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Sâmiha Ayverdi’nin ilk okuduğum kitabı İstanbul Geceleri’ydi ve 
henüz on dört yaşındaydım. Ayverdi Ailesi ile tanışmam ise biraz 
daha önce, gazeteci ve yazar olan babam dolayısıyla olmuştu. Daha 
sonra evlilik yoluyla aileye girişim ve 1975-79 yılları arasında İs-
tanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyuşum, 
Sâmiha Ayverdi’nin 1993 yılında vefatından sonra kurulan Ay-
verdi Enstitüsünde çalışmaya başlayışım onu daha iyi tanımamı 
ve anlamamı sağladı. Bu sebeple Türk Dili dergisinin 2019 Kasım 
tarihli 815. sayısında Ömer Ayhan tarafından kaleme alınan “Ara-
da Kalmış Bir Anlatı: İstanbul Geceleri” başlıklı yazıda yer alan ve 
kanaatimce tashihe muhtaç bazı noktalara sırayla temas etmeyi 
uygun buldum.

Ömer Ayhan Beyefendi, yazısının başında “baştan sona siyasi 
tercihlerle ilerleyen bir kitap” ifadesini kullanıyor. Sanırım bu-
rada doğru ifade, siyasi tercih değil; hayat görüşü ya da Sâmiha 
Ayverdi’nin kendi ifadesiyle “yürek yanığı” olacaktı. Zira Sâmiha 
Ayverdi hayatının hiçbir devresinde siyasetle ilgilenmemiş ancak 
memleket meseleleriyle, millî davalarla alakadar olmuş ve bu ko-
nuda kalem oynatmıştır. Siyasi partilerle alakası, bir vatandaşlık 
görevi olan oy verme mükellefiyetini yerine getirmekten öteye 
gitmemiştir. Hatta memleket meseleleri hakkında kaygı, endişe 
ve temennilerini dile getirmek için siyasilere, devlet adamlarına 
yazdığı mektuplarda bunu özellikle belirtmiştir. 18.11.1976 tari-
hinde devrin başbakanı Süleyman Demirel’e yazdığı mektupta yer 
alan “Muhterem Beyefendi; bendeniz şahsen, herhangi bir siyasi 
menfaat, bir maksat ve emelin adamı olmamaklığım dolayısıyla 
burada bazı naçizane düşüncelerimi de rahatlıkla arz eylemeyi bir 
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vatan ve iman borcu bilmekteyim. Şöyle ki: Memlekete hizmet mevzusun-
da fedakâr ve faydalı olmuş ve olmakta bulunmuş vatandaşların ‘particilik’ 
hırs ve endişesiyle hizmet sahalarından alınmalarının memleket ve mil-
let yararına aykırı olduğu inancındayım.” ifadesi sanırım bunun güzel bir 
örneğidir.1

İlerleyen satırlarda, olumsuz manada kullanmadığını söylese de Ömer 
Ayhan Beyefendi’nin eser hakkında “tuhaf” sıfatını kullanmasına gelince, 
dilerseniz bu kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamına baka-
lım: “1. Acayip. 2. Şaşılacak, garip. 3. Güldürücü. 4 Gülünç. 5. Anlaşılmaz. 6. 
Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.” Ardından eserin “sıkıntılı” tarafla-
rı olduğu belirtilerek bilinçli bir seçimle türler arasında dolaşıldığı, günü-
müzde böyle bir kitabın yazılamayacağı, yazılsa bile neredeyse “arkaik bir 
anlatım” denebileceği belirtiliyor. Arkaik kelimesinin Kubbealtı Lugati’nde-
ki anlamları ise şöyle: “1. Eski ve ilk dönemlere ait, klasik çağ öncesi eser 
vb. 2. Eski Çağ özelliğini taşıyan, Eski Çağ eserlerine benzetilerek ve eskileri 
taklit yoluyla yapılan. 3. Kullanıldığı zamandan daha eski bir döneme ait 
kelime ve cümle yapısı özellikleri taşıyan.” Osmanlı Devri’nin son dönemi-
ni anlatan bu kitap için arkaik ifadesi bence biraz mübalağalı kaçmış, nos-
taljik ya da o devrin diliyle yazılmış denilebilirdi. “Sıkıntılı” ve “tuhaf” ke-
limelerinin ise Türk edebiyatına elliye yakın eser kazandırmış, mütefekkir 
ve mutasavvıf yönü de olan seçkin bir edebiyatçının -tek kitabı üzerinden 
bile olsa-değerlendirilmesinde uygun düşmediği kanaatindeyim. 

Daha sonra, ilk baskının ön sözünü yazan Mithat Perin’in Levent’te otur-
masına vurgu yapılarak şahısların hayat görüşlerinin oturdukları semtler-
le ilişkilendirilmesini de çok doğru bulmuyorum. Ancak Kitâb-ı Mukaddes 
ve Kur’ân-ı Kerim benzetmelerinde mübalağa olduğu fikrine ben de katılı-
yorum fakat ikinci baskıda yer alan, Nihad Sâmi Banarlı imzalı takdimden 
de söz edilmeliydi ki kendisi lise yıllarımda o mükemmel edebiyat kitapla-
rını okuduğumuz ve sahasında değerli hizmetleri olan önemli bir edebiyat 
tarihçimizdir.

Ardından yazarın siyasi ve bilinçli bir kararlılıkla Osmanlı Türkçesini ter-
cih ettiği meselesi geliyor ki bu, Sâmiha Ayverdi’nin yaşadığı zaman dili-
minin Türkçesidir yani kendiliğinden gelişen bir durumdur. Ayrıca günü-
müzde açılan Osmanlı Türkçesi kurslarının değişik hayat görüşüne sahip 
çok sayıda ve yaş grubunda insan tarafından ilgi gördüğü göz önüne alı-
nırsa bunun siyasi değil, entelektüel bir tercih olduğu daha iyi anlaşıla-
caktır. Yüzyılların ilim ve kültür birikiminin Osmanlı Türkçesi ile kaleme 
alındığı düşünülürse bu hazineden faydalanmak için Osmanlı Türkçesini 

1 İsmet Binark, Sâmiha Ayverdi’nin Mektupları, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2002, s. 447.
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öğrenmenin şart olduğunu da bilmek gerekir. Burada küçük bir parantez 
açmak isterim. 1975 yılında girip 1979 da mezun olduğum İstanbul 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Osmanlı Türkçesini Faruk 
Kadri Timurtaş, Muharrem Ergin gibi duayen hocalardan öğrendik. Bu-
nunla da kalmayıp Göktürk ve Uygur alfabesini de çalıştık. Zira Türklerin 
tarih boyunca çeşitli alfabeleri olmuştu. Demek istediğim odur ki Osman-
lı Türkçesi kullanmak ya da öğrenmek; asla bir eksik değil, bir ayrıcalıktır. 
Mehmet Kaplan Hoca’mın mezuniyet tezi konusu olarak yeni harflere çev-
rilmek ve incelemek üzere verdiği Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupla-
rı’nı tez hocam Zeynep Kerman ile çalışırken bu konunun ne kadar önemli 
olduğunu daha iyi anlamıştım. 

Dil meselesine gelince… Sâmiha Ayverdi’nin yaşadığı devir ve yetiştiği en-
telektüel muhit göz önüne alındığında kullandığı dil yadırganmamalıdır. 
Dolayısıyla bu duruma siyasi bir tercih damgasını vurmak doğru değildir. 
Zira dil, siyasete malzeme edilemeyecek kadar önemli bir birlik, milleti 
millet yapan unsurlardan biridir. Sâmiha Ayverdi’nin ancak yürek yanığı, 
endişesi ve üzüntüsü ile bu konuda kalemiyle yaptığı mücadeleden bah-
sedilebilir ki makaleleri incelendiğinde bu durum daha açık görülecektir. 
Böylece maalesef zaman içinde dilimizin yanlış müdahalelerle fakirleşerek 
nesillerin birbirini anlamama meselesi ortaya çıkınca biz de Ayverdi Ensti-
tüsü olarak son on beş yıldır yayınladığımız kitaplara dipnot şeklinde keli-
me anlamlarını ekleyerek genç kuşakların Sâmiha Ayverdi’yi ve dünyasını 
daha iyi anlamasını sağlamak istedik. 

Sonraki tenkit ise Sâmiha Ayverdi’nin Batı’ya hep olumsuz baktığı yö-
nündedir. Evet, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Harbi, İstanbul’un İşgali, 
ekalliyetlerin Avrupa’nın kışkırtmasıyla türlü ihanetlerine bizzat şahit 
olmuş asker kızı Sâmiha Ayverdi Batı’ya tepkilidir ama bu tepki asla onu 
asrın icaplarına ve Batı’nın ilim ve fennine bigâne kalmaya itmemiştir. Bir 
yazarı, özellikle prensiplere taalluk eden konularda değerlendirmek için 
birçok eserini incelemek gerektiğini düşünenlerdenim. Eğer Sâmiha Ay-
verdi’nin gezi notları, mektupları, makaleleri incelenirse görülecektir ki 
Florence Nightingale onun için bir kahramandır; birçoğumuzun adını bile 
duymadığı İngiliz mistik yazar Evelyn Underhill’in adına, gene onun Lond-
ra’da tedavideyken yazdığı mektuplardan birinde rastlarız. Gene birçok Av-
rupalı ilim ve fikir adamıyla saygı dolu yazışmaları mevcuttur. Ömer Ayhan 
Beyefendi’nin dile getirdiği bir husus da İstanbul Geceleri’nde sinemaya yer 
vermemesidir ki bu, onun sadece şahsi bir seçimi olup Batı karşıtlığıyla ala-
kası yoktur; zira daha çok, sessiz sakin çalışmayı seçen ve eğlenceyle pek 
alakası olmayan bir yapıya sahiptir. O, çok sevdiği âdeta muhibbi olduğu 
Osmanlı’yı sırasında ve de objektif bir değerlendirmeyle çok sert eleştir-
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mekten geri kalmazken Batı’nın ilmî disiplini, tekniği, kendi değerlerine 
saygı duyuşu ve buna benzer konularda hakkını vermekten de geri durmaz. 

Sayın yazarın “bindiği dalı kesmek” diye nitelediği, Sâmiha Ayverdi’nin 
kendi kendisini ikaz ettiği ifadelere gelince… Yirmi beş sene önce Türk 
Edebiyatı dergisinde “Kellimini Yâ Hümeyrâ” başlıklı, İstanbul Geceleri’ni 
konu alan yazımdaki şu satırlarla temas etmek isterim: “İstanbul’un en 
karakteristik semtlerini yetmiş seksen sene evvelki hâlleriyle anlatan bu 
kitabı hangi kategoriye sokmak gerekirdi? Hatıra mı fikir ve duygu yük-
lü bir şehir tanıtımı mı? Bilemiyorum. Ancak anladığım bir şey varsa o da 
Türkçeyi nakış gibi işleyen bu usta muharririn o muazzam fikir ve irfan 
hamulesiyle yüklendiği bir büyük vazifesi olmalıydı. Gönlünün derinlik-
lerinde taşıyarak, en küçük fırsatta gün ışığına çıkarıp bereketli ırmaklar 
misali gürül gürül akıttığı bir feyzle yüklüydü. Her fırsatta söylediği gibi, 
bu dünyaya keyif çatmak için gelmemişti. Görüp yaşadıklarını, emin ağız-
lardan işittiklerini, daha sonraki nesillere aktarmayı ibadet bilmiş olmalı 
ki dantela gibi örülmüş, sağlam çatılı cümlelerin arasında, yürek yanığını 
hissetmemek mümkün değildi. İstanbul’un artık birçoklarımızca malum 
olmayan, kaybedilmiş güzelliklerini ve semtlerini dile getirirken öyle geri 
dönüşler ve derine dalışlar vardı ki bu satırları yazanın zengin iç dünyasını 
gözler önüne seriyordu… İstanbul’un ikliminde, unutulmuş coğrafyasında, 
birbirinden ehemmiyetli özelliklerini ön plana çıkararak yapılan bu fikir 
ve his yüklü gezinti, zaman zaman muharririn kendisine yönelttiği ikaz-
larıyla kesintiye uğruyordu. Bunlar, daima sözün maksadı olan İstanbul 
ufuklarının dışına çıkıp değişik iklimlerde kanat çırpmak istemesinden 
kaynaklanıyordu. İşte Süleymaniye bahsinde; medrese ve din âlimlerinin 
Osmanlı’nın son zamanlarında kaybettiği irtifa meselesine gelinir ki Sâmi-
ha Ayverdi adlı Osmanlı muhibbi, gözü gönlü açık kadının yüreğinde duy-
duğu en büyük yaralardan biridir ve söz mecra değiştirir. Ardından yazarın 
kendi kendine ikazı gelir. Şöyle ki: “Ey, söz topunu İstanbul ufuklarından 
uzağa kaçıran kadın! Çabuk ona bir sille vur ve tekrar Süleymaniye semti-
nin ortasına düşür. Zaten şu âdemoğlunun dilinde eğri doğru türlü vasıflar 
kazandın, bir de kızıp mızıkçı demesinler.” Şunu da belirtmek isterim ki be-
nimle konuş demek olan “Kellimini Yâ Hümeyra” hitabını Hz. Muhammed, 
manevi âleme fazlaca daldığı zaman kendisini dünya planına döndürmesi 
için zevcesi Hz. Ayşe’ye söylermiş. Sâmiha Ayverdi’nin Boğaziçi’nde Tarih 
adlı eserinde de sıkça yer alan bu tatlı ikazlar, bana bu anekdotu hatırlat-
mıştı. Çok hoş ve ustaca bir ifadeyle sıkça tekrarlanan bu kendi kendini 
ikazlar kanaatimce esere tatlı bir hareket kazandıran güçlü bir üslup özel-
liğidir.
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 Sayın Ömer Ayhan’ın “baştan sona elitist bir tavrı vardır yazarın” ifade-
sine temas etmek gerekirse... Öncelikle elitistin sözlük manasına bakalım. 
Kubbealtı Lugati’nde “elit” kelimesi, “seçkin, güzide, mümtaz” diye karşılık 
bulmuş. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde ise “elit”, sadece “seçkin” 
olarak anlamlandırmış. İki sözlükte de “elitist” geçmiyor. Ancak çeşitli 
internet kaynaklarında “elitistlik”in çeşitli tarifleri olup kısaca “seçkincilik” 
diyebileceğimiz, çoğunlukla müspet anlamlar yüklenerek yer almaktadır. 
Asıl itiraz noktam ise Balat bahsinde geçen Siirtli hamalları ve mahallenin 
kadınlarını tasvir ederken Sâmiha Ayverdi’nin üslubunun bir “hor görü” 
olarak nitelenmesindedir. Aynı zamanda bir mutasavvıf olan Sâmiha Ay-
verdi, hayatının hiçbir devresinde ve kitaplarının hiçbir cümlesinde kim-
seyi hor görmemiştir; zira onun hayat görüşünde, hor görme diye bir kav-
ram yoktur. Onun derdi; memlekete faydalı olmak, insan yetiştirmek ve bu 
yolda kalem ve nefes tüketerek durmaksızın çalışmaktı… Asabiyet ve has-
sasiyeti asla şahsi planda değildi; mücadelesi ise sadece prensipleri uğruna, 
bugün maalesef az rastladığımız bir seviye ve edep çerçevesindeydi. İster-
seniz Ömer Ayhan Beyefendi’nin hor görme olarak nitelediği satırlara göz 
atalım: “Eğer bir yolcu, Unkapanı’ndan kalkıp Ayvansaray’a ya da Fener’e, 
Balat’a doğru bu sokakların içine dalacak olsa oralarda neler neler görmez-
di. Birbirine saldırmaya hazırlanmış iki kedi gibi kafa kafaya vermiş çarpık 
ve çürük evlerin kadını, tenceresi ateşte dibi tutsa çocuğu beşikte ağlamak-
tan morarsa da gene komşusu ile kapı önünde, ya cumbadan cumbaya de-
dikodusunu eder, söyleşir, konuşur, bazen dalaşır, bozuşur, küfreder, ölün-
ceye kadar yüz yüze bakmamaya yemin etmişken üç gün geçmeden barışır, 
belki de daha ileri bir anlaşma ile dostluk aşını kepçeler olurdu… Kenar 
mahallenin kadını, hemen hemen erkeği kadar küfür de bilirdi amma ci-
varda, bu korkunç sağanağa uğramamak için onun hışmından kaçanlar 
da eksik olmazdı. Ne ki evinde kadın kadıncık oturanı, konu komşu işine 
karışmayanı, bir kelime ile başı başına uymayanı da o hiç çekemezdi. Bun-
ların adı, eğer biraz hâlli vakitli iseler, ‘ne oldum delisi, sonradan görme, 
soğuk nevale, burnu büyük’tü. Berikiler için de bunlar; ne söyleseler karşı-
lık verilmeyecek, ne yapsalar mukabele edilmeyecek bir şerli idi. Bu şerlile-
rin çocukları bahçelerine mi girmiş, eriklerini kayısılarını mı çalmış, yoksa 
kuyunun çıkrığına asılıp kovayı mı koparmış yahut kadın inadından çöp 
tenekelerini getirip kapılarının önüne mi dökmüş ses çıkarılmaz, cevap ve-
rilmezdi. Şayet evin genç kızı toyluğundan bir karşılık vermek istese anası: 

-Aman kızım, çirkefe taş atma… diye derhâl yetişip kızını sustururdu.” 2 

Bu satırlarda hor görme değil, keskin bir gözle teşhis ettiği olumsuzlukları 
okuyucuya aktarma vardır ki o, folklorik bir malzeme olarak kabul ettiği 

2 Sâmiha Ayverdi, İstanbul Geceleri, 10. bs., Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2018, s. 142.
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Sulukule çingenelerinin meşhur kavgalarını da romancı gözüyle seyretmiş 
ve yazılarında bu renkli atışmaya yer vermiştir. Gene yazılarında yer ver-
diği bir çingene kızı Şeref Nur vardır ki Sâmiha Ayverdi ile kendi ailesi ara-
sında doğan dostlukları hayat boyu devam etmiş; hatta onu, çocuklarının 
hamamda gerçekleşen sünnet düğününe davet etmişler, o da kendilerini 
kırmamak adına meşrebine uymayan bu eğlenceye hediyesini alarak icabet 
etmiştir. Eğer tabiatında kendi kalıbına uymayan insanları hor görme isti-
dadı olsa böyle yapar mıydı?

Ömer Ayhan Beyefendi’nin ifadesiyle kitaptaki Batı karşıtlığını ben bir ta-
kıntı olarak görmüyorum. Zira şahsen de çok yakından tanıdığım Sâmiha 
Ayverdi; takıntıların değil, bir misyon ve yürek yanığının sevk edişiyle 
yazan bir entelektüeldi. 87 senelik ömre çeşitli türlerde, elliye yakın eser 
sığdırıp insan yetiştirme ve tasavvuf alanında da öne çıkmış bir insanın 
takıntılarla işi olmaz, olamaz. Kanaatimce bir yazarı -hele hele bu derece 
velut ( üretken) bir yazarı- sadece bir eseri değil, en azından birkaç eseri 
çerçevesinde değerlendirmek gerekir. İstanbul Geceleri; kusurlarına, dışarı-
da bıraktıklarına ve bir kenti anlatırken bunca ayrıştırıcı yaklaşımı ısrarla 
yinelemesine rağmen dili, atmosferi ve kimi ayrıntılarıyla okunmaya de-
ğer bir kitap.” derken gene de kendisinde bir düş kırıklığı olduğunu ifade 
ederek yazısına son veriyor Sayın Ömer Ayhan.

Birçok fikrine katılmasam da bu değerli kitabı gündeme getirdiği için ken-
disine teşekkür ediyor ve Sâmiha Ayverdi’nin gencecik bir hanımken kıyı-
da köşede yazıp neden sonra ortaya çıkardığı mensur şiirlerinden biriyle 
satırlarıma son veriyorum: 

“Herkes bu meydana bir zafer için gelir; ben ise sade sana yenilmek için gel-
dim.

Bu dünyada herkesin bir iddiası vardır; benim ise senin fermanından başka 
bir icazetim yok. Ama bunu kimseye anlatamıyorum; kimsede bunu bilme-
ye istek yok.

[…]

Evet dostlarım, ziyanı yok, beni anlamayın, iftira edin, vehminiz kalıbı-
na dökün, çekiştirin, zanlarınız teknesinde yoğurun; hepsi de helal olsun. 
Hatta izin verin, bu mezat olan, yağmalanan varlığın her parçası bir elde 
kalırken, ona sizinle beraber ben de pey süreyim! Ama şuna inanın, şunu 
bilin ki, herkesin bir zafer için geldiği bu meydana, ben sade ona yenilmek 
üzere gönderildim.” 3

3 Sâmiha Ayverdi, Yusufcuk, 4. bs., Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2011, s. 15.


