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ÖZET 

Bildiri de  Servet-i Fünûn dergisinin kadın modasının gelişmesine, 
yeni beden inşasına, görsel, maddi ve tüketim kültürünün oluşumuna 
etkileri ele alınmaktadır. Servet-i Fünûn dergisinin modaya, bilimsel 
ve teknolojik buluşlara yer vermesi, roman tefrik eden, reklam alan bir 
dergi olması ve derginin görsel malzemeyi (resimleri ve fotoğrafları) 
yoğun olarak kullanması gibi boyutları içeren kendine has politikasının 
olması nedeniyle yeni beden inşası, görsel, maddi ve tüketim kültü-
rünün  çeşitlenmesi ve farklılaşması açıdan yenilikler taşımıştır. Bu 
özellikler dergiyi sadece bir edebiyat dergisi olmaktan çıkarmakta ve 
onu gündelik hayatın merkezine yerleştirmektedir. Dergi sadece yeni 
bir edebiyatın öncüsü değildir, aynı zamanda gündelik hayat açısından 
da birçok yeniliğin öncüsüdür. Dergi moda, süslenme, erotik resimlerle 
yeni beden inşasının öncüsü olmuş, Avrupa’nın maddi, gündelik yaşam 
kültürünün Osmanlıya aktarılması ve öğrenilmesinin sağlamış; erotik 
resim roman yayımları ile tüketim kültürün heyecanlara dönük yanını 
geliştirmiş, diğer taraftan derginin ilan-reklam yayınıyla ticarileşmiş 
kültürün yayılması ve tüketimciliğin gelişmesine katkıları olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Moda , giyim, süslenme, beden, kimlik, tüke-
tim kültürü, yaşam tarzı.

ABSTRACT

Contribution of Servet-i Fünûn Magazine to Change in 
Clothing, Wearing, Ornamentation Culture During the Turkish 
Modernization Period

Effects of Servet-i Fünûn Magazine on development of women’s 
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fashion, concept of a new body, and on shaping of visual, material and 
consumption culture are taken into consideration in the bulletin. Servet-i 
Fünûn magazine carried innovations from the viewpoints of concept 
of a new body, diversification and differentiation of visual, material 
and consumption culture since the magazine has its own policy such 
as giving fashion, scientific and technological inventions, segregating 
novels, taking advertisements and using the visual materials densely. 
Those characteristics take the magazine out being an ordinary literature 
magazine and put it into center of daily life. Magazine isn’t only a leader 
of a new literature but also a leader of many innovations in the daily 
life. Magazine had been the leader of the concept of a new body with 
fashion, ornamentation, and erotic pictures. It provided transfer and 
learning of material, daily life culture of Europe to Ottoman; developed 
excitement way of consumption culture with erotic pictures, novel 
publications, on the other side helped commercialized and consumption 
culture to develop with advertisements. 

Key Words: Fashion, wearing, ornamentation, body, identity, 
consumption culture, lifestyle. 

Giriş

Servet-i Fünûn derisinin giyim, kuşam ve süslenme kültürün deği-
şimi açısından en önemli katkısı derginin sayılarında sürekli olarak 
Fransa’nın kadın modasına sayfalarında yer vermesidir. Genel anlamda 
moda, güllü, çiçekli şapkalar bedenin yeni tarzda süslenmesine ilişkin-
dir. Aynı biçimde dergide cilt bakımına yer verilmesi ve cilt bakımının 
nasıl yapıldığına dair resimli tariflere yer vermese süslemeyle ilgili bir 
başka boyutudur. Bu bağlamda hem geleneksel yaşam tarzının kapalı 
kadının tarzının değişimi hem de modern modanın, görsellik açısından 
modern görünümlü kadın gelişmesine sağaldığı ve sürekli kadın moda-
sına yer vererek bu modaya uymaya çalışan kadınlara bir model olmuş-
tur. Diğer taraftan sürekli olarak moda içeren resim ve fotoğraflara yer 
vermesinin ötesinde ilk renkli fotoğrafların, erotik resim ve fotoğrafları 
yayımlaması ile görsel kültürün  oluşmasına katkılar sağlamıştır. 

Dergi bir tür popüler bilim dergisi gibi son bilimsel buluş ve tekno-
lojik yeniliklere yer vermesi, bisiklet, tren, otomobil, tarım, hayvancı-
lık, tarım teknolojileri, ürünlerin paketlenmesi, taşınması, modern ev 
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eşyaları (mobilya, modern ev araç ve gereçleri), çocuk yetiştirme ve 
bakımı gibi bir yazı dizileri sürekli olarak  okuyuculara aktarması ile 
teknolojik olduğu kadar teknolojik olmayan modern bir maddi kültüre 
ilginin oluşmasının ötesinde ticarileşmiş bir maddi kültürün yayılma-
sına öncülük etmiştir. 

Moda, süslenme, bilimsel ve teknolojik yayın politikası, sadece 
genel kültürün gelişimi değil, genel anlamda Avrupa maddi kültürün 
öğrenilmesini sağlıyordu. Süreli yayınlarda yayımlanan romanların  
meraklı okuyucularda boş vakit geçirmenin ötesinde heyecan  eğlence 
duygularını geliştirmesi sağlıyordu. Reklam, moda ve teknolojik yayın 
politikası tüketim kültürün ticarileşme ve maddileşme ayağını ile ilgi-
liyken  ikincisi roman tefriki tüketim kültürün fantastik ve heyecan gibi 
öğeleri  içeren simgesel ayağıyla ilgilidir.

Osmanlı’da Beden, Giyim ve Süslenme  

Osmanlı gündelik hayatında genelde kadınlar kapalı ev ve konak ha-
yatının bir parçasıdır. Her ne kadar ticari ve ekonomik hayata  katılan 
kadınlar olsa da (Faroqhi, 2004: 249) genel durum kadınların kentsel 
gündelik hayata katılımları hem kentsel mekanlara katılma hem de  bir 
takım giyim kuşam normlarıyla belirli koşulara bağlanmış ve katılım-
ları sınırlanmıştır. 

Kadınların sokağa çıkması sınırlanması nedeniyle “sokakta kadın gö-
rebilmek mümkün olmaya bilir, görülse bile tepeden tırnağa örtü içinde 
bir yaratığın yürümekte olduğuna ancak  tanık olabilirdik” (Yücel, Sevim,  
1991: X-XI). Kadınların giyimi ev ve sokak kıyafeti olarak farklılaşıyor-
du. Hangi sınıftan olursa olsun kadın iki yaşmak örtünmeden sokağa çık-
mazdı. Yaşmağın birisi gözler müstesna yüzü örtüyordu. Diğeri ise, saçlara 
örtülüyor, arkadan bedenlerinin yakısına kadar sarkıyordu. Kadın ferace-
siz, sokağa çıkmazlardı. Kışlık farece çuhadan, yazlık ferace ise, ince bir 
kumaştan veya ipekten yapılıyordu. Ferace ile kadınlar öyle değişiyorlardı 
ki, kocalar bile sokakta eşlerini tanıyamazdı (Montague, 1939: 13-14). Ka-
dınlar ancak eşi ya da yetişkin erkek çocukları eşliğinde çarşılarda,  kapa-
lı çarşı tüketim pratiklerine katılabilmiştir (Durakbaşa, Cindoğlu, 2002: 
75). 

Saray ve yönetici eşlerinin kıyafeti, gayet geniş bir şalvar, elmas 
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düğmeli gömlek, entari,  işlemeli ve taşlı kürkler, kıymetli taşlarlar, 
elmasla süslü ve elmaslı toka ile  kemer,  ayakta beyaz keçi derisinden 
ve altın işlemeli terlikler,  başta inci, elmasla işlenmiş kalpak yahut  
işlemeli bir çevre takılıyor, moda olarak muhtelif taşlardan yapılmış 
büyük çiçek demeti takılmakta: incilerden goncalar, yakutlardan güller, 
elmaslardan yakutlar, sarı taşlardan fulyalar yapılıyor. Saçlar inciler, 
kurdelelerle, satmelerle  örülerek  bir çok örgülere ayrılıyor, olanca 
uzunluklarıyla arkaya dökülüyor. Saçlardaki örgü sayısı zarifliğinin ve 
estetiğin ölçüsünü temsil ediyordu. Yalnız bir kadında yüz otuz örgü 
saçı mevcut alabiliyordu  (Montague, 1939: 13-14).         

Gündelik hayatta cinsler ayrı tutulur, kadınların kamusal gündelik 
hayatı kapalı olmanın etrafında  döner, genel anlamda erkek-kadın be-
denleri giyim konusundaki örtülü olma tanımlamalarıyla biçimlenmiş-
tir. Diğer taraftan bedenlerin süslenmesi örtülü olarak cinselliğin dışa 
vurumu ve toplumsal hiyerarşileri temsil etme düzlemlerinde kurgu-
lanmıştır. Başta giysi renkleri olmak üzere, giysinin yapıldığı kumaş 
türleri ve mücevherler  toplumsal  hiyerarşilerin göstereni olarak ele 
alınıyordu. 

Lale devrinde başlayan kadınların kentsel hayata açılmaları, Kı-
rım Savaşı ile önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Kırım Savaşı sonrasında 
İstanbul’da  Modern, Batılılar gibi yaşama tarzı kentsel hayatta kendini 
iyice hissettirmiştir. Savaş sonrasında toplumsal üst  sınıflar Paris moda-
sını takıp etmeye yönelmişler ve Batılar gibi yaşamaya başlamışlardır. 
Toplumlara arasındaki yakınlaşmalar yeni tarzların benimsenmesini ve 
yayılmasını kolaylaştıran bir faktördür. Özellikle Kırım Harbi sırasın-
da Rusya karşısında, Osmanlı askerlerinin Fransız ve İngiliz askerle-
riyle birlikte savaşması Doğu -Batı  arasında buzların erimesine neden 
olmuş  Osmanlı halkının Avrupa’ya yakınlaşmasına yol açmış, Batılı 
tarzların benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Bu yakınlaşma Avrupa’ya 
duyulan antipatiyi yumuşatmış, Batıdan gelen ürünlerin, tarzların  ka-
bul edilmesini getirmiştir.  Aynı zamanda azınlıkla ve lenvantenler bile 
geleneksel kıyafetler terk ederek Batılı tarzda kıyafetler giymeye baş-
lamışlardı .Kırım Harbi’ne kadar Hıristiyan reayanın Avrupa tarzı kıya-
fet ve muaşeretle alakası olmadığı anlaşılıyor.  Harpten  sonra gündelik 
kıyafet ve mesken konusunda Frenkleri taklit etmeye başladı Böylece 
genel anlamda İstanbul kozmopolitleşti, kahve ve dükkanlar ile Rum, 
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giyimdeki modasıyla Fransız, birahaneleriyle Alman, musikisiyle İtal-
yan bir İstanbul yaşayışı doğdu  (Fındıkoğlu, 1999; 642). Beyoğlu/Pera 
yeni yaşam tarzının inşa edildiği bir merkez, Batıyı temsil eden kentsel 
mekandır. Bir anlamda yeni yaşam tarzı saray çevresindeki modernleş-
me yanlısı elitle, Galata ve Pera’da  yaşayan azınlıklar ve  elçilikler ile 
birlikte Kırım  Savaşı koşullarının etkisiyle inşa edilmiştir. 

  Doğu -Batı Arasında Düşünce Dünyası ve  Servet-i Fünûn Der-
gisi  

Tarihsel olarak Osmanlı ile Batı dünyası arasında çıkar temelli ide-
olojik bir gerginlik oluşmuştu. Çoğu kez bir takım sterotiplerle temel-
lenen bu gerginlik değersel olarak iki dünyayı bölüyordu. Tanzimat 
sonrası Osmanlı düşünme adamları genel olarak Batının üstünlüğünü 
kabul etmişlerdi. Osmanlı düşünce hayatında tartışılan temel sorun Ba-
tıdan bir şeyler alıp almak değildi, tartışma Batıdan nelerin alınması 
nelerinde alınması gerektiği düzleminde yürütülüyordu. Bir başak ifa-
deyle ontolojik düzlemde temel sorun “alsak alsak Batı’dan ne alsak 
ne almasak” tartışmasıydı. Batının yaşam tarzını ve maddi ürünlerini  
“gavur icatları olarak niteleyen ve gavur icatları almayalım” diyenler 
bile Batıdan bilim gibi alınması gereken şeylerin var olduğunu düşü-
nüyorlardı. Bu bağlamda kabaca düşünce dünyasında Batının gülüyle 
dikeniyle her şeyinin alınması gerektiği düşünen bütüncü Batıcılar, Ba-
tının bilim, teknolojisini, maddi kültürünü alıp gündelik hayata ilişkin 
şeylerini almamayı düşünen sentezciler ve Batının sadece bilimi alıp, 
Batıda üretilmiş teknolojileri, maddi kültürünü ve yaşam tarzının alın-
maması gerektiğini düşünen reddiyecilik gibi düşünce akımları oluş-
muştu (Tunaya, 2004).   

Bu bağlamda  Servet-i Fünûn dergisi Batının gülüyle dikeniyle her 
şeyini alma taraftarı ve savunucusudur. Bu anlayış değişimi önemse-
yen, topluma, insana bakma ve görme biçimin değişimin bir ürünüydü.  
Servet-i Fünûn dergisi Batı model alınarak toplumun ve gündelik ha-
yatını değişimi rasyonel temelde yeniden inşa etme hedef edinmiştir. 
Servet-i Fünûn dergisinin moda, giyim kuşam ve süslenme açısından 
ön önemli karakteri görselliğine dayanmasıdır. Yani resimli bir dergi 
olmasıdır. Görsellik ve  görmek modern kültürün temel parametresidir. 
Modernleşme ilk önce rasyonel olarak doğayı, insanı ve toplumu gör-
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me ve okuma biçimidir.     

Bu bağlamda Lale Devri’yle görme biçimi değişmeye yüz tutmuş, 
şiirle mitolojik zamanın dışına çıkılmaya başlanılmış, şiire kişi, onun 
dünyası ve dünyayı algılaması girmiş, lale ile doğaya açılma yaşandığı 
gibi gündelik yaşamda dünyevi küreye ilişkin yeni üslup edinilmiştir. 
Dünyaya bakma, onu görme tarzı ve algılanışı değişmeye başlamıştır. 
Merkezde, saray ve çevresinde başlayan toplumsal değişme seyri sa-
dece gündelik hayata ilişkin olmamış, gündelik hayattaki değişmeler, 
sanat ve düşünce alanındaki değişmelerle paralel olarak devam etmiş-
tir. Genel anlamda değişmenin başlamasına padişahlarla ve saray çev-
resi öncülük etmiştir. Görmeye ilişkin yeni bir  tarz Lale Devri’nde 
başlamıştır. Resim ve fotoğrafın Osmanlıya girmesiyle,  insan-doğaya 
ilişkin şeyler görünenin anlık, geçici olma durumundan çıkmış, bir bi-
rikim ve diğerlerine aktarma konusunu haline gelmiştir. Bu bağlamda 
II. Mahmut sadece askerlerin kıyafetleri ile ilgili reformlarla, onların 
görünümlerini değiştirmemiş, aynı zamanda güçün temsili olarak kendi 
resmini kullanmayı amaç edilmiştir. Hem yeniliklere karşı olma du-
yarlığını kırmak hem de gücün temsil eden gerçek kişiliğinin yanında, 
onun temsili olan yağlı boyalı portelerinden birini devlet dairelerine 
astırmıştır. Böylece temsili olarak iktidarı görünür kılmıştır. İktida-
ra ilişkin gücün meşrulaştırılması ve temsil edilmesinde gerçeklikten 
kopmanın ilk işaretidir. Çünkü, Padişahın  ne olduğun ya da neye ben-
zediğini bir resimle gösterilmiş ve bir simge olarak iktidarın temsili 
daha geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Diğer taraftan Abdülaziz Avrupa 
seyahatinde gördüğü tablolara hayran olmuş ve bizzat kendisi resim 
yapmıştır. Aynı zamanda Abdülaziz Türkiye’de yayınlanan bir Türk’e 
ait resmin konusunu oluşturmuştur. Böylece bir padişahın resmi ilk kez 
bir kamu yayıncılığında kullanılmıştır. Padişahın III. Napolyon tarafın-
dan karşılanması İstanbul dergisin de yayımlanması ilk resimli haber 
niteliğindedir.  

Yahya Kemal ifade ettiği gibi “nesir ve resim bulunsaydı kültürümüz 
başka şekil alırdı.” (Tanpınar, 2001: 33). Bu bağlamda nesrin ve resim 
kültüre girmesi önemli bir değişikliktir. Servet-i Fünûn dergisinin ya-
yımlanmasında resim ve fotoğrafların kullanılması, kendini görsellikle 
ifade etmesi insan -doğa- uygarlık hakkında görmeye dayalı yeni bir 
kültürün oluşması ve yayılmasına  olanak sağlamıştır. 



1477

II. Abdülhamit resimlerin gazete ve dergiler de kullanılmasını izine 
bağlamıştır. Buna rağmen II. Abdülhamit  Servet-i Fünûn dergisin re-
simli olarak çıkmasına izin vermiştir. Ya da Serveti Fünun dergisinin 
kurucusu Ahmet İhsan, Abdülhamit’ten bu izni almayı başarmıştır. Ya-
yına çıkışında, ilk sayıda bunu şöyle açıklamıştır (14 Mart 1307/ 26 
Mart 1891): Servet-i Fünûn, fünûn, edebiyat, teracimi ahval, seyahat, 
roman ve sairden bahis, her hafta Perşembe günlerinde çıkan musav-
ver (resimli) Osmanlı gazetesi”dir. Dergi çıkmaya başladığında resimli 
çıkma izni almıştır. Servet-i Fünûn başarısının temlinde en önemli un-
sur Abdülhamit’le kurmuş olduğu bağdır. Diğer taraftan iyi fotoğraf, 
iyi kâğıt ve iyi klişe olmak üzere basımcılıktaki üç unsuru bir araya ge-
tirmesi başarısının altında yatan diğer unsurlardır (Koloğlu, 1993: 33). 
Bu bağlamda dergi 1892 Şikago  Uluslararası Fuar’ında  uluslararası 
baskı ödülü almıştır. 

Abdülhamit hanedan ile ilgili resimlerin yayınlanmasına engellemiş-
tir. Fakat, başta Servet-i Fünûn dergisinde çıkan kadın resimleri olmak 
üzere, toplumsal hayatla ilgili bir çok resmin yayımlanmasını engelle-
memiştir. Servet-i Fünûn dergisi ile Abdülhamit arasında kurulan bağ 
nedeniyle ilginç uygulamalar da ortaya çıkmıştır. Dergi ile Abdülhamit 
arasında kurulmuş olan bağın en iyi kanıtı derginin değişik sayıların 
kapağında Abdülhamit için özel olarak hazırlanmış olan hatlı, çiçekli 
ve süslemeli “Padişahım Çok Yaşa” dergi kapaklarıdır. Derginin 255. 
sayısın kapağı renkli, 800. siyah-beyaz ve 852. sayının yaldızlı olmak 
üzere derginin değişik sayılarının kapakları “Padişahım Çok Yaşa” slo-
gan başlığı ile padişahı övücü ifadelerle hat yazılı olarak basılmıştır.  
Diğer taraftan dergi Abdülhamit’in başta demir yolları yapımı olmak 
üzere, saat kuleleri, hükümet konakları, okullar gibi bir çok politikası 
dergiye taşımıştır ve bu boyutta da II. Abdülhamit’i desteklemiş gözü-
küyor. Diğer taraftan Abdülhamit, Ahmet İhsan’ı gümüş liyakat madal-
yası ile ödüllendirmiştir.    

Bu açıdan en ilginç uygulama Abdülhamit’in genel sansür uygula-
masına karşın Servet-i Fünûn’unda erotik üstsüz kadın resimlerinin ya-
yımlamasına izin vermiştir ya da göz yummuş olmasıdır. En ilginci de 
derginin 641. sayısında göğsü açık bir kadın tablosunun dergiye kapak 
yapılmasıdır. . 
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Servet-i Fünûn Dergisinde Kadın Moda Sayfaları

Servet-i Fünûn dergisi  değişik konularla ilgili resim ve fotoğraflara 
sık sık dergide yer vermek ana politikadır. Hangi konuyu ele alıyorsa 
konuyla ilgili resim ya da fotoğraf kullanmayı kendine ilke edinir. Bu 
açıdan dergi popüler bilim dergisi olduğu kadar, sanat, edebiyat dergisi 
ve zamanının bir tür magazin dergisidir. Diğer taraftan da süreklilik arz 
eden Paris modasına ilişkin resimlerle bir kadın modası dergisi işlevi 
görür. Servet-i Fünûn dergisinde sürekli olarak Paris’in son modasını 
sayfalarına taşıması Paris modasının bir model alındığını gösterir.  Bu 
yayın politikası başta kadının bedensel görünümü olmak üzere, onun 
gündelik hayata ve dünyaya  bakışını değiştirmeye ve modernleştirme-
ye yönelik bir çabanın ürünüdür. Geleneksel Osmanlı kadın kıyafetleri 
evde, sokakta, yazlık-kışlık ve düğünlerde giyilen kıyafetler açısından  
farklılaşır. Dergide kadın kıyafetleri, gecelik, ev, sokak, yazlık-kışlık, 
plaj, dans ve salon kıyafetleri gibi ayrımlar ifade  edilerek Paris son 
modası biçimde okuyuculara duyurulur. Ev/salon kıyafeti ile sokak kı-
yafetini ayıran en önemli unsur, sokak kıyafetlerinde gülü, çiçekli şap-
kaların, elde eldivenlerin olması ve elde açık ya da kapalı şemsiyenin 
bulunmasıdır. 19. yüz yıl modasının özel iç çamaşırı olan korse abartılı 
bir görünümle giyim modası resimlerinin vazgeçilmez parçasıdır. Ay-
rıca çocuk son moda elbiseler, modern gelinlikte moda sayfalarındaki 
yeri alır.  Böylece dergide sürekli olarak Paris modasına ilişkin resim-
lere yer vermesiyle Paris modasına uymak isteyenlere kadınlara yol 
gösterici işlev üstlenir. 

Servet-i Fünûn dergisin kamu yayıncılığında ilk erotik resimleri 
kullanması (Sayı, 641), ilanda üstsüz ve erotik bir resmin yer vermesi 
ve ilanlara yaygın diyebileceğimiz bir biçimde kadın  resimlerini kul-
lanması bağlamında hem kadınını tüketime çektiği ve hem de kadın 
imgesini ticarileştirdiği söylenebilir. Genel anlamda bu resimler sadece 
kadınlara yeni beden modeli sunmamış, aynı zamanda erkeklerde farklı 
ve yeni tip kadın arzusu meydana getirdiği  söylenebilir. 

Dergideki ilanlara göz önünde bulundurursak ilanlarda cinsiyet açı-
sından kadınlar sadece kadın resimleri yer almasının ötesinde kadınlara 
yönelik ilanların daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bağlamda   erkek 
giyim kuşamının Padişahların zora dayanan reformuyla değiştirildiği-
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ni daha önce görmüştür. Kadınların giyim kuşam değişimi zora daya-
lı olarak ortaya çıkmadığını, daha çok oluşan Batılar gibi yaşama ve 
moda bunların algılanışıyla ve başta Servet-i Fünûn dergisinin başlatıp 
ve devam ettirdiği Paris’in son modaları dizisiyle ve reklamlarla  bi-
çimlendiğini söyleyebiliriz. 

Servet-i Fünûn özellikle hemen her sayıda Paris modasıyla bezenmiş 
modern kadın resimleri, diğer taraftan kadın portelerine yer vermesi ve 
reklamlarda Batı tarzında giyim kuşamlı kadın  resimlerini kullanması 
genel anlamda görsel kültürün gelişmesine öncülük etmiştir. Aynı za-
manda ilan/reklamla yeni kadın tüketicilerin oluşmasına katkılar sağ-
lamıştır. 

Dergide yer alan ilanlarda kadın moda, ilaç, içecek ilanları kadın 
resimlerin kullanılması bir başka boyutta kadın görsel ve tüketim kül-
türü içinde yeni tarzda inşa etmenin bir yoludur. Algıya önem verme 
ve ilgi çekme bağlamında her ilanın ana unsurunun büyük yazılması, 
hat yazısının ve resim, özellikle kadın resminin kullanılması ilancılık 
açısından önemli bir noktadır. 

İlanlarda resim, özellikle kadın resimleri ile hat sanatının kullanıl-
ması uygulamasında bir kaç özellik göze çarpmaktadır. Bu uygulama-
nın ilkinde “mesut bir kadın” ile verilen “Quinium Labarraga” ilaç ve 
“Odol” dış suyu (macunu) ilanında olduğu gibi kadın resmi kullanıl-
mıştır. Bu tür ilanda dikkat çeken ve ayırt edici bir özellik  olarak kadın 
resimlerinin ilanda kullanılmıştır. Biri ilaç diğeri dış macunu olmasına 
ve sadece kadına hitap eden ürünler olmamasına rağmen, ilanda kadın 
resmi ile kadın görünümü ön plan çıkarılmış olması nedeniyle ilgi çek-
meye yönelik bir uygumla olduğu anlaşılır.       

İkinci uygulamada ilan başlığı dikkat çekici bir biçimde, büyük, hat 
yazısıyla atılması ve ilanda kadın, çocuk ve erkek resimlerinin kullan-
masıdır. Burada en çarpıcı olanlar hat başlıklı ya da yazılı, süslemeli 
ve kadın resimli ilanlardır. Bu bağlamda “Victor Burgeni” ayakkabı 
ilanında bir erkek çocuk sol elinde kadın sağ elinde erkek ayakkabısı 
tutan resme yer verilmesi ve “Burgeni” başlığı hat yazılsa oluşturulmuş 
bir ilana yer verilmiştir. Resmin bütünün bir aileyi andırması ilginçtir. 
Diğer taraftan çocuğun üzerinde dönemin Avrupa’sında çocuk modası 
olan denizci elbiseleri bulunmaktadır. 
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Hat ile resmi bir arada kullanmanın, resim ile hat sanatının  yaratıcı 
bir biçimde kullanılmasının en iyi uygulamalarında biri Halid Ziya’nın 
Aşk-i Memnu roman ilanında görülmektedir.  İlanda ortasında hat ya-
zısıyla “Aşk-i Memnu” yazısı ve kadın adeta yukarıdan ilan metnine 
bakmaktadır. Haydin mağaza ilanında ise, bir sokağı andırır bir gö-
rünüm oluşturulmuştur. Âdeta mağaza ismi tabela biçimdedir, “dikkat 
ediniz  Haydin Mağazası” ifadeleri hat yazsıyla yazılmış bir sokağa 
yerleştirilmiş, sola da silindir şapkalı ve elinde baston bir erkek, sağda 
ise çiçek şapkalı bir kadın resmi yerleştirilmiştir. Bu bağlamda ilan 
dönemin kadın ve erkek giyim modasını yansıttığı görülür.                   

Yeni yaşam tarzının oluşumuyla birlikte Regingotların ve kerpetenle 
tutulmaz derecede dar pantolonlar giymek erkek modası olmuştur. Re-
gingotların siyah renkli olanları  resmi başka renkte olanları gayri resmi 
yerlerde giyilmesi erkek modasının ayrılmaz parçası olmuştur. Erkek 
kıyafeti değişme uğramıştı fakat,  geleneksel anlayıştan bazı unsurları 
da taşıyordu. Bu geleneksel anlayış ceket pantolon giymenin o zaman 
göre edebe aykırı addedilmesi, regingotun uzun eteği ise edebe uygun 
görülmesi şeklinde erkek giyimine yansımıştır (Karal, 1988 Cilt VII: 
118,  Musahipzade Celâl, 1992: 164). Erkeklerde fes yeni modanın zo-
runlu bir parçasıydı. Fakat, sakallar önce kısalmış ve sonra bıyık moda 
olmaya başlamıştır. Bu dönem sonrasında erkek kıyafetinin içerdiği 
parçaları ve tarzını Ahmet Rasim şöyle tasvir ediyor: “kıyafet oldukça 
şıktır. Fes rengi fesi, tablalı kalıba vurulmuştur. Saçları, her sabah, ta-
ranarak ikiye bölünüyor. Başlık çok defa, alnın yansını kapamaktadır. 
Kolalı son moda gömlek, ufak renkli boyun bağı, regingot, siyah yelek, 
ince altın kordona bağlı saat, çizgili pantolon, potin, 42 santimetrelik 
kamış baston her zamanki giyim kuşamındandır” (2005: 172).              

Lale Devri’nde başlayan kadınların kentsel hayata katılımı, araba-
larla şehirde gezmeye başlamalarıyla Boğazın değişik semtleri popüler 
olur. Kadınların kafe, bar gibi eğlence ve hizmet sektöründe istihdam 
edilmesi yeni bir aşama olmuş, özellikle kadınların eğitime katılma-
ları bir donum noktası olmuştur. Bu bağlamda ilk kez kadın öğretmen 
1873’de göreve başlamıştır (Berkes, 2004: 231). Diğer taraftan kadın-
lar Avrupa kadınları gibi iç çamaşır, korse, eldiven kullanmaları gibi 
yeni pratikleri benimsemişlerdir. 
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Tanzimat devir sonrasında kadın giyim ve modasında biri Batı (Pa-
ris) diğeri Doğu (Suriye/Mısır) iki yönde bir değişim eğilimi yaşamıştır. 
Batı tarzlarının oluşmasında Kırım  harbi nedeniyle İstanbul’da gelen 
askerler ve savaş sonrası değişmeler etkileyicidir. Doğu tarzları Abbas 
Paşa valiliği zamanında Mısırlı paşaların ve hanımlarının İstanbul’a 
gelip yerleşmeleriyle şehir hayatında büyük ölçüde etkisini göstermeye 
başlamıştır  (Ahmet Cevdet Paşa, 1980: 7-8). Örneğin çarşaf giyimi 
Abdüllatif Suphi Paşa’nın Suriye Valiliğinden dönüşünde (1872) ai-
lesinin Çamlıca’da ilk çarşafla sokağa çıkmasıyla başlamıştı (Musa-
hipzade Celâl, 1992: 65). Bir bakıma açılmaya karşı bir tepki olarak 
çarşafla aşırı kapanma olgusunun yaşandığı söylenebilir. Fakat, Suriye 
gelen çarşaf tipi tutunamamış, çarşaflar daha estetik hale gelmiş, peçe-
lerin kesafeti erimeye başlamış yerini Avrupa’nın ipekli, saten ve yünlü 
pelerinli çarşafları almıştır. 

Daha önceki dönemlerde giyim kuşam alanındaki düzenlemeler “her 
kesin kendi yerini bilmesi” anlayışıyla biçimleniyordu. Tanzimat son-
rasın gayri Müslimlerin kıyafetlerine karışılmazken, giyim kuşamda-
ki  düzenlemeler daha çok Müslüman halk üzerinde, özellikle kadınlar 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Kadın kıyafetlerini sınırlama an-
layışı hem Batı hem de Doğu tarzların içermiştir. Kadınların Frenkler 
gibi şemsiyeyle sokaklarda gezmesi (Kenanoğlu, 2004: 352) ve II: Ab-
dülhamit döneminde Müslüman kadınların ince siyah çarşaf giymeleri 
ve siyah tül örtünmeleri matem tutan Hıristiyanlara benzedikleri ge-
rekçesiyle yasaklanması bu türden iki yönde yasaklamaya örnek teşkil 
eder (Şefika, 1997: 57). 

Yerelde kadın modasının biçimlenişin de yaşmak yerine örümcek 
ağına benzer peçeler giymek suretiyle yüzlerini ve boğazlarını görü-
nür kılmaya başlamışlar, feracelerin Avrupa kadınlarının mantolarını 
andırır şekilde yapılması ise yaygınlaşan kadın giyim modası olmuştur 
(Karal, 1988 Cilt VII; 118, Musahipzade Celâl, 1992: 164).  Kadınlar-
da başlıklar yerini korumuştur. Hatta, Osmanlı kadın başlıkları bir ara 
Fransa’da bile moda olmuştu (Karal, 1988 Cilt V: VIII). Osmanlı ka-
dın başlıklarının Avrupa kadına başlıklarının  etkilemesinin en önemli 
nedeni Osmanlı kadın başlıklarının dillere destan olan elmas, inciler, 
mücevherlerden oluşan gül ve çiçek biçiminde takıları ihtiva etmesidir. 
Modadaki karşılıklı etkileşim, kadınların gül ve çiçekli şapka takmala-
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rını etkilemiştir. Fakat, giderek başlıklardaki elmas, inci yerini sıradan 
gül ve çiçeklere bıkarmış gibidir. Edebiyatçı Ahmet Rasim” (2005: 98-
99) çiçekli şapkalarını oluşturduğu görsel manzaranın şu kelimelerle 
tablolaştırıyor: “İnsan, çiçeklikte oturuyorum, zannediyor. Şapkadaki 
çiçeğin haddi, hesabi yok. Bazısı, menekşe sepetini ters giyinmiş gibi, 
içi çiçekli dışı sade. Bazısı koca ortanca, gül, yasemin vazosunu-bizim 
dolmacı zenciler gibi- başlarına bulunmaz süs diye kondurmuş, kaba-
rık, dallı budaklı görünüyor. Velhasıl rengarenk, hoş bir manzara”.

Tanzimat döneminde tartışılan/sorgulanan konulardan birisi kadının 
toplumsal konumudur. Öncelikle Batıcılar kadınların peçe ve çarşaf 
giymesini, kadınların eğitime katılamamasını, çalışma alanında ve ka-
musal alanda etkin bir biçimde yer almamasını olabildiğince eleştiri 
konusu yapmışlardır. Kadınlarla ile ilgili başlıca yargı: “Türk toplumu-
nun geriliğinin başlıca nedeni kadınların durumunun aşağılığıdır. Bu-
nun sorumlusu da dindir ve bunu devam ettirenler de din adamlarıdır” 
şeklindedir. Abdullah Cevdet, “İctihat” dergisini çıkardığı dönemde 
Müslüman halklarının kalkınması için ne yapılması gerektiği konusun-
da anket yapmış, bir Fransız edebiyatçı ne yapılması gerektiğini şu kısa 
cümleyle açıklamıştır: “Kur’an’ı kapa ve kadınları aç”. Abdullah Cev-
det bunda değişiklik yaparak “Hem Kur’an’ı hem de kadını aç” şek-
linde formüle etmiş, bunu bir slogan haline getirerek kadın konusunda 
yeni gelişmelerin öncüsü olmuştur (Berkes, 2004: 385). II. Meşrutiyet 
dönemi kadının kamusal alana, iş hayatına, eğitime katıldığı, Batılı 
modern modayı takıp ettiği dönemdir. Böylece Edebiyat-i Cedide genel 
anlamda hayatın yaşayan pratiğinden/ilahi erdemin dışlaşmış gelenek-
sel alışkanlıklardan biyolojik doğaya doğru, seküler insan erdemine/
modern alışkanlıklara doğru bir kırılma işlevi görür. Bu dönemde hem 
duyu alanında haz peşinde koşma; Batılı moda, eğlence, yeme içme ve 
müzik hem de heyecan verici haz alanında değişme yaşanır, edebiyat 
ve sanat gibi simgesel tüketimcilik oluşur ve aydınlar içinde yaygınla-
şır. Böylece, hem duyu alanında haz peşine koşma sekülerleşir hem de 
heyecanlara yönelik olan fantastik imgelere (ilk romanların yazılma, 
okunmasıyla ve modern sanatların gelişmesiyle) kapı aralanır. Yeni tip 
bireyin meydana gelmesi açısından edebiyata büyük bir işlev yüklenir. 
Bu bağlamda 1950’lere kadar Doğu’dan  Batı’ya geçiş, Doğu Batı ça-
tışması ve ikisi arasında anlamlı bir sentez fikri ve nereye kadar “biz” 
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kalacağız  nereye kadar değişeceğiz sorunu romanın önemli konusudur 
(Moran, 1997: 244). Kadının toplumsal hayata daha fazla katılması ve 
romanlarda kurgulanan karakterle, dinle sınırlanmış,  geleneksel he-
donizmden açık toplumsal hayata ve modern hedonizme geçişe yelken 
açılır. Yeni tip bireyin meydana gelmesi açısından Edebiyat-i Cedide 
öncülük yapar. 

Kadın giyiminin Batı tarzı modaya dönüşümünde etkileyici olan 
önemli yayın organı Servet-i Fünûn dergisidir. Derginin kadın  üze-
rindeki etkisi sadece moda ile sınırlı değildir, genel anlamda kadınlık 
olgusu üzerinde geniş etkilerinden bahsedilebilir.      

Servet-i Fünûn Dergisinde Beden, Süslenme ve Takı

Servet-i Fünûn insan bedenine  ilişkin biyolojik doğaya doğru bir 
değişim anlayışını sergiler. Kültürün biçimlendirdiği kapalı kadın ve 
erkek bedenine karşıt olarak açık beden simgesini dergide işlemeye 
çalışır. Başta moda sayfalarındaki kadın resimleri olmak üzere,  diğer 
kadın erkek resimlerin dergide yer alması bedenin stratejilerinin de-
ğişimine  ilişkin çabanın ürünüdür. Dergi bu anlayışı inşa etmek için 
çıplak sayılabilecek kadın resimlerini dergide yayımlar. Bu resimlerin 
bir çoğu modern sanat adına dergiye taşınır. Bu amaçla dergi “Sana-
yi Nefise”nin kadın tablolarını sık sık dergi sayfalarına taşır. Bunların 
içinden en ilginç olanın derginin 641.sayısında Sanayi Nefise’nin açık 
kadın tablosunu dergiye kapak yapmasıdır. Bedenin açık bir şekilde 
hatta erotik tarzda kadın resminin ilanda kullanılması bedenin açık bir 
tarzda görselleştirmenin bir başka boyuttur. Diğer taraftan dergini 241. 
sayısında jimnastik resimleri, 648. sayısında beden terbiyesi bağla-
mında avret yerini yaprakla örtülü olan erkek heykel resimlerine yer 
verilmiştir. Daha sonra 674. ve 675. sayılarda erkek bedenin terbiyesi 
ilişkin resimli anlatımlara yer verilmiştir. Söz konusu beden terbiyesi 
ile ilgili yazılar Selim Sırrı’ya ait olup jimnastiğin yanında modern 
sporlardan halter talimlerini de kapsamaktadır (Selim Sırrı, 1320: 365-
366). Yine derginin 682. sayısında Yüzbaşı Selim Sırrı’nın  içinde Vi-
yada yaptırılmış 30 kadar jimnastik tasviri resim bulunan jimnastik 
kitabinin ilanlarda yer alamsı spor bağlamında bedene ilişkin ilginin 
bir başka boyutudur. Bu birliktelik tarihsel olarak çıplaklık ve beden 
eğitimi arasında paralellik olduğunu hatırlatır niteliktedir (Sennett, 
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2001: 33). Spor, ani duygusal patlamalara yer vermemek, beden üze-
rinde denetimi öğrenmek, bedensel güçlerin öğrenilmesi, içsel olarak 
kendini kontrol etmeyi öğrenmenin bir parçasıdır. Spor, özellikle plaj 
gibi bedenin sergilendiği kamusal alanlarda içsel olarak kendi kendini 
kontrol etmeyi öğrenmenin bir yoludur. Bu nedenle çıplaklık ve beden 
eğitimi bir birini tamamlayan yeni toplumsal katılım biçimi meydana 
getirmenin formlarıdır. Bu bağlamda derginin 1920’lerde plaj fotoğraf-
larına yer vermesi anlamlıdır.    

Her iki cinsiyetin açık alarak  dergide sergilenmesi yeni, yeni oldu-
ğu kadar açık bir beden kültürün inşasına ilişkindir. Diğer taraftan da 
geleneksel mahrem beden tanımlarına karşı bir saldırıdır. Geleneksel 
beden tanımları kadına olduğu gibi erkekler içinde bedenin örtülmesi-
ne ilişkin kurarlarla biçimlenmiştir. Bir sanat imgesi olarak beden ten-
selleştirilerek  dışa yansıtılır, beden açık bir tarzla dışa vurulur. Giysi, 
teni ve deriyi örten, biyolojik doğa karşıtlığı olarak kültüre dair bir 
beden inşasıdır. Böylece sanat imgesi olarak beden, ten-deri aralığında 
cinsel ve biyolojik varlığa dönüştürülür. Diğer taraftan açık resim ilk 
gerçeklikten kopuş, gerçeğin yerine onun resminin geçmesi halidir. 

Derginin 781. sayısında “cildin sıhhati” için cilt bakımının nasıl 
yapılması gerektiği hakkında resimli tariflere anlatılmaktadır. Dergi-
nin 783. sayısın da cildin zarafeti hakkında çeviri bir yazıya yer veril-
mektedir. 810. sayıda doktor Memduh Necdet’in “Lavantalar” (1320: 
130) üzerine bir yazısına rastlamaktadır. Servet-i Fünûn dergisinin 867. 
sayısında ise, “Ethem Pertev Eczahanesi Müstahzaratı Başlıklı” tam 
sayfa ilanda pudra, pertev dış tozu, pertev şurubu, kına kınalı petrev 
saç suyu, krem pertev olarak ilanda yer almıştır. Burada yer alan ürün-
lerin saç suyu ve krem gibi güzellik malzemelerini ihtiva etmeleridir. 
Saçlarının dökülmesinden  endişe edenleri, saç kepeklerinden şikaye-
ti olanların ve saçlarının çok az bir zamanda uzamasını isteyenlerin 
“kına kınalı saç suyunu” kullanması tavsiye edilmektedir. Bir anlamda 
kına kınalı saç suyunu” daha çok bir ilaç gibi sunulduğu anlaşılmakta-
dır. Diğer taraftan genel olarak “krem pertev”in  ellerdeki çatlaklıkları 
yüzlerdeki çilleri ve sivilceleri yok etmek hususunda etkileri olduğu 
ilan edilmektedir. Tam sayfa ilanda “krem petrev” in kullanımındaki 
etkiler iki ayrı kadın resimde karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Re-
simde sağda yer alan “krem pertev” kullanmadan önceki kadının çilli 
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ve/yada sivilceli yüzü gösterilmektedir. Solda ise aynı kadının krem 
petrev kullandıktan sonra sivilceleri ve çilleri kaybolmuş bir biçimde 
resmi verilmiştir. Böylece kremi kullanmadan önce ki bir yüzle sonraki 
yüz arasındaki değişmeleri göstermek ve bunu kanıtlanmak üzere re-
simler kullanılmıştır.  

Geleneksel beden süslemesi cinselliği gizleyerek bedenin dişiliğini 
dekore etmeye ve sergilemeye yöneliktir. Bu çizgide tene ilişkin ilgi, 
tenin dışa vurulmadığı için mahrem alana ilişkindir ve özeldir. Tenin 
dışa vurulması beraberinde tene olan ilgiyi getirir, ten cinsel çekici-
lik, gençlik, zindelik ve güzellik gibi ilgilerle yeni pratiklerin uygumla 
alanı haline gelir. Bir tüketim kültürü ve pratiği içinde beden arzunun, 
güzellik, gençlik, sağlık, zinde olmanın nenesi haline gelir. Böylece  
beden üzerinde çalışılan plastik objeye dönüşür (Featherstone, 1994: 
177, 183). Burada kırılma noktası tenin-derinin ötekine, erkeğe karşı 
erotik/açık olarak sunumudur. Çünkü güzel ve zinde görünme çabası 
sadece, kabul  edilebilir beden inşası değildir, aynı zamanda heyecanlı 
bir yaşam tarzının inşasına hazırlıktır. Tenin ve derinin keşfedilmesi 
beden ile kimliğin inşasına ilişkin yeni bir tarzdır. Bu tarz mahrem 
alanla sınırlı rasyonel olmayan bir beden /kimlik inşasından/özgür bir 
kişilik inşasının inkarından rasyonel, tarihsel ve kutsal kayıtlardan kur-
tulmuş, özgür, hedonist kişilik tatminine yönelik bir kurgulama ve de-
ğişimdir (Campbell, 1987: 74). her şeyden önce bu dönüşüm kadının 
kenetsel hayata açık olarak katılması ve ötekisiyle, erkekle kamusal 
alanda beraber bulunmasının bir sonucudur. Geleneksel dünyanın sı-
nırlı, başı sonun tanımlanmış hedonizmden heyecanlı ve belirsiz bir 
gündelik hayata dönüşümün parametreleridir.      

Geleneksel kadın bedenin süslenmesinde bedenin örtülü olması ya-
nında, elmas, inci ve altın beden süslemesinin ayrılamaz parçasıdır. 
Politik ve ekonomik temsil olarak elmas, inci ve değerli taşlar top-
lumsal hiyerarşiyi gösterecek biçimde kullanılmaktadır. Bu mücevher-
ler genel olarak aileden miras alınmakta ya da kadınlara hediye olarak 
verilmektedir. Bu bağlamda temsili vekaleten bir temsil anlamına da 
gelmektedir. Diğer taraftan temsilin sosyal boyutu açısından mücev-
herler ailenin pozisyonunu, Padişaha, politik otoriteye yakınlığı gös-
termekte ve otoriteyi meşrulaştırma işlevi görmektedir. Bu anlamda 
“patina” (Zorlu, 2006: 6) kavramı bağlamında samur kürklerin-değerli 
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mücevherlerin kullanımı sınıf temelli değildir, statü grubu temellidirler 
ve bu nedenle kitlesel kullanıma açık değildirler. Mücevherlerin tem-
sili olarak rekabet açısından kullanımı belirli bir statü grupları içinde 
gerçekleşmektedir. Bu meyan da süslenmede “elmas ayarında 50 ku-
ruşa inci boncuklar” süslenmenin kitleselleşmesinin yolunu açmıştır. 
Gerçek mücevherler olmasa,  inci boncuklar pekte anlamlı değildir. Bu 
bağlamda dergide yer alan “elmas ayarında 50 kuruşa inci boncukla-
rı”, Titüs (تت تت) elmas  ilanları ilginçtir. İlk önce 50 kuruştan satışa 
sunulan (Sayı:711) sonuçta 10 kuruşa satılan (Sayı:753) Titüs inci bon-
cuk satışları Osmanlı’ eltinin  mücevher  tutkusuyla yakından alakalı-
dır. “Artık herkes bilaistisna herkes elmas takınabilir” duyurusuyla 8 
Aralık 1904’te verilen ilk ilanın devamında Titüs elmasları hakkın şu 
bilgiler verilmektedir:   

Titüs Elmasları parlaklık için foyaya ihtiyacı yoktur.
Titüs Elmasları temasla aşınmaz hakiki elmas gibi sertliğe maliktir. 
Titüs Elmasları şimdiye kadar bir çok elmas mütehassisini ve bir 

çok kişiyi şaşırtmıştır. 
Titüs Elmasları en muteber ziyafetlerde takınılabilir ve taklit olduk-

ları anlaşılmaz 
Titüs Elmasları göz ile muayenede kendilerini kolaylıkla göstermez-

ler, yani göz ile muayenede taklit oldukları anlaşılmaz. 

Titüs Elmasları hakiki olanlardan bir hususta ayrılırlar ki, oda son 
derece ehven (ucuz) olmalarıdır. Satış fiyatlarının 50 kuruş, posta ile 
satış fiyatının 55 kuruş olduğu ve taşları görmek için gelenlere her za-
man kapılarının açık olduğu ilan ediliyor.  

İkinci Sayı (728) tam sayfa ilanda  Titüs’ları hakiki elmaslardan 
ayırmanın ne kadar zor olduğu işleniyor, vitrinde 30 adet hakiki elmas 
mevcut olduğu duyuruluyor ve Titüs taklit elmasları ile hakiki elmasları 
birbirinden ayırtabilen kişilerin çok az olduğu, bu meyan da  Titüs tak-
lit elmasları ile hakiki elmasları ayırabilen kişilerin  isimleri  veriliyor. 
Tam sayfa ilan üç bölüme ayrılmış birinci bölümde “Herkesi Şaşırttık” 
ifadesiyle başlıyor ve devamda bu başlığın içeriğini dolduran bilgiler 
veriliyor. Elmaslarının taklitlerinin ne kadar zor olduğu üzerinde duru-
luyor ve kampanyalarını bir süre daha uzattıklarını duyuruyorlar. Her-
kesi şaşırtmalarının nedeni açıklıyorlar. Herkesi şaşırtmalarının nedeni 
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Titüs taklit elmaslarının hakiki elmaslardan ayırmanın güçlüğüdür. Bu 
çerçevede ilanın ilk bölümde Titüs taklit elmaslarının hakiki elmas-
lardan ayırabilen zatların çok az olduğu iletiliyor. Titüs taklit elmas-
larının hakiki elmaslardan ayırabilen zatların isimleri veriliyor. Buna 
göre Şişli’de Madam Valanyüt, İlyas Serba-i  Efendi ve Mosyo Mürro 
Efendi hakiki elmasla ve taklidini ayırt edebilen kişilerdir. 

Osmanlı elitinin  mücevher  tutkusu, sadece inci boncuk satış stra-
tejisine temel teşkil etmez, alıcıların da  satın almasında Osmanlı elti-
nin  mücevher tutkusunun bir taklidi önemli bir güdüdür. Aşağı yukarı 
aynı dönemler de  Halid Ziya’nın Aşk-i Memnu kitabinin satış fiyatı 10 
kuruş,  krem pertev 3 kuruş, pertev pudrası 5 kuruş, pertev saç suyu 5 
kuruş, pertev dış tozu 5 kuruş olduğu göz önüne alınınca bir inci bon-
cuğun başlangıçta 50 kuruşa en son haliyle 10 kuruşa satılması olsa 
da Osmanlıların mücevher tutkusunun kitleye yansıması ve kitlenin bu 
konudaki bilgisizliği ile açıklanabilir.  Yukarıda taklit elmasların “Titüs 
Elmasları en muteber ziyafetlerde takınılabilir ve taklit oldukları anla-
şılmaz.”  bir satış stratejisi olarak ifade edildiği gibi bir tür geleneksel 
statüleri altüst eden bir görsel bir işlev üstlenir. Taklit elmaslar kimi 
kullanımlarda gerçekleri gibi görsel bir imaj yaratabilirler. Onlara ba-
kan göz her zaman gerçek değerini tespit edemez. Kitle taklit elmasları 
gerçeğine benzediği için talep eder, böylece geleneksel mücevher tut-
kusuyla pazarın sıradan şeylerini satın alınır. 

Kitlesel modanın ortaya çıkmasıyla Osmanlı politik seçkini de 
“patina”lar (samur kürkler, elmas mücevherler gibi şeyler) gündelik 
hayat açısından işlevsizleşir, Osmanlı eliti elindeki “patina”ları satışa 
çıkarır, sıradan şeylerin peşine takılır. Çünkü, sıradan şeyler pratik kul-
lanıma yöneliktir. Ekonominin zayıflaması, Paşaların ve paşa hanımla-
rının Avrupa’dan gelen mallara olan talebin artması sunucu bütçeleri 
ve maaşları yetmez olur. Artık tüccardan mal alırlarken senet verme-
ye başlarlar. Sonuçta, Cevdet Paşa’nın (1980; 8) ifadesiyle Sarây-ı 
Hümâyu’un üç sene içinde üç milyon kese akçe borç meydana geldi. 
Bu da yeterli gelmedi, sultanların ve kadın efendilerin mücevherleri 
Beyoğlu sarflarında rehin kaldı”. Çünkü, Osmanlı gündelik hayatında 
Batıdan gelen malların önemi artmış,  genel anlamda geleneksel tarzla-
rın sembolik değeri düşmüş, bunun yerine Batıdan gelen tarzların sem-
bolik değeri yükselmiştir. Diğer taraftan da  mücevher gibi lüks şey-
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lerin simgesel değeri yüksektir, fakat kullanım değeri düşüktür, pratik 
kullanım amacı nerdeyse yok denilecek kadar azdır. Böylece, pazarın 
malları karşısında mücevherlerin sembolik işlevi eski saygınlığı koru-
makla birlikte, Batıdan gelen teknolojik ürünler en az mücevherlerin 
sembolik işlevi kadar önem kazanır. Artık toplumsal  saygınlık sadece 
mücevherlerle ölçülmez aynı zamanda Batıdan gelen incili altın kor-
donlu cep saatleri, gramofonlar, fotoğraf makineleri, Paris modasını 
takıp etme gibi şeyleri de elde etmeyle ölçülmeye başlanmıştır.          

 Beden süslemesi statü gruplarının temsili mantığı çerçevesinde ta-
lep edilir, fakat bir taklit davranışı ile biçimlenir, sonuçta politik temsil 
dışına çıkma gibi durum yaşanır, taklidi mücevherler piyasadan elde 
edilir, bu taklidi nesneler geçicide olsa statü grubunun temsillerini alt 
üst edicidir. Diğer taraftan mücevherlerin statü grubunu temsil etmesi 
işlevsizleşir.  Çünkü, nede olsa mücevher gibi lüksler statü gruplarını 
temsil açısından statik toplumlarda daha işlevseldir. Toplumun değiş-
meye yüz tuttuğu, sisteme sürekli olarak moda ve teknoloji ekseninde 
pratik kullanımları olan yeni şeylerinde girdiği bir durumda mücevher-
lerin  statü gruplarını temsil etme işlevi azalır.   

Sonuç 

Derginin yayın politikası daha önce oluşmaya başlamış olan mo-
danın ve Batılılar gibi yaşama arzusunun üzerene oturmuş, Avrupa’da 
oluşmuş olan modern yaşam tarzının ve Paris’in modası ile İstanbul’da 
oluşmaya başlamış olan Paris modası ve yaşam tarzı arasındaki mesa-
feyi kapatma işlevi üstlenmiştir. 

Servet-i Fünûn dergisinde başta sürekli olarak Paris’in  son moda-
sını sayfalarına taşıması Paris modasının bir model alındığını göste-
rir. Diğer taraftan Abdullah Cevdet’in kadınları açma düşüncesinin bir 
uygulamaya koyma sürecinin ciddi bir biçimde yürütür. Bu bağlamda 
dergi üç ayrı boyutta kadınlara örneklik oluştur. Birincisi  dergide sü-
rekli olarak Paris modasına ilişkin resimlere yer vermesiyle Paris’ mo-
dasına uymak isteyenlere/kadınlara yol gösterici işlev üstlenir. Paris 
modasından aktardığı resimlere baktığımızda bunlar bu günün bakış 
açısıyla epeyce geleneksel sayılabilecek giyim tarzıdır. Bu resimler 
erotizme izin vermeyen bir kapalılık sergilediği görülür. İkinci olarak 
kadın bedeni erotik bir tarzda sunan çıplak kadın portelerine yer ver-
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mesidir. Üçüncü olarak ise, reklamlarda kadın resimlerine yer verilme-
sidir.  Bu bağlamda derginin kadını hem bir tüketim nesnesi hem de 
bir tüketim öznesi olarak ele aldığını söylemek abartılı sayılmaz. Bu 
unsurda kadını Batıdan aktarılarak geliştirmeye çalışılan yaşam tarzı 
ve tüketim kültürü açısından etkileyicidir. Burada temel amaç kadını 
açmaktır. Bunun birkaç boyutu vardır. Onu geleneksel kapalı ev haya-
tından dışarı çıkarmak, onun erotik olmayan bir kapalı giyim tarzından 
açık ve erotik tarzda bir görünümde toplumsal hayata katmaktır. Diğer 
taraftan, erotikleşmiş kadın beden imgesini erkekle sunulmaktadır. Bu 
haliyle kadınlar sergilenen, gösteri nesnesi erkekler ise, izleyen özne 
durumundadır.  Her halükarda ortada sergileme ve izleme zemininde 
görsel erotik bir kültür inşa etme girişimidir. 

Servet-i Fünûn dergisi genel anlamda kadını açmaya çalışan bir 
anlayışı yaygınlaştırır ve kadının geleneksel kapalı konak hayatından 
dışarıya kent hayatına açılmasının öncülüğünü yapar. Dergi, kadının, 
gündelik hayattaki yerinin modern tarzda değişimini amaç edinir. Bu 
değişim kapalı konak hayatının, dönme dolapları etrafında dönen do-
laplarından, gündelik hayata açılması ve gündelik hayatta dönen do-
lapların görme, arzu ve heyecan temelinde modern biçimler almasına 
yönelik bir çabadır.   

Sonuç olarak derginin moda, açık beden, süslenme temelinde beden 
ile kimlik arasında yeni bir ilişkinin kurulmasından katkılar sağladığı 
yadsınamaz. Beden ile kimlik arasında yeni ilişkinin boyutları rasyo-
nel, bireysel, hedonist ve kişilik tatminine yöneliktir. Aynı zamanda  
yeni beden inşası piyasa üzerinden, satın alınan şeylerle gerçekleşir, bu 
açıdan da yeni beden inşası maddileşme temellidir ve  tüketim kültürü 
içinde bir beden inşasıdır.          
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