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Samiha Ayverdi; İstanbul Geceleri’ne, 
‘Giriş’ başlığı ekleyerek eserin bir roman 
ya da hikâye kitabı olmadığını yazma 
gereği duymuş. İstanbul Geceleri, her ne 
kadar “Eski İstanbul’a Genel Bir Bakış” 
adlı uzun girizgâhta yazarı tarafından 
belirtilmemiş olsa da baştan sona siya-
si tercihlerle ilerleyen bir kitap. 1905 
doğumlu yazar; kitabın yayımlandığı 
1952 ile ya da yakın geçmişle ilgilen-
miyor, sözü kitabın yazıldığı döneme 
getirdiğinde de ancak olumsuz mana-
da bir kıyaslama için kullanıyor. Genel 
olarak çocukluğundan yola çıktığı için 
kırk yıl öncesine dönüyor; II. Meşru-
tiyet’in ilanından birkaç yıl sonrasını, 
hatıralarının yanı sıra büyüklerinden 
dinlediklerini de katarak anlatıyor. İs-
tanbul Geceleri, açıkçası ‘tuhaf’ bir ki-
tap; bunu bütünüyle olumsuz bir ma-
nada kullanmıyorum. Sıkıntılı tarafları 
var, bununla birlikte yazarın bilinçli 
seçimiyle türler arasında salınıp duran 
bir eser; nereden neyin çıkacağını kes-
tiremiyorsunuz. Günümüzde İstanbul 
ile ilgili kitaplar bu şekilde yazılmıyor, 
yoksa yazılamaz mı demeli? Yazılsa 
eskimiş, handiyse arkaik bir anlatım 
demek zorunda kalacaktık. İlkin ön 
sözde konaklayalım. Ön sözü kaleme 
alan Cevdet Perin; Fransız edebiyatı ve 
Fransız edebiyatının Türk edebiyatın-
daki tesirlerine dair birçok kitaba imza 
atan, çevirileriyle de öne çıkan değerli 
bir edebiyat erbabıydı. Ön sözde İstan-
bul Geceleri’nin o güne kadar yazılanlar-
dan bambaşka bir eser olduğunu iddia 
ediyor, bir ölçüde haklı da ancak bu 
başkalık biraz da kitabın dağınıklığın-
dan ileri geliyor. Cevdet Perin, kitabın 
salt maziye yakılmış bir ağıt olmadığını 
söylüyor ancak başka neleri ikame etti-
ğine dair bir atıfta bulun(a)mıyor. Kur-

tarılması lazım gelen bir İstanbul’dan 
dem vuruyor Perin, kitabın yazarı ise 
bu konuda çok daha karamsar. Tuhaf 
demiştim; ön sözden başlayayım. Cev-
det Perin’in kurduğu bir cümle:

“Beyoğlu’nun her gün biraz daha frenk-
leştiğini gören muharririn acı acı fer-
yad etmekte haklı olduğunu kabul et-
mek lazımdır. Zira başlı başına bir tarih 
olan İstanbul’u artık kurtarmak zama-
nı gelmiştir.” 

Cevdet Perin, bu meyanda cümleler ku-
rarken 8 Şubat 1952’de kaleme aldığı ön 
söze ikamet ettiği semti de eklemiş: Le-
vent. Dönemin çiçeği burnunda, ‘Frenk’ 
özellikleriyle doğup serpilen semti. Öte 
yandan yazarı taltif etmek isterken öl-
çünün kaçtığı da söylenebilir. Perin’in 
düşüncesine göre İstanbul Geceleri, yer 
yer Kurân’ı Kerim ile Kitabı Mukaddes’i 
hatırlatan bir edaya sahip. Kenan Ri-
fai’nin talebesi olan Safiye Erol’un bir 
romanı üzerine Türk Dili’nde bir yazı 

1. baskı: İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1952.
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yazmıştım. Yine K. Rifai’nin talebesi 
olan Samiha Ayverdi de Safiye Erol gibi 
okunması son derece keyifli bir dil ile 
yazıyor. Cevdet Perin; bunu, yazarın 
kimi zaman öz Türkçe kelimelere ve 
terimlere yer vermesiyle de ilişkilendi-
riyor. Ne var ki bu iddianın bir karşılığı 
yok. Samiha Ayverdi; Türkçenin evril-
mesi sonucunda biraz da zorunlulukla 
yeni sözcüklere yer vermekle birlikte, 
son yıllarında kaleme aldığı eserler-
de bile bilinçli bir kararlılıkla Osmanlı 
Türkçesini tercih etmiştir. Estetik bir 
endişeyle birlikte siyasal bir seçimdir 
bu. Yazarın kitaplarını okuduğunuzda 
değişmeyen bir özelliktir; zira dilindeki 
lirizm Yunus Emre’den değil, İstanbul 
Geceleri’ne esin kaynağı olduğunu dü-
şündüğüm Boğaziçi Mehtapları yazarı-
nın Farsça ile Arapça terkibi dil anlayı-
şına yakın. 

Kitabın ana kahramanı İstanbul, -ta-
rihsel referanslar dışarıda bırakıldığın-
da- yazarı tarafından belirli bir zaman 

dilimine kıstırılmış olarak anlatılıyor. 
Tiyatroya dair bir iki satıra, Şehzade-
başı anlatılırken rastlayabiliyoruz. Yir-
minci yüzyılın sanatı diyebileceğimiz 
sinemaya dair ise bir cümle bile yok. 
Üstelik o dönemlerde İstanbul’un en 
popüler eğlence mekânları sinema sa-
lonları. Daha açık yazmakta yarar var; 
Batı’dan gelen ya da kalan hiçbir şeye, 
eleştirme dışında yer verilmiyor. İs-
tanbul Geceleri, kendine has bir sihre 
sahip kitaplardan. Bunu sağlayan, salt 
yazarın diliyle mensur şiire de göz kır-
pan tasvirleri ve benzetmeleri değil. 
İstanbul’un baş döndürücü değişimi 
sonucunda yok olup gitmiş meslekleri, 
mimari özelliklerini ne yazık ki tama-
men yitirmiş semtleri birbiri ardına 
sıralanırken bilmediğimiz bir dünya bir 
süreliğine dirilip yanı başımızda yürü-
yor. Yazarın çocukluğunda bile duyarlı 
ve aşırı dikkatli oluşu, anlatıyı akılda 
kalıcı imgelerle ve onca yığının arasın-
dan çekip çıkardığı keskin ayrıntılarla 
aktarışında itici bir güç. Ne yazık ki Ay-
verdi; bindiği dalı sık sık kesiyor, üste-
lik bunun da farkında. Aşağı yukarı her 
bölümde kendine sesleniyor, ‘yine ko-
nudan çok uzaklaştın, kendine gel’ ben-
zeri uyarılarla tekrar söz ettiği semti 
anlatmaya devam ediyor. Bu kopuşları 
bilerek yapıyor olması, kitaptaki dağı-
nıklığı elbette bertaraf etmiyor. İstan-
bul Geceleri, bu hâliyle kaçırılmış bir fır-
sat. Bir başyapıt olabilirdi, kitabın dili 
ve atmosferi hesaba katıldığında. Ör-
neğin Tavukpazarı’nı anlatışı. Mahalle-
den hiç uzaklaşmıyor ve bize dönemin 
esrarkeşlerini ve karanlık ritüellerini 
öyle ustalıkla anlatıyor ki İstanbul te-
malı seçkilerde daima yer alabilecek 
bir bölüm diyebiliriz. Beyazıt’tan söz 
açtığında ise güzel bir metafor kur-
muş. Belirli bir tarihsel süreçte olup 
bitenleri Beyazıt Kulesi yerine güngör-
müş çınar ağacının gözünden anlatışı, 
doğanın ve mimarinin uyum içinde 
olduğu dönemlerin birbirine bağlanı-

2. baskı: İstanbul Enstitüsü, Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1971.
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şında etkileyici bir seçim. Kitabın kafa 
karıştırıcı bir yanı var; bunun yaşadığı-
mız dönemle alakalı olduğunu tahmin 
ediyorum. Yayımlandığı dönemde bü-
yük olasılıkla okurda böylesi bir ikilem 
uyandırmamıştır. 1910’lu yılları, kimi 
değerlerin korunduğu ancak bir bozul-
manın alıp başını gittiği bir ara dönem 
olarak anlatmış yazar. Dolayısıyla kita-
bı kaleme aldığı zamanları; tüm değer-
lerin topyekûn yittiği, eski İstanbul’un 
esamisinin bile okunmadığı yoz bir de-
vir olarak yorumluyor. Oysa biz yirmi 
birinci yüzyılın insanları için 1940’lar, 
1950 başları; oldukça naif, nostaljisini 
kolayca kurabileceğimiz bir dönem. Ki-
taplar bir tarafa, Yeşilçam’daki İstanbul 
çekimleri buna tek başına yeter. Boğa-
ziçi’nden söz açtığında “Boğaziçi bir 
ceset” diyor Samiha Ayverdi. Kuşkusuz 
haraptı Boğaziçi, kitabın yazıldığı dö-
nemde. Bununla birlikte ahşap ve kâgir 
dokusunu koruyan, yemyeşil bir Bo-
ğaziçi vardı. Samiha Ayverdi, 1993’te 
vefat etti; sonraki yılları nasıl değerlen-
dirdi, tahmin etmek zor değil. Samiha 
Ayverdi; iyi bildiği âdetleri, eski meslek 
erbabını, hele tulumbacıların rekabeti-
ni, külhanbeylerini anlatırken -ancak 
Refi Cevad Ulunay’da rastlayabileceği-
miz- ayrıntılarla değerli bilgiler veriyor. 
Üsküdar’a ayrılan bölümde; yine çok iyi 
bildiği dergâhları, çıraklıktan halifeliğe 
giden yolları, törenleri bütün incelikle-
riyle yansıtıyor.  

 Öte yandan baştan sona elitist bir tavrı 
var yazarın; 1952’deki okurun Fuzu-
li’yi anlamadığını, Tevfik Fikret’i ağır 
bulduğunu, değerli İstanbul yazarı 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı ise hayatı 
ciddiye almadığı için beğendiğini iddia 
ediyor. Haliç’ten söz ederken Hüseyin 
Rahmi’nin âdeta ruh üflediği kenar 
mahallelerde yaşayan yoksul kadınları 
da horgörüyle işliyor. Yazarın Batı kar-
şıtlığıysa bir siyasal düşünce sınırları-
nı aşıp apaçık bir hasımlık bildirisine 

dönüşmüş. Kitabın sıkıntılı yanlarını; 
yazarın sözünü açtığı semti bir tarafa 
bırakıp sayfalar boyunca siyasi düşün-
celerini, insanların kökenleri üzerin-
den üstten bakan elitist bir tavırla or-
taya koyuşuyla veya anlattığı semti ne 
kadar yerli ne derece Batılı olduğuyla / 
kaldığıyla ilişkilendirme ‘takıntı’sıyla 
ilişkilendirmek olası. Burada pek yap-
madığım bir yöntemi devreye sokup 
yazardan kısa alıntılar yapacağım. Aksi 
hâlde yazarın tutumunu abarttığımı 
düşünebilirsiniz.

“Siirtli hamal topluluğunun mahalleler 
teşkil eden hoyrat kalabalığı, yaşadığı 
şehri istihfaf ederek, yalnız ve yalnız 
doğup büyüdüğü memleketin hayat 
şartlarına ısrarla sadakat gösterdiği 
için, yayıldığı semtin içtimaî seviyesini 
de alaşağı ederdi.”

“Beyoğlu’nun kırk sene evvelki halini 
yazmaya neden özenmeli? O eskiden de 
bizim değildi; şimdi de öyle.”

“Marmara’nın bağrında açan bu kokulu, 
renkli taravetli çiçeklere (Adalar’dan 
söz ediliyor Ö. A) Bizans’ın yüz karası 
diyebiliriz.”

Kitapta daha ağır ifadeler de var, örnek-
lerin yeterli olacağını düşünüyorum. 
Aslına bakılırsa yazarın edebî anlayı-
şıyla koşut bir bakış açısını İstanbul’u 
ele alırken kitaba bütünüyle taşıdığı 
söylenebilir. İstanbul Geceleri; kusurla-
rına, yazarın dışarıda bıraktıklarına ve 
bir kenti anlatırken bunca ayrıştırıcı 
yaklaşımı ısrarla yinelemesine rağmen 
dili, atmosferi ve kimi ayrıntılarıyla 
okunmaya değer bir kitap. Yine de kimi 
okurda belirttiğim nedenlerle, özellik-
le de İstanbul’dan sık sık uzak düşülen 
dağınıklığıyla bir ölçüde düş kırıklığı 
yaratabilir. En azından bana yaşattığı 
deneyim böyle oldu.


