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DEĞİŞİM

ARİF ÖZBEYLİ



 Sanayi devrimi sonrası XIX. 

yüzyılda kent sistemi ortaya çıkmış 

ve Avrupa’da ekonomik merkezler 

durumuna gelen büyük metropoller 

oluşmuştur. Kamusal alan ile özel 

alan birbirinden ayrıldığı bu 

dönemde kentler modern toplumsal 

yapısına uygun olarak yeniden 

tasarlanmaya, hastane, adliye, 

üniversite gibi binalar ile bulvar ve 

caddeler yapılmaya başlanmıştır.



 Büyük şehirlerin ve metropollerin 

oluşumu sonrası meydana gelen nüfus 

yoğunluğu beraberinde pek çok 

toplumsal ve altyapı sorunu getirmiştir. 

Hızlı ve plansız göç hareketleri 

beraberinde bazı sıkıntıları da getirmiştir. 

Su, kanalizasyon, atık toplama gibi 

belediye hizmetleri yanında eğitim, sağlık 

ve kültür hizmetlerinin de aksamasına ve 

çarpık kentleşmeye sebep olmuştur.



 Üretilen mal ve hizmetlerin, insanın ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için 

kullanılması şeklinde tanımlanabilen tüketim; paraya, zamana ve mekâna bağlı 

olarak değişiklik göstermiştir. Sanayi Devrimi dünyada pek çok yeni gelişmeyle 

birlikte tüketim ekonomisini de ortaya çıkartan önemli bir aşamadır. Avrupa ürünleri 

piyasada fazlaca bulunmaya başlamış ve insanların talepleri de farklılaşmıştır.



 XIX.yüzyıldan itibaren Avrupa’daki 

gelişmeler, tüm dünyada olduğu 

gibi Osmanlı Devleti’nde de 

tüketim kalıplarını değiştirmiştir. 

XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa 

medeniyeti, Osmanlı için çekici 

hâle gelmeye başlamış ve 

Avrupa’nın tüketim temelli 

unsurlarını alma siyaseti 

geliştirilmiştir.



 Lâle Devri’nden itibaren diplomatik, ticari, 

kültürel alanlarda artan ilişkilerle birlikte 

Avrupa kökenli pek çok eşya da 

kullanılmaya başlanmıştır. Modernleşme 

adına yapılan girişimler, Osmanlı 

Devleti’nin tüketim alışkanlıklarında da 

farklılıklar meydana getirmiştir. İstanbul’da 

XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren “Frenk 

modası” yavaş yavaş hissedilmeye 

başlanmış; Batı tarzı mobilyalar, 

döşemeler, ev düzenlemeleri toplumda 

popüler hâle gelmiştir



 Özellikle Fransa’dan gelen hediyeler, 

gravürler, saatler, çeşitli aletler, 

kumaşlar, mobilyalar, mikroskop, 

teleskop gibi eşyalar Osmanlı 

toplumunu dönüştürmeye başlamıştır. 

Batı tarzı tüketim kültürü İstanbul’a 

XVIII. yüzyılda girmeye başlamış ve 

XIX. yüzyılda toplumun pek çok kesimi 

tarafından benimsenmiştir.



 Askerî ve teknik alanlara ek olarak XIX. 

yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, idari 

ve hukuki çalışmalardan moda, âdetler ve 

davranış biçimlerine kadar Avrupa’nın 

kültür unsurlarını da almaya başlamıştır. 

Osmanlı Devleti için Avrupa’nın 

gelişmişliğinin beraberinde getirdiği 

kültürel çekicilik, ülkede Avrupa 

ürünlerinin yaygınlaşmasına neden 

olmuştur. Buna bağlı olarak gelenek ve 

göreneklerde de önemli farklılıklar 

yaşanmaya başlanmıştır.



II. Mahmud Dönemi 

kültürden ekonomiye, 

eğitimde idareye,

ulaşımdan haberleşmeye 

kadar Avrupa’nın pek çok 

alanda örnek alındığı 

reformlar dönemi olmuştur. 

Bu dönemde devlet, topluma 

Avrupai bir görünüm 

vermeye çalışmış, bunda da 

belli ölçüde başarılı olmuştur.



 Osmanlı Devleti’nde tüketim 

kalıplarının değişmesindeki en 

önemli faktör, devletin tüketime 

geleneksel bakışındaki değişimdir. 

Klasik tüketim anlayışı, ihtiyaç 

duyulan ürünlerin alınması ve 

hayatı sürdürebilecek kadar 

eşyaya sahip olunması şeklinde 

tanımlanabilir. 



 Yani din ve ahlakın önemli yer 

tuttuğu Osmanlı toplumunun 

tüketiminde “kanaat” esas olmuş 

ve tüketimde israftan kaçınma 

benimsenmiştir. Ancak XIX. 

yüzyıla gelindiğinde Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa’ya ait pek çok 

kültür unsuruna maruz kalması, 

geleneksel tüketim algısında 

değişiklik yaratmıştır.



 Tüketim kalıplarındaki değişim, Osmanlı Devleti’nin şehirleşmesinde etkili olmuştur. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı şehirleri camiler, medreseler, büyük meydanlar, 

kiliseler, çarşılar, bedestenler, kışlalar, sokaklar, mahalleler gibi birimlerden 

oluşmaktadır. Bazı mahallelerde fabrikalar ve küçük işletmeler de bulunmaktadır.



 İnsanların rahat yaşama isteği, başkent İstanbul’u her zaman önemli bir cazibe 

merkezi yapmıştır. XIX. yüzyılda taşradan göçler öylesine artmıştı ki İstanbul’a giriş 

ve yerleşim denetim altına alınmaya çalışılmış hatta bunun için bir çeşit pasaport 

olan mürur tezkiresi uygulaması başlatılmıştır. Bütün önlemlere rağmen başkente 

yapılan göçlere ve şehrin plansız bir şekilde büyümesine engel olunamamıştır.



 İstanbul başta olmak üzere büyük şehirler, XIX. yüzyılda yabancı sermayenin etkisini 

hissetmeye başlamıştır. Ulaşım ağının geliştiği bu şehirlerde iş hanları, fabrikalar, hastaneler, 

kışlalar çoğalmış ve şehirleşmedeki gelişim beraberinde aşırı nüfus artışını da getirmiştir. 

Ayrıca ulaşım ağının gelişmesi büyük kentlerin sayısını artırmış ve birçok yabancı iş adamı, 

tüccar, devlet adamı ve seyyah Osmanlı Devleti’ne gelmiştir.



 Şehirleşmenin artmasıyla birlikte ihtiyaçların da artması kaçınılmaz hâle 

gelmiş, devlet halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için tedbirler alma ihtiyacı 

duymuştur. Limanların modernleştirilmesi, iş merkezlerinin sayısının artırılması, alt 

yapı, su, tramvay gibi hizmetler bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu 

hizmetlerle birlikte şehir yönetim tarzının yeniden düzenlenmesi zorunluluğu 

doğmuş ve modern belediyelerin kurulması fikri ön plana çıkmıştır.



 Kamuoyu

 XVIII. yüzyıl sonrasında Batı Avrupa’da 

modern anlamda kamuoyu kavramını; 

kültürel, siyasal, ekonomik ve toplumsal 

koşullar ortaya çıkarmıştır. Özellikle XIX. 

yüzyılda görülen demokratik gelişmeler, 

kamuoyunun önem ve etkinlik 

kazanmasında büyük rol oynamıştır. 

Demokrasilerde halkı ikna etmeden 

iktidara gelmek ya da iktidarı sürdürmek 

pek mümkün olmadığı için kamuoyu, 

demokratik sistemlerin en önemli 

hususlarından biri hâline gelmiştir.



 XIX. yüzyılda basın hayatının 

gelişmesiyle okuryazar sayısında artış 

görülmüştür. Bununla birlikte insanlar, 

gazete ve diğer süreli yayınlar 

vasıtasıyla ülkenin iç ve dış gelişmeleri 

hakkında bilgi sahibi olmaya başlamıştır. 

Basının kamuoyu oluşturma ve toplumu 

istenen yönlere çekmede önemli bir 

etken hâline gelmesi, devletlerin de bu 

gücü daha etkin kullanmak istemelerini 

sağlamıştır. 



 Bu bağlamda çoğu devlet, 

kamuoyunu kontrol altında 

tutmak için basını da kontrol 

etmek gerektiğini fark etmiştir. 

Olayları aktarırken kişisel yargı 

ve düşünceleri de aktardığı için 

gazeteler, dönem itibariyle 

kamuoyu oluşturmada en etkili 

araç olarak dikkat çekmiştir.



 Osmanlı Devleti’nde, “kamuoyu” 

kavramı Tanzimat Dönemi’nde 

önem kazanmıştır. Yine bu 

dönemde; hürriyet, meşrutiyet ve 

demokrasi fikirleri ilk kez 

kamuoyuna sunulmuştur. Tanzimat 

Dönemi’nde değişen gazetecilik 

anlayışı, Osmanlı Devleti’nin 

siyasi yaşamının belirleyicisi 

olmuştur.



 Popüler Kültür

 Ekonomik ve siyasal süreçlerle 

birlikte kültür, sosyal hayatın önemli bir 

parçasıdır. Batı’da Sanayi Devrimi 

sonrası yükselen kapitalizm, ekonomik 

ve sosyal alanlarda olduğu gibi kültürel 

alanda da belirleyici olmuştur. 

Sanayileşme, toplumun en temel 

ayırt edici özelliklerinden olan 

kültürü belirlemiş ve alınıp satılan bir 

ticaret ürünü hâline dönüştürmüştür. 



 Dolayısıyla kitle iletişim araçlarına sahip olanlar, kültüre de yön vermeye 

başlamıştır. Bütün bunlar Sanayi Devrimi sonrası, insanları tüketmeye teşvik 

eden popüler kültürü ortaya çıkarmıştır. Popüler kültürün ortaya çıkardığı kültür 

endüstrisi; kendi ürünlerini ihtiyaç hâline getirerek topluma, hayatın olmazsa 

olmazı olarak sunmuştur.



 Popüler kültürle tek tip düşünce ve 

davranış oluşturmak istenmiştir. 

Bunun için üretilen kültürel ve 

sanatsal ürünler, kâr elde etme 

amaçlarına uygun olarak kitlelerin 

tüketimi için hazırlanmıştı. Bir süre 

sonra tüketici birey, kendisine 

sunulan ve şartlandırılan ürünleri bir 

yaşam biçimi hâlinde kabullenmiştir. 

Popüler kültürün en önemli hedefi 

aynı şeyleri tüketen “tek tip birey 

yaratma” şeklinde özetlenmektedir



 Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise popüler kültürde halkın sadece maddi 

olanı değil zamanı da tüketmesidir. İnsan aslında tüketirken tükenmektedir. 

İnsanların günlük yaşamlarını kurgulayan Popüler kültür, bunu yaparken kitle iletişim 

araçları kullanır ve reklama dayanır. Reklam kimi zaman sinema ve spor 

yıldızlarının giysi ve söylemleri yoluyla yapılırken kimi zaman farklı ülkelerin dizileri 

vasıtasıyla sunulur.



 Geniş halk kitlelerine kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla yayılan popüler kültür, radyo ve 

televizyon kanallarında, gazete ve 

dergilerin renkli sayfalarında insanların 

tüketim taleplerini artırmakta ve insanların 

ekonomik etkinliklerine yön vermeye 

başlamıştır. Giyim kuşamdan beslenmeye, 

ev dekorasyonundan müziğe kadar sosyal 

hayatın her aşamasında yönlendirici olan 

popüler kültür sayesinde insan ihtiyaçları 

yönlendirilmiştir.



 Aynı şekilde inşa edilen geniş evlerde 

çekirdek aile hayatı yaygınlaşmaya 

başladığı gibi boş zaman kavramının 

oluşumuyla da insanların hayat 

tarzlarında değişimler yaşanmıştır. 

Modern dünya, insanların 

yaşamlarında ve zaman 

tasavvurlarında da değişimlere sebep 

olmuştur. Modernite ve endüstrileşme 

ile birlikte boş zaman kavramı, sosyal 

hayatın temeline yerleştirilmiştir. 



 Modern kapitalist sistemlerin ortaya 

çıkardığı şartlar, boş vakit ve tüketim 

etkinliklerini kâr ve maliyet hesaplarına 

göre işlemeye başlamıştır. Yani 

kapitalizm, çalışma zamanını organize 

ettiği gibi boş zamanı da organize 

etmeye başlamıştır. Kapitalizm, 

çalışma zamanının sınırlarını kesin bir 

şekilde çizdiği gibi boş zamanı da kârlı 

bir alan olarak düzenleme çabası 

içinde olmuştur



 Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri

 Avrupa’da özellikle Endüstri Devrimi’nin etkisiyle XVIII. Yüzyıldan itibaren ortaya 

çıkan sanayi toplumu, şehirlerin dokusunda hızlı bir değişimi de beraberinde 

getirmiştir. Şehirlere göç eden işsizler ordusu, fabrikalar etrafında yoğun yerleşim 

yerleri meydana getirmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda 

şehirlerin kuruluşu ise fabrikalaşmadan ziyade ülkenin dış pazarlara açılışı, ulaşım ve 

tarım teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmiştir.

Selanik Limanı



 1826 yılına kadar başkent İstanbul’un kentsel 

hizmetleri, sadrazamın yönetiminde genellikle 

Yeniçeri Ocağı’na bağlı farklı kişiler ve 

kurumlar tarafından yerine getirilmiştir. Ancak 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte, 

şehirdeki hizmetlerin kimler ve hangi kurumlar 

tarafından yerine getirileceği problemi ortaya 

çıkmıştır. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla 

özellikle 1830’lu yıllarda yeni yönetim birimleri 

kurulmuş ve buna bağlı olarak da sorumluluk 

alanları yeniden tanımlanmıştır.



 İstanbul, farklı dönemlerde büyük değişimler 

geçirmekle birlikte en büyük değişimi XIX. 

yüzyılda yaşamıştır. Başta nüfus artışı olmak 

üzere ticari faaliyetler, batılılaşma hareketleri, 

değişen şehircilik anlayışı ve mimarideki 

gelişmeler; şehrin modern dünyadaki 

değişimlerden nasibini almasını sağlamıştır. 

Avrupa’daki Paris, Londra, Berlin gibi büyük 

metropollerde görülen Batılı hayat tarzı, XIX. 

yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde 

yaygınlaşmaya başlamış ve özellikle Üsküdar 

ve Galata bölgelerinde sosyal hayat 

gelişmiştir. 



 İstanbul’da sık sık çıkan yangınlara karşı kâgir binalar (taş yapı) yapılmış ve 

geometrik caddeler oluşturulmaya çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 

kadar üretim ve ticaretin de merkezi durumunda olan İstanbul; XIX. yüzyıldan 

itibaren Batı kapitalizminin, Osmanlı ekonomisine uzanan güzergâhı da olmuştur. 

Özellikle İngiltere ile sıkı ticari ilişkiler kurulmuş ve 1838’de imzalanan Balta Limanı 

Ticaret Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni Batı’ya bağımlı hâle getirmiştir.



 XIX. yüzyılda İstanbul’un idari 

yapısında ciddi değişimlere 

gidilmiştir. 1826’da İhtisab Nezareti 

kurularak esnaf denetimi, şehir 

güvenliği, göç denetimi, vergi 

denetimi görevlerini bu kurum 

üstlenmiştir. Ayrıca muhtarlık 

teşkilatı kurulmuş ve tayin edilen 

muhtarlar görev yapmaya 

başlamıştır.



 Osmanlı Devleti’nde klasik bedesten merkezli şehir yapıları yavaş yavaş yerini eski 

şehir merkezlerinin yanı sıra bankaların bulunduğu modern şehirlere dönüştürmeye 

başlamıştır. Özellikle İstanbul, İzmir ve Selanik gibi dışa dönük ticaretin merkezi 

durumuna gelmeye başlamıştır.



 1430-1912 yılları arasında 

Osmanlı egemenliğinde kalan 

Selanik, Osmanlı Devleti’nin 

Balkanlardaki en önemli limanı 

olmuştur. Bölgede yetiştirilen 

ürünlerin dünyaya ulaştırıldığı bir 

liman olan şehir; Karadeniz, 

İstanbul ve İzmir arasında bir 

transit ticaret merkezi 

konumundadır.



 Selanik, 1830’larda bütün Balkanların ekonomik açıdan doğal giriş- çıkış limanı 

olmuş ve deniz ticaretinin canlanmasıyla önemini artmıştır. 1840’larda Selanik’le 

İstanbul arasında bir gemi hattı kurulmuş ve Adriyatik limanlarına da seferler 

başlatılmıştır.



 Sanayi Devrimi sonrası artan ham 

madde ihtiyacı, Selanik Limanı’nı 

daha da canlandırmış ve liman, 

demiryolu ile Avrupa içlerine 

bağlanmıştır. Böylece Selanik 

Limanı, İstanbul ve İzmir 

limanlarının da üzerinde bir ticaret 

hacmine ulaşmıştır. Ayrıca Selanik, 

Süveyş Kanalı’nın açılmasından 

sonra Avrupa için daha büyük önem 

kazanmıştır.



 XIX. yüzyılda İzmir’in ekonomisi, Avrupa ülkeleri ile sürdürülen ticarete bağlı olarak 

gelişmiştir. Liman yatırımının devamı niteliğindeki İzmir-Kasaba ve İzmir-Aydın 

demiryolları, İngiliz ve Fransızlar tarafından inşa edilmiştir. İç kısımlardan toplanan 

ürünler, deve kervanları ve demiryolu ağı vasıtasıyla İzmir'e taşınmıştır. İzmir’deki 

ambar ve hanlarda işlenen ve tasniften geçirilen bu ürünler, İzmir Limanı’ndan 

Avrupa’ya ihraç edilmeye başlanmıştır.



 XVIII ve XIX. yüzyıllarda İzmir, 

altın çağını yaşayarak Doğu 

Akdeniz’in en önemli liman kenti 

hâline gelmiş, Osmanlı Devleti’nin 

önde gelen ihraç limanları 

arasında yer almıştır. Telgraf hattı, 

demiryolları, liman ve rıhtımların 

yapılmasıyla gerçekleşen yabancı 

sermaye yatırımları, İzmir’in 

sosyo-ekonomik yapısında önemli 

değişimlere yol açmıştır. 



 Aynı dönemde kaybedilen 

bölgelerden gelen göç, şehrin 

yapısını derinden etkilemiş ve 

şehir Batılı ve yerli unsurların 

bir arada yaşadığı kent hâline 

gelmiştir. Bu sayede İzmir, 

diğer Osmanlı liman 

kentlerinden farklı olarak Batı 

tarzı bir yaşam benimseyen 

nüfus yapısına da sahip 

olmuştur.
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