı oda lar da mı kal dı ğı ko nu -
sun da çe şit li dö nem ler de ki fark lı ya şam bi çim le ri ni ayır sa ya cak bil gi le re sa -
hip de ği liz. Dö ne min ya zar la rı ve do la yı sıy la da bu gü nün araş tır ma cı la rı,
apart man da ire le rin de ki ya şan tı dan da ha çok, müs ta kil ev ve ko nak lar da ki
ya şan tı bi çim le ri ni ve de ne yim le ri ni ko nu edin mek te ler. Apart man lar da ki
ya şam tar zı na da ir bu ka yıt sız lık la, ha tı rat la rı ve ro man la rı olan ay dın la rın
dü şün ce bi çi mi, yö ne ti ci gru bun zi hin dün ya sın da kur gu la dı ğı apart man da
ya şa yan ki şi le ri öte ki leş ti ren dü şün ce bi çi min den pek fark lı de ğil dir. Os -
man lı pa şa la rı nın apart man in şa et ti rip son ra sın da, da ire le ri gay ri müs lim
ve ya ban cı la ra ki ra ya ver me si, Os man lı yö ne ti ci sı nı fı nın apart man de ni len
mi mar lık ürü nü nü na sıl gör dü ğü nün so mut bir ifa de si dir. “İçin de ya şan ma -
ma sı ge re ken, an cak ge lir ge tir me si bek le nen bir mi mar lık ürü nü”. Bu nun la bir lik -
te, apart man da ya şa yan ki şi le rin ha yat la rı na mü da ha le eden (ya da dü zen -
le yen) sa de ce yö ne ti ci ke sim de ğil, Türk-Müs lü man grup tan he men he men
hiç kim se, Os man lı’nın son dö nem le rin de Pe ra’da apart man lar da ya şa yan -
la rın uzun lis te le ri nin su nul du ğu An nu ai re Ori en tal’de yer al ma mak ta dır.
Lis te de yer al ma mak la bir lik te, Türk-müs lü man grup tan hiç kim se nin bu
dö nem de Pe ra’da ya şa ma dı ğı nı dü şün mek, kes tir me so nuç lar ge liş tir me mi -
ze de se bep ola bil mek te dir. Oy sa, anı lar da ter cih le ri bu yön de olan sı ra dı şı
bir pa şa ör ne ği yer al mak ta dır. Pe ra’da ki ko na ğın da ya şam sür dü ren Türk-
müs lü man pa şa nın gö rüş le ri nin de sı ra dı şı ol du ğu gö rü lür. Ber trand ve
Léon ti ne Ba re il les’e Pe ra’da kom şu olan ve is mi ve ril me yen pa şa, Türk-
müs lü man grup tan dı (ay rı ca Ber trand, pa şa nın köy lü ve ka ba ol ma dı ğı nı
da ek le mek te dir). Bü yük top rak sa hi bi olan bu pa şa, Pe ra’da ki ko na ğı nın
ra hat lı ğı nı Ana do lu’nun kır sal ra hat lı ğı na ter cih edi yor du. Av ru pa lı ve mo -
dern dü şün ce le re sa hip pa şa, eşi ile ba sit bir ya şam sü rü yor ve ge rek siz gös -
te riş ten hoş lan mı yor du. Ber trand, ya şa mı nı ba sit leş tir me ye ça lı şan dört ki -
şi lik pa şa ai le si ne 14 ki şi nin hiz met et me si nin çe liş ti ği ni şaş kın lık la di le ge -
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ti rir.49 Adı ve ril me yen pa şa nın dö ne mi ne gö re mo dern gö rü şü za man için -
de yay gın laş mış ol ma lı dır. II. Meş ru ti yet dö ne min de az sa yı da ba zı zen gin
ve mo dern dü şün ce li Müs lü man ai le nin İs tan bul’da di ni fark lı lık la ra gö re
ay rıl mış semt le ri ni terk ede rek, ge le nek sel gay ri müs lim sem ti Pe ra’nın ku -
ze yin de uza nan Şiş li ve Ni şan ta şı’nda apart man ha ya tı na geç me ye baş la dı -
ğı gö rü lür. Sa vaş yıl la rı bir çok ba kım dan es ki elit için bir dö nüm nok ta sı sa -
yı la bi lir. 19. yüz yı lın son yıl la rı bo yun ca ev ler de ki en önem li ko nu ne sil ler
ara sı ça tış may dı, bu yaş lı nes lin es ki ge le nek sel ve yay gın Os man lı-İs lam
de ğer le ri ne kar şı genç le rin Ba tı lı olan her şe ye kar şı duy duk la rı ya kın lık tan
do ğan ça tış may dı. Bu nun so nu cu ço ğu kez ev den ta şın may dı. An cak, ço -
ğun luk böy le bir ta şın ma yı dü şü ne mez di bi le. İs tan bul’da ki Müs lü man ha -
ya tı II. Dün ya Sa va şı son ra sı na ka dar ge le nek sel ma hal le sis te mi için de de -
vam et miş tir.50

Cum hu ri yet son ra sı apart man ha ya tı nın alış tı rıl ma sı ve sev di ril me si ça -
ba la rı için de, alış tık la rı ya şam la rın dan bir tür lü vaz geç mek is te me yen, müs -
ta kil ko nut ta ki ya şa mı öven ki şi le rin de eği tim li ke sim den çık ma sı çok şa şır -
tı cı de ğil dir. Es ki ev le ri yı ka rak, es ki nin mo dern bağ lam için de ye ni den ya -
pıl ma sı nı bi le sağ la ya cak mad di güç le ri ol ma dı ğı bes bel li dir. Gö rüş le ri nin
yay gın laş ma sı nın ve be nim sen me si nin sağ lan ma sı nı dü şün me le ri de ha yal -
dir. Os man lı’da da er ken Cum hu ri yet dö ne min de de ko nut yap mak be lir li
bir züm re nin elin de dir ve ser ma ye bi ri ki mi de sı nır lı dır. Bu açı dan ba kıl dı -
ğın da ço ğun luk la ge le nek le rin ve Türk lük kav ra mı nın yük len di ği ko nut bi -
çim le ri nin “Türk evi” ya rat mak adı na ye ni den göz den ge çi ril me si ni ön ce le -
yen yak la şım la rın Y. Se zer’in söz et ti ği gi bi, “an ti qu ari an” eği lim li ki şi ler ta -
ra fın dan or ta ya atı lan nos tal jik bir öz lem duy gu su nun öte si ne de geç me mek -
te dir.51 Ko nak ha ya tı nın çö kü şü ge ri ye bak tık la rın da es ki İs tan bul lu lar için
bir dö ne meç nok ta sı ola rak gö rü lü yor du. Bu on lar için hem mad di hem de
ma ne vi an lam da, bir da ha ge ri gel me ye cek bir ka yıp tı. Sa vaş yıl la rı bo yun ca
ve son ra sın da ki zor eko no mik ko şul lar so nu cu, bu in san lar, sa de ce ika met -
gâh la rı de ğil, top lum da ki üs tün ko num la rı nın sem bo lü olan muh te şem ah -
şap ev le ri sat mak ve ya kü çük kat la ra böl mek zo run da kal mış lar dı. Seç kin ta -
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ba ka için es ki ev le ri ni kay bet mek “ai le kri zi”nin te me li ni oluş tu ru yor du. Bu
ev le rin sa hi bi olan bir çok ge niş ai le bu dö nem de par ça la na rak, da ha son ra
ço ğun luk la bir bir le ri ne ya kın, an cak ay rı apart man da ire le ri ne yer leş ti ler. Sa -
vaş yıl la rın da ki fe la ket le rin İs tan bul’da mey da na ge tir di ği bel li eşit len me
da ha son ra Ke ma list dev rim le re ve Cum hu ri yet re form la rı na sos yal ve duy -
gu sal ze min teş kil et miş tir.52

Do la yı sıy la, eko no mik ge ti ri ola rak in şa edil miş bir apart man bu gün biz
mi mar lar ta ra fın dan plan la rı na ve cep he le ri ne da yan dı rı la rak Ba tı lı laş -
ma/mo dern leş me ör ne ği ola rak ni te len di ril di ğin de ger çek ten top lu mun
han gi ke si mi nin Os man lı’nın son dö nem le rin de bu du ru mun far kın da ol du -
ğu so ru su nu is ter is te mez ak la ge tir mek te. Bir baş ka gö rüş, “apart man ge le -
nek sel Türk ko nu tuy la çok be lir gin kar şıt lık gös ter di ği için mo dern leş me ara cı ola rak
ko lay lık la kul la nıl mış tır” dü şün ce si ni öne sü rer.53 Bu nun çok ko lay ol ma dı ğı
aşi kar dır. En azın dan Os man lı’nın son dö nem le rin den iti ba ren apart ma na
kar şı ge li şen tep ki ler, apart man da ya şam bi çi mi nin ko lay ka bul gör me di ği ni
an cak, 1940’lar dan son ra apart man da ya şa ma nın zo run lu lu ğu nun ko nut
dar lı ğı ge rek çe siy le ka bul le nil di ği ni gös ter mek te dir.54 Ay rı ca, apart man da
ya şam zo run lu lu ğu bü yük öl çü de eko no mik şart lar ve ko nut ye ter siz li ğin -
den kay nak lan mak ta dır. Do la yı sıy la, U. Tan ye li’nin söz et ti ği gi bi, zev ki ni
gös te ren ye ni in sa nın, mo dern leş ti ği ni ka nıt la ma ve kav ga ara cı ola rak kul -
la na rak apart man da ire sin de ya şam sür dür me sin den55 çok da ha önem li si,
eko no mik se bep ler le mad di gü cü nün eri şe bil di ği bir me kan da va rol mak
kav ga sı ve ril mek te dir. Ay rı ca, bu va rol ma mü ca de le si apart man la ra kar şı ge -
liş ti ri len olum suz ta vır la rın göl ge sin de sür dü rül müş tür. Apart man la rın ege -
men ko nut tü rü nü oluş tur ma sı, top lum da yer le şik bir ko nut ya şam bi çi mi
ter cih ne de ni ile de ğil, nes nel ko şul la rın (ser ma ye az lı ğı, alt ya pı ya sa hip ar -
sa yok luk la rı vb.) zor la ma sı so nu cu dur. Öy le ki, 1930’lu ve 1940’lı yıl lar da
top lum sal de ğer yar gı la rı ya nı sı ra, mes le ki ide olo ji ve res mi söy lem de bu
ya pı tü rü nün kar şı sın da dır. Baş lan gıç ta apart man kar şı tı dav ra nış, yar gı ve
an la yış lar ser gi le yen ege men zih ni yet ya pı sı, 1933’de Bü yük Mil let Mec li -
si’nde Be le di ye Ver gi ve Re sim le ri Ka nu nu ile il gi li gö rüş me ler sı ra sın da tar -
tış ma la ra yol açar. Alı nan ka rar da da açık lan dı ğı gi bi, apart ma nın bu gün
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kav ra dı ğı mız dan fark lı bir an la mı var dır ve bu an lam Os man lı’nın geç dö -
nem le rin den be ri de ği şi me uğ ra ma mış tır. Apart man lar, dük kan, ma ğa za,
otel, han ve kah ve gi bi “umu ma açık” bir yer dir; bu ne den ler le ko nut kul la nı -
mı açı sın dan “mah re mi yet” dü ze yi dü şük, ide al den uzak tır. Ay rı ca da, bir ti -
ca ri ya tı rım ürü nü dür.56

Bu ba kış açı sın dan ha re ket le, ti ca ri ya tı rım ara cı ol ma sı na ve mah re mi ye -
tin ön de tu tul du ğu bir top lum da “umu ma açık” bir yer ola rak ka bul edil me -
si ne rağ men, top lu mun ge ne li ne ay kı rı dü şen apart man ya şan tı sı nı de ne -
yim le mek, ço ğun lu ğu mu ha fa za kar bir top lum ya şan tı sı na sa hip geç Os -
man lı’da, an cak bu gün kü an lam da “mo dern” in sa nın ya pa bi le ce ği bir ya şam
tar zı ol ma lı dır.

So nuç

Mo dern leş me yi sim ge ler ve par ça lar la an la ma nın ön pla na gel di ği nok ta -
da, geç Os man lı’da ki kod la rın bu gün kü araş tır ma cı ya ver di ği me saj, araş tır -
ma cı nın zih nin de geç Os man lı’nın mo dern leş me si ni sem bol ve sim ge di zi sin -
den olu şan plan/pro je ler üze rin den de ğer len dir me ye ya da ob je ler üze rin den
mo dern leş me yi oku ma ya ya da ko nu tun ar ki tek to nik ola rak bü tün sel sim ge -
sel li ği nin mal sa hi bi nin ve mi ma rın tem sil ci li ği ne dö nüş me si yo luy la ta nım -
la ma sı na yol aç mak ta dır. Bu açı dan ba kıl dı ğın da, geç Os man lı’da ki mo der -
leş me nin, mi ma ri ve sos yal di sip lin ler ara ke si tin de sa de ce sim ge ve sem bol -
ler le an la tıl ma sı ye ri ne, kav ram lar or ta ya çı kar ma ya ya ra yan ça lış ma lar ya -
pıl ma sı bü yük ola sı lık la, Os man lı mo dern leş me sin de mi ma ri nin sim ge ler
üze rin den okun ma ma sı nı ge rek ti re cek ka dar önem li bir ala nın var lı ğı na işa -
ret ede cek tir. Mo dern leş me nin ta nı mı nın ki şi den ki şi ye ve ya şam alan la rı na
bağ lı ola rak de ği şi mi, ya pı lan araş tır ma lar da yan sı tıl ma lı dır. Araş tır ma la rın
be lir li bir sos yal ke si ti içer me si ve bu gün den o za ma nı de ğer len di re rek de ğil,
o gü nün şart la rı içe ri sin de top lum da ki ko nut ve apart man al gı sı nın ve ya şa -
mın mo dern leş me si nin ne ka dar de ğiş ken ol du ğu nun or ta ya kon ma sı, ko nu -
ya bir kaç fark lı açı dan yak laş ma yı, do la yı sıy la da çi zim le rin, ob je le rin tem si -
li ye ti nin et ki sin den bi raz uzak laş ma yı ge rek ti re cek tir.

Apart man ya şan tı sı ve iliş ki kur du ğu fi zik sel çev re ile ya rat tı ğı kül tü rün
ko lek tif bi çim de pay la şıl ma sı, mo dern leş me nin ve bu nun gün de lik ha ya tın
fark lı laş ma sı na et ki si ni or ta ya çı ka ran Os man lı’da ki sos yal ta ba ka lar, il ginç
bir bi çim de 1940 son ra sın da apart man ha ya tı nın Tür ki ye’nin gün de lik ya şan -
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tı sı içi ne da hil edil me si sü re ci ni ya şa yan ta ba ka lar dan da ha ce sur ve ön cü ko -
num da gö rün mek te dir. Bu gün mi ma ri nin ara cı ol du ğu bir sos yal leş me nin
tem sil ci le ri ola rak ta nım la na bi lir ler. S.N. Ei sens tadt’a gö re, mo dern leş me nin,
bir top lu mun tüm alan la rın da sü rek li lik arz eden de ği şim le re yol aç ma sı, çe -
şit li grup lar ara sın da top lum sal so run la rın, an laş maz lık ve ça tış ma la rın sü re -
gi den iler le yi şi ni, baş kal dı rı ha re ket le ri ni ve de ği şi me di re niş le bir lik te dü -
zen siz lik ve bo zul ma sü reç le ri ni de zo run lu luk la içer me si an la mı na ge lir. Dü -
zen siz lik ve bo zul ma böy le ce mo dern leş me nin te mel bir öğe si ni oluş tu rur;
her mo dern ve mo dern leş mek te olan top lum on lar la ba şa çık mak zo run da -
dır.57 Bu nun la bir lik te, ya ra tıl mış çev re nin do ğa sı yal nız ca zen gin ik ti dar sa -
hi bi in san la rın et kin lik le ri nin bir so nu cu de ğil dir. Cas tells, ay rı ca lık sız grup -
la rın ya şam ko şul la rı nı de ğiş tir mek için ver dik le ri mü ca de le le rin al tı nı çiz -
mek te dir.58 Bu ba kış açı sıy la, mo dern leş me nin sü rek li li ği ni ve top lu mun her
ke si mi ne ya yıl ma sı nın iz le ri ni, Os man lı eli ti nin ko nu tu nun sim ge sel li ğin de
ara mak ye ri ne, apart man lar da ya şa yan la rın sos yal ya şam ve fi zik sel çev re
iliş ki le ri nin dö nü şü mü ne kat kı la rı nın de re ce sin de ara mak ve kar şı laş ma la rın,
zıt lık la rın, uz laş ma la rın ışı ğın da mi ma ri de ki yö ne lim le ri ana liz et mek, Os -
man lı mo dern leş me si ne baş ka bir yön den ba kıl ma sı nı sağ la ya bi lir.
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