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“… İstanbul işte budur. Nereye bakarsak bakalım,
hangi ufuklara hasret çekersek çekelim, biz İstanbul’ da
ve İstanbul’ la göreceğiz. Bütün tarih boyunca bu hep
böyle oldu. Son beş yüz yılın hikâyesi, bir şehrin terbiyesi ve tebcilinden başka nedir? Şiirden, sanattan, muaşeretten dine kadar her şeyde İstanbul’un payı vardır.
O bizim hakikî ruh mîmarımızdır.”
Ahmet Hamdi Tanpınar

Fotoğraf: Ara Gürel

Takdim

Mekânsal nitelikleriyle birlikte, toplumu tarih, kültür
ve manevi değerleriyle yaşatan, medeniyet sahnesine çıkaran bir fenomendir şehir. Tıpkı okunmayı bekleyen bir kitap gibi, geçmişi aydınlatan, geleceğe yön veren pasajlarla
doludur. Havasına suyuna kanmayana, göğüne dalıp gitmeyene, Sokaklarında kaybolmayana anlatmaz hikâyesini.
Büyük edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar, şehrin sırrına vâkıf olan ender şahsiyetlerden. Özgün düşünce
dünyasıyla, farklı duruşuyla, makale, roman, hikâye ve şiirleriyle edebiyat tarihimizde kalıcı izler bırakmış son derece
önemli bir münevver. Ama en çok da İstanbul sevgisinin,
şuurunun oluşmasına katkı sağlayan ölümsüz yapıtların banisi olarak tanırız kendisini. Hakkında, şehir divanının şârihi dense yeridir.
Antik Çağlardan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar medeniyet hazineleriyle bezenmiş İstanbul’u, bünyesinde muhafaza ettiği büyülü bileşkeyi dupduru yansıtan bir ayna
olarak tasvir eder Tanpınar. İstanbul, zamanın tezgâhında
biçimlene biçimlene en nihayet gelip hünerli Türk’ün örsüne düşmüş, onun ahenkli sesler veren çekiciyle eşi bulunmaz bir estetik forma kavuşmuştur. Ona göre millî hayatın
kökleriyle beslenen bu kıymetli mücevherin, İstanbul’un esrarını çözmedikçe, kendimizi tanımamız da, bulmamız da
mümkün değildir.
Yarımadayı boylu boyunca içine alan silüet Türk İstanbul’unun bercestesidir, şehrin doyumsuz güzelliğini ifşa
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ederken, yedi tepeden yükselen mimari ilahi musikisiyle
ruhlarımızı titretir. Tanpınar, üstadı Yahya Kemâl gibi, bize
kendi tarihimizi her an hayal ettiren bir sanat olarak tasvir
eder İstanbul’u, bu sanat, aynı zamanda maziyi dirilten mucizenin ta kendisidir. Zira Tanpınar, medeniyet değişimini
en şiddetli boyutlarda yaşayan bir kuşağın temsilcisidir. İstanbul bir boyutuyla, geçip gitmekte olan bir medeniyetin
savunulmasında güçlü bir dayanak, belki de son burçtur.
Ancak kendi geleceğimizin ve estetiğimizin yegâne ufku da
İstanbul’dur. Yani içimizde geçmişin özlemlerini depreştirdiği kadar, geleceğin ışıklarını da yakar, umudun şehridir o.
Bana göre, Tanpınar’ı diğer aydınlardan ayıran en önemli
hususlardan biri, gelenek ve modern arasında kalmışlığın çelişkilerini, çatışmalarını yansıttığı eserlerinde şehri, mekânı
bir fon olarak kullanma başarısıdır. Yıkıcı bir değişimin
yarattığı fiziksel veya manevi sıkışmışlıktan kurtuluş, yine
şehre yüklediğimiz anlamda, onun mekânlarıyla kuracağımız samimi ilişkide saklıdır.
Elinizdeki bu çalışma, eserlerinde şehirle insan, insanla
mekân, mekânla kültür arasındaki münasebeti verimli bir
tartışmaya dönüştüren Ahmet Hamdi Tanpınar’ın doğumunun 120. yılı münasebetiyle yayımlandı. Bu vesileyle
merhumu rahmetle yad ediyorum. Fatih Belediyesi olarak,
İstanbul âşığı bu kıymetli münevverimiz gibi, şehre dokunmuş diğer pek çok yazar ve şairlerimizin de, genç nesillere,
tüm İstanbullulara tanıtılması için yayın ve etkinlikler yapmayı sürdüreceğiz.
Başta kitabımızın yazarı Prof. Dr. Mehmet Samsakçı’ya
olmak üzere, kitabın yayıma hazırlanmasında emeği olan
bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, keyifli okumalar diliyorum.
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Önsöz

Ahmet Hamdi Tanpınar, şahsiyeti ve estetiği üzerinde
büyük ve yapıcı etkisi olan beş şehri anlattığı aynı isimli
kitabının yeni baskısının önsözünde - 25 Eylül 1960’ta kaleme alındığına göre hemen hemen vefatından 4 ay önce şöyle diyordu:
“Beş Şehir’in asıl konusu, hayatımızda kaybolan şeylerin
ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.
İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz.”
Aynı cümlenin biraz devamında da “… onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevî çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur” demesi, yazar
için şehrin, şehirlerin ne mânâ ifade ettiğini açıkça ortaya
koyar. Evet, Tanpınar eskiyi, eskide kalanı ne kadar seviyor
ve eski hayat değerleri ve unsurlarının gidişinden ne kadar
ıstırap duyuyorsa bir o kadar da yeniye bağlıdır. O, Türkiye’de yaklaşık son 250 yıldır yapıldığı gibi bu iki dünyadan
birisini sevmenin diğerine düşman olmak anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini bilen bir entelektüeldir. Bir insanın, mensubu olduğu milletin tarihini, kültürünü yapan
unsurları, meselâ itikadını, zevkini, estetiğini ve yaşama üslûbunu günden, şimdiden kopmaksızın ve istikbâl ufkunu
kaybetmeksizin sevmenin ve bilmenin altın anahtarını bulmuş yazarlardandır.
1699 Karlofça Antlaşması’nda başladığı kabul edilen gerileme ve çekilmenin, Tanzimat’tan sonra ivme kazandığı
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Önsöz

müşahede edilen kültür değişmelerinin, en geniş mânâsında
yabancılaşmanın, çeşitli toplumsal travmaların millet hayatında ne kadar büyük problemlere sebebiyet verdiğini pekâlâ
gören Tanpınar, zaman zaman “Türkiye! Beni yedin!” diye
isyan etse de hayatı boyunca Türkiye’yi ve Türk insanının
mâzi, hâl ve istikbalini düşünmekten, düşündürmekten ve
yazmaktan geri kalmamıştır.
“Bir medeniyetin bir millette aldığı çehre” olarak tanımladığı kültürü en çok şehirde, şehirlerde gören ve duyan yazar,
hocası Yahya Kemal gibi İstanbul’u, Türk-İslâm zevk ve estetiğinin bir şâhikası olarak görüyor, okurlarına, talebelerine
bir ufuk olarak İstanbul’u gösteriyordu. Bugün Yaşadığım
Gibi isimli derleme kitapta yer alan şehir ve İstanbul merkezli yazılarından başka Beş Şehir’de İstanbul’u da anlatmış
hatta en revnaklı ve özenli satırlarını İstanbul’a ayırmıştır.
Yazarın Doğu ile Batı arasında sıkışıp kalmış bir cemiyet
için sentezin imkânsız olmadığını gösteren ilk ve yarım kalmış romanı Mahur Beste, Mütareke İstanbul’unu anlattığı
Sahnenin Dışındakiler,
hâzâ bir İstanbul romanı
olan hatta bir röportajda
“asıl karamanları İstanbul ve musikimizdir” dediği Huzur, nihayet son
ve yarım kalmış romanı
Aydaki Kadın’da dekor
hep İstanbul’dur. Türk
dilinde kaleme alınmış
en başarılı ironilerden
birisi olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü de vak’aları İstanbul’da geçen romanıdır. Fakat bu kez içi
boş bir modernliğin, yeFotoğraf: Ara Gürel
nilik iptilâsı ve gelenek
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düşmanlığının, bir zevk inkırazının yaşandığı dönemlerin
eleştirisi mahiyetinde…
Fakat İstanbul’u uzviyetinde yaşayan, bu muazzez ve mukaddes beldeyi bütün halkı, halkının konuştuğu Türkçesi,
surları ve sarayları, camileri ve dergâhları, çeşmeleri ve sebilleriyle; Boğaz’ı, güneşi ve lodosuyla, kısaca herkesi ve her
şeyiyle seven Tanpınar, bu saydığımız eserleri haricinde de
meselâ Edebiyat Tarihi’nde, Yahya Kemal monografisinde,
herhangi bir makale ya da denemesinde, hatta bir dersinde,
bir anket ya da röportaja verdiği cevapta ansızın anabilir.
Aynı şekilde bu Şehr-i Azizi, fikrinin mahreci veya fonu hâlinde sunabilir. İstanbul’u en güzel bir kıyas unsuru hâline
getirebilir. Evet, Tanpınar, bahsi İstanbul’a getirmenin, onu
İstanbul’la açmanın ve toplamanın mahir üstatlarındandır.
Kadın da Tanpınar’a göre İstanbullu olduğu ve İstanbul
Türkçesiyle konuştuğu için güzeldir. Zira İstanbul, bize has
bir güzelin ve güzelliğin beşiği, aynasıdır O’na göre.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, en güzel, selis ve artistik bir
Türkçe ile çeşitli veçhe ve cepheleriyle anlattığı, çizdiği İstanbul’a dair şimdiye kadar bazı mevzî çalışmalar yapılmışsa
da konu etraflıca irdelenmiş, işlenmiş, çalışılmış değildir.
Türkiye’nin bir tane İstanbul’u ve Türkçe’nin bir Tanpınar’ı
olduğu hesaba katılırsa bu gecikmenin kültür hayatımız ve
edebiyatımız için ne büyük bir kayıp olduğu kolayca anlaşılır. İşte elinizdeki kitap böylesi bir gecikmişliğin telâfisi,
böylesi bir boşluğun doldurulması gayesiyle kaleme alındı.
Bu itibarla Tanpınar’ın İstanbul’unun belki de yarısından
fazlasını teşkil eden Türk İstanbul’un en mühim semti olan
Fatih’in, Fatih Belediyesi’nin kitaba hâmilik edişi, bu çalışmayı sahiplenişi her türlü takdir ve şükranın üzerindedir.
Şehzadebaşı’nda doğmak ve ömrünün büyük kısmını
İstanbul’da geçirmek, dahası İstanbul’da olmadığı zamanlarda da bu şehri özlemek hasebiyle bir İstanbul çocuğu ve
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yazarı olan Tanpınar’ın doğumunun 120. yılına bir armağan olmak üzere hazırlanan kitabın plânına gelinecek olursa:
Elinizdeki çalışmada evvelâ şehir, insan ve mekân üzerine - çalışmaya bir zemin, bir fon olması gayesiyle - bazı
dikkatler sunulmuş, insanın sadece gündelik ve pratik değil ontolojik bir tarafı da olan şehrin, şehirlerin anlamı üzerine gidilmiştir. Ardından Türk Edebiyatında İstanbul’un
ne kadar ve nasıl ele alındığı kalın çizgilerle verilmiş, yine
Türk Medeniyetinin bir hülâsası, zirvesi ve en güzel aynası
olan İstanbul’un mânâsına dair bazı dikkatler sunulmuştur.
Bununla da yazarın, kendisine ve estetiğine bir “ufuk” olarak niçin İstanbul’u seçtiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Bu
ilk bölümde ayrıca bir şair ve yazar, estet ve kültür adamı
olan Tanpınar’ın İstanbul’una girmeden önce bir birey, hepimiz gibi bir insan olarak yazarın - o çok sevdiği tabirle şahsî macerasında şehrin payı ve tesiri aranmıştır.
Bu girizgâh mahiyetindeki bölümden sonra Tanpınar
külliyâtında çeşitli cepheleriyle İstanbul’u ortaya çıkarabilmek için de sırasıyla
•

Hiç Yazılmamış Kadar Güzel ve Müstesna Bir Şiir: İstanbul’un Doğası

•

Tanpınar Külliyâtında Fetih ve Fatih…

•

Türk İstanbul (Tarihî Yarımada)

•

Boğaziçi Medeniyeti

•

Kozmopolit Bir Belde: Pera (Beyoğlu)

•

İstanbul Mimarîsi ve İmarı

•

İşleyen ve Yaşayan İstanbul: (Çarşılar, Pazarlar, Kahveler…)

•

İşgal İstanbul’u (Mütareke Seneleri)

•

Bir Rüyadan Arta Kalmanın Hüznü: Eski ve Yeni İstanbul

şeklindeki başlıklar altında bizim yorumlarımızla birlikte,
görseller eşliğinde Tanpınar külliyatını oluşturan çeşitli formlardaki eserlerden yapılmış alıntılar sunulmuştur.
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Çalışmanın hemen tamamında görüleceği gibi bütün tespit, yorum ve dikkatler, Tanpınar’ın gördüğü, gözlemlediği, tek kelimeyle yaşayıp yazdığı veya anlattığı zamanların İstanbul’una ait görsellerle beraber verilmiş, bu
sayede okurun gözünde ve muhayyilesinde Tanpınar İstanbul’unun daha canlı ve kalıcı bir biçimde belirmesi hedeflenmiştir. Doğrusu Tanpınar’ın anlattığı ve yorumladığı mekânların, semtlerin, peyzajların eski resimleriyle
beraber bugünkü hâllerini gösteren fotoğraflarını da vermek, bu sayede kaybedilen veya Tanpınar’ın zamanına göre
çok daha iyi durumda olan, onarılan, kazandırılan yapı ve
mekânları günümüz okuyucusunun ilgisine sunmak mümkündü. Fakat biz esas olarak okuyucunun, yazarın dünyasına dâhil, vizyonuna şahit ve tecrübesine ortak olmasına
gayret ettik. Bu yüzden de eski resim ve fotoğrafları kullanmakla iktifa ettik. Bu fotoğraflar değişik koleksiyonlardan derlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye İstanbul Resim Fotoğraf & Video Galerisi - Turkey Istanbul Pictures
Photos & Videos Gallery, Eski İstanbul Fotoğrafları Arşivi, Encümen Arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi Fotoğraf Koleksiyonu, Tanpınar’ın şahsî resimleri için İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Arşivi, Imperial War Museums, şu an Marmara
Üniversitesi katalogları içinde yer alan Taha Toros Arşivi
başlıca kaynaklarımız oldu. Ayrıca eski İstanbul fotoğraflarının paylaşıldığı kişisel veya kurumsal bazı sosyal medya
hesaplarının zengin arşivlerini de kullandık. Bütün bu kurum, grup ve kişilere bu cömertçe paylaşımlarından ötürü
müteşekkirim.
Bu kitabın hazırlanması ve neşri aşamalarında değerli
tavsiye, yönlendirme ve tavsiyeleriyle Hocam Prof. Dr. Ali
Şükrü Çoruk’un unutulmaz desteği söz konusu olmuştur.
Kendisine çok teşekkür ederim.
En büyük ve edası en çok zevk veren teşekkür ise Tanpınar’ın mahallelerinden, insanlarından, mimarî eserlerinden,
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barındırdığı kültürel hafızadan bahsetmeyi en çok sevdiği
semt olan Fatih’e, Fatih Belediyesi’nedir. Bu itibarla Fatih
Belediyesi Başkanı Sayın M. Ergün Turan’a ve daha fikir aşamasında projeye ilgiyle yaklaşan, yazarını yüreklendiren ve
yapıcı eleştirileriyle kitabın kıvam bulması için gayret eden
Osman Özsoy’a sonsuz teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mehmet Samsakçı
Lâleli, 2021

1. Bölüm
Medeniyet-Edebiyat-Şahsiyet
Arasında Şehir

İlk bakışta ve basitçe “insanoğlu tarafından tarihin farklı
zamanlarında, değişik iklim şartları ve topoğrafik imkân
ve imkânsızlıklar içerisinde yaşamak ve barınmak için inşa
edilen yapı” olarak anlaşılabilecek olan mekân, esasen çok
daha derinlikli bir kavramdır. “Ol-, oluş” anlamına gelen
“kevn” kökünden türetilen ve esasen “oluşun meydana geldiği yer” (Kutluer, 2003: 550) demek olan mekân, insanoğlunun kendisini idrak ve ifade ettiği yaşama alanının adıdır.
“İdrak” çünkü insan mekânla mukayyet ve mekânın tesiri
altındadır. İnsan tarafından inşa edilen fakat insanı fark ettirmeksizin biçimlendiren mekân, (Harvey, 2013: 11) buradan bakıldığında “beşeriyet”in, beşer olmanın çok temel bir
tarafı, hatta gereğidir. Allah’ın sonsuz kudreti ve kuşatılamazlığı biraz da O’nun hiçbir mekân içerisinde düşünülemez, O’na hacim isnat edilemez oluşunda kendisini gösterir.
Zaman konusunda da durum aynıdır. Beşer zamanı idrak
eder fakat ona direnemez, zamanı kullanır fakat zamana
hükmedemez. Bir insanın ya da kolektif mânâda bir toplumun kendisine yaşama olanı olarak tasarladığı mekânın,
bir dışavurum biçimi oluşu ise ayrıca izaha lüzum göstermeyecek bir hakikattir. Sadece geleneğin, “suretin, siretine
şâhittir” düsturu dahi mekânların bu yansıtma kabiliyetini
göstermeye kâfidir.
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Medeniyet-Edebiyat-Şahsiyet Arasında Şehir

Bütün sınırlarına ve sınırlandırılmışlığına rağmen madde
ve mânâ ile, beden ve ruhla, fizik ve akılla mücehhez olan,
kendisine esma ve kalemle yazmak öğretilen, tek kelimeyle
vahye mazhar ve arza halife kılınan insanın kudreti, küçümsenemeyecek, azımsanamayacak raddededir. Ulaşım,
iletişim, üretim vs. alanlarda dünyanın geldiği bilimsel seviyenin, beşerin mücehhez olduğu kudretlerin, yine beşeriyeti hangi noktalara ulaştırdığı malûmdur. İşte bu “ilahî
teçhizât” ve beşerî mesai sayesinde insanoğlunun yaşama
alanları evvelâ pratik ve gündelik, daha sonra estetik bir hâl
almıştır. Her zaman iyiye ve güzele doğru olmasa da özellikle teknik alanda genel anlamda günümüze doğru bir ilerleme kaydetmiş olan insan, mekânı kendi doğasına değilse
de dünyasına uydurmayı bilmiştir. Zamanla inanca ve ihtiyaca göre mekânlar oluşmuş bu mekânlar da şehir dediğimiz organizasyonu teşkil etmiştir.
Roland Barthes şehir için “bir söylemdir; bu söylem de
gerçekten bir dildir: Şehir, sakinleriyle konuşur; biz, içinde
bulunduğumuz kenti konuşuruz; bunu da orada yaşayarak,
orada dolaşarak, ona bakarak yaparız” (1993: 176) derken
yukarıda ifadeye çalıştığımız mekânın, şehrin bir “kendini
ifade ediş” tarzı olduğunu vurgulamaktadır. Şehir, onu kuran cemiyetin, milletin hayat karşısında aldığı vaziyeti, inancını, önceliklerini, hassasiyetlerini, problemlerini çözme biçimini, eğitim ve iletişim tarzını, hayattan beklenti ve hayata
katmak istediklerini en net biçimde veren bir dışavurum, bir
şahsiyet arzıdır. Şehir, ona sahip olanın, onu biçimlendirenin hayattan ne anladığı ve hayata ne anlatmak istediğidir.
Kitabı ve elçisiyle mütekâmil bir sistem ifade eden İslâmiyet’in, bir inançlar ve ilkeler manzumesi olarak evvelâ
Arap yarımadasına, sonra Asya, Avrupa diğer kıta toplumlarına bir medeniyet iddiasıyla gelmesinde maddî ve manevî çok çeşitli unsurlar hisse sahibidir. Fakat şehir ve şehircilik telâkkisi bunların en önemlilerindendir. Nitekim
Batı ve Doğu dillerinde medeniyet, yani “insanî yaşama ve
insanı yaşatma kabiliyet ve meziyeti” de kendisini en çok
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şehirlerde göstermiş hatta medeniyet kelimesi her iki dünyada “şehir” ve “şehirlileşme kabiliyeti” ile ilişkilendirilmiştir. Batı dünyasının küçük nüanslarla medeniyet / uygarlık
karşılığı olarak kullandığı “civilisation” kavramının, “şehir”
demek olan “civita”dan geldiği, bunun da asırlar içerisinde
ve toplumlar arasında küçük farklar göstererek bugün artık
İngilizcede “city” olarak kullanıldığı malûmdur. 19. asırda
Osmanlı münevveri, kavramı Fransızca’dan alırken her zaman yaptığı gibi Arapça’dan, Batı dillerindeki etimolojik
çıkış noktası olan “şehr”in karşılığı bir kelime olarak “Medine’yi seçmiş, buradan da “medeniyet” kelimesini yapmıştır. Esasen İslâm’la şereflenene kadar Yesrib olarak bilinen
ve “din” kökünden türetilen “Medine”nin de “şehir” anlamına kavuşmadan önce “dinli yer, dinin yaşandığı yer” demek olduğunu hatırlamak lâzımdır.
Aklın yolu birdir: İslâm toplumları şehirde yaşayanı ve
şehirlileşeni “medenî” olarak alırken, çölde yaşayana “bedevî”
demişlerdir. Batı dünyasında da aynı şekilde şehirli olan medenî, şehir kültürünü benimseyemeyeni, kuşanamayanı “barbar” olarak görmüştür. İspanyol filozof José Ortega y Casset, “usuller, kurallar, nezaket, aracılık yordamları, adalet,
akıl!” gibi donanım ve meziyetlerin medeniyette toplandığını ve tüm bunlarla amaçlanan şeyin “kenti, insan topluluğunu, topluca yaşamayı olanaklı kılmak” olduğunu belirtir. “O nedenle” der, “saydığım o uygarlık ürünlerinin her
birinin içini inceleyecek olursak, hepsinde aynı özü buluruz.
Gerçekten de hepsinin altında her kişinin diğer kişileri hesaba katma yolundaki kökten ve giderek artan dileği yatar.”
Nihayet düşünüre göre “uygarlık her şeyden önce birlikte yaşama iradesidir.” (Gasset, 2010:106)
Kendisinden önceki Roma İmparatorluğu gibi, İslâm
medeniyeti, bu anlamda birlikte yaşama irade ve kudretinin en iyi aksettiği beldeleriyle dünya tarihinde mümtaz bir
yer edinmiştir. Evvelâ Medine, fetihten sonra Mekke, Kudüs, Bağdat, Kahire, İsfahan, Endülüs ve Anadolu şehirleri,
nihayet İstanbul ve Rumeli’de inşa edilen eserler, pratikle
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estetiğin, heybet ve azametle zarafetin nasıl gözü yormadan
ve hiçbir aşırılık, fazlalık, tutarsızlık hissi vermeden bir araya
getirilebileceğini örnekler.
Genel Hatlarıyla Edebiyatımızda İstanbul

Doğrusunu söylemek gerekirse Yahya Kemal’e kadar gerçek anlamda İstanbul’u bir medeniyet meselesi olarak alan
ve Müslüman-Türk iman ve zevkinin yansıdığı reel bir ayna
olarak gören bir şair çıkmamıştır. Sözü bir kuyumcu titizliği ve sabrı ile işleyen, çok ince ve zengin hayâllerle, geniş
bir vokabüler ve çok oturmuş bir mecazlar, mazmunlar dünyasıyla İstanbul ve semtleri hakkında bugün için de hayranlıkla okunan mısralar yazan, İstanbul’un bir tek taşını bütün
İran ülkesine değişmeyen, Karamanlı Aynî gibi bu kâinatın
revnakının şehr-i Kostantıniyye’de olduğunu söyleyen divan
şairleri, gam sipahından emin olmaya Hisar’a giden sultan
şairler yok değildir. Fakat bütün incelik ve ihtişamına rağmen klâsik şiirin, İstanbul’u bir kimliğin ve zevkin özü ve
zirvesi olarak görmek gibi bir derdi olmamıştır. Bu da çok
doğaldır. Bugün bizim gelenek deyip araştırdığımız şeyi hayatının tabiî bir süreci olarak yaşayan, herhangi bir kimlik
bunalımına düşmeyen, kendisinden, yani inancından, hayatından dünya ve ukbasından şüphesi olmayan bir cemiyetin, bir bireyin, gelenekle bir sorununun olmaması normaldir. Ama Tanzimat’tan bu yana ivme kazanan yabancılaşma,
uzaklaşma, Avrupa’dan alınması gerekenlerle ilgili tereddütler, evvelâ aydının zihnine, sonra devlet kurumlarına,
nihayet fertlerin dünyasına yerleşen “düalite” büyük kimlik bunalımlarına sebep olmuş, bu yüzden de maziden nelerin güne taşınacağı, nelerin terk edilmesi gerektiği konularında tartışmalar uzayıp gitmiştir.
Sarsılma zamanlarında bir milletin şair ve yazarlarının,
bir teselli bulmak, güç ve almak; devlet ricaline, askere, aydınlara ve en geniş mânâsında millete motivasyon vermek
için tarihe gitmeleri sebepsiz değildir. Bizde de Tanzimat
sonrasında görülen budur. Batı ve Rusya karşısında uzun
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zamandır mağlup olan, eski şanlı asırların arkasından gelen küçülme yüzünden maşerî izzet-i nefsi incinen Osmanlı’nın aydınlarının meselâ Namık Kemal’in, kadim asırların
büyük Müslüman komutanlarını (Evrâk-ı Perişan), ayrıca
Osmanlı Tarihi, Renan Müdafaanamesi, Cezmi gibi eserleri yazma gereği duyması bundandır. Kemal’in “Hürriyet
Kasidesi” adıyla meşhur olanı başta olmak üzere pek çok şiiri de bu minvaldedir. “Be biz Osmanlılarız, bizde çok arslan bulunur” ya da
Hakîr olduysa millet şânına noksân gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
gibi mısraları, bir iştiyak kadar bir ihtiyacın da ürünüdür.
Yine Namık Kemal’in, tabiaten daha egzotik ve ferdî bir tip
olan Abdülhâk Hâmid’e Kasım 1878’de yazdığı bir mektupta “Vatan, bugün edebiyattan gördüğü faideyi, askerlikten
başka hiçbir şeyden görmedi. Şinasî âhirete gitti. Beni önünüzde görüyorsanız gayret edin. Sizden kan istemiyorum.
Çünkü pek kolay bezl edeceğinizi bilirim. Birkaç damla mürekkep istiyorum” (Tansel, 1969: 380) demesi de bundandır.
İslâm’dan uzaklaşmaksızın bir Türk Rönesansı arzusunda olan Namık Kemal ve neslinin henüz İstanbul’u bir
medeniyetin tecelligâhı olarak görmesi mümkün değildi. O her
anlamda romantik nesil için İstanbul ya İntibah’ta olduğu gibi
tabiî güzellikleri ve peyzajı dolayısıyla sevilmekte ya da şehircilik, belediyecilik (imar, temizlik, aydınlatma vs.) nokta-i
nazarından önemsenmekteydi.
“Ufacık Bir İbret: Londra ve Şehircilik”, “Terakki” gibi makalelerinde, Ziya Paşa gibi “diyar-ı
küfürde” beldeler, kâşâneler göNamık Kemal
ren ve bu ilerlemenin aynısını
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kendi memleketi için de isteyen Kemal’in tespitleri kadar
özlemleri de yansır. Kemal’in, Fransız romantik ve egzotiklerinden etkiyle “Belde”, “Sahra” türü medeniyeti kötüleyen ve bedeviyeti öven manzumeleri dolayısıyla Hâmid’i
paylaması da bu minvalde değerlendirilmelidir. Evet, Namık Kemal, medeniyeti önceleyen, bunun da gerçek mânâsında şehirleşmeyle ilgili olduğunu düşünen bir dikkat idi;
kalkınma ve içtimaî refah O’nun ve neslinin ilk meselesi
olduğu için de İstanbul üzerinden geliştirilen bir medeniyet perspektifi söz konusu değildi. Bununla beraber Kemal’in fethe ve Fâtih’e sonsuz bir önem atfettiği, buradaki
feragat ve şecaati çok çarpıcı satırlarla anlattığı da hatırdan
uzak tutulmamalıdır.
Ziya Paşa’nın da birbiriyle çok bağlantılı olan Endülüs ve
Engizisyon meselelerine ilgisi de aynı “millî izzet-i nefs” ve
Müslüman gururu çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bürokratik hayatının çeşitli aşamalarında mutasarrıflıklar yapan,
dolayısıyla şehir ve şehircilikle ilgili dikkat ve uygulamaları
da bulunan, aslında bir Boğaz (Kandilli) çocuğu olan Ziya
Paşa’da da İstanbul merkezli bir medeniyet algısı görülmez.
Hâmid’de durum biraz farklıdır. Yukarıda bir vesileyle
temas ettiğimiz gibi Hâmid, kalem hayatının çeşitli aşamalarında millî, tarihî, içtimaî meselelere açılmışsa da İstanbul
merkezli veya değil, milliyetin veya medeniyetin şiirini yazmada istikrar ve ısrarlı olmamıştır. Bununla beraber O’nun
“Merkad-ı Fâtih’i Ziyaret” ve “Kabr-i Selim-i Evvel’i Ziyaret”
başlıklı manzumelerinde aktüelin kasvetinden bunalan bir
şairin, cedlerin ikliminde azamet, satvet ve heybet asırlarının havasını teneffüs arzusu görülmektedir. Herhangi bir
kabir ziyaretinden çok öte buluşmaların mahsulü olan bu
şiirler Türk Edebiyatında büyük bir aşamayı ifade eder zira
artık Türk şiiri, hakikî mânâsında maziyle buluşmakta, tarihî şahsiyet ve hadiseler, bir milletin var olma ve var kalma
savaşının istinadgâhı hâline gelmektedir. Bunlara benzer geri
dönüşler, tarihle müteselli oluşlar daha sonra da karşımıza
çıkacaktır. Fakat yine vurgulanmalıdır ki dağları, nehirleri,
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ağaçları, çiçekleriyle bütün bir tabiat ve kozmografya ile münasebeti çok iyi olan Hâmid de İstanbul’u Türk-İslâm kültürünün bir aynası ve zirvesi olarak görmemiştir. Ekrem ve
Naci’de de durum farklı değildir.

“... Ve Beyoğlu, şehrin hayatına yapıcı ve yıkıcı çehreleriyle girer. “

Ara Nesil ve Servet-i Fünun’da da İstanbul’u böylesi kuşatıcı ve millî perspektiften alan bir şair ya da yazara rastlanmaz. Maî ve Siyah, başkarakteri Ahmet Cemil Süleymaniye’de oturduğu ve Cağaloğlu’nda çalıştığı için hemen
tamamen Süleymaniye ve Cağaloğlu’nda geçer. Fakat bu
iki semte dair söylenenler daima olumsuzluklarla doludur.
Aşk-ı Memnû’nun ise dekoru Boğaziçi’dir ama roman kişilerinin trajik hayat, beklenti, suç ve pişmanlıkları, okurun
Boğaz’ı bir “firuze nehir”, bir “nehr-i aziz” olarak görmesine
bir türlü imkân vermez. Behlül’ün gidip bir türlü gelmediği
ya da Firdevs Hanım, Bihter ve sonra Nihal’in kumaş, çorap, elbise, yaşmak; Bülent’in her gidişte “şekerleme” aldırdığı Lebon’un bulunduğu Beyoğlu’nun, Süleymaniye’nin
dahi manevî bir heyecan ver(e)mediği yazara ufuk bahşetmesini beklemek hata olur. Şiirde de durum farklı değildir.
Dermatoloji tahsili için Paris’e giden fakat orada daha çok
şiirle iştigal eden, nesirlerinde değilse de şiirlerinde yerli ve
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millî hayattan, peyzajdan, çizgilerden ısrar ve özenle kaçınan Cenab, yine bir zaman sonra insanlardan ve yaşanan
hayattan iyice tecerrüt eden Fikret’te de İstanbul yok gibidir. “Sis” şiiri ise, hayata, padişaha, devlete, tüm insanlara
matuf, birikmiş bir öfkenin İstanbul’a saçılmasıdır. Bu bedbin ve bezgin şaire göre İstanbul, daha kuruluyorken hâin
bir elin, zehirli bir suyu harcına katmış olduğu, “bin kocadan arta kalan bâkire”dir. (Bu şiirin Türk edebiyatındaki
kontrası Yahya Kemal’in “Siste Söyleniş”idir. Burada Yahya
Kemal, “bir devri lânetiyle boğan şairin Sis’i”ni resmen dağıtır ve bütün ihtişamıyla İstanbul’u gözler önüne serer.)
Meşrutiyet, son dönem Osmanlı tarihinde büyük ideallerin, hedeflerin, ufuk ve ütopyaların adıdır. Evveliyatı çok
eskilere, büyük bir ihtimalle 1867’ye kadar giden Yeni Osmanlıların ideallerinin, yani Osmanlı Devleti’nde saltanat
ve hilafet yanında halkın da söz sahibi olmasını, parlamentoyu, bütün vatandaşları bağlayan bir anayasayı, en geniş
mânâsında can ve mal güvenliği ile ferdî hürriyeti önceleyen idealin bir zaman sonra adı olan Meşrutiyet, yakın dönem Türkiye tarihinde iki kez denenmiştir. İlkinin ömrü
1877-1878 Rus Savaşı dolayısıyla çok kısa sürmüş, ikincisi
de 1908’de ilân edilmiştir. Mefhum olarak da kronolojik bakımdan da Mutlakıyetle Cumhuriyet arasında bir yerde duran 2. Meşrutiyet, Türkçü hatta Turancı ideallerin etrafında
şekillenmiştir. İmparatorluğun Sırp, Yunan gibi gayr-i müslim unsurlarının koparılmasından ve Balkanlardaki hâkimiyetin yitirilmesinden sonra Osmanlıcılıktan umduğunu
bulamayan, İslâm ve Batı medeniyeti karşısında müphem
ve değişken düşüncelere sahip olan bu askerî ve bürokratik fraksiyonlar, bir milliyet asrı olan 20. yüzyılın başında
Türkçülüğe sarılmışlardı. Kaldı ki uzun bir zamandır Ruslar, büyük ihtilâlde önce Fransızlar, nihayet İtalyan ve Almanlar millî bünye ve devlet tesisine girişmişlerdi. Türkiye’deki Türkçü, dahası Pantürkist hamleleri bu konjonktür
etrafında görmek lâzımdır.
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Böylesi bir dönem ve dönemeçte dikkatlerin yaşayan İstanbul yerine eski köklere, yurtlara yani Asya’ya yönelmesi
şaşırtıcı değildir. Meşrutiyet’i padişaha ilân ettiren ve biraz
sonra O’nu tahtından indirmeyi başaran askerî kadrolardan
başka İttihat ve Terakki Fırkası’nın Kâtib-i Umûmîsi Ziya
Gökalp, kısmen Mehmed Emin, Halide Edip, Müfide Ferid
gibi yazarlarda bu kadim kültüre, göçebe bozkır kültürüne
net bir yöneliş görülür. Bu yönelişte İstanbul, yine saltanatın merkezi, devletin başkentidir ama yeni devre, yeni keşiflere göre bu şehir artık köhnedir. Yeni devrin, yeni sıçrayış
ve iddiaların tahammül edemeyeceği süslerle yüklü ve müzeyyendir. Güzel ve asildir, Türk’te kalması zarurîdir ama
artık gözler bir an evvel yeniden kavuşulması gereken eski
topraklardadır. Bu yüzden bu dönem edebiyatında, yani İttihat ve Terakki dönemi eserlerinde de İstanbul merkezde
değildir. Edebiyata bu dönemde dâhil olan Yakup Kadri,
Halide Edip, Refik Hâlid, Reşat Nuri, Abdülhâk Şinasi,
Hüseyin Rahmi gibi, ömürleri Cumhuriyet’ten sonrasına
da vefa edenlerde bu kez yarı nostaljik, yarı karikatür ama
her şekilde albenisini, câzibesini yitirmiş, mâzi olmuş bir
İstanbul karşımıza çıkacaktır.
1918-1922 arasında, bir cepheden bakıldığında Mütareke Dönemi, diğer bir cepheden bakıldığında Millî Mücadele Edebiyatı’nda da durum benzerdir. Milletin ve vatanın
kaderi Anadolu’daki muharebelerle belirdiği için İstanbul,
Tanpınar’ın, yıllar sonra kullanacağı ifadeyle “sahnenin dışı”dır artık. “Sözde Kızlar”ın şehridir, hatta bütün bir çürümüşlüğün mekânıdır, “Sodom ve Gomore”dir. İşgalle lekelenmiş bu “Esir Şehir”, toplumsal dejenerasyonun en net
görüldüğü bir ortamdır. Bütün dikkatlerin Anadolu’da toplandığı, merkezi Ankara olan yeni bir devletin kurulduğu
hatta belirli bir noktadan sonra Türk milletinin sadece Ankara Hükümeti tarafından temsil edilebileceğinin ifade edildiği bu dönemde İstanbul gittikçe gözden düşer. İstanbul’u
terk ederek Anadolu’ya geçmek, fesi çıkarıp kalpağı giymek
kadar bir prestij ifade eder. Sembol değeri kazanır. Bu itibar
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kaybı Cumhuriyet’ten sonra da uzun süre devam edecektir.
İstanbul saltanatın, Ankara Cumhuriyet’in şehri ve simgesi
gibi algılanacaktır.
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Tanpınar’ın niçin İstanbul’da bu kadar ısrar ettiğini anlamak için Yahya Kemal’i ve O’nun bu şehir merkezli medeniyet, milliyet ve tarih perspektifini irdelemek gerekmektedir.

Medeniyetin Zirve Noktası ve
Tecelligâhı Olarak İstanbul

Fakat İstanbul gibi, İstanbul’da temerküz ve akseden bütün bir medeniyete daima sahip çıkan, dahası, estetiğini ve
tefekkürünü bu medeniyete göre teşkil ve teçhiz eden, ondan asla feragat etmeyen birisi vardır: Yahya Kemal.
Müslüman-Türk İstanbul işte bu inşa ve ibda kabiliyetinin en iyi aksettiği, yaşama zevk üslûbunun alabildiğine inceldiği sembol bir beldedir. Hocası Yahya Kemal gibi, hayatı
boyunca Türk kültür ve medeniyetini arayan, yoklayan, anlamaya ve anlatmaya çalışan Tanpınar’ın Beş Şehir’ de “cedlerimiz inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı” (s. 132) demesi
bu yüzdendir. Zira İstanbul’un bu camileri, mescitleri, dergâhları, çeşmeleri, mektep, medrese ve kütüphaneleri, özetle
bütün mimarî eserleri çok muhkem bir imanın, itikadın;
bunların doğurduğu bir estetik algının mahsulleri idiler. Nitekim Yahya Kemal de “Farz-ı muhal olarak Türklüğün, yeryüzünde güzellik nâmına başka bir eseri olmasaydı yalnız bu
şehir, onun nasıl yaratıcı bir kudrette olduğunu ispat etmeye
kifayet ederdi” (Beyatlı, 2005: 14) diyerek İstanbul’un bize
has bir duyarlık ve estetiğin aynası olmaktan başka bir milletin, bir medeniyetin çıktığı en üst noktayı kat ettiği mesafeyi, aldığı makamı ifade ettiğini belirtir. Aynı Yahya Kemal
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada
Lâkin esrarlı güzellikleri sensin yaratan
demek suretiyle İstanbul’u bir netice, bir eser, bir akis olarak değil hatta doğrudan bir özne olarak kabul ettiğini vurgulamaktadır.
Tanpınar’ın şehre, şehirlere ve medeniyetine bakış
açısı çok büyük oranda Yahya Kemal’den gelir. Bu yüzden
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“... Böyle gezintileri dâima Yahya Kemal ile yapardım. Tanıyanlar
bilir ki Yahya Kemal ile beraber olmak, onu dinlemek bir lezzettir.”

Üsküp doğumlu olan ve ilk kez lise tahsil için İstanbul’a
gelen fakat kayıt zamanı olmadığı için herhangi bir okula
yerleşemeyen, bir akraba evindeki 8-9 aylık kısa bir ikametten sonra da Paris’e giden Yahya Kemal, orada kesik kesik
de olsa tarih ve siyaset okumuş, fakat oradan kuru bir diplomayla dönmek yerine bir tarih, vatan ve milliyet anlayışını getirmiştir. Hakikaten Yahya Kemal, Meşrutiyet’in ilânından hemen sonra İstanbul’a dönen ahbap ve aşinalarının
aksine Paris’te bir dört yıl daha kalmış ve fikrî-estetik tekâmülünü tamamlamayı tercih etmiştir. O’un bu dolu dolu 9
yıllık Avrupa tecrübesi bir kültür pratiği olarak görüldüğü
gibi bizzat Yahya Kemal bu gidiş ve dönüşleri bizzat “mektepten memlekete” olarak özetler.
“1870’ten sonra edebiyatta, Şark’tan çıkmak zarureti vardı,
çıktık, bu çıkış çok iyi oldu. Avrupa kültürünün mektebine
girdik, orada okumaya koyulduk, yetmiş seneden beri de okuyoruz; yazık ki mektepten henüz çıkmadık; hâlâ bocalıyoruz.
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Milli ihtiyacı hiç duymadan ve duyar yaradılışta olmayan
alafranga Türklerle konuşmak bile faydasızdır; çünkü onlar
mektep’i gaye telakki ediyorlar; lakin mektep vasıtadır, gaye
bizim milliyetimizdir. Onun, Avrupa medeniyeti içinde, tıpkı
diğer milliyetler gibi, bir hüviyet oluşudur; işte ihtiyacı duyan
ve duyacak yaradılışta olan Türklerin mektepten memlekete
gelmeleri ve memleketi Türk edebiyatının çerçevesi hâline getirmeleri lazım gelir.” (Beyatlı 1990: 142-143)
17. asrın sonuyla birlikte ciddî bir gerileme, çekilme, her
mânâda küçülme evresine giren Osmanlı İmparatorluğu’nun,
savlet ve azamet asırlarında kendisine denk görmediği, karşısında asla yenilmeyeceğini düşündüğü fakat artık yadsınamaz
biçimde geliştiğine şahit olduğu Avrupa’ya yönelmesi tabiî hatta Yahya Kemal’in tabiriyle - zarurî idi. Diğer bir zaruret
de Devlet’in ve milletin, özellikle aydınların “kendileri kalarak değişmeyi” becerebilmesiydi. Fakat Türkiye’nin Avrupa’ya
olan temayülü, yerini giderek artan bir ivmeyle hayranlığa, nihayet epistemolojik ve estetik bir teslimiyete evrildi. Bu yüzden de münevverin, daha sonra da milletin zihnî ve ruhî yapısında bir şizofreni oluştu. İlân edilen fermanlar, gönderilen
talebeler, askerlik, eğitim, hukuk, bürokrasi başta olmak üzere
hayatın her alanına tesir eden kurumlardaki düzenlemeler bu
“asrı yakalama” mücadelesinde mühim hamleler ise de gerileyişi ve yenilgiyi durdurmaya kifayet etmedi.
Devlet ve aydınlar Osmanlıcılık, Batıcılık, İslâmcılık,
nihayet Türkçülük gibi çeşitli akımlardan medet umacak
fakat devlet mukadder son’a doğru yürüyüşüne devam edecektir. Devletlerin kurulması gibi yıkılmaları da tarihin en
sık gösterdiği hadiselerdir. Tarihinin hiçbir evresinde devletsiz kalmayan Türk milletinin de yeni bir devletle ayağa
kalkması uzun sürmeyecektir. Nitekim henüz Osmanlı Devleti resmen hayatta ve ayakta iken diğer bir devlet de [Ankara Hükümeti] faaliyetine başlamıştı. Fakat mühim olan
insanın bozulmaması, şirazesini, ölçüsünü kaybetmemesidir. Tanpınar’ın, Mahur Beste’nin Sabri Hoca’sına “Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın.
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Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun
çaresi yoktur” dedirtmesi bundandır. (M.B., s. 104)
İşte Yahya Kemal ve öğrencisi Tanpınar’ın ayağı yere basan bir Türkiye için “kökü mazide olan âtî”yi kurma ve kucaklama gayretleri böylesi bir “tam” olma ve kalma çabasıdır.
Orduya siyasetin bulaştığı, kafaların karıştığı, devletin ve
milletin ufkunun kapandığı bir zamanda, Balkan Savaşlarının ortasında İstanbul’a dönen Yahya Kemal, Paris’teyken o
zamanlar Türkiye’de biraz da devletin ve hükümetin resmî
ideolojisi gibi benimsenen Pantürkist görüşün dışında gücünü
Malazgirt sonrası tarihten alan (Yahya Kemal, Anadolu öncesi asırları kable’t-tarih [tarih öncesi] sayardı) ve coğrafyaya,
esasen şehirlere, şehirde teessüs ve akseden bir milliyet anlayışını savunuyordu. O’nun Anadolu, İstanbul ve Rumeli’de
kazanılan zaferlere, inşa ettiğimiz eserlere dayanan, belki yere
eğilmiş veya yarısı kırılmış bir mezar taşını, milliyetçi olduğunu söyleyen fakat sunî ve zorlama pek çok eserden daha millî
sayması, etrafı tarafından eleştirilmesine sebep oluyordu. Zira
Yahya Kemal’in bu çok daha gerçekçi ve uygulanabilir milliyetçilik nazariyesi, İttihat ve Terakki Fırkası Kâtib-i Umumîsi
Ziya Gökalp ve arkadaşlarının Turancı görüşleri karşısında,
kendi tabiriyle “dar ve tatsız” görülmüştü. Yahya Kemal, 1.
Dünya Savaşı’nın bitip devlete Mondros’un dayatılmasına kadarki süreçte bir taraftan Türk Ocağı’ndaki konferansları ve
Beyazıt kahvelerindeki sohbetleriyle, nihayet değişik gazete
ve mecmualardaki yazılarıyla görüşlerini ortaya koyuyordu.

Türk Ocağı’nda, Ocak mensuplarıyla
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Şairin, İstanbul’a ilk geldiği yıllarda, çok kısa bir süreliğine Yakıp Kadri ile beraber bir Akdeniz Havzası düşüncesine, bir Nev-Yunanîlik fantezisine temayül ettiği, bu
kapsamda medeniyetin beşiği olarak Akdeniz çevresini işaret ettiği ve ilhamını Yunan mitolojisinden alan bir görüşü
savunduğu bilinen bir gerçektir. Bu hava ile bazı şiirler ve
“Çamlar Altında Musahabeler” başta olmak üzere kimi yazılar kaleme alan Yahya Kemal bu Akdeniz rüyasından çabuk uyanmış ve kısa sürede yerli, millî bir ufka yönelmiştir. İşte bu yerli ve millî ufkun çıkış noktası İstanbul olmuş,
Şair, İstanbul’u hem tarihten alacağı ilham ve motivasyon,
hem de Türk düşüncesinin istikbali için bir model olarak
görmüş ve göstermiştir. Yahya Kemal’in, bugün Aziz İstanbul isimli kitabında toplanan yazı, hatıra ve sohbetlerinden
başka İstanbul’la ilgili olarak yazdığı şiirler, O’nu kelimenin en geniş mânâsında bir İstanbul şairi yapar.
Esasen Yahya Kemal, Millî Mücadele’nin tam ortasında
neşrine öncülük ettiği Dergâh’ın ilk sayısına yazdığı “Üç
Tepe” başlıklı yazısında Tanzimat şairlerinin hayata, hâlâ
bir saltanat rüyası arasından, büyük köşk ve konakların, geniş bahçelerin, asırların örsünde dövülmüş ince ve klâsik bir
zevkin son örneklerinin görüldüğü Çamlıca’dan; ardından
gelen neslin yani Servet-i Fünün mensubu şair ve yazarların
kozmopolit Pera’dan, Tepebaşı’ndan baktıklarını söyledikten sonra artık edebiyatın hayata Anadolu’dan, Metris Tepe’den bakacağını bildiriyordu. Fakat Millî Mücadele esnasında İstanbul matbuatında neşrettiği makaleler haricinde
Yahya Kemal’in, dönemin diğer şair ve yazarlarının aksine
İstanbul ufkunu hiç yitirmediği, bu Üsküplü şairin kendisini İstanbul’un dışında daima gurbette hissettiği hatta İstanbul toprağında yatacak olduktan sonra ölüme razı olduğu belirtilmelidir.
Yahya Kemal’i tanıdığı zaman, “henüz ne yapacağını pekiyi bilmeyen, kudretleriyle ihtiraslarının arasındaki nisbeti
ölçme fırsatını bulamamış, kendi dünyasını başkalarında arayan, müspet iş olarak sadece şiiri seçmiş bir üniversite talebesi”
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olduğunu söyleyen Tanpınar (Y.K., s. 11) Darülfünun Edebiyat Şubesi’ne, biraz da hocalar arasında Yahya Kemal bulunduğu için girmiştir. 4 yıllık talebeliği boyunca Tanpınar’ın,
Yahya Kemal’den bir şiir zevki aldığı kadar millet, medeniyet, tarih ve vatan perspektifi öğrendiği kesindir. Şüphesiz
Tanpınar estetiğinde ve düşüncesinde İstanbul’un zamanla
bir merkez, bir mahreç halini alışı Yahya Kemal tesiriyledir.

“... Edebiyat Zümresi’ne, biraz da, hocalar arasında
O (Yahya Kemal) bulunduğu için girmiştim.”

Huzur’da geçen “Mümtaz için kadın güzelliğinin iki
büyük şartı vardı. Biri İstanbullu olmak, öbürü de Boğaz’ da
yetişmek. Üçüncü ve belki en büyük şartının tıpkı tıpkısına
Nuran’a benzemek, Türkçeyi onun gibi teganni edercesine konuşmak…” (H., s. 90) ifadelerinin, Yahya Kemal’in
Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin,
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde
mısralarını hatırlatmadığını iddia edebilir)
Tanpınar’ın Ruh Mimarı Olarak İstanbul - İnsan
Tanpınar’ın İstanbul’u

Burada Tanpınar’ın ferdî ve edebî kişiliğinin teşekkülünde bütün bir iklimi, taşıdığı mâzi yükü, tabiatı ve
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peyzajıyla, mimarîsi ve insanıyla İstanbul’un yapıcı gücüne
odaklanacağız.
Ahmet Hamdi Tanpınar, 20. asrın hemen başında, “İstanbul’un ortası”nda Şehzadebaşı’nda doğmuştur. Devrin
pek çok şairi gibi O da çocukluk ve ilk gençliğini, babasının memuriyetleri dolayısıyla o zamanki geç imparatorluk
şehirlerinde geçirecektir. (Babam kadıydı; bu yüzden çocukluğum daha ziyade Anadolu’ da tayin olunduğu yerlerde geçti.
İstanbul’ da iki memuriyet arası kalıyorduk.” (T.M., s. 270)
Ergani Madeni, Sinop, Siirt, Kerkük, arada kısa süreli İstanbul’lar, nihayet Antalya ve yine İstanbul…

“Ergani-Madeni’nde üç yaşında iken bir gün kendime rastladım...”

İstanbul’a 17 yaşında bir üniversite talebesi olarak gelinceye kadarki maceraya, meselâ yazarın üç yaşında kendine rastladığını söylediği Ergani Madeni’ne, denizle ilk
defa dost olduğu Sinop’a, “uzak dağlara akşam saatlerinde
çöken yalnızlığı ve yıldızlı geceleri” tanıdığını belirttiği Siirt’e, 2 yılda 3 ev değiştirdikleri Kerkük’e hele Tanpınar’a
gerçek mânâsında ışığı ve denizi tanıtan Antalya’ya ayrı ayrı
odaklanmamıza imkân yok. Fakat bütün bu tecrübelerin,
görgülerin, bu mahallî zenginlik ve tesirlerin, Tanpınar’ın
ruhu ve zihnini büyük payitahta hazırladığını vurgulamalıyız. Bu “imparatorluk bakıyesi” beldeler, sonra sonra bir
İstanbul yazarı olacak olan Tanpınar’a ayrı ayrı perspektifler, fikirler, hatıralar bahşedecektir. Tanpınar, belki de bu
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sayede Huzur’un başında Mümtaz’a bu kadar zengin Kapalı
Çarşı dikkatleri bahşedecektir. Bu dikkatlere, bu mazi yığını tespitlerine ileride değineceğiz. Fakat bir noktanın altını çizmekte fayda var:
İster doğusunda, ister batısında olsun, uzun asırlar boyunca taşra şehirleri ve insanları için İstanbul daima bir
ufuk, bir ideal olmuştur. Dersaadet (mutluluk kapısı / diyarı) olan, yine Yahya Kemal’in fethe şahitlik edeb Üsküdar için kullandığı tabirle “vatanın diğer şehirlerinin gıptayla hatırladıkları” bir beldedir İstanbul. İstanbul yaşanan
yer olmazsa, özlenen, o da olmazsa merak edilen bir kutuptur. Onu hatırlamak, sayıklamak dahi huzur ve şifa kaynağıdır. Tanpınar, Beş Şehir’de, çocukluğunda, bir Arabistan şehrinde sık sık hastalanan, humma nöbetleri geçiren
bir ihtiyar kadının “Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkâr
suyu, Taşdelen, Sırmakeş…” gibi İstanbul sularının isimlerini sayıkladıkça ferahladığını nakleder. Bu kadının damadı bir gün Tanpınar’ın babası Hüseyin Fikri Bey’e “Bu
onun ilâcı, tılsımı gibi bir şey... Onları sayıklayınca iyileşiyor” demiş. (B.Ş., s. 13)
Tanpınar, 1918’de bu kez üniversite okumak için İstanbul’a gelir. Kendisinden dinleyelim:
“1918 Ağustos’unda, babam, tahsilimi tamamlamak için
beni İstanbul’a yolladı. Bu harbin son anlarıydı ve İstanbul
hakikaten korkunçtu. Dört senelik harp, şehri içinden ve dışından beraberce kemirmişti. Her şey eskimiş, küçülmüş, değişmiş, fakirleşmişti. Büyük, çok büyük, bizim fert hudutlarımızı geçen bir şey ölmüş gibiydi. Daha ilk günü bunu
hissettim. Burada, Antalya’ da olduğu gibi, yakınlarım arasında avunmak imkânsızdı. Resmî ağızların vaat ettiği ve
benim bütün mürâhiklik devrince hülyasını kurduğum zafer bile bundan bizi kurtaramazdı. İçimdeki rahatsızlığın
adını koymuş muydum? Bunu bilmiyorum; fakat hakikaten
rahatsızdım. Bir müddet bir nevi yetimlik hissi içinde yaşadım.” (Y.G., s. 303)
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Zeynep Hanım Konağı

İşgal İstanbul’u

Bu zamanlar Türk milleti için tam anlamıyla hüzün yıllarıdır. Çanakkale Zaferi’ne rağmen diğer cephelerde, özellikle doğu cephesinde yaşanan ağır bozgunlar, müttefiklerin
yenilgileri, kaybedilen insan ve şehirler Osmanlı Devleti’ne
“insanoğluna bir şeyn olan” Mondros Mütarekesi gibi büyük
bir bedel ödetecektir. Asıl şahsiyetinin belirdiği bu yıllarda
genç Ahmed Hamdi, “mahkûm” neslinin diğer mensupları gibi bir ümitsizlik ve bedbinlik içerisindedir. Bununla
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beraber bu gençlerin “çok zalim ışıklar arasında olsa bile istikbale ait büyük ümitleri” (Y.K., s. 17) vardı.
Tanpınar evvelâ Baytar Mektebi’ne girmiş, burada bir
yıl kadar okuduktan sonra Darülfünun’a, Edebiyat Şubesi’ne
kaydolmuş (Akün: 2002, 5) ve bilindiği gibi Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin’i üzerine hazırladığı bir tezle mezun olmuştur.
Darülfünun yıllarında Tanpınar’ın İstanbul’u, kolayca anlaşılacağı gibi karanlık değilse bile pusludur. Bütün bürokratik mekanizmasına, dairelerine, binalarına, müesseselerine el
konulmuş, maişeti, dirliği bozulmuş, yokluk içerisinde olan
bütün memleketler gibi ahlâken tefessüh etmiş işgal altındaki
bir şehirde, yokluklar içerisinde geçen bir üniversite hayatıdır
bu. Bu yüzden bu senelerin genç Tanpınar’ından, ileriki yılların kendinden emin, fikri
ve zevki oturmuş estet Tanpınar’ın dikkat ve tespitlerini beklemek haksızlık olur.
Yine de “Her gün ayrı çehresiyle inkırazı gör”düğünü
söylediği bu yıllarda O’nun
hayata, insana ve şehre bakışına müspet mânâda çok
büyük katkısı olan büyükler arasında olduğu belirtilmelidir Ahmed Hâşim, Yakup Kadri, Mustafa Şekip
bu isimlerin bazılarıdır. FaTanpınar’ın Bitirme Tezi
kat O’nu yine kendi tabiriyle
Hüsrev
ü Şirin’in kapak sayfası
“hislerin dünyasından fikirlerin dünyasına taşıyan” hocası Yahya Kemal olmuştur:
“Şiirde ve fikirde ilk ve galiba yüzünü gördüğüm son hocam Yahya Kemal oldu. Hâşim’i daha evvel okumuş ve sevmiştim. Bu iki şair bana kendilerinden evvelkileri unutturdular. Yahya Kemal’in derslerinden - Fakülte’ de hocamdı
- ayrıca eski şiirin lezzetini tattım. Galib’i, Nedim’i, Bâki’yi,
Nailî’yi ondan öğrendim ve sevdim.” (T.M., s. 273)
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Tanpınar’ın, İstanbul’a ve İstanbul’un hakikatine uyanışına tesiri bakımından bu yıllara dikkatle eğilmek gerekir.
Yahya Kemal’in Lâle Devri gazellerinin, yaşadığı ve yaşattığı
İstanbul nostaljisi ve zevkinin, dikkat ve câzibe merkezinin
bundan sonra Anadolu olacağını söyleyen “Üç Tepe”ye rağmen İstanbul’la ilgili yazılarının Tanpınar’a etki etmiştir.
10 Yıllık Fetret - Gurbet ve Hasret

1923 yılında, henüz 22 yaşında hakkında “Vak’a itibariyle romantik olan eser, tarz-ı tahrir itibariyle romanesktir.
Bununla beraber eserde tahkiye ve
tasvir, alelumum epeycedir. Hatta
her ikisinde de öyle beyitler vardır ki plâstik kudreti itibariyle en
ince bir parnasyen zevkin mahsulü
addetmekte bence mahzur yoktur”
(H. Ş., s. 87) cümlelerini kullandığı Hüsrev u Şirin üzerine yazdığı bir tezle Darülfünun’dan
mezun olan Tanpınar’ın ilk öğretmenliği daha ilk günden “Ne
düşünüyorsunuz Hamdi Bey?” diCevat Dursunoğlu
yen lise müdürü, sonradan dostu
“Bu köklü adam şehrin
Cevat Dursunoğlu’na daha ilk
dehası gibi bir şeydi.”

“1923 yıllarında Erzurum Lisesi’nde hoca idim.”
(Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa’nın Eylül 1924’teki
depremzade Erzurum ziyareti)
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günden “Tekâütlüğüm ne zaman gelecek diye düşünüyorum”
cevabını verdiği Erzurum’dadır. Sonra Konya ve Ankara…
Bu çalışmada Tanpınar’ın zaten defaatle yazılmış olan
biyografisini tekrar etmek lüzumsuz ve esasen bahsimiz İstanbul olduğu için elbette Tanpınar’ın - o çok sevdiği tabirle - “şahsî macerası”nda bu şehirlerin nasıl ve ne kadar
yer tuttuğunu sorgulayacak değiliz. Şu kadar var ki bir İstanbul çocuğu olan, hayatının belirli bir evresinden sonra
“toprağa ve cemiyete” yani vatana ve millete, bir kelime ile
“kültür”e İstanbul zaviyesinden bakan Tanpınar’ın kısa sürelerle kaldığı bu şehirleri de çok iyi gördüğü, gözlemlediği
ve anlattığı muhakkaktır. Beş Şehir’deki müstakil bölümler ve sayfalar bir tarafa, yazarın bu şehirlere dair tahattur
ve tahassüslerinin külliyatın çok çeşitli parça ve sayfalarında karşımıza çıktığı görülür. Bir depremin hemen arkasından gittiği ve Mustafa Kemal Atatürk’le ilk karşılaştığı
yer olan ilk görev yeri Erzurum; dergâhların sırlanmasından
biraz evvel Şeb-i Arus’u seyrettiği ve semazenlerden birisini
ertesi gün dersinde talebe olarak görüp şaşırdığı - hâlbuki
onların “Rast’ın sert rüzgârında uçup gittiklerini sanmıştır
- Konya; başkent olduktan ve yeni bir devletin, yeni bir düzenin, yeni bir idealin simgesi hâline geldikten sonra sanki
hiçbir mâzisi yokmuş sanılan, biraz da Tanpınar dikkat ve

Konya Lisesi’nde Öğretmen

“1926’ya doğru ve bilhassa 1927’ de büyükçe bir kriz geçirdim.
Modern şiir beni kendine çekiyordu. Arkadaşlarımın çoğu dışarda
idiler; ben Konya’ da yalnızdım.”
39
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rikkati sayesinde asırlar-dide bir Anadolu şehri olduğunu hatırladığımız Ankara… Evet, bir İstanbullu olan ve belli bir
zamandan sonra hayata İstanbul’da akseden kültür ve zevkin aralığından bakan Tanpınar kelimenin en geniş mânâsıyla bu şehirlerin de hakkını vermiştir.

Ankara Lisesi’nde Öğretmen
“... Ankara Lisesi’nde, sonra Gazi Terbiye Enstitüsü’nde
o kadar cemiyetli bir hayatımız vardı ki,
bir türlü bırakamadım.”

Fakat burada çok mühim bir noktaya dikkat çekmek
lâzımdır:
Tanpınar, Beş Şehir’e ait yazılarını, bu şehirlerde yaşıyor olduğu zamanlarda değil, vizyon ve bakış tarzı olarak
radikal bir değişikliğe gittikten yani tarihî kültürle gerçek
mânâsında buluştuktan sonra kaleme almıştır. Yaşar Nabi
Nayır’ın, sahibi olduğu Varlık dergisi için yaptığı bir anketin sorularına verdiği çok doyurucu, cömert ve değerli cevabın bir yerinde şöyle der:
“1932’ye kadar çok cezri bir Garpçı idim. Şark’ı tamamiyle reddediyordum. 1932’ den sonra kendime göre tefsir
ettiğim bir Şark’ta yaşadım. Asıl yaşama iklimimizin böylesi bir terkip olacağına inanıyorum. Beş Şehir ve Huzur bu
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terkibin araştırmalarıdır. Yazacağım öbür eserlerin de çekirdeği budur.” (Y.G., s. 307-308)
Demektir ki bu 10 yıllık fetret ve gurbet döneminde
Tanpınar, İstanbul’la tekrar buluşana kadar, bizim bugün
okuduğumuz yazardan hayli uzaktır. Nitekim Beş Şehir’in
ilk nüvelerini oluşturan yazıların birincisi “Bursa’da Hülya
Saatleri” 1941’de, (Tasvir-i Efkâr), “Ankara” 1942’de (Ülkü)
okurla buluşur. Yine demektir ki Tanpınar 1932’de İstanbul’a döndükten, estetik mayasını karan üstadı Yahya Kemal’le yeniden görüşmeye başladıktan, dolayısıyla millî ve
ananevî kültürle sıhhatli bir temas kurduktan 8 sene sonra
dilimiz ve edebiyatımız adına bu kutlu visalin ürünlerini
vermiştir. Burada Yahya Kemal’le buluşmaya dair biraz
daha söz etmeliyiz:
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Tanpınar, Yahya Kemal’i
1919’da tanıdı. Yaklaşık 4 yıl öğrencisi oldu. Fakat mezuniyetinden sonra Tanpınar taşradaki öğretmenliklere, Yahya
Kemal de mebusluk ve sefirliklere gitti. İstanbul’a dönüşleri
aynı yıla rastlar: 1932. Yahya Kemal’in Madrit elçiliği görevi bitmiş Tanpınar da Ankara’dan İstanbul’a Eylül 1932’de
dönmüştü. Bu buluşmadan önce ikilinin görüştüklerine dair
elimizde hiçbir vesika yok. Yahya Kemal Enstitüsü nezdinde
faaliyet gösteren ve Yahya Kemal’in evrakının titizlikle muhafaza edildiği Müze envanterinde Tanpınar’dan Yahya Kemal’e gönderilmiş hiçbir mektup olmadığı gibi (sadece küçük bir pusula vardır, onda da Tanpınar, üstadını görmek
için Park Otel’e geldiğini fakat göremeden ayrıldığını bildirmektedir) İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü’nde korunan Tanpınar Evrakı’ndan da Yahya Kemal’den herhangi bir evrak - şimdilik - çıkmamıştır.
Ömer Faruk Akün’ün önemle vurguladığı üzere, Tanpınar’ın meselâ Ağustos 1930’da Ankara’da toplanan Türkçe
ve Edebiyat Muallimleri Kongresi’nde, lise müfredatında
edebiyat tarihinin Tanzimat’tan sonrasından itibaren yer
alması gerektiğine dair fikir ileri sürmesi (Akün: 2002, 8)
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Yahya Kemal’den yani klâsik kültür ve zevkten uzak kalmasıyla doğrudan ilgilidir.
Nitekim “Antalyalı Gence Mektup”ta Tanpınar, yukarıda belirttiğimiz ve alıntıladığımız gibi, Yahya Kemal’in,
kendisi üzerindeki tesirini izah ettikten sonra bahsi tam da
mevzumuz olan Beş Şehir’e getirir ve bu kitabın neşri zamanlarında eserinin başında olmadığı için istediği ithafı yapamadığından yakınır:
“Yahya Kemal’in üzerimdeki asıl tesiri şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile dil güzelliğidir. Dilin kapısını bize O
açtı. Bazıları bu tesiri başka türlü görüyorlar. Hakikatte estetiğimiz ayrıdır. Aşağıda anlatacağım. Yalnız millet ve tarih hakkındaki fikirlerimde bu büyük adamın mutlak denecek tesiri vardır. Beş Şehir adlı kitabım onun açtığı düşünce
yolundadır, hatta O’na ithaf edilmişti. İki defasında da bu
kitap bulunduğum yerde basılmadı ve ben bu ithafı yapamadım.” (T. M.: 2001, 272-274)

Yahya Kemal - Doğum Günü

Buluşma ve Sonrası

1932’den sonra bildiğimiz Tanpınar evreni yavaş yavaş
tekevvün etmeye başlar. Bizi fert olarak da, bir cemiyete mensup ve sosyolojik meseleleri edebiyatın sırlı aynasında görmek
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isteyen kişiler olarak da nihayet büyük beşeriyet ailesinin üyeleri olarak da saran eserler arka arkaya gelir. Tanpınar bizi
bir taraftan kendi bakışının, duyuşunun, ferdí dünyasının
esrarlı iklimine çektiği şiirlerini neşrederken bir taraftan
da Mahur Beste’den başlayarak (Ülkü, 1944), Beş Şehir’le,
Huzur’la, Sahnenin Dışındakiler’le Türkiye’nin yakın tarihini yorumlar. Yeni’nin, daha doğru ifadeyle yeni fetişizminin ironisi olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü dahi klâsik
zevkin terk edilişinin intikamı gibi okunmalıdır.
Tanpınar’ın bu yıllardan sonraki tarihe, topluma, sanata vs. dair bütün yazılarında - notlarından okuduğumuz
kadarıyla derslerinde de - bu “millî-estetik duyuş tarzı” hâkim olacaktır. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri
artık Yahya Kemal’in o çok sevdiği tabirle “imtidat” (süreklilik) nokta-i nazarından alınacak ve Huzur’da geçtiği şekliyle “değişerek devam etmek, devam ederek değişmek” formülasyonuna ulaşacaktır.
Kaldı ki Tanpınar, Beş Şehir’in daha önsözünde “mâzi
ve şimdi” karşısındaki tutumunu verir: İlk bakışta birbiriyle
çatışır gibi görünen bu iki duyguyu “sevgi” etrafında birleştirmek... Yani şimdiyi, bugünü sevmek ve yaşamanın, tarihe
düşman olmayı gerektirmediğini, tarihi sevmenin ve duymanın da kişiyi “ân”dan koparmadığını söyler. Bir başka
yerde de yeni ile güzel’in arasının açılması gerektiğini yani
yeni diye bir şeyin güzel olmak zorunda olmadığını, bilâkis
her güzel’de bizim için yeni bir taraf bulunduğunu belirtir.
(E.Ü.M., s. 27) Bu skolastik değil plâstik zaman algısı Tanpınar’a, dolayısıyla biz okurlarına çok şey kazandıracaktır.
Kaldı ki kültür meselelerinde eklektik olmak yerine dışlayıcı, ötekileştirici ve yok sayıcı olmak o kültüre ve mensuplarına daima zarar vermiştir.
Değişik vesilelerle birkaç defa Avrupa’ya giden, ilk gençliğinden itibaren okuduğu şair ve yazarların gerçek iklimlerini, müze hâline getirilmiş evlerini, gidip-geldikleri kahveleri gören; tiyatrolar, filmler izleyen, resim galeri ve sergilerini
gezen Tanpınar bu kez bu zengin kültürü hakikî mânâsında
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kavrar, yorumlar, mukayeseler yapar. Peyami Safa’nın tabiriyle hem bir kıta hem bir kafa olan, Antik Yunan, Roma
ve Hıristiyanlığın terkibi şeklinde tezahür eden Avrupa’ya
hayran olur hatta O’nun bize göre “daha zengin miraslarla
işlendiğini” düşünür fakat İstanbul O’nun psikolojik ve estetik dünyasının ekseni olmaya devam edecektir. Tanpınar’ın
İstanbul’u bütün bu birikimin sağladığı zengin bir perspektiften görülmüş ve işlenmiş bir İstanbul’dur.

Medeniyet-Edebiyat-Şahsiyet Arasında Şehir

Tanpınar’da tam bir karşılık
ve şümul bulmaktadır. Tanpınar hisseden, algılayan, duyan adamdır.
Fakat yazarın baktığı her
şey gibi şehre dair keşiflerinin
arkasında ayrıca bir okuma mesaisi söz konusu olmalıdır. Tanpınar kâinata ve şehre bakmayı
bazı yazarlardan öğrenmiş olsa
gerektir. Elbette yukarıda defaat ve önemle bahsedildiği gibi
bu şahsiyetlerin başında Yahya
Mehmet Kaplan’la
Kemal vardır. İkinci bir şahsiyet aranacaksa bu kişi, ilk gençliğinden beri eserleriyle, sonra bizzat tanıdığı, şiir zevki ve
dil tekniği bakımından Yahya Kemal’den de yakın olduğu
Ahmet Haşim’dir.

Tanpınar’ın Pasaportu

Tanpınar’ın Şehir Rehberleri

Yazarın, belki de doğuştan getirdiği bir “vision”u vardır.
Yani Tanpınar’ın, bakmayı bilen, gören; çok defa da kimsenin dikkat etmediğine nüfuz eden, görmediğini gören birisi
olduğu bilinir. Dostu ve meslektaşı Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Tanpınar’ın bu vizyonu ile ilgili bazı hatıraları, anekdotları söz konusudur. Bunlardan birisi fakirlik ve “açlığa
delâlet eden ince yüzü” bozulan, acayip bir şekil alan Türkoloji Bölümü müstahdemi Cemal Efendi’ye “heykeli yapılacak bir başın var” demesidir. Kaplan Hoca bu bakışa “estet gözü” der. [Kaplan, 1982: 181] Grekçe bir kelime olan
ve esasen “algılamak, duyarlılık” mânâsına gelen “estetik”
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2. Bölüm
Hiç Yazılmamış Kadar Güzel ve
Müstesna Bir Şiir:
İstanbul’un Doğası

Ahmet Hamdi Tanpınar, bütün has sanatkârlar gibi
çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. O’nun eserlerinde insan, bir
kültürün, çevrenin ve zamanın şekillendirdiği, kendisinde
millî şahsiyetin aksettiği girift bir mevcut olarak yer aldığı
gibi ferdî ve psikolojik taraflarıyla, saf ve hâlis şekilde de
kendisini gösterir. (Tanpınar bu “iç insanı” daha çok şiir
ve hikâyelerinde bazen de denemelerinde söz konusu eder.)
Toprağı, suyu, güneşi, havası ve bütün kozmografisi ile tabiat da böyledir Tanpınar’da.
Tabiat, yazarın kâinatı ve kâinat içerisindeki insanın
çıplak ve doğal yönünü keşfe çıkarken duymaya çalıştığı,
saf ve hâlis biçimde işlenen bir tem olduğu gibi ona şahsiyetini geçirmesini, sindirmesini bilen bir medeniyetin aksettiği yaşama alanıdır da. Bu yüzden yazarın İstanbul’un
iklimi, mevsimleri, peyzajı hakkındaki rikkat ürünü dikkatlerinde şehrin tabiî güzellikleri, Türk’ün zevk ürünü
yaşama üslûbuyla beraber ele alınır. Zira aşağıdaki alıntılarda görüleceği gibi Tanpınar’a göre Türk milletinin yaratıcı zevk-i selimi, şehrin tabiatına saygıya refakat etmiştir.
Tanpınar’ın elbette bütünüyle değerlendirdiği, hakkında
yorumlar yaptığı tek ve bütün bir İstanbul vardır fakat şehrin, her biri kendisine has kıymetlerle, zenginliklerle dolu
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ve değerli olan değişik semtleri, O’na başka başka çehreleriyle gelir ve yazar bu semtlerin, Boğaz köylerinin, mahallelerin birisini tadar ve yaşarken daima bir başkasını özler,
bir başkasında olmak ister. Bu çok cepheli, çok çehreli, her
biri ayrı bir güzellik ifade eden semtler, Tanpınar’ın İstanbul aşkını ayrı ayrı besler:
“Asıl İstanbul, yani surlardan beride olan minare ve camilerin şehri, Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy tarafları,
Çekmeceler, Bentler, Adalar, bir şehrin içinde adeta başka
başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayrı ayrı
duygular uyandıran, hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham eden peyzajlardır.
Onun için bir İstanbullunun gündelik hayatında, bulunduğu yerden başka tarafı özlemesi çok tabiîdir. Göztepe’ de,
hışırtılı bir ağaç altında bir yaz sabahını tadarken küçük bir
ihsas, teninizde gezinen hiçten bir ürperme veya gözünüze takılan bir hayal, hatta birdenbire duyduğunuz bir çocuk şarkısı sizi daha dün ayrıldığınız bir Boğaz köyüne, çok uzak ve
değişik bir dünya imiş gibi çağırır, rahatınızı bozar. İstanbul’ da, işinizin gücünüzün arasında iken birdenbire Nişantaşı’nda olmak istersiniz ve Nişantaşı’nda iken Eyüp ve Üsküdar behemehâl görmeniz lâzım gelen yerler olur. Bazan da
hepsini birden hatırladığınız ve istediğiniz için sadece bulunduğunuz yerde kalırsınız.
Bu âni özleyiş ve firarların arkasında tabiat güzelliği,
sanat eseri, hayat şekilleri ve bir yığın hatıra çalışır. Her İstanbullu, Boğaziçi’nde sabahın başka semtlerinden büsbütün
ayrı bir lezzet olduğunu, Çamlıca tepelerinden akşam saatlerinde İstanbul’ da ışıkların yanmasını seyretmenin insanın
içini başka türlü bir hüzünle doldurduğunu bilir. Mehtaplı
gecelerde Boğaz’ la Marmara açıkları ne kadar birbirinden
ayrı ise, Büyük-dere körfezinden yüz kulaç ilerisi, Sarıyer
uzakları da öyle ayrıdır. İnsan birkaç kürek darbesiyle şiiri
gündelik ekmek yapan çok munis bir hayâl dünyasından hiç
tanımadığı haşin ve efsanevî bir Argonotlar gecesine girer.
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Çekmeceler’ de günün herhangi bir saati, biraz ilerdeki deniz kenarından çok başka şekilde güzeldir.” (B.Ş., s. 15-16)
Her semt, bizde ayrı his ve fikirleri tahrik eder, bizim
ruhumuzun farklı bir tarafına seslenir, asırlar boyunca yığılmış hatıralarla başka taraflarımızı ortaya çıkarır veya besler.
Bu ortaya çıkarış ve besleyişleri tabiat ve kültür el ele yapar:
“Fakat bu değişiklik daha derinlere gider; saatlerin manzarası gibi insanların çalışma şekli ve tembellikleri, düşünce ve
yeisleri de bu yerlerde birbirinden başkadır. Beyoğlu, hamlesi
yarı yolda kalmış Paris taklidiyle hayatımızın yoksulluğunu
hatırlatırken; İstanbul, Üsküdar semtleri kendisine yetebilen
bir değerler dünyasının son miraslarıyla, biz farkında olmadan içimizde bir ruh bütünlüğü kurar, hülyalarımız, isteklerimiz değişir. Boğaziçi’nde, Üsküdar’ da, İstanbul’ da, Süleymaniye veya Hisarların karşısında, Vaniköy iskelesinde veya
Emirgân kahvesinde sık sık başka insanlar oluruz. Hangi İstanbullu, Beykoz korusunda veya Bebek sırtlarında dolaşırken kendisini dış âlemin o kavurucu zaruretlerine karşı müdafaa edecek zengin ve çalışkan bir uzleti özlememiş, kısa bir
an için olsa bile onun çelik zırhlarını giyinmemiştir?”

Beylerbeyi Camii
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Beyazıt veya Beylerbeyi Camii’nin duvarlarına yaslanarak düşünülen şeylerle, Tarabya’nın içimizdeki bir tarafa
hâlâ yabancı rıhtımında akşamın bir ten cümbüşünü hatırlatan ışıkları içinde düşünülecek şeyler elbette birbirine benzemez. Birincilerinde her şey içimize doğru kayar ve besleyici
bir hüzün hâlinde bizde külçelenir.” (s. 16-17)
İstanbul Mevsimleri

Tanpınar için İstanbul’u yaşamak biraz da her yıl arkaya arkaya gelen, şehre başka başka çehreler hediye eden,
erik ve badem ağaçlarıyla, İstanbul Nisan’larının vazgeçilmez erguvanlarıyla, deniz canlılarına ayrı bir lezzet ve bereket katan rüzgârlarıyla mevsimleri izlemek, tatmaktır. O’na
göre bir İstanbullunun muhayyilesi, bir sene içinde bu zenginlikleri beklemek, özlemek ve yaşamakla daima zinde ve
canlıdır. Bu değerler ister istemez, farkında olarak veya olmayarak (çok defa olmayarak zira eski İstanbul halkı bunları, üzerinde düşünmeksizin, zihnî spekülasyona düşmeksizin yaşardı) hayatı “sanatkârca yaşayış tarzı”na dönüştürür.
Tanpınar’a göre bir eski İstanbullu, iklimin ve mevsimlerin deniz ve toprak üzerindeki estetik ve pratik ameliyelerini gayet iyi duyar. O, İstanbul’u yaşama sanatına vâkıftır,
her sene, sırası gelince İstanbul’u yeniden kuran mevsimlerin hatta mevsimler içinde ayların, haftaların şehre ve hayata giydirdiklerinin, kazandırdıklarının farkındadır. Tabiatı duya duya, koklaya koklaya yaşayış, bir zaman sonra
kendiliğinden bir kültürü yaratır. Bu en kısa ifadeyle “şehirde yaşama”nın yerini “şehri yaşama”nın alışı, pratiğin,
kendiliğinden estetik bir tecrübeye dönüşü(mü)dür:
“Doğduğu, yaşadığı şehri iyi kötü bilmek gibi tabiî bir
iş, İstanbul’ da bir nevi zevk inceliği, bir nevi sanatkârca yaşayış tarzı, hatta kendi nev’inde sağlam bir kültür olur. Her
İstanbullu az çok şairdir, çünkü irade ve zekâsıyla yeni şekiller yaratmasa bile, büyüye çok benzeyen bir muhayyile oyunu
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içinde yaşar. Ve bu, tarihten gündelik hayata, aşktan sofraya
kadar genişler.
“Teşrinler geldi, lüfer mevsimi başlayacak” yahut “Nisandayız. Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır.” diye düşünmek, yaşadığımız ânı efsaneleştirmeye yetişir. Eski İstanbullular bu masalın içinde ve sadece onunla yaşarlardı. Takvim
onlar için Heziod’un Tanrılar Kitabı1 gibi bir şeydi. Mevsimleri ve günleri, renk ve kokusunu yaşadığı şehrin semtlerinden alan bir yığın hayâl halinde görürdü. (s. 18)
Zamanla, kayıplar arttıkça, refah azaldıkça, hayatta
kalma mücadelesi bu yaşama kültürünün önüne geçtikçe,
en önemlisi yabancı şehirlerin yabancı zevkleri, müzikleri,
kıyafetleri, tatları her farklı ve “yeni”ye mutlaka güzel ve
değerliymiş gibi akan İstanbulluyu, mahrumu olmaktan rahatsız olmadığı bir kültürden koparsa da (“Yazık ki bu şiir
dünyası artık hayatımızda eskisi gibi hâkim değildir. Onu
şimdi daha ziyade yabancı daüssılalar idare ediyor. Paris,
Holivud, - hattâ dünkü Peşte ve Bükreş - İstanbul’un ışıklarını içimizde her gün biraz daha kıstılar.”) ( s. 18) Tanpınar yine de mütesellidir. İstanbul semtleri yerindedir ve
tahayyül ve tahatturla mâziyi ânda yaşamak daima mümkündür. Bu, şahsiyetini muhafaza eden tarihî semtlerle,
bunlardaki sivil ve dinî mimarî yerinde durdukça geriye
dönüş imkânı vardır:
“Ne çıkar, İstanbul semtleri bütün vatan gibi orada duruyor; büyük mazi gülü bir gün bizi elbette çağıracak.” (s. 18)
1

Tanpınar’ın burada zikrettiği Hesiodos, M.Ö. 750-650 arasında yaşayıp
yazmış ve iki eseri Türkçeye Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından İşler ve Günler & Tanrıların Doğuşu başlığıyla çevrilip yayımlanan
Yunanlı şair ve yazardır. Fakat yazarın İstanbul halkının takvimlere,
mevsim, gün ve saatlere bağlı hayatını anlatırken İşler ve Günler’i yerine
Tanrıların Doğuşu (Thegonia) isimli eseri zikretmesi, Hesiodos’un bu
iki eserinin aynı ciltte basılmasından olsa gerektir. Kısacası Tanpınar’ın
burada asıl kastettiği kitap, Hesiodos’un, bir çiftçinin zamanı ve hayatının anlattığı eseri İşler ve Günler’dir.

51

Hiç Yazılmamış Kadar Güzel ve Müstesna Bir Şiir: İSTANBUL’UN DOĞASI

İlkbahar

Ahmet Hamdi Tanpınar için İstanbul’un iklimi ve peyzajı, daha çok ilkbahar ve sonbahar zamanlarında câziptir.
Yazar, İstanbul’un ikliminden bahsederken çok defa Nisan-Mayıs aylarında Boğaz’ın Anadolu yakasındaki erguvanlardan, güneşin su, ağaçlar ve tepeler üzerindeki esrarlı
oyunlarından, “teşrin yapraklarından”, çok defa da “lodos-poyraz mücadelesi”nden dem vurur. Fakat ilkbaharın
Tanpınar nezdindeki prestiji tartışılmaz.
Yapı Kredi Bankası’nın, İstanbul’un fethinin 500. yıldönümüne armağan olmak üzere neşrettiği, Yahya Kemal’in,
Abdülhak Şinasi Hisar’ın da birer yazılarının yer aldığı İstanbul isimli esere Tanpınar “İstanbul Mevsimleri ve Sanatlarımız” başlıklı yazısıyla dâhil olur. Sadece 3 yazının yer
aldığı böylesi mühim bir kitaba “mevsimler ve sanatlar”
odaklı bir makaleyle girişi şüphesiz yazarın, şehrin mevsimlerini, iklimini, havası, güneşi
ve suyunu nasıl önemsediğini
gösterir.
Kitap “fethe armağan” olduğu için Tanpınar, bugün
Yaşadığım Gibi’de neşredilen bu uzun sayılabilecek makaleye “Fatih”le başlar ve ilk
paragrafını “bülbül sesleri”
Türkçenin 3 virtüözü
ile bitirir.
İstanbul için aynı ciltte....
“Fatih, İstanbul’u bir Nisan sabahı muhasara etti ve bir Mayıs sabahı şehre girdi. Bu
demektir ki, fetih ordusu şehri kuşatırken bizim olan Boğaz
vadilerinde, Çamlıca eteklerinde, Rami, Davutpaşa kırlarında erik ve badem ağaçları çiçek açmıştı. Otağtepe’ de, Fatih’in çadırının etrafı şüphesiz bir ipek halı gibi bahar çimenleri ve kır çiçekleriyle döşeli idi ve Fatih beyaz atının üstünde
bir burçtan öbürüne koşarken Haliç sularında, Marmara’ da,
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tıpkı bizim gibi İstanbul baharının değişen renklerini görüyordu. Yine bu demektir ki fetih ordusunun ilk top sesleri arasında kumruların aşk daveti işitiliyor, son hücum tekbirlerine
bülbül sesleri dem tutuyordu.” (Y.G., s. 141)

“... Çünkü vatan, İstanbul’u fetihle bütünlüğünü kazanır.
Tıpkı milletimizin tarihî vazifesine onu fetihle kavuştuğu gibi.”

“… Ben İstanbul baharının yarı hasta, havada, suda gizli
ürpermeler, tereddütlerle dolu başlangıcını severim. Vapur
dumanlarına kadar her şeyin hafif bir leylâk rengine büründüğü günler... İstanbul’ da baharın ilk müjdecisi bu renktir.
Sanki bütün sazlar uyurken - çünkü her musikî bize kendisine ait bir sessizlikle gelir ve onun nilüfer beyazlığı arasından konuşur - o yalnız başına ince solosu ile hayatı kurmaya
başlar. Onu görür görmez daha kabukları son yağmurlardan
ıslak ağaçlarda tomurcukların açtığını, sabah sislerinde dalların başka türlü uzandığını tahayyül ederiz. Akşamların
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rutubetinde ışıklar çok yüklü bir derinlikten geliyormuş gibi
süzgünleşir ve turunculaşır.” (İstanbul’un Mevsimleri ve Sanatlarımız, Y.G., 143)
Tanpınar, Fatih’le ve İstanbul’un bir bahar günü muhasara edilip yine bir bahar günü fethedilişi ile başladığı bu
etkileyici yazının sonunda bahsi yine fethe, fethin 500. yıldönümüne getirir. XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi isimli
eserini “Aziz Üstadım Yahya Kemal’e… En derin bağlılıklarla
ve ellerinden öperek” diye imzaladığı Hocası Yahya Kemal’in
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
demesi gibi bütün millî ve manevî zaferlerimizi İstanbul’a
bağlayacak, İstanbul’la görecektir:
“… İstanbul işte budur. Nereye bakarsak bakalım, hangi
ufuklara hasret çekersek çekelim, biz İstanbul’ da ve İstanbul’ la göreceğiz. Bütün tarih boyunca bu hep böyle oldu.
Son beş yüz yılın hikâyesi, bir şehrin terbiyesi ve tebcilinden
başka nedir? Şiirden, sanattan, muaşeretten dine kadar her
şeyde İstanbul’un payı vardır. O bizim hakikî ruh mimarımızdır.” (Y. G., s. 157)
Yaz

Yaz, “Aydınlığı, vuzuhu herkes gibi severim, hayatı yapan şüphesiz ki onlardır” (Y.G., s. 159) diyen Tanpınar’ın bahardan sonra en çok sevdiği mevsimdir. Yazarın hikâye ve
romanlarına bu gözle yani mevsim odaklı bir dikkatle bakanlar - en önemlisi ve değerlisi aşk olmak üzere - karakterlerin yaşadıkları bütün güzel şeylerin yaz mevsiminde vuku
bulduğunu, huzur verici kokuların, açık ve yıldızlı akşamların, ışığın ve güneşin daima saadet, huzur ve yerine göre
bir heyecan verdiğini görürler. (Küçük yol, meydanın ve etrafın her yaz kendiliğinden peydahlandığı bütün kokuların
dar koridoru idi. Her yaz bu dar yolu mevsim onlarla zaptederdi [Huzur, s. 54]) Huzur romanı “geçmiş yaz”ın güzel
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ve mesut hatıralarından oluşur meselâ. Yine “Yaz Yağmuru”
ve “Yaz Gecesi”, iki hikâyesinin adıdır.
Tanpınar için İstanbul yazı deniz, güneş ve ışığın şehir
üzerindeki renk oyunlarıdır.
“… İstanbul yazı daha ziyade deniz, parlayan güneş, şıpırdayan, süzülen sular, takaların ve çektirilerin her türlü
renk oyunu, büyük volilerde siyah ağlar içinde her perdeden
gümüş rengiyle parlayan balık yığınlarıdır. Yaz İstanbul’un
asıl rengi olan kül rengini siler, yerine her şeyi yutan bir aydınlığı, onun berrak uğultusunu geçirir.” (Y.G., s. 145)
Yaz ve aydınlıkla beraber çok imgesel bir ifade olan “berrak uğultu” tabirine yakın bir ifadeyi Tanpınar “Bir Gül Tazeliği” başlıklı şiirinde de “Mahmur, uğultulu yaz sabahları”
şeklinde kullanmıştır. Anlaşılan o ki yazarın lügatinde yaz
ve yazı yapan özellikler herhangi bir sükûnu, sessizliği, hareketsizliği değil mecazî şekilde bir sesi ve yoğunluğu ifade
etmektedir.
Sonbahar

Sonbahar, özellikle İstanbul sonbaharları Tanpınar için
ayrı bir zevk, ayrı bir keşiftir. Güneşe, ışığa, aydınlığa çok derin şekilde bağlı olan, yukarıda vurguladığımız gibi kurgusal metinlerinde karakterlerine bütün güzel şeyleri yaz aylarında yaşatan yazar, sonbaharın şehre getirdikleri ve ondan
götürdüklerine de bigâne değildir. Esasen Ahmet Hâşim
gibi çok “impresyonist” bir tip olan Tanpınar, çiğ ışık altında apaçık görülen eşya ve tabiattan ziyade, insana hülya
ve zihnî plânda “yaratma” imkânı sunan, keşif hazları veren,
muhayyileyi tahrik eden loşluğu, alacakaranlığı da ayrıca sever. Burada da bir ihtişam yakalar. İngiliz şair Percy Bysshe
Shelley’nin bir mısraından sıçrayarak gerçek kültürümüzün
İstanbullu olduğunu ve bu ihtişamı Türkçede ifade edenin
Yahya Kemal olduğunu söyleme fırsatı yakaladığı (“Shelley
bir mısraında “Kâinat akıcı bir ihtişamdır” der. Hakiki İstanbullunun - ki kültürümüz hakiki İstanbulludur - gayr-ı
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şuurunda daima bu akıcı ihtişam rüyası vardır. Yahya Kemal
bu kapıyı bize büyük bir şuurla açtı.” [Y.G., s. 153]) cümlesinin biraz sonrasında da
“… Oturduğum yerden onun şehrin başka semtlerinde,
Boğaz tepelerinde, korularda, eski mezarlıklarda macerasını düşünüyorum. Mademki beni bir kere yakaladı, artık
onun emrindeyim! Şimdi Çengelköy sırtlarında, Anadolu
Hisarı’nda, Kalamış’ta hep o narin, yıldız köpüğü kadehini dolaştırıyor, yahut bakışları mıknatıs dolu kül rengi bir
hayvan gibi hareketli, canlı, her gördüğü şeye hücum ediyor.
Elbette Küplüce mezarlığının hemen biraz ilerisindeki karaağaç bu sabah saatinde büsbütün başka bir şeydir. Çamlıca
sırtlarından deniz son sisler arasından yavaş yavaş kendisi
olmaya başlamıştır. Biraz bekleyelim, ta ki güneş, o ihtiyar
kuyumcu, tamamiyle işe koyulsun. O zaman sararmış yaprakların dantelâsı, çimenlerin yeşili üstünde daha rahat görünür. Süleymaniye bir çiçek yığını olur, Sultan Selim nerde
ise uçacakmış gibi olduğu yerde kanatlanır.” (Y. G., s. 154)
diyerek sonbaharın, birbirine hiç de yakın olmayan semtlerdeki ışık ameliyelerini anlatır.

Kadıköy’de sonbahar
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Tanpınar vizyonu budur. O, şehrin herhangi bir yerinde
oturup, o yerden görünen manzarasını tasvirle yetinmez.
Çengelköy, Anadolu Hisarı, Kalamış, Küplüce, Çamlıca,
Süleymaniye, Yavuz Selim… Bütün bu semtlerin kimisini
tasvir kimisini tahayyül eder.
Söz konusu yazının sonlarında yazar, Haşim’in bir şiirinde bahsettiği “altın tüyü sonbahara uygun, düşünen bir
kuşu” Kozyatağı’nda gördüğünü belirtir: (Tanpınar, Haşim’in
vefatından yaklaşık bir ay sonra neşrettiği “Ahmet Haşim’e
Dair Hatıralar” başlıklı yazısında, bu mısraları vefatına yakın, bir ziyaretinde şairin kendisinden dinlediğini söyler)
“Ahmed Hâşim’in, ölümünden birkaç hafta evvel söylediği bir sonbahar beyti vardır:
Bir kuş düşünür bu bahçelerde
Altın tüyü sonbahara uygun
Bu kuşu geçen gün Kozyatağı’nda sararmış çınarlar, bağ
kütükleri, kuru yapraklar arasında, başı boynunda yahut hemen uçacakmış gibi mücevher kanatlarını silkerken gördüm.
Kahvenin küçük, biçare havuzunda gölgelerimiz bir an beraber yüzdü ve dakikalarca aynı şeylere, akik, sarı yakuttan
ikindi semasına, uzak ve gölgeli denize baktık.” (Y.G., s. 155)
Tanpınar, dostu Ahmet Kutsi Tecer’e hitaben, muhtemelen 1939 yılında kaleme bir mektubunda yakaladığı bir
İstanbul sonbaharından bahsetmiştir. Bu “ne kadar güzel”
sonbahar, yazarın kendisinin ve İstanbul halkının “bütün
yaz taşındıkları” yolları yapayalnız bırakmıştır. Fakat bu
yalnızlığın şiirini anlatmak zordur:
“… Bugün bir akraba ziyareti için Suadiye’ye gittim.
Tramvaydan bahse hacet yok. Fakat hiç istemediğim, üşendiğim bu yolculuk o kadar iyi oldu ki! İstanbul’un sonbaharı
ne kadar güzel oluyor. Bütün yaz taşındığımız o tozlu yollar şimdi yapayalnız. Fakat bu yalnızlığın şiirini nasıl anlatmalı? Her ağaç, kızarmış yapraklarla başlıbaşına bir akşam olmuş ve denize kadar hep bu yaprakların akşam ve ölüm

57

Hiç Yazılmamış Kadar Güzel ve Müstesna Bir Şiir: İSTANBUL’UN DOĞASI

oyunu devam ediyor. Deniz bittabi bomboş, yazın altın kahkahalarını düşündüm.” (T.M., s. 40)
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içinde boğulabilirsiniz. Sanki Ophhelia’nın cesedi çirkin bir
şey olmuştur ve çok yakın bir yerde yahut her yerde birden çürümektedir.” (Y.G., s. 149)

Kış

Tanpınar, psikolojik mânâda yaza, yani güneşe, ışığa ve
parlaklığa yatkın hatta âşık bir estettir. Dolayısıyla O’nun
eserlerinde aslında yağmuru, karı, keskin soğuğu, insanı ister-istemez kendi içine gönderen, tabiat üzerinde Tanpınar
gibi sanatkâr vizyon sahiplerini tahrik eden ameliyeler yapabilen kıştan uzun bahisler yoktur. (Oysa klâsik edebiyatın
şitaiyeleri, modern şiirde meselâ Cenab’ın “Elhân-ı Şitâ”sı,
Yahya Kemal’in “Kar Musikileri” başlıklı şiirleri Tanpınar’ın
bildiği ve peyrev olmayı isteyebileceği eserlerdir.)
Kış mevsimine ait bir artistik yorumunu hatırlayalım
yazarın:
“İstanbul bir deniz şehridir. Onun saatleri ve mevsimleri
ışığın oyunu, neşesi, akisleri ve ilhamı ile her lâhza yeniden
değişir. Onun için İstanbul peyzajı büyük mânâsında bir değişme masalı ile bir sanat tecridi arasında gider gelir. Sanki
hafızanın bazı nizamları ve musiki bu şehrin dehâsını vücuda getirir. Suyun aynası ya her şeyi alır, kendinde toplar,
çoğaltır, kendisini yaratan aydınlığa büyük bir çiçek gibi fırlatır, altın bir yosun yapar, bilinmez zaman sahillerine taşır.
Bu İstanbul’un zaferidir. Yahut birdenbire kapanır, toklaşır.
Kurşundan bir kapı gibi eşyayı reddeder. O zaman her
şey bîçare, mânâsız bir artıktır. Odanızın duvarları, kendi
elleriniz, her şey size yabancı ve sizden kopmuş ve size silâh
gibi çevrilmiştir. Kül rengi bir gök altında, kül renkli bir yığın eşyayı saymanın, cılız çimenlerin, kuru dalların arasında, ölmüş bir Velasquez prensesinin elbiseleri gibi ıslak ve
kül rengi bir ipek yığınım kucaklamanın, onların rutubetini
ellerinizde ve yüzünüzde hissetmenin hüznü... Can sıkıntısının acayip, gıcırtılı bir keman yayı gibi içinizde çalışmaya
başladığı kış günlerinde, eğer şehir ve iş sizi bir tarafınızdan
yakalayıp kendisine çekmezse bir mahzen rutubeti ve küfü
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Velazquéz (Nedimeler)

Şu da var ki gibi dünyayı seven, dünyadan ayrıldıktan
sonra “Selâm Olsun” başlıklı şiiriyle geride kalanlara seslenen şair Tanpınar, bir gün daha yaşamak için “her mihneti kabul” ettiğini söyleyen Cahit Sıtkı’yı anımsatırcasına
“Hepsi güzeldi, kar, tipi, fırtına” diyerek dünyayı kışıyla da
sevdiğini ifade etmiştir.
Tanpınar, Yahya Kemal ve Abdülhak Şinasi gibi iki
mîr-i kelâmla beraber yer aldığı, çok prestijli İstanbul kitabına yazdığı söz konusu yazıda, bütün estetik ve filolojik kabiliyetlerini seferber etmiş gibidir. Yazının son paragraflarında çocukluğundan beri tanıdığı, kendisinden birkaç yaş
genç bir dostundan bahseder. Hayata küsen, “istidatlarını
inkâr eden”, “insanı yalnız sefalet ve ihtiyaçlarında görmek
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için elinden gelen her şeyi yapan” bu genç dostunun yakasını “fakat” İstanbul’un bırakmadığını belirtir. Bu dostun
gözleri birden şehre açılmıştır. Kâh “Yeni Cami’nin, ay ışığında eridiğini” görmüş, “kâh Süleymaniye’nin kubbe ve kemerlerinden aydınlığın en sürükleyici orkestrası”na şahit olmuş, nihayet hâzâ bir estet hâline gelmiştir. Bu artık her şeyi
görmeye başlayan sanatkâr bakışlı dostunun İstanbul’u keşif macerasından - mevsimlerle alâkalı olarak - Tanpınar’ın
bize naklettikleri şunlar:
“… Sonunda düşüncesinin ciddiyetiyle beni o kadar ürküten dostum tam manasiyle munis bir estet oldu. On yedinci
asırda Anadolu Hisarı’ndaki yalılarında talik meşk eden,
dizlerine parmaklarını vura vura semailer besteleyen, divanhanelerinin aynalı tavanlarına dalarak oradaki güneş oyunlarına benzeyen kafiyelerle şiir söyleyen kazasker ve şeyhülislâmlara benzedi. Şimdi hayatta artık güzellikten başka bir
şey aramıyor, belki de başka bir şeye inanmıyor. Günlerini İstanbul yollarında veya kırlarında, İstanbul saatlerini kovalamakla geçiriyor. Kış geceleri sokakların sessizliğinde Chopin piyanoları veya Schumann kemanlarını yakalıyor, Haliç
akşamlarında Bonnard veya Turner renkleriyle sarhoş oluyor,
Üsküdar sırtlarında ve manav dükkânları Cézanne hacimlerini, büyük ve ıssız bahçelerde Corot’nun gizli riyaziyesini
keşfediyor, Büyükdere ve Tarabya gecelerinde Dufy’nin o ince
ve iç içe çizgilerini, siyah kehribar cilâlı karanlıklarını buluyor. Hülâsa İstanbul’un dört mevsiminde insanlığın en geniş
talihini tadıyor.” (Y.G., s. 156-157)
İstanbul’un Ağaçları

Değişen boyları, renkleri, kokuları, meyveleri ile çeşit
çeşit ağaçlar, hayata ve tabiata daima arayan ve dolayısıyla
bulan bir gözle bakan Tanpınar’ın imge dünyasında daima
canlı tablolar yapar. Su ile beraber ağaçlar, özellikle bahçeler, Tanpınar’ın hem şiirlerinde, hem hikâye ve romanlarında hem de diğer mensur eserlerinde sıklıkla yer alır.
Yazarın mektup ve günlüklerini okuyanlar da O’nun şahsî
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hayatında ağacın ne kadar etkili, değerli bir unsur olduğunu
kolaylıkla fark ederler.
Tanpınar’ın vizyonunda İstanbul peyzajının vazgeçilmez ve aslî unsurlardan birisidir ağaçlar:
“Eski İstanbul’ da mimarînin saltanatına rekabet eden
başka güzellik varsa, o da ağaçlardı. Fakat buna rekabet denebilir mi? Doğrusu istenirse, ağaç, mimarîmizin ve bütün
hayatımızın en lütufkâr yardımcısıdır. Beyaz mermerle, yontulmuş taşla uyuştuğu kadar, harap çatı ile süsleri bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağı kırılmış çeşme ile de uyuşmasını bilir. O
güneşin adına söylenmiş bir kasideye benzer.” (B.Ş., s. 50-51)
Tanpınar, İstanbul’a gelen Lamartine, Gautier, Lady Craven gibi seyyahların hepsinin “ağaçlarımızın” güzelliğinden
bahsettiklerini, hatta Şark’ta Seyahat’i okurken, insanın Lamartine’nin bir şehirden değil, sadece bir bahçeden bahsettiği duygusuna kapıldığını belirtir. Tanpınar buna şaşırmaz
zira eski mimarlarımız, eserlerinin yanıbaşında ağacı eksik
etmemişler hatta bir cami veya medrese avlusunda, ağaçların yetişmesi, gülün açması, sarmaşığın halkalanması için
yer ayırmışlardır. Bunun bugün en güzel örneğinin de Süleymaniye olduğunu belirtir yazar.
Tanpınar’a göre Türk muhayyilesinde iki ağaç iz bırakmıştır: Çınar ve servi. Öyle ki şehrin genel manzarasını daha
ziyade Karacaahmed, Edirnekapısı, eski Ayazpaşa ve Tepebaşı gibi serviliklerin yaptığını, Boğaziçi’nin bazı köşelerinin de çınarın etrafında teşekkül ettiğini belirtir ve ekler:
“Eyüp servilikleri, bütün Haliç manzarasına üslûbunu
verirdi. İstanbul peyzajındaki asil hüznü biz bu iki ağaçla
çam ve fıstık çamlarına borçluyuz. Hissî terbiyemizde onların büyük payı vardır.” (B.Ş., s. 52)
Bu, çok önemli bir tespittir zira bir şehrin dışarıdan görünen asıl manzarasını ağaçların yapması, ağacın, mührünü
şehre nasıl vurduğunu, ona bir şahsiyet, bir karakter kazandırabildiğini gösterir. Fakat bu ifadelerden hemen sonra Tanpınar İstanbul’un gittikçe ağaçsızlaştığını, bir ağacın yok
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olmasının, yerine yenisi geldiği için terk edilen bir gelenek
unsuru gibi olmadığını; kesilen, ortadan kaldırılan bir ağacın yerine yenisinin yetişmesi için çok uzun zaman gerektiğini önemle vurgular. Dahası ağaçlardan başka, “küçük bir
himmetle” kurtarılabilecek, günün emrine verilebilecek “sütunları devrilmiş, çatısı harap, içi süprüntü dolu medreseler,
şirin semt camileri, yıkık çeşmelerin” de günden günde kimsesizliğe, ilgisizliğe terk edildiğine hayıflanır.

“Eyüp servilikleri bütün Haliç manzarasına üslûbunu verirdi.
İstanbul peyzajındaki asil hüznü biz bu iki ağaçla çam ve fıstık
çamlarına borçluyuz. Hissî terbiyemizde onların büyük payı vardır.”

İstanbul Suları

Su bütün edebiyatların, bütün şairlerin vazgeçilmez imaj
kaynaklarından birisidir. Tanpınar estetiğine ve duyarlılığına vâkıf olanlar, yazarın suya ne kadar bağlı, ne kadar
duyarlı olduğunu çok iyi bilirler. Kendisini daima şair olarak gören ve hisseden, ömrü boyunca en özel mesaisini şiire
harcayan Tanpınar’ın şiirlerinde suya dair imgeleri nasıl ustalıkla ve özenle kullandığı da bilinen bir konudur. O, her
bir koyu kendisine has özellikleriyle ve hatıralarıyla yüklü
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Boğaziçi’si ile sonsuz ilhamlar sunan İstanbul’u daima bir
deniz şehri olarak görmüş, İstanbul’un çeşmelerini, sebillerini, hamamlarını, Lâle Devri’nin havuzlu bahçelerini anlatmaktan ayrıca haz almıştır. Nitekim Beş Şehir’in Bursa’ya
ayrılan bölümünün ikinci kısmına “Canım Evliya” diye andığı Çelebi’nin “Velhâsıl Bursa sudan ibarettir” şeklindeki
hükmüyle başlar. Görülüyor ki şehirler Tanpınar’a biraz da
sularıyla gelmektedirler.
Yazarın kendi tabiriyle “şehrin, hayalinde aldığı çehreler”
biraz da su ile alâkalıdır. Tanpınar’ın, bütün tabiatı, peyzajı
ve kültürüyle yazıp yorumladığı Boğaziçi elinizdeki kitapta
ayrı bir bölüm hâlinde verileceği için bu kısımda yalnızca
bir örnekle yetinelim.
Yazar, kendimiz olarak yaşayabilmek için zarurî gördüğü
bir “mazi hesaplaşması”nın ürünü mahiyetinde kaleme aldığı Beş Şehir’in İstanbul bahsinin henüz ilk cümlelerini
suya, İstanbul’un sularına tahsis etmiştir. Çocukluğunda,
bir Arabistan şehrinde tanıdığı bir kadını - yukarıda bir
vesile ile tanımıştık - anlatır:
“Sık sık hastalanır, humma başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı:
- Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen,
Sırmakeş...
Adeta bir kurşun peltesi gibi ağırlaşan dilinin altında ve
gergin, kuru dudaklarının arasında bu kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır, bütün yüzüne bizim duymadığımız bir
şeyler dinliyormuş gibi bir dikkat gelir, yanaklarının çukuru
sanki bu dikkatle dolardı. Bir gün damadı babama:
- Bu onun ilâcı, tılsımı gibi bir şey... Onları sayıklayınca
iyileşiyor, demişti.” (B. Ş., s. 13)
Ve ekler:
“Sıcaktan ve sam yelinden korunmak için pencereleri koyu
yeşil dallarla iyiden iyiye örtülmüş odanın, berrak su ile doldurulmuş havuz dibi loşluğuna bu isimler teker teker düştükçe ben kendimi bir büyüde kaybolmuş sanırdım. Bu mücevher parıltılı adlar benim çocukluk muhayyilemde bin çeşit
hayâl uyandırırdı.” (s. 13-14)
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Lodos ve Sis

Estetiği pratiğe daima feda eden, gündelik koşuşturmacalar içerisinde bir günden azamîyi aldıkça mutlu olan; İstanbul’un günlerini, güneşlerini, rüzgârlarını, belki de ömrüne bir kez tecrübe etmemiş ve tatmamış olmayı hayatî bir
kayıp olarak görmeyen herhangi bir insanın daima şikâyet
edeceği lodos ve sis de Tanpınar için ayrı zevkler, ayrı zenginliklerdir. Zira bunlar da İstanbul’un hazırladığı masalların motiflerindendir.
Tanpınar’a göre lodos, maşuğu olan şehri, İstanbul’u zaman
zaman hırpalayan, yoran, “yerden yer çalan” bir âşık gibidir:
“Lodos İstanbul’un hem afeti, hem de lezzetidir. Her mevsimde emsalsiz bir kuyumcu yahut çok kıskanç veya belâlı bir
âşık gibi ortaya çıkar. Bir aydır İstanbullunun hayatı altını,
gümüşü, her cins kıymetli taşı, firuze ve zümrüdü, mineyi hiç
esirgemeyen, israf edercesine kullanan bu eski ustanın atölyesinde bir Hürrem Sultan’ın mücevherleri gibi dövülüyor ve
işleniyor. Bu eski ve marifetli âşık, daha bir kaç hafta evvel o
kadar hırpaladığı, yerden yere çaldığı, âdeta dört bir tarafa
dağıttığı sevgilisini durmadan süslüyor, güzelleştiriyor. İstanbul bu sevginin ve okşamanın altında mesut, hatta biraz baygın, gülüyor, geriniyor, bir kat daha güzelleşiyor, bazan silkinip mevsimlerin ve saatlerin raksını yapıyor, bazan da geçen
hafta olduğu gibi, ağır süslerinin ve bakışlarının parıltısını
bir çeşit can sıkıntısında, uyku mahmurluğunda kısıyor ve
külleştiriyor.” (“Lodosa, Sise ve Lüfere Dair”, Y.G., s. 163)
Tanpınar, aynı yazının devamında sisi daima çok sevdiğini söyler. Sebebi malûmdur: “Tabiatın, kendi fantezisiyle
gerçeğin çemberinden kurtuluşu…” (s. 163) Zira O, Haşimâne
bir dikkatle “eşkâl-i hayatı bir havz-ı hayâlin sularında” izlemeyi seçer.
Bir Cuma günü Süleymaniye kendisine hoş bir sürpriz hazırlamıştır:
“… Bu Cuma günü sis yüzünden Süleymaniye Camii’nin
avlusunda, empresyonist resmin bize bundan altmış, yetmiş
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sene evvel hazırladığı lezzetlerin dünyasında idim. Şimdi artık Sinan’ la beraber Yahya Kemal’i de bize hatırlatan büyük
cami - Yahya Kemal’in bütün zamanlarımız üstüne eğilmiş
şefkati, bende, çocukluğumda bu caminin mihrabındaki o büyük mumların kasnak veya top avize kandillerinin yaptığı işi
yapıyor ve Süleymaniye benim için bu ışıkla aydınlanıyor yüklü aydınlıkta erimiş çizgileri ile hayranı olduğumuz muayyenliği, mutlakını bulmuş, nispetlerini kaybetmiş gibiydi.
Onu sanki ilk tasavvur günlerinde Sinan’ın zihninde birdenbire beliren ve belkemiğinden aydınlığı bir sıtma üşümesi gibi
geçen ilk hayalinde, o maddesiz terkibinde seyrediyordum.
Semtin dar, yokuşlu, inişli sokaklarında ve caddede insanlar birbirine çoktan unutulmuş hatıralar gibi rastlıyorlardı. Sanki her şey çok derin bir uzaklıktan, hareketi güçleştiren bir maddeyi yararak ve biraz da ona gömülü geliyordu.
Yıllar boyunca zaman albümlerinde sararmış fotoğraflar birdenbire canlanmışlar ve hafızamızı kendilerine behemehâl
bir ad ve hayat hikâyesi bulmaya zorluyorlar gibi bir şeydi
bu.” (Y. G., s. 164)
Bu sis dalgaları içinde herkes ve her şey başkalaşır. Evvelâ
Tanpınar, “belki de beş sene sonranın modeli o aerodinamik
otomobili” ile “topuklarının tam ucunda durarak, kendisini
çiğnememek lütfunda bulunan” bir kadın şoförü sitayişkâr
ifadelerle anar. Bir ihtiyar, küçük bir mahalle dükkânından, sapsarı bir lâmbanın altında sigara alır fakat kısa bir
ân içinde sis dalgaları arasında “mumlayanır.” Küçük bir kız
çocuğu, yine sisler içinde - geriye sadece “hayretle açılmış
gözleri” kalacak şekilde - erir, kaybolur. (Bütün bu gözlem
veya imajlar Tanpınar’ın sadece edebî kudretini değil, sinematografik anlatım gücünü de ispatlamaz mı?)
Nihayet Bakırcılar Çarşısı… Bu çarşıda “kendisine daima İstanbul akşamlarını ve sabahlarını gözünün önünde hazırlayan mitolojik varlıklar gibi görünen” bakırcıların dahi
ritimleri değişir. Tanpınar herhâlde kullandığı “mitoloji”
kelimesinden yine kendisine ilham vererek bu kez eski Yunan’ı, Odysseus’u ve âhirete inip de “orada eski muharebe
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arkadaşlarını güneşe hasret çeker” bulan Ulysses’i hatırlar
ve hükmünü verir: “Siste herkes bir parça Ulysses’e benzer.”
İstanbul’da sis - bir anlamda meşhur hikâyedeki Abdullah Efendi’ye görünenler gibi - Tanpınar’a başka oyunlar oynamakta, başka şakalar yapmaktadır: O gece Üsküdar bir
kaybolup bir belirir:
“O gece ikide bir uyanıp baktığım pencerede saat ikiye
doğru Üsküdar tamamiyle kaybolmuştu. Uyku sersemliği
içinde Üsküdar’ dan mahrum bir İstanbul beni hayli üzdü.
Bu, aynada kendi hayalini, yolda gölgesini görmemek gibi
bir şeydi. Daha bir gece evvel hafif rüzgâr altında binlerce
ışıktan bana göz kırpıyordu. Biraz sonra uzaklara atılmış
bir dizi fener ışığında onu tekrar, onu veya çok uzak hatırasını tekrar buldum. Başka türlü bir karanlığın ortasında, tek başına, sanki zaman denizinde yüzüyordu. Kıyıya ve cadde ışıklarına çok yakın geçen bir taka biraz sonra
bu zaman denizini, bir lâhza için olsa bile, eski bildiğimiz
deniz yaptı.” (s. 166)
Nihayet sabah olur. Fakat güneş doğmamıştır. Yani doğmamış olduğunu düşündürecek kadar yoktur. Hatta öldüğü
vehmini verir:
“Sabah büsbütün başka oldu. Güneş, Turner’in son tablolarında olduğu gibi doğdu. Yani doğmadı. Onun yerine kat
kat perdelerimin arasından büyük ve donuk bir sarılık, dumanlı boşlukta hiç bir kenarsız ve çizgisiz asıldı. Sanki yaratılışın ilk sabahlarından birini seyrediyordum. Belki de böyle
yaratılan şey nizamsız boşlukta alev saçlarını toparlamaya çalışan güneşin kendisiydi. Yahut tam aksiydi. Güneş ölmüştü
ve sis düdükleri onun ölümüne ağlıyorlardı. Bereket versin ki
bir taraftan küçük bir kırmızılık kanadı.
Sisli havalarda vapur ve sis düdüklerinin seslerine dikkat
ettiniz mi? Nasıl birbirlerini ararlar, birbirlerine sarılırlar.
Benim için İstanbul’un en öz seslerinden biri de bu sis düdükleridir. Vaktiyle onları dinlerken, hep Ailen Poe’nun ölümün sonsuzluğunda birbirlerini arayıp bulan ve bulduktan
sonra başbaşa geçmiş hayatlarına ağlayan Una ile Monos’unu
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hatırlardım. Daha sonra bu hayalin yerini Yahya Kemal’in,
“Siste Söyleniş”inin o güzel arayışı aldı:
Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye nerdeler?” (s. 166)

William Turner Sunrise (Gündoğumu) 1845

Cumartesi günü böyle geçer. Pazar günü de şehir sis içindedir. “Artık ne kıyı, ne deniz” vardır. Fakat yüzlerce lâmba
birden yanar. “Âdeta dinî bir raks” söz konusudur. Lüfer avı
başlamıştır! Gece yine sis büsbütün artar. “On bire doğru
bindiği Kadıköy İskelesinin bir adım ilerisi, karanlığın aşılmaz bir duvarı” olur. Geminin geç kalmasına kimse aldırmaz. Zira sis içerisinde İstanbul bir masal dekoru kurmaktadır, bahşetmektedir:
“Yalnız bir noktada, Haydarpaşa Garı’nın çok uzaklara
atılmış ışıkları, sudaki akisleriyle beraber, bu duvarın üzerinde uzak, çok hayalî ve zengin bir “Binbirgece”, bir Şehrâzâd dekorunu aksettiriyordu. Manzara o kadar değişik idi
ki, çoluk çocuk bütün bir iskele kalabalığı gecikmeden şikâyeti aklına bile getirmeden bu masalı doya doya seyretmeye
çalışıyordu.” (s. 169)
Vapurdan çıkarken yazar son kez şehre bakar:
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“İskelenin ötesi, Kabataş, Cihangir, Ayaspaşa, tanıdığım
yokuşlardan ve setlerden gelen tek tük ışıkları ve onların arasındaki büyük, karanlık kütleleri ile hakikaten bir sema haritası olmuştu”r. (s. 170)
Ve Tanpınar son bir hayalle yatağına girer. Gördüklerinin, sisin kendisine yaşattığı bu masalsı, mitik saatlerin
kendisi üzerindeki tesirleri ve düşündüklerini şöyle bağlar:
“Büyük ve muhteşem bir sanat eserini henüz bitirmiş gibiydim. İstanbul’un operasını yaşadığımı biliyordum. Belki
de rüyamda, kahramanları o kadar tanıdığımız bütün halkımız, mûsikîsi hatıralarımız olan bu güzel roman ve mûsikî
cümbüşünden tekrar bir şeylere rastlarım ümidiyle kendimi
sis düdüklerinin acı ve daima dâüssılalı, daima içimizden
bir şeyler çağıran çığlıklarına bıraktım.” (s. 170)
İstanbul Geceleri

7 Haziran 1941’de Gün Gazetesi’nde neşrettiği “Karanlıkların Tadı” isimli makalesinin sonunda, hakkında
“Gece, gece, hülyalarımızın büyük ve ebedî mimarı! Sen ebediyetin sonsuz yüzü, ölümün munis kardeşisin; onun içindir
ki ruhuna sahip her insan, kendisini ancak seninle ve sende
tamamlanmış bulur” ifadelerini kullandığı - elbette medeniyetin bahşettiği! lâmbaların, renkli reklâmların, lüks âvizelerin bizi çiğ ışığa boğmadığı - gece için Tanpınar “hülyalarımızın mimarıdır” der. (Y.G., s. 158) Zira karanlığıyla,
sessizlik ve kimsesizliğiyle gece, insanın kendisiyle buluşma
imkânlarını yakaladığı anlar hazinesidir.
Fakat Tanpınar’ın istediği, özlediği, görmek değil tecrübe etmek istediği karanlık, “hayatı bir çırpıda ilga eden
tam ve mutlak karanlık” değildir, zira o “adem”dir, yokluktur. O’nun istediği, kendi tabiriyle “şüpheli”, “ışığı adeta dışarıdan idare edilen bir karanlık”tır. Mutlak yalnızlıkla, inziva arasındaki farkı hatırlatan bir ayrımdır sanki bu. Pek
çok yazar, pek çok insan gibi Tanpınar da maruz kaldığı değil, tercih ettiği bir karanlığı özler gibidir.
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Yazar, böylesi bir karanlığa, Kadıköy-İstanbul (Eminönü) arasındaki kısa bir vapur yolculuğunda rastlamıştır:
“İskeleden seyrettiğim deniz, tanıdığım ve bildiğim deniz
değildi. Sularında kırılan binlerce ışığın cins ve revnakı içinde
renkten ve parıltıdan seraplarını sanki ebediyete sürükleyen
aydınlık çevreli “görmüş ve geçirmiş İstanbul” denizi ortada
yoktu. İnsana, dindar ve kederli bekâretler gibi, kendilerini
bir uzlette tüketmeye mahkûm etmiş hissini veren koyu mor
ve yeşil birkaç fener ışığı, ona bir hudut çizebilmek için beyhude çabalıyorlar, nereden geldiği bilinmeyen belirsiz parıltılar, kesif karanlığını ancak daha durgun ve mücellâ yapabiliyorlardı. Fakat üstünde adeta elmas tozu üflemişler gibi
dağılan bu parıltıyı, kendisini bir masal sultanının aynası
yapan bu acayip cilayı nereden bulmuştu?
O, bu haliyle bir tabiat parçası olmaktan çıkmış, esrarengiz bağlarla her parçası birbirine bağlı, en dağınık unsurları bile birbirine cevap veren, büyük karanlıklarından
müteşekkil sükûtları, fikrin serhatlerini tespit eden aydınlık noktalan ve kesif vardeninde zî-hayat birer hiyeroglif gibi
çalkalanan nadir yıldız akisleriyle âdeta bir şiir, kulakla değil, gözle zevkine varılan ve güzelliğine ancak eski bir tılsım
gibi buruşuk ve asıl ceylân derisinden sahife üzerinde gözle
erişilen, hiç yazılmamış kadar güzel ve müstesna bir şiir olmuştu.” ( Y.G., s. 159)
Tanpınar, gecenin ve karanlığın İstanbul’a ve İstanbullulara bahşettiği güzellikler arasında meselâ bir mimarî eserinin, bir türbenin, bir şehir unsurunun hakikî mânâsıyla bize
kendisini tanıtışını yakalar. Gündüzleri, olağan ve alışıldık
olduğu için tüm hüviyetiyle bize görünmeyen manevî güzellik ve kıymetleri - dikkatimizi yoran ve dağıtan diğer her
şeyi dışarıda bırakmasından olsa gerek - bize gece gösterir:
“Baudelaire, bir şiirinde, sevdiği kadının gecelerini benimsemek için kendi ölümünü beklediğini söyler. Bazı isimler
ve beyitler de yaşamış oldukları şehrin gece saatlerine öylece
hâkimdirler. Şahsa ait sokak ve semt isimlerinin muhayyilemizde hakikî hüviyetini alması için gece saatlerini beklemek
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lâzımdır. Gündüzleyin bizim için sadece Vefa olan semt, geceleyin Şeyh Vefa Efendi olur. Fakat bugünkü şehrin gecesi,
tepesine asılmış keskin sokak fenerleri altında her hülyayı ezdiği gibi, bu hayaletleri de siliyordu.” (Y.G., s. 160)
Yazının sonunda bu kez Tanpınar mutlak mânâsıyla
bir gece medhiyesi yapar. Sebebi her gerçek Tanpınar okuruna malûmdur: Gece, kesin ve katı, bu hâliyle her şeyi çiğ
bir ışığa boğan, bu yüzden de Tanpınar gibi daima zinde,
daima yaratıcı, daima buluş üzre ve hareket hâlinde olan
zekâ ve muhayyilelerin hızını kesen gündüz gibi değildir.
O, “yumuşak ve munis”tir, “tesellinin, hülyanın ve şiirin
de cömert kaynağıdır”
“ Yumuşak ve munis gece, büyük ve engin karanlık, seni
ne kadar methetsem azdır. Sen tehlikenin ve vehmin annesi
olduğun kadar, tesellinin, hülyanın ve şiirin de cömert kaynağısın. Senin her şeyi silen, çizgileri ilga eden ve şekilleri yumuşatan eteklerin hayatımıza yayılınca ne mucizeler, neler
olmaz ki... Sen büyük ve mukadderâta hâkim ellerinle aydınlığın meşalesini zamanın hudutlarına çarparak söndürünce,
her imkânsız rüya tahakkuk eder, ölüler dirilir, eşya bir vahdete mal olur ve insanlar hakikî hüviyetlerini bularak kendi
kendileri olurlar.” (Y. G., s. 162)
***
Tanpınar’a göre eski sanatkârlar, İstanbul’un gecelerini
keşfedememişler, resmedememişlerdir. Hatta Tanzimat’a
kadar gece diye bir şey tanımamışzdır. Oysa İstanbul gecesi karanlık değildir:
“… Haliç, Boğaz suları, akıntılar, Marmara, müphem de
olsa birkaç parıltıyı yuvarlaya yuvarlaya, kendi karanlıklarını, üzerlerine elmas tozu üflenmiş gibi cilalamaya muvaffak olurlar. Zaten bakmasını bilen göz için karanlık, karanlık değildir. O ışığın cevheridir.
Şâir, beyhude yere:
Neler gördü bu şeb bîdâr olanlar!
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diye haykırmıyor! Fakat biz burada büyük hakikatlerin güneşinden değil, şehrin gecesinden bahsediyoruz. Eski İstanbul
akşamdan sonra, kafeslerden ve perdelerden sızabilen mum
aydınlıklariyle bir müddet yakamozlu bir deniz gibi olduğu
yerde ürperir, yatsı namazının kandilleri söner sönmez son
fener izlerinde -birkaç türbenin nezir ışığı hariç- kendi üstüne kapanırdı.” (Y.G., s. 150-151)
Şüphesiz Tanpınar haklıdır. Elbette eski İstanbul gecesi
karanlık değildir. Fakat bu aydınlık daha çok Ramazan’lara,
mübarek gecelerdeki heyecana, dergâhların ihya gecelerindeki neşveye, en nihayet İstanbul içinde başka bir zamanı
idrak eden Beyoğlu’na mahsustur. Yoksa Müslüman cemiyet, kandil, Ramazan, bayram günlerinin geceleri hâricinde
yani ibadet vakitleri dışındaki vakitlerde yatsıdan sonra uyanık kalmaya hoş bakmazdı.
***
Tanpınar, çok uzak ve birbirinden bağımsız gibi duran iki olguyu, İstanbul’un mevsimleri ve eski sanatları beraberce ele aldığı, bizim de bu kısımda defaatle kendisine
başvurduğumuz yazısının bir yerinde eski musikişinasların, bestelerini İstanbul’un mevsimleriyle nasıl özdeşleştirdiklerine dair bazı örnekler verdikten sonra Tanzimat’tan
sonra İstanbul’un geceyi keşf ve idrakine temas eder. Elektrikle beraber, güneşin batışıyla gün bitmemeye başlar, hürriyet ve emniyet algısı ve imkânlarının, ayrıca çalışma ve
eğlence şartlarının değişimi, nihayet Boğaz’ın iki yakasını
kolaylıkla bir araya getiren vapur seferleri İstanbul’a yeni bir
yaşama zamanı sunar.
“Şehrin gecesini bize doğrudan doğruya açan, Tanzimat’la
başlayan Avrupalı hayattır. Işığın gelişi, ferdî hürriyet, şahsî
emniyet, çalışma ve eğlence şartlarının değişmesi, vapur seferleri bizi yavaş yavaş gecenin iklimine soktu.” (Y.G, s. 152)
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3. Bölüm
Tanpınar Külliyâtında
Fetih ve Fatih…

Türk edebiyatında Fatih ve fetih hadisesiyle ilgili çok orijinal dikkatler geliştirmiş, yorum ve değerlendirmeler yapmış
olan Yahya Kemal tarihçilerin, okurlar üzerindeki tesiri artırmak amacıyla zaman zaman efsaneye, mite başvurduğunu,
oysa 53 gün süren kuşatma sonrasında gerçekleşen İstanbul
fethinin böylesi destanî veya efsanevî anlatımlara ihtiyacı
olmadığını söyler. Şair fethin, bilâkis “tarihin bir destanı”
olduğunu vurgular. Bununla beraber İstanbul’un fethi, zamanla, daha doğrusu “icap ettikçe”, devlet küçüldükçe, millet ye’se düştükçe destanlaşmış, Tanzimat sonrasında yetişen, eser veren şairler,
zor zamanlarda Fatih’e,
Fatih’in eserine dönmüşler, bu güç, motivasyon ve ilham verici
hadiseyi çeşitli formlardaki eserlerinde söz
konusu etmişlerdir. Çalışmanın başında belirttiğimiz gibi, Abdülhâk
Hâmid’in “Merkad-i
Fâtih’i Ziyaret”i böylesi
bir iltica arayışının soFatih Sultan Mehmed
(The National Gallery UK)
nucuydu.
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Tanpınar’ın da İstanbul’un fethiyle ve Fâtih’iyle ilgili
pek çok eserinde pek çok satırları söz konusudur.
Beş Şehir’in henüz başında “şehirlerin hayalimizde aldığı
çehreler”in, üzerinde düşünülecek şey oluğunu ve bu çehrelerin, insandan insana ve nesilden nesle değiştiğini belirtir
yazar. Tanpınar, Yahya Kemal’in “İstanbul’u Fethini Gören Üsküdar”da dikkatimizi çektiği, bugün Boğaz’ın Anadolu yakası, Üsküdar gibi İstanbul dediğimiz, İstanbul’a
dâhil ettiğimiz bazı semtlerinin, 29 Mayıs 1453 Salı sabahındaki fetihten önce de Türk olduğu hakikatini bilir. Bu
yüzden fetihten önce, Anadolu Hisarı’ndan, Üsküdar’dan,
diğer Anadolu köylerinden Sarayburnu’na, Beyazıt, Fatih,
Süleymaniye ve Edirnekapı surlarına kadarki mahallere bir
fetih özlemiyle bakanlarla, şehre fetihten sonrakilerin bakışları aynı değildir. İstanbul, fethi bekleyip özleyenlerle, ona
mukim olanlar için farklı mânâlar ifade eder:
“Elbette ki XV. asır başlarında Üsküdar’ da, Anadoluhisarı’nda oturan dedelerimiz İstanbul’a sadece fethedilecek
bir ülke gibi bakıyorlar ve Sultantepesi’nden, Çamlıca’ dan
seyrettikleri İstanbul akşamlarında Şark kayserlerinin er geç
bir ganimet gibi paylaşacakları hazinelerini seyrediyorlardı.
Buna mukabil fetihten sonrakiler için İstanbul, bütün im
paratorluğun ve Müslüman dünyasının gururu idi. Onunla
övünüyorlar, güzelliklerini övüyorlar, her gün yeni bir âbide
ile süslüyorlardı. O güzelleştikçe, kendilerini sihirli bir aynadan seyreder gibi güzel ve asil buluyorlardı.” (B.Ş., s. 14)
İstanbul’un fethi, Tanpınar’a göre bir ordunun bir beldeye girmesi, orayı ele geçirmesi değildir. Fetih, Müslüman-Türk’ün imanının, bu iman esasları ve kâinat telâkki
ve tasavvuru çerçevesinde gelişmiş zevkinin, yapıcı kudretinin - tek kelimeyle - şahsiyetinin aksettiği efsunlu bir
hadisedir. Asırlar boyunca defalarca zorlanmış, aşılmaya
çalışılmış surlar “Şâhî” ismi verilen topla günlerce dövülmüş, Haliç’e günlerce girilememiş, zaman zaman fütur
getirilmiş ama nihayet şehir, bir Nebevî müjdeye nâil ve
Asya’yla Avrupa’ya hâkim olmak isteyen çok genç fakat
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Anadolu Yakası

“Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit
ve emeli bile yetişemez” diyen azimkâr bir sultana râm olmuştur. Elbette mânâyı söze giydirme, sözü mânâya yakıştırma ustaları ve bir kitlenin en yüksek perdeden sesi olan
şairler fırsatı kaçırmazlar:
Çün dikildi kullesine râyet-i nusret-nümâ
Kal’a parmak kaldırıp İslâm’a girdi gûyiyâ
(Ne zaman ki kulesine zaferin nişânesi sancak dikildi,
kale sanki şehadet parmağı kaldırıp İslâm’a girdi)
Kitabın ilerleyen sayfalarında Tanpınar, İstanbul halkının hürmet ettiği kimselere verdiği en yüce mânevî pâyenin
”evliya”lık olduğunu, bu payeyi alanların başında da fetih ordusunun şehitlerinin geldiğini söyler. Bu, İstanbul’un ve İstanbullunun sahip olduğu kıymet ölçülerinin kavranılması
noktasında çok değerli bir tespittir. Öyle anlaşılmaktadır
ki fetih, İstanbul ve İstanbul’un kısa sürede aldığı manevî
çehre, İstanbullunun zihin ve ruhundaki değerler manzumesinin zirvesinde yer almaktadır.
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Kroniklerde “Ebü’l-Feth” diye de zikredilen Fatih Sultan Mehmed ve fetih hadisesi, Osmanlılar için daima mukaddestir. Tanpınar da geleneğin (bu geleneğin içinde sadece
halk yoktur, şairler, âlimler, devlet adamları için de Fatih
mübarektir) Fatih’e bakış tarzıyla, modern tarihçinin, entelektüelin perspektifini kıyaslar ve esasen geleneğe özenir:
“Eski medeniyetimiz dinî bir medeniyetti. Beğendiği, benimsediği adama ölümünden sonra verilecek bir tek rütbesi
vardı: Evliyalık. Halkın sevgisini kazanmış adam mübarek tanınır, ölünce velî olurdu. Onun içindir ki İstanbul evliya ile doludur. Bunların başında fetih ordusunun şehitleri
gelir. Onların mazhariyeti hak ve millet uğruna kazanılan
rütbeden de üstündü. Çünkü bu ordu, genç hükümdarından
en son neferine kadar mübarek bir ordu idi, tuğlarını İstanbul surlarının karşısına dikmeden asırlar evvel övülmüştü.
Hepsi velî idiler. Biz şimdi fetih tarihini Garplılardan okuyor, Fatih’in hayatındaki aksaklıkları tenkit ediyor; ilim, sosyoloji filân yapıyoruz. Eskiler işi büsbütün başka türlü görüyorlar, İstanbul’u fetheden millî hamleye ilâhî bir mahiyet
veriyorlar, bu işte hiçbir izafîliğe yanaşmıyorlardı. Hemen
her yerde, çoğu surların etrafında olmak üzere, fetih şehitlerinin mezarları vardır. Bunlar Türk İstanbul’un tapu senetleridir. İstanbul’ da bizim hayatımız bu şehit türbelerinin etrafındaki hürmetle başladı. Bizans’ın asırlarca işlenmiş, bin
türlü külfet, merasim ve âdâbla dolu, altına ve sırmaya gark
olunmuş derin ilâhîli rûhânîliğini dedelerimiz bu şehit türbelerinin başında yaktıkları ilk mumla yendiler. Bu suretle
semt semt halkça kutlu yerler ortaya çıktı. Sonra mimarî geldi,
bu kutluluğu küçük bir mescitle, biraz yaldız ve yeşil renkle
giydirdi.” (B.Ş., s. 45)
Beş Şehir’in bir kültür analizi ve tarih muhasebesi olduğu
defaatle vurgulanmıştır. Hakikaten bu eserde Tanpınar, bir
mazi yoklaması, bir kültür keşfi yapar fakat bununla beraber, bugün o kültürün neresinde, ne kadar uzağında olduğumuzu vurgulama fırsatlarını da kaçırmaz. Eserin kaleme
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alınışında doğrudan müessir olduğunu - bizzat yazarının
kendisinden öğrendiğimiz - Yahya Kemal’in, hakkında
Roma’nın şarkını fethettiğin andan sonra,
Yüce dağlar gibidir gördüğün iş, Türk oğlu!
dediği Fatih Sultan Mehmed ve ordusuna, hatta onlardan
sonra gelen nesillere ananenin bakışlarıyla, âidiyet ve sıklet
merkezlerini, aynı zamanda müşterek kıymetler etrafında
toplanma hassasını yitirmiş, nihayet yalnızlar ordusunun
birer ferdi hâline gelmiş modern insanların algılarının ne
kadar farklı olduğunun altını önemle çizer.

Fethin ilk şehitlerinden - 18 Sekbanlar (Şehzadebaşı)

Yaklaşan Büyük Yıldönümü…

Tanpınar, fetih hadisesine o kadar büyük bir değer verir ki henüz 1946’da, yani İstanbul’un fethinin 500. yıldönümüne daha yedi yıl varken Cumhuriyet gazetesinde birer
haftalık arayla “Yaklaşan Büyük Yıldönümü” başlıklı iki yazı
kaleme alır. Pekâlâ bilmektedir ki böylesi büyük yıldönümlerinin zengin ve rengîn idrak ve ihyası için, o senenin gelmesini beklemek büyük hatadır. Bu yedi yılın insan ömrü
için dahi çok kısa olduğunu söyledikten sonra şöyle der:
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“O kadar yakın ki yarın gelecek ve bizi hiçbir şey yapmadan, gaflet içinde avlayacak diye korkmamak imkânsız.” (Y.
G., s. 171)
Tanpınar için fetih yıldönümü kutlamak, İstanbul’un
fethini tarihin bir dönemecinde, bir yerde olmuş bir hadiseyi gelişigüzel anmak, hele içi boş bir hamasete düşmek değildir. (Zaten konuyla ilgili ilk yazısının ortalarında şöyle
der: “Evet, İstanbul fethinin bu beş yüzüncü yıldönümüne
sadece bir zaferin, bir hücum saatinin tes’idi gibi bakarsak
hata ederiz.”)
O her zaman yaptığı gibi bu meseleyi de çok daha derin ve aslî yerlerde arar ve alır. İstanbul’u duyarak, görerek
yaşayan herkes aslında farkında olarak veya olmayarak bu
fethi her gün kutlamaktadır:
“… Zaten İstanbul’ da yaşamak, İstanbul’u bizim bilmek,
bu fetih gününü kutlamaktır. Dün akşam benim yaptığım
gibi bir Boğaz köyünden Süleymaniye’nin, Fatih’in minarelerini pırıl pırıl yanar gören ve bu güzelliğin beş yüz seneden beri bizim olduğunu düşünen her İstanbullu, fethi kendisi için bir kere daha kutlamış değil midir? Bunu her gün ve
her zaman, hepimiz yaşıyoruz. Bulgurlu köyünden veya Libade’ den yokuş yukarı bir sabah vakti çıkan yolcu, dinlediği
bülbül sesinde İstanbul fethini kutlamaz da ne yapar? Yaşamak, etrafımızdaki şeylerin şuuruna erdikçe bir dua olur. İstanbul’ da yaşayan herkes, az çok bir güzellik içinde yaşadığını ve bu güzelliğin bu toprakta ve bizim elimizle açıldığını,
bizim ruh bahçemiz olduğunu bilir.” (Y.G., s. 171)
Bir şehrin, bir ülkenin alınışı şüphesiz evvelâ pazu ve kılıç, ayrıca teknik ve zekâ işidir. Fakat Osmanlı toplumu için
fetih bunlardan ibaret değildir. Zira şehrin önceki sahipleriyle asıl rekabet, zevk ve medeniyet plânında devam eder.
Gerçek mânâsında fetih, İstanbul’a hakkını vermek, lâyık
olduğu hürmeti göstermekle gerçekleşir. İstanbul gibi asırların imar ve âbâd ettiği şehirlere yerleşmek bir mazhariyet
olduğu kadar bir mesuliyet işidir. Ve Türkler bu mesuliyetin de mazhariyetin de idrakinde olmuşlardır:
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“Biz İstanbul’u, başka vârisleri de bulunduğu iddia edilen bir medeniyetten aldık ve orada, bu topraklar için, hatta
dünya için yeni olan bir zevk ve kültür terkibi yaptık.
Şimdi bir taraftan bizden eskisine olan saygımızı, diğer
taraftan da bu kültür ve zevkin bütünlüğünü, üstünlüğünü
dünya karşısında göstermemiz lâzımdır.
Bizans, yaşadığı devirlerde büyüktü; Roma’nın asıl vârisi
diye geçiniyordu. İmparatorluk Türkiye’si de onun kadar büyük oldu. Dünya muvazenesinin bir yığın yeni kazançlarla
bozulduğu devirde bu kıta imparatorluğu ahlâkî temellerin
sağlamlığıyla gerçekten şaşırtıcıdır.” (Y.G., s. 171-172)
Yahya Kemal’in, Tanpınar ’ın bu yazılarına esas mevzu
olan fethin tam 500. yıldönümünde, 29 Mayıs 1953’te, Son
Saat gazetesinde yayımladığı “İstanbul Fethinin En Esaslı
Eseri” başlıklı bir makalesi vardır: Şair, fethin sebepleri
ama özellikle sonuçlarına odaklandığı bu yazısını “ fethin
en müspet ve en esaslı eseri vatanın yekpareliğidir” diye bitirir. İlginçtir, bu dikkat yedi yıl önce Tanpınar tarafından
dile getirilmiştir:
“Üçüncü bir nokta da İstanbul fethinin Malazgirt’ten başlayan bir hamleyi tamamladığı hakikatidir. Çünkü vatan,
İstanbul’u fetihle bütünlüğünü kazanır. Tıpkı milletimizin
tarihî vazifesine onu fetihle kavuştuğu gibi.” (Y.G., s. 172)
Elbette Tanpınar, bu dikkati de herhangi bir dersinde,
sohbetinde veya sur gezilerinden birisinde Yahya Kemal’den
duymuş da olabilir.
Fetih ve fethin 500. yıldönümünü şuur, dikkat ve hassasiyetle kutlamak Tanpınar’a göre, Türkiye’nin uluslararası
prestijini artırmak için de kaçırılmaz bir fırsattır:
“… Hayır, bu yıldönümünün mânâsı daha başka türlüdür.
O semboliktir. Bizden ziyade dışarıya hitap edeceğiz. Vakıa
onu lâyıkile tes’id ettiğimiz zaman biz de hayata karşı kendimizi daha kuvvetli bulacağız, çünkü kendimizi daha yakından, daha iyi tanıyacağız. Fakat bunu dünyaya kendimizi
gösterirken yapmış olacağız.” (Y.G., s. 173)
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Tanpınar’ın duyuş ve hissediş tarzı çok defa Doğulu;
dikkat ve nüfuzu Batılıdır. Plânsız, hesapsız, doğal ve kendiliğinden gelen, kadim asırların ve ananenin uzviyetine
genetik olarak kodladığı bir manevî kudretle görmesini ve
hissetmesini bilir fakat orada kalmaz, bir Garplı tecessüs
ve arayışıyla, mevzua nüfuza gayret eder. İstanbul’u, vatan
orkestrasının, eserin sonunda gelen ve bütün icraya hâkim
olan bir birinci keman gibi görmek başka türlü nasıl mümkün olabilir? En önemlisi başka kim İstanbul’u Erzurum,
Bingöl, Kayseri, Konya, Ankara, Ege ve Bursa’nın tabiî bir
devamı gibi görebilir:
“Hiçbir yerden vatanın kuruluşu dediğimiz şey, İstanbul
tepelerinden olduğu kadar açıklıkla görülmez. Ancak Süleymaniye’nin avlusundan bakıldığı zaman, vatan orkestrasını
teşkil eden sazların, tıpkı tersine bir Haydn senfonisi gibi teker
teker canlandığı görülebilir, ilk önce Erzurum, Bingöl dağlarının yıldızlarının ışığından rahlesini yakar. Sonra Kayseri,
sırtından Sezar mantosunu atarak, Erciyes’in yeşil eteklerinden toplanmış bir nağme ile ona katılır. Sonra Konya ve Ankara, kendi bozkırlarının ortasından bir çoban ateşi gibi hasretle dolu gelirler. Sonra gittikçe artan bu nağme dalgası, Ege
şehirlerinin sarışın uğultularıyla zenginleşir. Nihayet Bursa,
rahmanî neyini üfler, arkasından Edirne’nin beş asır çınlayacak zafer borusu öter; Üsküp ve Manastır’ın, Rumeli şehirlerinin büyük ve heybetli kösleri döğülmeye başlar. Tunç ve demirden, en sonunda İstanbul bir birinci keman gibi gelir ve
yerine oturduğu zaman vatan orkestrası, tarihlerde gördüğümüz ve kanımızda tanıdığımız gibi kurulmuştur. Artık bütün nağmeler onun sihirli işareti altında toplanacaktır, ona
yoldaşlık edecektir; her şey en güzel ve taze tarafıyla ona gidecektir.” (Y.G., s. 173)
Bu ilk yazının sonlarında, fethin 500. yılı hatırasına ve
hatırına imar noktasında yapılması gerekenlere geçer Tanpınar. En azından bu kutlu yıldönümü şerefine şehre sahip çıkmak lâzım geldiğini vurgular. Zira ancak böylesi bir
hassasiyet ve mesai ile “bu beş yüz yılın insanlık karşısında;
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şerefli bir hesabı verilmiş” olabilir. “Tarihe ve hakikate aynı
derecede ihanet olan iftiraların üstüne” çıkılabilir.

Manastır

Bu ifadeleriyle Tanpınar, İstanbul’un Türkler tarafından
fethinin, sadece askerî bir zafer değil, bir medeniyet hamle
ve iddiası anlamına geldiğini bir kez daha vurgulamış olmaktadır. Hakikaten, Avrupalıların, Anadolu, İstanbul ve
Avrupa topraklarındaki asırlar süren mevcudiyet ve hâkimiyetini asla af ve hazmedemediği Türkleri gayr-i medenî görmeye ve göstermeye çalışmaları siyasî tarihin ve kültür tarihçilerinin başlıbaşına bir araştırma mevzuudur.
Tanpınar şehrin, yedi yıl öncesinden bu bayrama nasıl
hazırlanması gerektiğini açıkça ama her zamanki artistik
üslûbu ile anlatır yazısının sonlarında:
“Bizden evvelki devirden ve bizim olan her şey, bütün
âbideler, mazi eserleri, büyük âbidelerden başlayarak, çeşme,
imaret, medrese, mezarlık, hepsi, her şey düzeltilmeli, uzaktan görülenler en göz alıcı şekillerini almalı, ancak yakından
tadılabilecek olanlar meydana çıkarılmalı, etrafları temizlenmeli, sürprizlerinin tam olmaları için lâzım gelen şeyler tamamlanmalı, tamir ve restorasyon, hepsi yapılmalıdır.
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O gün bütün çeşmeler akmalı, bütün beton kubbeler kurşun kaftanlarını giyinmiş, güneşe gülmeli, her eser ilk yapıldığı veya son defa tamir edildiği çehresiyle görünmelidir.
Bizans suru, Roma veya Osmanlı kemeri, vezir veya odalık hayatı hepsi tertemiz gülmeli ve bütün yollar onlara doğru
gitmelidir.
Bu binaların ufkunu kapayan ve zevkimize uymayan,
şehrin manzarasını zedeleyen yapılar ortadan kaldırılmalıdır, İstanbul, Üsküdar, Boğaz, kendi hususiyetlerine göre tanzim edilmelidir.” (s. 174)
Dikkat edilirse Tanpınar kendisine, mensubu ve vârisi
olduğu medeniyete, estetiğe Türk zevk ve sanatına o kadar
güvenmektedir ki bu bayrama İstanbul’un sadece Osmanlı
eserleriyle değil, Bizans yâdigârlarıyla da hazırlanması ve
arz-ı endam etmesi gerektiğini savunmaktadır. Anlaşılan
odur ki Tanpınar’a göre Türk eserlerinin, yine kendinden
çok emin ve oturmuş bir medeniyet inşa etmiş olan Roma
karşısında hiçbir kompleksi söz konusu olamaz.
Kaldı ki Türklerin fethine takaddüm eden yıllarda İstanbul eski servet, haşmet ve azametinden birkaç önemli mimarî eser hariç pek bir şey muhafaza edememiştir. Son yıllarında neredeyse İstanbul’dan ibaret kalan Bizans özellikle
1204 Latin istilâ ve yağmasından sonra bir daha toparlanamamış, İstanbul da ihyası için Türkleri bekler hâle gelmiştir.
500. yıldönümü ile ilgili ikinci yazıda evvelâ bunu vurgular:
“Şark’tan bir yangın kıvılcımı gibi Rumeli’ye atılan Türk
fütuhatı, hakikatte bu iktisadî istilâya ve kavimler anarşisine
karşı bu toprakların kurtuluşunu getiren bir hareketti. Şarkî
Roma imparatorlarının tacını ve Şark Kilisesi’nin gurur ve
ihtişamını gittikçe ağır bir yük gibi taşıyan şehir için ise sonuna doğru tek ümit çaresi olmuştu.
Türk zaferiyle kadim şehir birdenbire belini doğrultur.
Geniş hinterlandına kapılarını açar. Muazzam bir imparatorluğun iktisadî hareketi, bütün kara ve deniz yollarından
bir altın kasırgası gibi ona akmaya başlar. Birdenbire her şey
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değişir. Eski ağaç yeşerir; asırlık surların içinde yeni bir hayat fışkırır. Son ustalarını, son gramercileri ve belâgatcileriyle
beraber Venedik’e ve İtalyan şehirlerine fetihten çok evvel kaçırmış olan şehir, birdenbire yeni bir teolojinin, yeni bir mistiğin, yeni bir estetiğin doğuşunu görür.” (s. 176)
Tanpınar, çok kısa zamanda gerçekleştirilen imar hamleleriyle şehrin Müslüman-Türk rengine boyanmasını ise
şöyle özetler:
“Fatih öldüğü zaman, İstanbul her akşam, başında kandil
yanan şehit türbeleriyle, evliyalarıyla, tekkeleriyle, medreseleriyle, camileriyle, küçük ve tahta mescitlerinin minarelerinden bugünün beş vaktinde yükselen ezan seslerinin etrafında
toplanmış mahalleleriyle tam bir Türk şehriydi.” (s. 177)
Söz konusu ikinci yazıda fethi daha anlamlı ve zengin
kutlamak için İstanbul’un, fetih gününden itibaren, mahir
mimar ve ustalar eliyle çok kısa sürede nasıl Türkleştiğinin,
İslâmlaştığının lâyıkıyla anlatılması, şehrin bu yeni ve taze
kanla nasıl bir can suyu bulduğunun araştırılması lâzım geldiğini önemle vurgular. 15. asırdan, Müslüman-Türk zevkinin kıvam ve kemal bulduğu 17. asra kadar bir yolculuğa çıkarır okuyucusunu:
“… Sonra Bayezid devri ve Hayreddin gelir. Bize mahsus olan bu hayatın alınlığını yapar. Alınlık, mabedin kendi
değildir. Fakat ondan ilk görünen şeydir. Ve hususiyle mimarîyi idare eder. İstanbul’ da İkinci Bayezid devrinde çok
kesif, Buhara, Taşkent, Tebriz kadar bizim, millî bir hayat
vardı. Hayreddin’ le başlayan mimarî bu hayatın güzellikle
ilk büyük tebcili oldu. İstanbul birdenbire bu mimarî sayesinde Yakın Şark’ın Edirne, Bursa gibi şehirleri arasına girdi.
Fâtih devri, tabir caizse, İstanbul’a taşınma ve yerleşme
devrimizdir. İkinci Bayezid devri Türk mimarîsinin ve şehirciliğinin, dinî ve tasavvufî hareketlerin bu yerleşmeyi tamamladığı zamandır. Onun için bu devrin de ayrıca tetkiki lâzımdır.
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araştırılmasını, mezar taşlarını müzelere taşımak, mezarı
yol yapmak yahut izsiz bırakmak gibi fetişizmlerden vazgeçilmesi gerektiğini vurgular. Topkapı Sarayı veya başka bir
yerde bir yazı koleksiyonunun açılmasını, hüsn-i hat, tezhip,
ciltçilik, minyatürcülük tarihinin yazılmasını, mimarî kadar
ehemmiyetli bir sanat olduğunu düşündüğü alaturka musikinin bir diskoteğinin yapılmasını istemektedir. (s. 178)
Özetle, Müslüman Türklerin yapıcı ve yaratıcı kudretinin
en güzel şekliyle aksettiği, bütün medenî seviyenin en net
şekilde seyredilebileceği İstanbul’un bütün cephe ve çizgileriyle ortaya çıkarılmasını arzulamaktadır.
Tarihin bugüne bakan, bugünü zenginleştiren, bugüne
anlam katan, katacak olan taraflarıyla da ilgilenen Tanpınar’da fetih, görüldüğü gibi eskiyi romantik bir duyuşla
yâd ediş veya özleyişten çok öte bir anlam ifade etmektedir.

Üçüncü etüt merhalesi olarak Sinan’ la başlayan devir gelir. Kanunî ve halefleri zamanındaki İstanbul ve Boğaziçi,
bütün tesisleri ve âbideleriyle ortaya konmalıdır. Sinan’ı tanımak, yaratıcı devrinde imparatorluğu bilmektir. Kanunî
devrindeki İstanbul on altıncı asır Avrupa’sının en nizamlı,
topluluk hayatının şartlarına en uygun şehridir. Bunu meydana çıkarmamız lâzımdır.
Nihayet İstanbul’ daki Türk medeniyetinin asıl kıvamını
bulduğu asra, mimarlıkta Birinci Ahmed Camii’yle başlayan
ve Üsküdar’ daki Vâlide-i Cedid Camii’nin muhteşem akşam
nağmesiyle kapanan o sade üslûp, zevk ve duygu, on yedinci
asra, bize şiirde Nefî’ den sonra Neşatî ve Nailî’yi veren, mûsikîde Itrî’nin eserini hediye eden büyük ve verimli asra geliriz.” (Y.G., s. 177)
Tanpınar, on yedinci asırla da iktifa etmez. III. Selim
devrinin “kısa Rönesansı ve onun kanlı bir zeyli İkinci Mahmud zamanının”, Tanzimat modalarının, aslında İstanbul’un
bu beş asır içindeki tüm çehrelerinin meydana çıkarılması
gerektiğini belirtir. Ayrıca bu fetih yıldönümü hazırlıkları
çerçevesinde, şehrin büyük hemşehrilerinin hayatlarının
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Tanpınar için asıl İstanbul, Suriçi, Eyüp ve Üsküdar,
aynı zamanda da Müslüman Türk zevkini kuşanan ve aksettiren Boğaz’dır. Pera, Nişantaşı, Boğaz’ın, Tarabya gibi
“ruhumuzun bir tarafına hâlâ yabancı” mahalleri ise bu tabirin ve kapsamın dışında kalırlar.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal’in birisi 12 Mart
1942’de Beyoğlu Halkevi’nde verdiği bir konferansın metni
olan diğeri de fethin 500. yıldönümünde Yapı Kredi Bankası’nın neşrettiği, yukarıda da bahsi birkaç kez geçen İstanbul başlıklı eserde çıkan “Türk İstanbul 1-2” yazılarına atfen yine “Türk İstanbul” başlıklı bir yazısına şöyle başlar:
“Tabir Yahya Kemal’indir ve her zaman olduğu gibi geniş mânâlıdır. Çünkü İstanbul için bize ait her şeyi içinde
toplar. Türk İstanbul bizim damgamızı taşıyan, bizim hüviyetimizi almış İstanbul’ dur. Bundan hatta yüz sene evvel
böyle bir tabire ihtiyaç yoktu. Çünkü o zamanlar İstanbul’a,
biraz bozulmuş olsa bile tek bir zevk hâkimdi hâlbuki Tanzimat’tan beri bu zevk tek başına değildir. Onun için ‘Türk İstanbul” tabirinde şehrin bütün macerası vardır.” (Y.G., s. 184)
Yahya Kemal ve öğrencisi Tanpınar’ın Türk İstanbul’dan
muratları, en kısa tabirle fetihten itibaren şehrin asır asır,
ilmek ilmek Müslüman Türk zevkiyle nakışlanan semtleri,
beldeleridir. Elbette ilk akla gelen Tarihî Yarımada sonra
Üsküdar ve Eyüp’tür. Havas veya avam, Müslümanların
ikāmet ettikleri, yalı ve köşkleriyle, cami ve dergâhlarıyla,
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çeşmeleriyle “bize ait” zevk ve yaşama üslûbumuzu aksettirmek kaydıyla bazı Boğaz köyleri de Türk İstanbul halitası
içinde zikre şâyândır.
Çalışmanın bu kısmında Tanpınar külliyâtında Türk İstanbul’a ve İstanbul’a Türk rengini veren mahalle ve semtlere dair dikkatleri keşfe gayret edeceğiz.
Daha önce de yeri geldikçe vurguladığımız gibi Tanpınar bir defa Şehzadebaşılıdır. Babasının kadılık vazifeleri
dolayısıyla çok küçük yaşta İstanbul’un ortası demek olan
bu semtten ayrılmış ve şehrine dönüşü için 18 yaşını beklemek zorunda kalmışsa da Tanpınar için Şehzade, kültür
arayış ve yoklayışlarına refakat ettiği mühim bir mahalledir.
Şimdi yerinde olmayan Muhtesip Karagöz Mehmed Efendi
Camii (Tanpınar metinlerinde Elâgöz Mehmed Efendi Camii adıyla geçer)’nin merkezinde olduğu Şehzadebaşı başta
olmak üzere Vefa, Süleymaniye, Fatih gibi komşu mahalleler, Kocamustafapaşa, Cerrahpaşa, Yedikule, Aksaray gibi
semtler, elbette Bayezit, Vezneciler, Sultanahmet, Sirkeci ve
Eminönü, Tanpınar’ın zihni ve eserlerinde yer etmiş tarihî
ve millî beldelerdir.

Şehzadebaşı
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Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur bilindiği
ve bizim de bu çalışmada yer yer hatırlattığımız gibi aslında
Tanzimat yıllarından 1950’lere kadar uzanan yani Türkiye’nin yaklaşık 100 yıllık macerasına şahitlik eden bir ailenin ve onun muhitine mensup kişilerin macerasını anlatan
romanlardır. Bu romanların zamanları değilse de kişileri ve
mekânları ortaktır. Bu mekânlar da Suriçi İstanbul’undadır.
Berrak Bir Manevî Çerçeve: Suriçi
Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul!
Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil, yoksul,
Ölümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,
Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rü’yada.
Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz
Ki biziz hem görülen, hem duyulan, yalnız biz.
Manevî çerçeve beş yüz senedir hep berrak;
Yaşıyanlar değil Allah’a gidenlerden uzak.
				

Yahya Kemal

“Bundan iki yıl önce bir Mayıs sabahıydı” cümlesiyle başlayan ve “İstanbul’un, Kocamustafapaşa ile surlar arasındaki
o geniş ve fakir semtinde tek başına dolaşıyordum”la [Yahya
Kemal de “Kocamustâpaşa” şiirini, 28 Mayıs 1953’ten itibaren parça parça ve değişik mecmualarda neşretmiştir. Şiir,
ilginç bir şekilde “Koca Mustâpaşa! Ücra ve fakir İstanbul!
/ Tâ fetihten beri mü’min, mütevekkil, yoksul” mısralarıyla
başlar] devam eden, “Kenar Semtlerde Bir Gezinti” başlıklı
bir hatıra / denemede yazar, evvelâ bu tarz gezileri daima
Yahya Kemal’le yaptığından, Yahya Kemal’in hayranlık verici hafıza ve dikkatinden bahsettikten sonra, söz konusu tarihten iki yıl önce 2. cihan harbinin bütün dehşetiyle devam
ettiğini, cephelerin, “onların bizdeki yüzü olan tahminlerle
beraber mukavva köşkler gibi yıkıl”dığını ve - o yıkılış ve
çöküş psikolojisi altında olsa gerek - o harap semtlerin macerasını bir sembol gibi gördüğünü belirtir. Sonra da bir
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şehrin tekevvün ve teşekkülünün nelere, ne gibi zamanlara,
ne kadar vak’alara muhtaç olduğunu düşündüğünü bildirir:
“Bir şehrin sadece bir semtine bu yüzü verebilmek için
ne kadar zaman ve ne kadar vak’a, hâdise lâzımdı! Kaç fetih, kaç bozgun, kaç hicretle bu insanlar buralara gelmişler,
hangi yıkılışlar ve yapılışlardan sonra bu görüşü alabilmişlerdi? Bu semtin meyva veya insan yüzü gibi böyle olgunlaşabilmesi için kaç ölümün, kaç dönüşsüz vedaın, kaç gurbetin ve
ne kadar gözyaşı ve ümidin tecrübesinden geçmesi lâzımdı...
Başımın üstünde, insanı her an bir sonsuzluk duygusu ile ezen
lekesiz ve çok mavi, rahmânîliği bize çok uzak bir gökyüzü
vardı. Ve etrafımda, her adımda, bahar dediğimiz mucizenin, ikide bir rastladığım yangın yerleri ve harap eserler arasında daha şaşırtıcı olan fışkırışı, tabiatın insanoğlu ile alâkasızlığını gösteren gençliği, neşesi vardı. Arılar, yabanî otlar
arasında vızıldıyordu. Erik ve badem ağaçları çiçek açmıştı.
Yıkık duvarlardan büyük ve yeşil ağaçlar asma bahçeleri gibi
sarkıyordu. Ve ben, onların arasından, İstanbul’u ihtiyar bir
ana yüzü gibi seyrediyordum.” (Y.G., s. 211)
Tanpınar’a göre bu eski semtler, izbe mahalleler kadar öğretici bir şey bulmak imkânsız gibidir. Zira buralarda her şey
tarih, her şey kültür, her şey en tabiî ve asil çehresiyle “biz”dir. Beyoğlu tarafında ise İstanbul halkına en munis gelen
şey, satıcı seslerimde dahi bir yabancılık, bir uzaklık vardır:
“İstanbul’un bu izbe mahallelerinde dolaşmak kadar öğretici şey pek azdır. Çünkü bütün bakımsızlığı ve haraplığı
içinde size üst üste bütün tarihi verir. Eski imparatorluk, Tanzimat, iş hayatiyle, yâni en kuvvetli tarafından bu semtlere girmiş olan son devir sarmaş dolaş, beraber yaşarlar. Taksim’ de,
Talimhane’ de satıcı sesi bile sizin için yenidir. Buralarda ise,
hakikî mânâsında yeni olan bile tam mânâsıyla yaşamış görünür. Şurada, geceleri tıkırtısını işitecek olursam ürpereceğim muhakkak olan servilerine kim bilir kaç asrın duası ve
rahmânîlik ümidi sinmiş geniş ve serin bir ziyaretgâh avlusunda, o kadar zamandan beri ölümle karşı karşıya kalmış
olmasından âdeta habersiz bir vakıf evinin penceresinden,
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başınızı kaldırıp bakacak olsanız, tıpkı yüz yıl evvelki büyük annesi gibi ürkerek beyaz perdenin altına saklanacak
bir genç kızın sesi, size en son Amerikan filminin şarkısını
dinletir, beride, çınarının büyük gölgesindeki rahatlık, insanı bir iklim değiştirmiş gibi başka bir zamana hazırlayan
küçük kahvede (şüphesiz IV Mehmed devrinde veya Yeniçeri
Vak’ası gününde gene vardı) genç bir şoför, yaslandığı mabet
duvarıyla hiç barışmayan teknik bir dille makineden bahseder. Biraz ötede, nasılsa ayakta kalmış büyük ve ahşap bir
Hamîd devri konağından bütün bir harem cıvıltısı gelir; fakat iyi baktığınız zaman bu cıvıltının, mükemmelliğinden
değilse bile modernliğinden hiç şüphe edemeyeceğiniz bir çorap fabrikasından, bir dokuma tezgâhından, hülâsa fakir şehirli kadının hayatını yeni bir istikamette tanzim eden, ailenin ve evin şartlarını değiştiren bir çalışmadan geldiğini
anlarsınız.” (s. 211-212)
Bu uzun alıntıda dikkatimizi en çok çekmesi gereken
taraf, bu eski semtlerde zamanın, insan ve mekân üzerindeki tahripkâr etkisinin en aza indiği, mâzi ile hâl’in kol
kola yürüdüğü, bu evlerde şu an [tabiî Tanpınar’ın, bu gezisini yaptığı zamanı, Tanpınar’ın aktüalitesini kastediyoruz]
her ne kadar başka seslerin, başka zevklerin, başka enstrümanların hükmü sürüyorsa da bu içinde ruh esen mekânların, insana zamanın donduğu hissini, vehmini vermesidir. Tanpınar’ın muhayyilesine “nâmahrem karşısında son
derece dikkatli ve ürkek, yüz yıl evvelki büyük anne ile Amerikan filminin şarkısını dinleyen bugünkü genç kız”ın beraber gelmeleri bu yüzdendir. Yazarın asıl istediği, özlediği
de zaten budur: Zamanın insan üzerindeki tahakkümünü
biraz olsun kırmak, mazinin hâlâ yaşadığını hissetmek, bir
ânın mahpesinden firar etmek, bir anda bütün zamanların
kıymetlerini beraberce - hem de aynı insan olarak - tadabilmek… “Yekpare geniş bir ânın parçalanmaz akışına” teslim
olmak. Yahya Kemal’in dediği ve tatbik ettiği gibi, ömrü
uzatmak mümkün olmadığına göre geriye giderek, tahattur ve tahayyül ederek çok ve zengin yaşamak…

91

Türk İstanbul (Tarihî Yarımada)

İstanbul özelinde ve üzerinde Müslüman-Türk imanını,
hayatını, zevkini ve tecellisini arayanların vazgeçilmez duraklarından birisi Suriçi’dir. Yeri geldikçe altını çizdiğimiz
gibi, İstanbul içre yüzyıllarca Bizans’ın da asıl mekânı olan,
İmparatorun sarayının, en büyük ve sembolik mabed olan
Ayasofya’nın, diğer büyük kiliselerin, saray adamlarının evlerinin bulunduğu Yarımada, Osmanlı İstanbul’unun da
başlıca semtlerini içinde barındırır. İstanbul’un Müslüman
halkı belki fakirdir fakat bu çok şahsiyetli mahallelerin yapıcı unsurudur. Dolayısıyla kültür denen “istif” en net aynadan, birbirine komşu bu semtlerden akseder.
Nuran’la Mümtaz’ın mazi-şimdi-istikbal hakkında okur
için çok anlamlı diyaloglarının geçtiği gezilerinin çoğu Suriçi’ne olur. Meselâ bir gün Cerrahpaşa’yı gezerler. Fetih heyecanının devam ettiği, tam bir “oluş” zamanının ürünü
olan Davudpaşa Külliyesi ile yaklaşık bir asır sonra inşa
edilen Cerrahpaşa, kronolojiyi bir an için olsun iptal eden,
hemen hemen ayni his ve estetiğin, aynı duyuş ve düşünüşün ürünü olan mahallerdir. Buralarda da diğer Müslüman
semtler gibi tarihî ihtişam ile günün yoksulluğu beraberdir:
Nuran, avlularında ot bitmiş, damı çökük, fukara yatağı medreselere, harap Tabhane’ye Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin yüzük taşı biçimine hayran oldu.
İstanbul’un bu semtleri bu Ağustos gününde, pislikten,
tozdan, sıcaktan bitaptı. Her yerde harabe çeşnisi, sıcağın
arttırdığı bezginlik, bir yığın hasta ve yorgun çehre, fizyolojik çöküş göze çarpıyordu. Şehir ve içinde oturanlar, o kadar
birbirlerine benziyorlardı. Yorgun göz veya vücutla dört beş
metre murabbaına sığdırılmış, tahtaları morarmış, kiremitleri kırık, cüssesi yana doğru yatmış evler birbirini tamamlıyorlardı; ikisi de içinde doğdukları şehri tanımasa, bir senaryo için hazırlanmış sanabilirlerdi.
Ara sıra tıpkı caddedeki insanları ite kaka geçen hususi
otomobiller, lüks arabalar gibi, bu yıkık, bir tarafı çarpılmış,
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pencereleri süsleyen sardunyalara varıncaya kadar sefaletin
kemirdiği evlerin yanıbaşında beyaz ve tahinî boyalı eski bir
konak yavrusu, mazideki zenginliğin, hayatın çiçeği lüksün,
hâlâ şaşırtıcı bir artığı gibi görünüyordu. Onların da çoğu boyasızdı. Açık, perdesiz pencerelerden bu mazi artıklarıyla hiç
de uyuşamayan bîçare başlar uzanıyordu.” (H., 227)

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Yolculuk devam etmektedir. Bu kez Yahya Kemal’in,
asıl İstanbul halkının telaffuzuna riayetle “Kocamustâpaşa”
dediği, Kocamustafapaşa’da, Sümbül Efendi Camii ve Dergâhı’ndadırlar:
“Kocamustafapaşa’ya vardıkları zaman, epeyce yorgundular. Evvela camiin önündeki kahveye oturup çay içtiler. Sonra
türbeyi gezdiler. Nuran kurumuş çınarı muhafaza için etrafına çekilen parmaklığa, Yesarî yazısiyle fırdolayı yazılan bu
çınarın ve yerin hikâyesine bayıldı.” (H., s. 228)
Tanpınar, çok büyük ihtimalle hakkında çok latif anekdotlar, rivayetler bulunan meşhur “Zincirli Servi”yi çınar
olarak hatırlamaktadır. Fakat buna takılmaya gerek yoktur. Sümbül Efendi’si, Çifte Sultanları, Zincirli Servi’si,
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Yesarî’nin cami ve türbedeki kitabelerinin hatları ile Sümbül Sinan Dergâhı başlıbaşına bir kültür yumağıdır.
Bu Kocamustapaşa gezisindeki sohbetler Nuran’ın dikkat ve sorularıyla Mümtaz’ın (esasen Tanpınar’ın) kültür birikmesine dair en net ve açık konuştuğu yerlerdir. Nuran bu
dervişlerin hayatlarını Mümtaz’dan dinlerken “Acaba şimdi
böyle adamlar var mı?” diye sorar. Aldığı cevap “Ne kurtarıcı düşüncenin, ne de ermenin kapısı kapanmıyacağına, Allah’a giden yollar daima açık olduğuna göre, olması lâzım”
(s. 229) şeklindedir. Ve Mümtaz, İstanbul’da temerküz ve
tezahür eden bu imanın, daha da mühimi bu tarihî hatıralar yığınının bugün için mânâsını anlatır:
“… Kaldı ki, bunlar milli hayatın kökleridir. Bak, kaç
gündür İstanbul’ da Üsküdar’ da geziyoruz; sen Süleymaniye’ de doğmuşsun, ben Aksaray’ la Şehzade arasında küçük bir
mahallede doğdum. Hepsinin insanlarını, içinde yaşadıkları
şartları biliyoruz. Hepsi bir medeniyet çöküntüsünün yetimleridir. Bu insanlara yeni hayat şekilleri hazırlamadan evvel, onlara hayata tahammül etmek kudretini veren eskilerini bozmak neye yarar. Büyük ihtilaller bunu çok tecrübe
etti. Netice olarak insanı çıplak bırakmaktan başka bir şeye
yaramadı. Bırak ki her yerde, en zengin ve müreffeh cemaatlerde bile, hayat bir yığın artıklarla, yarı yolda kalmışlarla
doludur. Sümbül Sinan ve benzerleri bunların yardımcısıdır...” (H., s. 229-230)
Anlamamız gereken şudur: Eski öğrenilmeden, kavranmadan veya hazmedilmeden herhangi bir yeni inşa etmek
mümkün değildir. Hepsi bir “medeniyet çöküntüsünün yetimleri” olan, asırlardır devam eden bir kültürü; öğrendiği,
benimsediği, hakikatine inandığı biçimde yaşamaya devam
eden bugünün yoksul insanları bu mazinin canlı şahitleridir. Nuran’la Mümtaz, biraz sonra duasına, niyazına şahit
oldukları beli iki kat bir kadının sâfiyet ve samimiyetinde
işte bu hakikati görürler.
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Mahalle ve Cami…

Arapça kökenli olmakla beraber, bildiğimiz “mabed”
mânâsında Arapların değil Türklerin kullandığı bir kelime
olan “cami”, (Araplar “mescid”i tercih ederler) “toplayan” demektir. Bu itibarla câmi, hem ibadet için toplanmayı ifade
eder hem de bir mahallenin, bir ortak yaşama alanının toplayıcı unsuru, çekirdeği anlamına gelir.
Eski devirler gibi kendi zamanını da aynı adam olarak
seven Tanpınar’ın “bir mâzi murakabesi ve bir şimdi muhasebesi” demek olan Beş Şehir’inde Erzurum, Ankara, Konya
ve Bursa belki de en çok camileriyle söz konusu edilmektedir. Tanpınar, camilerin, dinî ve millî karakterleriyle, kolektif bir imanı ve zevki en güzel aynadan aksettiren çizgileriyle, şehirlerine nasıl bir şahsiyet kattıklarını, her zamanki
ince dikkatleri ve enfes üslûbuyla anlatır.
Camiler, yazarın zihnindeki Türk İstanbul peyzajlarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Zira bunlar, geçmişte, Yahya
Kemal’in tabiriyle “iman bir şevk olan zamanlarda” kitlenin
en sık gittiği, en çok nefes aldığı, etrafında meskenler, hanlar, bedestenler, çarşılar yaptığı yani gününü bütün unsurlarıyla idrak ettiği doğal kamusal mekânlardır. Fetihle beraber, karşılarında - son zamanları hariç olmak üzere - Doğu
Roma gibi kendinden emin bir medeniyet bulan, ona vâris
olan Türkler için bir iddiadır İstanbul. Söz konusu kültür
ve medeniyet iddiasında, bu meydan okuyuşta en mühim
unsur da çok defa camiler olmuştur. Zira camide, caminin
yeri, hacmi, çizgileri ve ışığında bir inanışın ve estetiğin dışavurumu söz konusudur. Fatih, Beyazıt, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sultanahmet gibi mabetler, asker gücüyle galebe
çalmış bir iradenin, karşı tarafa “şimdi de” estetik rüçhanını ispat makamındaki eserleridir. En azından İstanbul’da
böyle olmuştur.
Tanpınar’a göre Suriçi’nin, Suriçi mahallelerinin olmazsa
olmaz bazı unsurları vardır. Yazar gözümüzün önünde bir
mahalle dekoru kuracaksa, ahşap evler, servi ve çınarlar,
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camiler, çeşmeler, mezarlıklar ve tabiî çocuk sesleri, mutlaka
bu dekorun unsurları olarak tabloda yerlerini alır.
6 Ağustos 1943 tarihli Ulus gazetesinin “Fikir Hareketleri” sayfasında neşrettiği “Kenar Semtlerde Bir Gezinti”
başlıklı yazısında eski ve ama bize ait mahallenin unsurlarını şöyle toplar:
“Ahşap evleri, küçük asma veya salkım çardaklı çeşmesi,
güneşe serilmiş çamaşırı, çocuğu, kedisi, köpeğiyle, mescidi ve
mezarlığıyla, yıkıklığı imkânsız bir Roma gibi göze çarpan
medresesi ile mahalle, hepimizin çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, saatlerini satıcı sesleriyle, sağı-solu dolduran gürültüsüyle gözümüz kapalı olarak tayin edebileceğimiz mahalle, bugün küçük tasvirlerini Ahmet Rasim’in herhangi bir
sayfasında okuduğumuz zaman bu satırların altındaki tenkit
fikrinin farkına bile varmadan garip bir hasretle üzüldüğümüz Türk İstanbul’un eski mahallesi... Beride, bir vezir debdebesinin son izlerini taşıyan bir yangın yeri, kenarını otlar
sarmış kuyu bilezikleri, alevin dilinden kurtulmuş duvarlar
ve bacaları ve bu taş yığınları arasından, genç bir yaşın kayıtsızlığı ile zamana gülen, çiçek açmış erik ve badem ağaçları ve ötede, öldükleri fetih gününden beri adını verdikleri
sokağı bir nöbetçi bölük sâdıklığı ile bekleyen, koyu yeşile boyanmış kabirleriyle olduklarından çok küçük görünen şehit
mezarları, sımsıkı örülmüş penceresinin altında üst üste birikmiş mum erintilerinin isli bir oluk gibi çukurlaştığı ve aşağıya, temele doğru perçinleştiği evliya türbesi...” (Y.G, s. 212)
Tanpınar bu mahalle imgesini o çok alışık olduğumuz,
keskin bir dikkati, müşahedesi ve keşif gücü ve bunlara refakat eden zengin ve artistik üslûbuyla kurduktan sonra yeniye, şimdiye doğru bir sıçrayış yapar. Bu kadim, geleneksel
ve doğal mahalle içinde “penceresinde imtihana hazırlanan
ve onun büsbütün başka ufuklara davet eden dans musikisiyle bir tıbbiyeli”yi düşünür. Burada yazar, belki de bütün
bir tefekkür ve estetiğinin kristalleşmiş ifadesi olan “devam”
nazariyesine gelir. Bu nazariye bize göre şöyle özetlenebilir:
Mazi vardır ve bizimdir ama biz de şimdide varız, bunlar
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birbirini tekzip etmek zorunda değildir. Değişirken devam
ve devam ederken değişim mümkündür. Esasen sağlıklı bir
değişim ancak bu şekilde tecrübe edilebilir.
Bunları düşünürken Tanpınar’ın yolunu, birden o çok
sevdiği, pek çok eserinde bir şekilde sâfiyetlerinden, doğallıklarından, neşelerinden, elbiselerinin kirlerinden, biraz da
uzviyetlerinin tecellisi olan işvelerinden [Alaca renkte bir yığın elbise, toza batmış yüz ve bacaklar, bir yığın kırıtma ve
yapmacık, naz ve huysuzluk...] bahsetmekten zevk aldığı küçük kızlar tarafından kesilir. Bu kızlar oyunlarında şu şarkıyı, tekerlemeyi söylerler:
Arabistan buğdayları
Severler sevgileri
Rumeli dilberleri!...
Kız seni almaya geldim
Tanpınar, bu şarkıyla büyülenir, büyük bir hakikate
uyandığını nakleder:
“… Kimdi bu çocuklar? Hangi hicretin, hangi korkunç
felâketin artığı idiler? Hangi kan ve ölüm kasırgası onları yerinden söküp bu surların dibine fırlatmıştı? Bu suali çoktan
unutmuştum. Zihnim tâ çocukluğumdan beri tanıdığım bu
çocuk oyununa, onun garip, hüzünlü türküsüne dalmıştı. Kaç
nesil onunla eğlenerek, bu küçük kızların yaptığı gibi, bu türküyü söyleyerek büyümüştü... Ve daha kaç kız nesli, kadınlığın henüz tohum halindeki işvesini, çocukluğun fantezisiyle
karıştırarak böyle kırıta kırıta, birbirini ite-çekişe onu söyleyecek, onunla eğlenecek, onunla büyüyecek ve bir gün, olgun
yaşın terbiyesi içinden, onu tekrar duyduğu zaman kendisini
bir an çocukluğun cennetinde bulacaktı” (s. 213)
Bu gözlemin, bu anekdotun hemen aşağısındaki satırlardan öğrendiğimiz şudur: Tanpınar pekâlâ artık Arabistan
buğdaylarının başka ambarları doldurduğunun farkındadır,
Rumeli bizim için sadece bir hatıra ve “kapısı geceleri bilek
kalınlığında sürgülerle içten kapanan kale yapılı hanlarda
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oturan eski bezirgânlar ortadan kaybolmuş, “zamanın ritmi
yaşamak zaruretiyle bizi değiştiriyor” olabilir. Mademki hayat devam etmesini biliyor. Öyleyse ne çıkar! (s. 213-214)
Yazının son paragrafında - bir radyo konuşmasında
kullandığı tabirle - kendisini tekrar etmek pahasına Tanpınar bütün bu mahalle dekorunun ve seslerinin bir milletin hayatı, bir kültürün devamı için ne mânâya geldiğini
şöyle hulâsa eder:
“Bu çocuk oyunu bundan yüz elli, iki yüz yıl önce yine
muhakkak vardı. Meselâ demin küçük bakiyesini seyrettiğim
Hekimoğlu Ali Paşa konağının büyük sofalarında, mermer
döşeli harem taşlıklarında olduğu gibi, onun yanıbaşındaki
mescidin avlusunda da küçük kızlar yine böyle birbirini tutarak, itişe-kakışa, gülüşerek ve birbirlerini paylayarak oynuyorlardı. Şimdi benim şartlarını düşünemeyeceğim bir hayatın içinde yüz yıl sonra yine oynanacaktı. Her şey değişecek,
fakat o kalacaktı ve o olduğu gibi kaldığı için biz de bir yığın
değişiklik üstünden, yine eskisi olarak kalacaktık. İşte bu süreklilik hayatın mucizesini yapacak, bu cıvıltılı çocuk sesleri
arasından nesiller birbirine el uzatacaktı... Bu çocuk sesleri,
hayattaki sürekliliğin en taze sırrıydı...” (s. 214)
Hatırlanacak olursa Tanpınar, bu yazının neşrinden çok
kısa bir süre sonra okurla buluşacak olan Huzur’da (roman,
22 Şubat-2 Haziran 1948 arasında tefrika edilmiştir) da bu
çocuk oyunları ve şamatalarının güzellik ve ehemmiyetini
- hem de iki kez, hemen hemen aynı dikkat ve lügatle, aynı
semt üzerinden - vurgulamıştır. Şöyle:
“… Mümtaz, bir yaz evvel bu sokaklarda, belki bugünkülerden birinde, Nuran’ la dolaştığını, Kocamustafapaşa’yı,
Hekim Ali Paşa’yı gezdiklerini düşünüyordu. Genç kadınla
yan yana, adeta vücudu vücuduna girmiş, sıcakta, alnındaki
terleri silerek, konuşa konuşa bu medresenin avlusuna girmişler, biraz evvelki çeşmenin kitabesini okumuşlardı. Bu, bir
sene evveldi. Mümtaz, etrafına, bu bir sene evveline dönebilmek için, en kısa bir yol arar gibi bakındı. Yedişehitler’e kadar geldiğini gördü. Fetih şehitleri, küçük taş lahitlerde yan
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yana uyuyorlardı. Sokak tozlu ve dardı. Yalnız şehitlerin bulunduğu yerde meydanımsı bir şey genişliyordu. İki katlı, fakat o küçük spor otomobilleri gibi, neredeyse mukavvadan
zannedilecek fakir bir evin penceresinden bir tango sesi geliyor, yol ortasında toza bulanmış kız çocukları oyun oynuyorlardı. Mümtaz, onların türküsünü dinledi:
Aç kapıyı bezirgânbaşı, bezirgânbaşı
Kapı hakkı ne verirsin? Ne verirsin?
Çocukların hepsi gürbüz ve güzeldi. Fakat üstleri başları
perişandı. Bir zamanlar Hekimoğlu Ali Paşa’nın konağı bulunan bir mahallede bu hayat döküntüsü evler, bu fakir kıyafet, bu türkü ona garip düşünceler veriyordu. Nuran, çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıştı. Ondan evvel
annesi, annesinin annesi de aynı türküyü söylemişler ve aynı
oyunu oynamışlardı.
- Devam etmesi lâzım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyümesi;
ne Hekimoğlu Ali Paşa’nın kendisi, ne konağı, hatta ne de
mahallesi. Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştiririz. Değişmiyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir.” ( H., s. 22-23)
Romanın sonlarında da zihni savaş tehdidiyle, Nuran’dan ayrılış ve İhsan’ı kaybetme korkusuyla iyice perişan olmuş Mümtaz, üniversite muhitinden arkadaşlarına
“Sabahleyin Hekim Ali Paşa Camii taraflarında idim. Kız
çocukları türkü ile oyun oynuyorlardı. Ta fetihten beri belki
bu türküler vardı. Ve kız çocukları onları söyliyerek oynuyorlardı. İşte bu türkülerin devam etmesini istiyorum” diyecektir. (H., s. 425)
Sahnenin Dışındakiler’in asıl mekânı hemen hemen Tanpınar’ın da semti olan - Şehzadebaşı’dır. Anlatıcı Cemal, “altı senelik bir gurbetten” sonra, Eylül 1920’de tıp tahsili için İstanbul’a gelmiş, işgal altındaki bütün şehir gibi
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Şehzade’deki evlerini ve mahallesini de okuruna cömertçe
tasvir etmiştir. Şöyle der:
“Evimiz Şehzadebaşı ile Horhor arasında yukarıda camiinden bahsettiğim Elâgöz Mehmet Efendi Mahallesi’ndeydi.
Bu mahalle, caminin etrafına toplanmış beş sokakla onların
açıldığı bir tramvay caddesine muvazî ve oldukça geniş, öbürü
Aksaray tarafında onun karşılığı, fakat kargacık burgacık iki
sokaktan ibaretti. Dört evliyamız, camiden başka bir ahşap
mescidimiz, biri Lale devrinden, diğeri biraz daha evvelden
kalma iki medresemiz, birinin içinde “Yeşil tulumba” adı verilen bir soğuk su kuyusu bulunan birkaç küçük mezarlığımız
vardı. Bu yeşil tulumbanın önünden biraz aşağı inildi mi Ağayokuşu’na ve Şirvanîzade’nin Eski Karadut mahallesindeki
konağının bulunduğu arsaya inilirdi. Mahallenin tramvay
caddesine bakan tarafında Hamamizade İsmail Efendi’nin
babasının kiralamış olduğu hamam vardı.” (S.D., s. 20-21)
Fakat savaş görmediyse bile devletin girdiği ve kaybettiği üst üste savaşlardan sonra bakımsız hatta perişan bir
mekân söz konusudur. Cemal’in gördüğü mahalle manzarası iç açıcı değildir. Çocukluğu, avlusunda ve etrafında
geçtiği için “bir kapısından çocukluğuma girilirdi” dediği
Elâgöz Mehmed Efendi Camii hakkında eserin henüz başlarında şunları söyler:
“… İşle Elâgöz Mehmed Efendi Camii, benim yalnız
dört devresini saydığım bu içtimaî jeolojinin her şeyi ve bütün hayatı etrafında toplayan merkeziydi. O bu hayatı hem
aşağı-yukarı tanzim eder, hem de onun tesiri altında kalırdı.
Etrafında olup bilenlerden hissesini, hareketin şiddetine ve mahiyetine göre alırdı. Aziz devri paşaları zamanında küçücük
camimiz pırıl pırıl imiş. Durmadan tamir edilir, halılar, kilimler, hasırlar, yazı levhaları hediye edilirmiş. Hamîd devrinde bu hediyeler, nezirler, adaklar azalmış. Balkan Harbi’nden sonra ise az çok bakımsız kalmıştı. Evkaf ’ın yaptığı
cüzî yardımı ancak mahalle halkının müşterek yardımı tamamlayabiliyor, böylelikle akşam ve teravih namazları kılınabiliyordu.” (S. D.,s. 27)
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Karagöz (Elâgöz) Mehmed Efendi Camii

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar’ın, bir yenilik ve
asrîlik fetişizminin, hayatın her alanına sirayet eden Avrupaî modaların, yüzyılların inanç ve estetik örslerinde dövülerek günümüze kadar gelmiş, asil, kendilik mazhariyetine
sahip, yani şahsiyetli bir kültürü, bu kültürün kazançlarını
hiçe sayan, üzerinde hiçbir tasarruf hakkı olmadığı hâlde
mâzinin mirasını hoyratça harcadığı bir periyodun ironisini yaptığı romanıdır.
“Şiire Dair” isimli makalesinde “Yeni ile güzelin arasını
iyice ayırmak lâzım. Her yeni behemehâl güzel olmaz. Fakat her güzel olan insana yeni gibi görünür” (E.Ü.M., s. 27)
diyen Tanpınar’ın “yenilik budalalığı”ndan doya doya intikam aldığı bir romanıdır.
İç kapakta, romanın başlığının hemen altında epigraf
olarak yer alan, Keçeçizade İzzet Molla’ya ait,
Bi-hakk-ı Hazret-i Mecnûn izâle eyleye Hak
Serimde derd-i hıredden biraz eser kaldı
(Allah, Hazret-i Mecnûn hatırı için, başımda birazı
kalan akıl derdinin eserini gidersin.)
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beyti, esasen belirli bir zaman aralığında, şehir üzerinde yenilik aşkına nasıl Mecnunâne tasarruflar yapıldığını fısıldar.
Romanın anlatıcısı Hayri İrdal, olan biten hiçbir şeye
mantıklı izah bulamayan, hiçbir projeyi benimseyemeyen
fakat - Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Müdürü - soyismi
çok manidar - Halit Ayarcı’nın bütün dediklerini sarsılmaz
bir sadakat ve vazife hissiyle yerine getiren birisidir. Nihayet
bir gün, kendisinden Enstitü için “saat şeklinde” bir bina
tasarlaması istenir. İrdal, bu saatin plânı ve inşası için bütün tuhaflıkları dener, modern mimarînin bütün acayipliklerini seferber eder. Fakat yapının bazı kısımlarını hâlledememekte, ilerleyememektedir. Kendi tuhaf binasına model
olacak biçimsiz binalar aramaya koyulur. Bursa’ya, Konya’ya
gider. İstanbul camilerini gezer. Fakat nafile: “Fakat hiçbiri
benim işime yarayacak şeyler değildi. Daha doğrusu hepsi düzgün, iyi işlenmiş dikdörtgenleriyle harikulâde şeylerdi amma,
benim aradığıma cevap vermiyorlardı.” (S.A.E., s. 350)
İrdal’a, ancak İstanbul’un küçük camilerinden birisinin
yana doğru kaldırılmış perdesi bir fikir verebilir.
Evet, İstanbul’un camileri, böylesi şuursuz tasarruflara
model olamayacak kadar düzgün, harikulâde eserledir.

5. Bölüm
Boğaziçi Medeniyeti

“Bildiğimiz bir şey varsa, İstanbul çok hususî bir
iklimi olan bir içdeniz şehridir. Su, munis bir ayna
gibi hayatımızın her tarafından uzanır ve iklim
çok defa takvimden ayrı yürür. İster istemez bütün
sanatlarımızda elbette onun bir tesiri olacaktır.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Boğaziçi, İstanbul’u çok defa Yahya Kemal’in geniş ve
derinlikli perspektifinden gören Tanpınar için Müslüman
Türklerin ibda ve inşa kabiliyetlerinin en güzel aksettiği
bir beldedir.
Türk’e Has Bir Yaşama Sanatı: Boğaziçi

Şarkî Roma, yani Bizans elbette büyük bir medeniyettir. En azından son senelerine kadar… İmparatorluk Sarayı
yani bugünkü Beyazıt, Ayasofya civarları, Edirnekapı ve Topkapı surları ve etrafı, Samatya ve Kocamustafapaşa, Yedikule
gibi köyler şüphesiz Bizans’ın resmî, dinî ve sivil mimarîsinin güzel ve şahsiyetli örneklerini barındıran esas bölgelerdir. Bizans burada pratikle estetiği ustaca buluşturmuştur.
Fakat aynı Bizans, Yahya Kemal’e göre Boğaz’ı keşfetmemiş, görmemiş, değerlendirememiştir. Üsküdar’ı, Eyüp’ü
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keşfetmediği, görmediği, değerlendiremediği gibi. Bu semtler bugünkü görünümlerini Türklerle beraber almışlardır:
“Boğaziçi, iki sahil boyunca, köy köy, Kavaklar’ dan Mar
mara’ya kadar yalı mimarîsiyle süslenmiş, yeryüzünde, yal
nız kendine benzer başka bir şehir olmuştur. Üsküdar, mah
dut bir kasaba olan Chrysopolis olmaktan çıkmış, camileri ve
saraylarıyla, İstanbul’un karşısında, ona benzer bir şekil al
mış, sahilden Çamlıca tepesine kadar yükselmiştir. Eyüp, bir
sütçü köyü iken, fethin ruhanî hatıralarının etrafında, millî
mimarînin bütün güzellikleriyle bezenmiş, zamanla genişle
dikçe genişlemiş, ölümü güzel gösteren nazirsiz bir ölüm şehri
mertebesine ermiştir.” (Aziz İstanbul, s. 46)

Boğaziçi

İstanbul hem doğal ve pastoral yönüyle hem de millî
kültürün bir tecelligâhı, bir mazharı, bir kelimeyle “muhassılası” olan, bu tarafıyla herhangi bir belde, herhangi bir
şehir, herhangi bir mekân olmaktan öteye giden esrarlı bir
iklime dönüşür Tanpınar’da.
Yahya Kemal’in “Siste Söyleniş”indeki
Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri;
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri
mısralarını hatırlatırcasına Tanpınar için de Boğaz sularının şiiri, ulaşılmaz, benzeri getirilmez bir güzelliği ifade
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eder. Boğaz’la, yağmalanmış hiçbir gül bahçesi (dahi) yarışamaz, Boğaz’a ancak Boğaz’ın kendisi bir nazire yazabilir:
“Yüz senedir hayatımıza bir yığın değişiklik girdi. Denizi ve Boğaz’ı yeni bir iklim gibi keşfettik. Hangi gül bahçesini yağma edersek edelim Boğaz sularına hiçbir şey ilâve
edemeyiz. Meğerki aydınlığın oyunu, mavi genişliği kendiliğinden değiştirmesin, batan ve doğan güneşler bu sulan altın
ve erguvan bir mozaik hâline getirmesin...” (Y.G., s. 142-143)
Boğaziçi, Tanpınar’ın hemen her eserinde, çeşitli şekillerde, hacimlerde, boyutlarla kendisine yer bulmuştur. Yazar
bu şehrin içinde ayrıca bir şehir olan Boğaz’ı Beş Şehir’in İstanbul kısmında, Yaşadığım Gibi’de toplanan ve yine doğrudan kendisi olarak, bizzat kendi müşahede ve mülâhazalarını içeren yani bir kahramanın ağzından değil, kendisi
olarak konuştuğu deneme ve makalelerinde, hatta şahsî izlenimleriyle mektuplarında, günlüklerinde söz konusu eder.
Ve burasını elbette romanlarında da bir genişleme ve derinleşme alanı olarak seçer. Karakterlerin en güzel, en ışıklı, en
şiir saatleri Boğaz köylerinde geçer.
Beş Şehir’le başlayalım…
Tanpınar, eserinin XIII. ve XIV. son bölümlerini önceki kısımlarda de yeri geldikçe andığı, zikrettiği Boğaz’a
tahsis etmiştir. Yaklaşık yirmi sayfa tutarındaki bu son iki
bölüm, eserin final bölümleridir. Tanpınar, en uzun ve rahat konuştuğu, okurun zihninde en çok yer etmesini istediği cümlelerini burada sunmuş gibidir. Zira Boğaziçi hem
tabiî güzellikleri hem de millî zevkin tecelli ve tezahür ettiği, doğrudan Türk’ün eseri olmak bakımından yazar nezdinde müstesna bir İstanbul’dur.
Daha ilk cümlede niçin Boğaz’a bu kadar önem atfettiğini izah eder:
“Boğaz bana daima zevkimizin, duygumuzun büyük düğümlerinden biri gibi gelmiştir. Öyle ki, onun bizde külçelenmiş mânâsını çözdüğümüz zaman büyük hakikatlerimizden
birini bulacağız sanmışımdır.” (s. 73)
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Bütün meselesi Türk kültürünün mahiyetini kavramak,
bu kültürün tarihî kök ve tecellilerini yoklamak; 19. asrın
başlarında kendisini belirgin şekilde göstermeye başlayan,
asrın ikinci yarısında ivme kazanan, devlet sistemi ve toplum hayatında, bireylerin ruh ve zihin dünyalarında ciddî ve
huzur bozucu düalitelere sebebiyet veren modernleşme süreçlerinin kazanç ve kayıplarını anlamak, huzurlu bir Türkiye’nin şart ve imkânlarını ortaya çıkarmak isteyen bir yazar için, zarif bir zevk istifi demek olan Boğaziçi’nin neden
bu kadar cazip olduğunu idrak zor değildir. Bizans’ın yerine ikāme etmediğimiz, doğrudan ibda ve inşa ettiğimiz
Boğaz’ın, Tanpınar’a, hakkında “duygumuzun büyük düğümlerinden biri gibi” ifadesini kullandırtması tesadüfî olmasa gerektir.
Tanpınar, Beş Şehir’in belki de Boğaz’ı anlattığı için o
kadar şiirsel ve zarif cümlelerden oluşan bu kısımlarında evvelâ Boğaz’ın değişik köy ve koylarının, semtlerinin insan
his ve tefekkürüne bahşettiği ayrı güzellikleri, dahası bazı
semtlerin, günün farklı zamanlarında aldıkları çehreleri, dolayısıyla verdikleri farklı haz ve vehimleri söz konusu eder:
“Beylerbeyinde, Emirgân’ da, Kandilli veya İstinye’ de günün her saati birbirinden ayrı şeylerdir. Beykoz, Çubuklu,
ağaçlarının serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden
atmaya çalışırken, Yeniköy veya Büyükdere gözlerinin tâ içine
batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncuk’ta sular, sahil
boyunca, arasına tek tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi mahmur külçelenirken, ince bir sis tabakasının büyük zambaklar gibi kestiği İstanbul minareleri kendi hayâllerinden daha beyaz bir aydınlıkta erirler.” (s. 74)
Tanpınar’ın, Boğaziçi’ni, her bir köyüne ayrı bir gazel yazacak kadar seven ve duyan Yahya Kemal’den defaatle dinleyip okuduğunu biliyoruz. Şairin “Sade bir semtini sevmek
bile bir ömre değer” dediği gibi sanki Tanpınar’ın gönlü de
Boğaz’ı sevmeye yetmemekte, yetişememektedir. Boğaz’ın
her bir semtinde ayrı bir zevki, bir hissi, bir hazzı yaşarken,
az evvel ayrıldığı başka semtleri özler:
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Beykoz

“Rumeli kıyısında akşam, daima uzakta, daima eşyaya
sinmiş bir hâl olarak tadılır. Meğerki karşı kıyıdaki yalıların
çamlarını kanlı bir hasretle tutuşturmasın; önünüzde kıpırdayan denizde yer yer alev parçalarını, sanki bir tarafta bir
gül bahçesi yıkılmış, her türlü renkli taştan bir bahar çökmüş
gibi yüzdürmesin. Fakat ben daha ziyade onu ağaçların tepelerinde peydahlanan yumuşak ve yaldızlı aydınlıkta; birden
karşı sahil boyunca uzanan o dar, çok beyaz, adeta gümüşten çizgide seyretmekten hoşlanırım. Bu beyaz zırhın üzerinde görüldüğü için karşı kıyı hiç tanımadığınız bir yer gibi
sizi birdenbire çeker. Gömüldüğü altın sarısı aydınlıkta yıkanan o hayâl dünyayı, sabahleyin bol güneşte Rumeli tarafını
nasıl özlerseniz, biraz evvel ayrıldığınız Beykoz, Paşabahçe
veya Çubuklu olduğunu bile bile, öyle özlersiniz.” (s. 74-75)
Bir mensur şiir tadında okunabilecek bu girizgâh cümlelerinden sonra okurunu kronolojik bir Boğaz turuna çıkaran yazar, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının, hanım sultanlarının, paşalarının, ulemânın, din
adamlarının, Boğaz’ın hangi köyünde, hangi yalısında, nasıl
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yaşadıklarını, Boğaziçi tarihinin neresinde bulunduklarını
anlatır. Fakat niçin 17. yüzyıldan itibaren?
Tanpınar’a göre Boğaz - o zamana kadar her padişah,
Boğaz’ın, sevdiği bir köşesine bir bahçe veya köşk yaptırmışsa da - esasen 16. yüzyılın ortalarına kadar, İstanbul’un
hayatına doğrudan karışmaz. Zira o zamanlara henüz daha
çok bir çalışma, üretme, işleme mekânıdır:
“… Boğaziçi, İstanbul’un her tarafı gibi ve hatta biraz
fazla müstahsildir, bu yüzden kendiliğinden teşekküller olur.
İstinye ve Bebek Karadeniz’e gidip gelen gemicilerin toplandıkları yerlerdi; Beykoz dalyanları XVI. asırdan beri mevcuttu. Fakat şehrin eğlence ve zevk hayatı daha ziyade Haliç
ve Kâğıthane taraflarında idi. Tophane, Fındıklı, Beşiktaş
gibi İstanbul’a çok yakın köyler hariç, Boğaz köyleri İstanbul
için - bilhassa o zamanın vasıtalarıyle - ancak komşu semtlerdi.” (s. 75)
Tanpınar’a göre 17. asırla beraber Boğaziçi şiire girmeye
başlar, bu da demektir estetik plânda örülmeye, Boğaziçi Medeniyeti denilen terkip oluşmaya başlar. Zira bu terkibi, sahilsarayı, korusu, camii, mescidi, dergâh ve çeşmeleriyle bir
taraftan mimarî, diğer taraftan da musiki ve şiir, el ele, beraberce yapar. Tanpınar, bahsin burasında, okuyucunun beklemediği biçimde Türkçe’ye geçiş yapar ve İstanbul Türkçesinin, herkesi İstanbullu kılmaktaki kudretini zikreder.
Tanpınar’ın İstanbul telâkkisinin, biraz da Türkçeyi güzel
ve musikili konuşmakla ilgili olduğunu bilenler için bu bir
sürpriz değildir.
Müteakip sayfalarda yazar, 17. yüzyıl Osmanlı tarihinde
mühim rol oynamış, Boğaz’da yalısı ve hatırası bulunan sadrazam ve vezir-i azamların, ulemânın şahsî maceralarından
söz etmiştir. Hakikaten bu asırda devletin tarihiyle Boğaziçi’nin tarihi birbirine karışmış gibidir. Fakat bütün bu ilim
ve zevk sahibi, bazısı çok muhteris hatta entrikacı ricalin
Boğaziçi’ne vurdukları mührün, günümüze kadar gelen bir
edebiyatının oluşmamasına, diğer bir tabirle Boğaz’ın edebiyatta akislerini bulamayışımıza hayıflanır. Yahya Kemal
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gibi O da sanat ve edebiyat tarihimizde nesrin ve resmin
yokluğunun, “şiirin bir sanat oyunu oluşu”nun “yaşanmışı
gerilere at”tığına, bu noksanlıkların kültür tarihimize büyük zarar verdiğine inanır. 7 yaşında padişah olan ve ilk
saltanat yıllarında isyanlarla, iktisadî buhranlarla, çeşitli
çalkantılarla boğuşan, büyük bir ihtimalle - yaşı itibariyle
- bu karışıklıkların devlete vereceği zararları idrakte zorlanan IV. Mehmed’in
Gönül ne Göksu’ya mail, ne Sânyâr’a gider
Sipâh-ı gamdan emin olmağa Hisar’a gider
beytini Boğaziçi edebiyatı içinde değerli bir beyit olmaktan
çok bir “söz oyunu” telâkki eder. (s. 79) Ve Topkapı Sarayı’ndaki iktidar savaşlarından kaçmak için Edirne’yi İstanbul’a tercih eden padişahı “tâcı altında ezilen bu zavallı çocuk” olarak nitelemekten kendisini alamaz.
Tanpınar, IV. Mehmed’in saltanatı yıllarındaki bu devlet krizlerine, isyanlara, nisbî ve mevzî zaferlere, Viyana başta
olmak üzere yaşanan büyük bozgunlara, bunların müsebbipleri olan muhteris paşa ve kadın sultanlara kendisini o kadar
kaptırır ki bu sayfalarda Boğaz’ı anlatıyor oluşunu unutur.
Ve bütün bu buhranlara rağmen - paradoksal biçimde - söz
konusu XVII. yüzyılda estetik şahlanışların söz konusu ve
bu devrin “zevkimizin tam teessüs ettiği asır” olduğunu hatırlayarak Boğaz bahsine rücu edebilir.
Yazara göre bu yüzyılda “iki asırlık tereddüt ve düşünceden sonra sivil mimarîmiz Boğaz’a yakışacak bir üslûp
bulmuş”tur:
“İki asırlık tereddüt ve düşünceden sonra sivil mimarîmiz
Boğaz’a yaraşacak bir üslûp bulmuş, üstelik hayatımızda bu
inceliği ve onun külfetlerini kabul edebilecek hâle gelmiştir.
Bu devirde Boğaziçi’nin iki sahili vezirlerin, ilmiye ricalinin,
defterdarların, zengin halkın yalıları ile örtülü idi. Azledilen
şeyhülislâmların XVIII. asırdan sonra taşraya nefyedilmeyip
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nisbeten şehirden uzak yerlerde veya çiftliklerde kalması âdeti
başlayınca Boğaz biraz daha şenlenir.” (s. 85)
Boğaz’daki büyük rical yalıları, yabancı sefirlere, hatta
dörtyüz kişilik bir davetli kitlesine ziyafet verecek, yani
devletin hâlâ devam eden prestijini göstermeye yetecek kapasitededir:
“… Bahâî Efendi yalısı ve Amcazade Hüseyin Paşa yalısı
bu XVII. asır sonunda en beğenilen yalılardır. Her ikisinde
de Avusturya sefirlerine birer ziyafet verilmişti. Hüseyin Paşa
yalısındaki ziyafet 1700’ dedir. Dört yüz kadar davetli büyük
bir kadırgaya bindirilerek Anadolu Hisarı’na kadar getirilir.
Bugün Meşruta Yalı adı ile tanıdığımız bu yalının elde kalan büyük merasim salonu ve selâmlık kısmı, başında Pierre
Loti’nin güzel bir mukaddimesi bulunan iyi bir eserle tanıtılmıştır.” (s. 85)

sadece İstanbul’un değil, siyasî ve medenî rekabet asırlarında
devlet için de medar-ı iftihar olduğu bilgisini kazandırır.
Biraz da “imardan hoşlanan, yontulmuş mermer, yaldızlı
kitabe, nakışlı saçak, güzel yazı”dan hazzeden Damat İbrahim Paşa’nın zevk ve hazlarının eseri olan Lâle Devri’nde
Boğaz’ın - evet - sönük olmadığını, fakat eğlencelerin daha
ziyade Sâdâbâd’da yapıldığını, dolayısıyla bu dönemi, şiiriyle
bir devir manzarası hâline getirdiğini belirttiği Nedim’de
de Boğaz’dan ziyade bahçelerin, kasırların, köşklerin aksinin bulunduğunu belirtir Tanpınar.

Sâdâbâd Kasrı

Amcazade Yalısı

Bu ziyafet anekdotunun hemen ardından Tanpınar, III.
Ahmed devrinde Teberdar Mehmed Paşa’nın Acem elçisine “Sizin Çarbağınız varsa bizim de Anadolu Hisarı’mız
var” dediğini hatırlatır ve aslında 18. asır başında Boğaziçi’nin, imparatorluğun “büyük gururlarından birisi” olduğunu vurgular. Yazarın bu dikkati böylelikle bize Boğaz’ın
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Yazar, 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lâle Devri’nin
Nedim’den ibaret olmadığını, O’nun yanıbaşında, “Itrî’den
beri gelişen musikinin” bulunduğunu ve “Hekimoğlu Ali
Paşa Camii’ni verecek kadar mimarîmiz olduğunu” vurgular. İbrahim Paşa’nın, Boğaz’ın her iki yakasında yaptırdığı
yalıları ve devlet erkânının hemen hepsinin sahilhaneleriyle
Boğaziçi’nin, 1683’ten önceki manzarasını aldığını belirtir.
Boğaziçi kültürünün unutulmaz unsuru olan musikili
sandal sefaları Tanpınar’a göre III. Mustafa döneminde (17571774) başlamıştır. Ayrıca yine ecnebîlerin Boğaz’ın bazı
köylerindeki hayatlarının kendilerine III. Selim’in Fransız
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sefaretine hediye ettiği bir yalıyla beraber bu asırda başladığını ve o devirden itibaren İstanbul’da “antika meraklısı
âlimlerin, arkeologların, sefaretlerin hususî mimarlarının”
olduğunu söyler ve ekler:
“III. Selim, devrinin yeni mimarî ve bahçe zevkini açacak olan Melling’i onların arasından seçmişti. Melling’in yaptığı eserlerin çoğu kalmadı. Fakat albümü duruyor; bu albüm
Şeyh Galib Divanı ile beraber, devrin en güzel konuşan müşahididir. Zaten albümün mühim bir kısmı III. Selim’in ve
kardeşi Hatice Sultan’ın teşvikiyle hazırlanmıştı. Padişah bütün Avrupa’ dan gelen şeyler gibi resmi de seviyordu.” (s. 89)

Beşiktaş’ta bulunan sultan ağabeyinin yakınına, Kuruçeşme-Bebek arasına yaptırır.

Hatice Sultan Yalısı

Tanpınar, 1807’den sonra Boğaz’ın sönmeye başladığını,
eski zevk sahibi ve kalburüstü kimselerin artık bu yıllarda
kalmadıklarını, şiirin bir şey söylemediğini, nihayet “mimarî zevkinin soysuzlaşmaya” başladığını belirtir ve ekler:
“Saraylar ve konaklar küçük Avrupa burjuvasının evleri
gibi döşeniyordu. Von Moltke, Beylerbeyi Sarayı’nda İkinci
Mahmud’un huzuruna kabul edildiği zaman isteye isteye
düşülen bu fakirlikten şaşırır.” (s. 94)

Antoine Ignace Melling

Tanpınar, III. Selim’in Boğaz’dan hoşlandığını, Kırlangıç adlı saltanat kayığı ile sık sık Boğaz’da dolaşıp Boğaz köşklerinde mehtap sefası yaptığını belirtmektedir. Bir
Osmanlı sultanının, şehrin Boğaz gibi bir yerini sevmesi,
herhâlde ikbal ve saadeti O’na hem maddî hem de manevî
yakınlıkta gören etrafının da ilgisinin o tarafa yönelmesi
demektir. Nitekim kardeşi Hatice Sultan da nâmı günümüze kadar gelecek olan meşhur sahilhanesini, yazlık sarayı
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Hamamîzade İsmail Dede Efendi’ye daima bir hürmet
ve muhabbeti olan Tanpınar, bu estetik çöküş yıllarında
Dede’nin tek başına bir asaleti temsil ettiğini vurgular ve
O’nun musikideki dehasını, sübjektif ve kendisine has artistik üslûbu ile anlattıktan sonra bahsi Boğaziçi’ne bağlar:
“Dede’nin musikisinde İstanbul peyzajının ve Boğaziçi’nin
daima hissesi vardır. Hatta diyebiliriz ki bir evvelki devirden itibaren dış âleme açılan musikimiz asıl zaferi onunla
idrak eder. Fakat yanılmamalı, Garp’ta yetişen eşitleri gibi
o peyzajı ve hemen her söylemek istediğini, istediği gibi veremez. Eski musikimiz insan sesinin tabiî işaretiyle konuşur.
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Ne hususî lügati, ne de tam bir sentaksı vardır. Kudreti de,
zaafı da buradadır.” (s. 95-96)
Fakat Tanpınar, Dede Efendi ile Boğaz’ı birleştirmekte,
beraber düşünmekte ısrarcıdır. Evet klâsik musikinin dili
mücerret ve fizik dünyaya uzak olabilir fakat:
“Dede’nin bazı bestelerinde Boğaz ve İstanbul peyzajı bazı
büyük mücevherlerde ve kıymetli taşlarda yüzbinlerce sene evvelki oluş devrinden kalmış filigranlar gibi parlar.” (s. 96)
Bahsin sonlarına doğru Tanpınar, Theophile Gautier
ve Nerval gibi seyyahların, devrin padişahları olan II. Mahmud ve oğlu Abdülmecid’le olan münasebetlerini anlattıktan sonra yeni bir tespit yapar: Boğaziçi ve Çamlıca Tanzimat’la beraber yeniden bir revnak kazanırlar:
“Hatırası, debdebesi ve sanatkâr zevkleri bize kadar gelen, hayatımızda hâlâ mevcut izlerinden yürüyerek yakalayabildiğimizden dolayı bizim için asıl geçmiş zaman ülkesi
olan Boğaziçi ve Çamlıca bu devrin Boğaziçi ve Çamlıca’sıdır. Filhakika Tanzimat’ın getirdiği şahsî emniyet ve müsâvât
fikri, sultan hanımların ve vezirlerin genişleyen hayatları,
bilhassa Kırım Muharebesi’nden sonra Mısır hanedanının
İstanbul’a yaz için gelişleri, yalı, köşk yaptırmaları, koruları
tanzim ettirmeleri, Boğaz’ı ve Çamlıca’yı değiştirir.” (s. 99)
Ahmet Cevdet Paşa’nın Tezâkir’inin şahitliğinde, Tanpınar söz konusu yıllarda Boğaz vapurları ile beraber Boğaz
köylerinin nüfusunun fazlalaştığını ve İstanbul halkının
Boğaz’daki mesirelere rağbetinin arttığını, Abdülaziz devrinde ise kayık sefalarının hiçbir zaman olmadığı kadar hususî bir zevk hâline geldiğini belirtir. (s. 100) Mehtap âlemleri de böyle doğmuştur:
“Her biri yirmi, otuz altına giydirilen genç ve erkek güzeli kayıkçıların çektiği masal kuşu biçimli zarif piyadelerde
şemsiye, yaşmak ve mücevher parıltısı içinde şehir, kadın güzelliği denen şeyi tadıyordu. Bu daha sonraki zamanlarda
Hamdi Bey’in tablolarında Aşk-ı Memnu’nun bazı sahifelerine
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kadar izlerini resimde ve edebiyatta takip edebileceğimiz çok
ince bir yaşama ve duyma tarzı idi.
İşte tabiata ve beraber yaşamaya bu açılıştır ki sonunda
zevk tarihimizin en dikkate değer icadı olan mehtap âlemlerinin doğmasını sağlar.” (s. 100)

1880’lerde kayık sefası

27 Aralık 1958’de, Cumhuriyet’te yayımlanan ve bu çalışma boyunca yeri geldikçe başvurduğumuz “Lodosa, Sise
ve Lüfere Dair” başlıklı denemesinde yazar, İstanbul’u, her
şeyiyle beraber doğal güzellikleri ile de çok sevmesi konusunda, bu sevgi ve hayranlıkta sanki mübalağa ettiğine dair
bir eleştiri gelmiş de ona cevap verircesine şöyle der:
“Belki de biraz eski adamım; İstanbul’un güzelliklerine
kendimi daima teslim ettim. Ne diye tabiatı, yaşadığım şehrin tabiatını inkâr edeyim? Niçin İstanbul gecelerinin bize
hazırladığı güzellikleri reddedeyim? Boğaz gecelerinin sudaki
oyunlarını başka nerede bulabilirim? Hangi mûsikî, hangi sanat eseri bana bunun eşini verebilir? Her silindir dönüşünde
bir kere değişen, yepyeni bir terkip olarak karşınıza çıkan bu
sedeften, siyah elmastan dünya... Asrımıza gelecek asırda kulak verenler, belki de tek bir çığlık işiteceklerdir: “Güzel öldü.
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İyi niyetimizle güzeli öldürdük, vah bize... Güzelle beraber
insanı öldürdük!” (s. 168)
Bu son cümleler, sanıyoruz ki hayatı boyunca daima güzeli arayan, güzelin tecelli imkân ve şartlarını düşünen, her
yeninin behemehâl güzel olamayacağını, bilâkis her güzelde,
onu tecrübe eden için yeni bir taraf olduğunu ileri süren Tanpınar’ın, İstanbul güzeline olan hudutsuz ve mutlak aşkını
ifade etse gerektir. Paragrafa “eski adamım” diye başlaması
ve onu modern insanın güzele olan düşmanlığına dikkatle
bitirmesi bundandır.
Huzur’un Boğaz’ı…

Huzur romanı, 2. Dünya Savaşı’nın arefesinde ve gölgesinde, pek çok yönleriyle Tanpınar’ın ve Türk entelektüelinin bir örneği ve temsilcisi olarak okunabilecek Mümtaz’ın, Nuran’la yaşadığı aşkı anlatır. Bu aşkın mekânı
İstanbul’dur. Bir yaz boyunca İstanbul’u birlikte gezen ikilinin arasındaki normal ve beşerî münasebet, günler geçtikte, görülen mekânlar arttıkça bir kültür pratiğine dönüşür. Müslüman-Türk’ün inşa ve ibda kabiliyetinin en üst
seviyeye çıktığı, Türk mimarîsinin, tevarüs ettiği Bizans’la
bir estetik yarışa girdiği Suriçi, Nuran’ın camileriyle (Mihrimah Sultan, Atik Valide, Orta Valide ve Yeni Valide) bir
kadınlar saltanatının hüküm sürdüğünü belirttiği Üsküdar
ve elbette Boğaz köyleri bu gezilerin başlıca mekânlarıdır.
Bir defa Mümtaz Emirgân’da oturmakta, Nuran tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Kandilli ve Kanlıca
Nuran’ın ve ailesinin semtleri, Çamlıca ve Çengelköy de
bu gezilerin başlıca duraklarındandır. Bu Boğaz gezilerine,
Osmanlı düşünce, kültür ve zevkinin büyük bir kırılma yaşadığı 18. asır şairi Şeyh Galib üzerine bir tez yazan Mümtaz’ın tarih, millî kimlik ve dönüşüm sorgulamaları, Nuran’ın çok defa kadın duyarlığının ve tabiatının ürünü olan
yorum ve tespitleri, en önemlisi yazarın, Türk iman ve zevkinin en iyi şekilde aksettiği alanlardan birisi olduğunu
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ileri sürdüğü, Mümtaz’ınsa “İstanbul peyzajı, bütün medeniyetimiz, kirimiz, pasımız, güzel taraflarımız, hepsi musikide”dir. diye düşündüğü musiki eşlik eder. Aileden gelme
bir musiki kudret ve kabiliyetiyle yetişen Nuran’ın okuduğu
klâsik besteler bu gezileri bir şehrayine dönüştürür. Öyle
ki ikili, gittikleri, tecrübe ettikleri, seçtikleri Boğaz köylerine bu klâsik bestelerinin adlarını (makamlarını) verirler.
Meselâ “Çengelköyü’nden Kandilli’ye dönerken, Kuleli’nin
önündeki ağaçların suda yaptığı o çok değişik gölgeye Nühüft
Beste” derler. (s. 202)
Perspektifleri pekâlâ Tanpınar’a mâl edilebilecek yani
Tanpınar’ın görüşü olarak kabul edilebilecek olan Mümtaz’a göre
“… Boğaz’ da ise her şey insanı kendisine çağırır, kendi derinliğine indirirdi. Çünkü burada terkibi idare eden şeyler,
manzara, kalabildiği kadar olsa da mimari, hepsi bizimdi.
Bizimle beraber kurulmuş, bizimle beraber olmuştu. Burası
küçük camili, bodur minareli ve kireç sıvalı duvarları o kadar İstanbul semtlerinin kendisi olan küçük mescitli köylerin, bazen bir manzarayı uçtan uca zapt eden geniş mezarlıkların, su akmayan lüleleri bile insana, serinlik duygusu
veren ayna taşları kırık çeşmelerin, büyük yalıların, avlusunda şimdi keçi otlayan ahşap tekkelerin, çıraklarının haykırışı İstanbul Ramazanlarının uhrevîliğini yaşayan dünyadan bir selam gibi karışan iskele kahvelerinin, eski davullu,
zurnalı, yarı milli bayram kılıklı pehlivan güreşlerinin hatırasiyle dolu meydanların, büyük çınarların, kapalı akşamların, fecir kızlarının ellerindeki meşalelerle maddesiz aynalarda bir sedef rüyası içinde yüzdükleri sabahların, garip, içli
aksisadaların diyarıydı.”(s. 138)
Fetihten önce de Türk olan, Türk zevkine boyanan, valide ve paşa camileriyle bir taraftan haşmetli ve aristokrat
görünüm arz eden, diğer taraftan iç mahalleleriyle belki
yoksul fakat kendinden ve kimliğinden emin halkın hayat
sahası demek olan Üsküdar ziyaretleri ise Nuran’a “İstanbul,
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İstanbul… İstanbul’u tanımadıkça kendimizi bulamayız” (s.
203) dedirtir.
Nuran, Tanpınar’ın kadınları içinde İstanbullu, özellikle
Boğaziçili kültür ve zevki en iyi kuşanan karakterdir. Mümtaz’ın ara sıra kendisine “Birbirimizi mi yoksa Boğaz’ı mı seviyoruz?” diye sorması şaşırtıcı değildir. Zira Nuran İstanbul fonunda, İstanbul ışığında daha güzel ve vazgeçilmezdir:
“Mümtaz için kadın güzelliğinin iki büyük şartı vardı.
Biri İstanbullu olmak, öbürü de Boğaz’da yetişmek. Üçüncü ve
belki en büyük şartı tıpkı tıpkısına Nuran’a benzemek, Türkçeyi onun gibi teganni edercesine konuşmak, karşısındakine
onun gözlerinin ısrarıyle bakmak…” (s. 90)
Tanpınar’ın da kadınları şehirlerle beraber düşünme, bu
iki olguyu, kadın ve şehir’i beraberce mülâhaza etme gibi bir
eğilimi vardır. O da şehre, bir kadına bağlanır gibi bağlanır. Beş Şehir’de şöyle der:
“İstanbul, ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi
sevilir; yani her haline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak.” (B.Ş., s. 31)
Kitabın Bursa bahsinde de şehri, başkentliği evvelâ Edirne’ye, daha sonra İstanbul’a kaptıran ve sadece defnedilmek
üzere kendisine dönülen, “boş sarayının odalarında tek başına dolaşıp içlenen, gümüş kaplı küçük el aynalarında saçlarına düşmeye başlayan akları seyrede ede ihtiyarlayan eski
masal sultanlarına benzeyen” bir metruke gibi tahayyül etmiştir. (s. 112)
Klâsik Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatında da sıklıkla
görülür bu tutum. Kanunî Sultan Süleyman’ın
Sitanbulum Karamânum diyâr-ı mülket-i Rûmum
Bedehşânum ü Kıpçağum ü Bağdâdum ü Horasânum
şeklindeki beyti;
Fikret’in her ne kadar Hisarüstü’nden, Âşiyanı’ndan Boğaz’a baktığında sadece sis görmüşse de şehre dair nefretini
feminen terkiplerle söylediği
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Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı müsahhir
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir
mısraları ve nihayet Yahya Kemal’in
Baktım konuşurken daha bir kerre güzeldin
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde
ifadeleri kadın güzellik ve zarafetinin şehirle beraber düşünülüşüne dair ilk akla gelen misallerdir.
Hakikaten Tanpınar’a göre kadın İstanbullu olduğu sürece, İstanbul da bir aşkın aralığından seyredildiğinde güzel
ve asildir. Mümtaz için de kadın ve tabiat [bu tabiat elbette
İstanbul tabiatı, iklimi, peyzajıdır. Nitekim Tanpınar’ın romanlarının tümü ve hikâyelerinin pek çoğunun mekânı İstanbul’dur] sanat birbirinden ayrılamaz güzelliklerdir. Nuran’sız İstanbul ve İstanbul’suz Nuran mümkün değildir.
“Bu, senin ruhunun içinden geçmeğe benziyor” dediği
zaman, ayrı ayrı nizamlarda üç güzelliğin, sanatın, sevilen
tabiatın ve hiçbir cazibesi kaybedilmeyen kadının birbiriyle
kendi ruhunda nasıl karıştığını, ne acayip. büyüye ve rüyaya
yakın bir kıyaslar âlemini bir tek realite gibi yaşadığını kendi
de fark ederdi.” (s. 250)
Fakat bu “sanat, tabiat ve kadın”ın ayrılmazlığı, bahşettiği güzellikleri Mümtaz’a ağır bir bedelle ödetecek
zira Nuran gittikten sonra Mümtaz İstanbul’un ve sanatın bütün büyüsünü yitirecek, Nuran’la gezip gördükleri
bütün şehir unsurları Mümtaz’a dayanılması zor ruh ıstırapları yaşatacaktır. Nitekim romanda İstanbul’a dair neredeyse bütün ışıklı ve olumlu ifadeler eserin, Nuran başlıklı ikinci bölümündedir. Suat ve Mümtaz başlıklı üç ve
dördüncü bölümlerinde Mümtaz için İstanbul soluk, heyecansız hatta karanlık, kaotik, huzursuz ve tekinsiz bir
yer hâlini alır.
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Bir Kültür Unsuru olarak Boğaz Balıkları

Tanpınar, bir şehrin hayatında, gündelik yaşantısında
gözlemlediği her şeyi bir kültür meselesi olarak gören ya da
hâline getiren bir yazardır. Başkalarının harcıâlem ve maişet kaygısıyla veya ezberlenmiş, otomatik şekilde yaşadıkları, tatbik ettikleri şeyler Tanpınar için bir toplumsal kimlik sorunu olarak gelir. Belki de yazara bu pratik, gündelik
gelenek veya davranış kalıplarının böylesi bir millî hüviyet
unsuru hâlinde görünmesi, bunları böyle icra eden İstanbulluların hediyesidir.
Sonbahar ve kış aylarında Boğaz’daki lüfer avı bunlardan birisidir.
Nuran’ın dayısı Bolâhenk Tevfik Bey başta olmak üzere
Huzur’un kahramanları için Boğaz’ın bir tarafını balıklar,
özellikle lüfer avı teşkil eder. Sonbahar aylarında yapılan
lüfer avları Tevfik Bey ve Boğaz’da büyüyen Nuran’a ayrı
bir heyecan verir:
“Eylül sonlarına doğru lüfer avı Boğaz’ı tatmak için yeni
bir vesile verdi. Lüfer, Boğaz’ın belki en cazip eğlencesidir.
Beylerbeyi’nden ve Kabataş’tan başlıyarak Telli Tabya’ya ve Kavaklar’a kadar iki kıyı boyunca uzanan, akıntı
ağızlarında kümelenen bu aydınlık eğlence, bilhassa mehtapsız gecelerde yer yer küçük şehrayinler yapar. Öteki avların bir nevi iş içinde pişme, uzak seferler istemesine mukabil, o bulunduğunuz yerde, hemen herkesle beraber yapılan
oyundur.” (s. 237-238)
Tanpınar, Huzur’un neşrinden 10 yıl sonra, 27 Aralık
1958’de Cumhuriyet’e yazdığı (yukarıda zikrettiğimiz yazısında (Lodosa, Sise ve Lüfere Dair) da lüferin İstanbul için
bir mevsim olduğunu eskiden beri bildiğini fakat “bu kadar muhteşem, âdeta bayram şeklini hiç” görmediği belirtecek (Y.G., s. 169) ve şöyle diyecektir:
“Hakikaten biz İstanbul’u çok az tanıyoruz. Hemen hemen
edebiyatını hiç yapmamışız. Meğer İstanbul’un takviminde

120

Boğaziçi Medeniyeti

bizim her yıl, haberimiz olmayan bir lüfer şehrâyini, lüfer
bayramı varmış.” (Y.G, s. 169)
Bir sofra unsurunun, bir ağız tadının nihayet bir deniz
canlısının Huzur’da “etnik ve sosyal macera” ile beraber söz
konusu edildiği de vâkidir. Nuran’ın, Mümtaz’ı evlerine ilk
kez çağırdığı akşam bu macera Tevfik Bey’in dilinden anlatılır. Tam bir İstanbul hatta Boğaz çocuğu olan, musikiden,
eski eşyadan, hüsn-i hattan, her şeyden önemlisi insandan
anlayan - gençliğinde dünya zevkleri nâmına ne varsa hepsini tattığı romanda birkaç kez belirtilen - Tevfik Bey, o akşam rakı sofrasını bizzat hazırlar ve yemek esnasında biraz da
Yahya Kemal’in dikkatine borçlanarak barbunya hakkında
asırları içine alan bir determinasyon çıkarır:
“Şu barbunyayı burada bu akşam beraberce yiyebilmemiz için kaderin asırlarca çalışmasını düşün. Evvela Yahya
Kemal’in dediği gibi Don ve Volga, Tuna suları Karadeniz’e
akacak. Dedelerimiz kalkıp Orta Asya’ dan gelecek, İstanbul’a yerleşecekler. Sonra, İkinci Mahmud, Nuran’ın büyük
dedesini “Bektaşîdir” diye İstanbul’ dan Manastır’a nefyedecek; orada Merzifonlu zengin bir binbaşının kızıyle evlenecek. Benim dedem, karısı kaçtıktan sonra kendisini teselli için yazdığı sonra bilmem hangi paşaya hediye ettiği bir
Kur’an’ın parasıyle bu köşkü alacak... Delikanlı anlıyor musun? Yedi yüz elli altına bir Kur’an-ı Kerim... Yani bu köşk
ve arkadaki arazi... Sonra Nuran’ın babası çocukken hastalanacak, annesi Aziz Mahmud Hüdai Efendi’ye adayacak,
büyüyünce pirin dergâhına girecek, orada babamla dost olacaklar. Nuran doğacak... Siz doğacaksınız...
Mümtaz barbunyanın bu etnik ve sosyal macerasına bayılmıştı.” (H. s. 188)
Yukarıda bahsi geçtiği üzere, Tanpınar bazı karakterleri
ağzından İstanbul’da inşa edilen medeniyetten, bu medeniyetin, bu hayatı en üst seviyede yaşama zevk ve kabiliyetinin İstanbul’da tecelli edişinden sıklıkla bahseder. İstanbullunun konuştuğu Türkçe, divan şairinin en pürüzsüz ve
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titizlikle kullandığı dili de bu nezaketin, zarafetin - bahis
Allah ve Resulü - ise hürmetin zirve noktasıdır.
Bu “barbunya” üzerinden İstanbul’da teessüs eden medeniyetin, asırların örsünde dövülmüş, her asırda ilmek ilmek
işlenmiş; dilde, kıyafette, sofra tatlarında, âdâb-ı muaşerette
deneye deneye çıkılmış zirveler oluşu hakkında Tanpınar’ın
ilk romanı Mahur Beste’de de bir bahis vardır. Hatta aşağıdaki alıntı, Tevfik Bey’in nazariyesinin ilk nüvesi gibidir:

6. Bölüm
Kozmopolit Bir Belde:
Pera (Beyoğlu)

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim
Haktan bize sultân-ı müeyyetsin Efendim
“Peygambere böyle “efendim” diye ve bu teşrifatla hitap
edebilmek için evvelâ Türkçe konuşur doğmak, sonra bizim
Türkçemizin içine doğmak, bizim teşrifat ve âdâbımızdan
geçmek lazımdır. Tâ Asya içlerinden kopacaksın, bir çığ gibi
bu sahillere düşeceksin; orada tıpkı bizimki olan bir imparatorluk kuracaksın, bu toprak üstündeki hayatı nizamlayacaksın; dört asır lüfer, kalkan, barbunya yiyeceksin; badem,
gelincik şurubu içeceksin; samur kürklere, beyaz bürümcüklere bürünüp yaşayacaksın; hayat arızalarının üstünde bir
vahdanîlik fikriyle yaşayacak, onu türbende, caminde, sebilinde bir üslûp haline getireceksin; tekkelerin asırlarca Allah’ la sevgiliyi birleştirecekler; dinî râşe bir zarafet ve nezaket âyini haline girecek ve sen Peygamber’e hitap için bu dili
bulacaksın...” (M. B., s. 110)
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Beyoğlu, Tanpınar’ın yıllar boyunca yaşadığı hatta - doğumundan sonraki birkaç yıl süren Şehzadebaşı ikāmeti sayılmazsa - İstanbul’daki hayatının hemen tamamının geçtiği
(Narmanlı Han ve ömrünün son yıllarını geçirdiği Gümüşsuyu’ndaki ev yazarın Beyoğlu ikāmetgâhları olmuştur) ama
çok da fazla yazmadığı, daha doğru bir ifadeyle olumlu ve
ışıklı ifadelerle yazmadığı, olumsuzlukların yaşandığı bir
mekân olarak kurgularına dâhil ettiği bir yerdir.
Yahya Kemal gibi Tanpınar da -evet- Beyoğlu’nda oturmuştur fakat eserlerinde suriçi İstanbul’unu yani bugünkü
Fatih’i, ayrıca Eyüp ve Üsküdar’ı, yukarıda belirttiğimiz ve
örneklediğimiz gibi, Boğaziçi’ni yazmıştır. Neden?
Yahya Kemal İstanbul’da ilk senelerindeki kısa süreli
ikāmetleri ve savaş yıllarındaki Büyükada’da kalışı bir tarafa bırakılırsa tayinleri arasındaki bütün zamanlarını Ayaspaşa’daki Park Otel’de geçirdi. Üsküdar’ı anlattığı “Hayal
Şehir”in, “Kocamustapaşa”nın, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”nın, her koyuna ve köyüne ayrı ayrı gazeller söylediği
Boğaziçi’nin şairi Yahya Kemal niçin Park Otel’de kaldı?
İzahı zor olmasa gerektir. Zira Beyoğlu, şairin yıllar boyu
gidip geldiği, lokantaları, kafeleri, Cercle d’Orient gibi kulüpleriyle Garplı ve modern hayatın İstanbul’da yaşanabileceği bir yerdir. Yahya Kemal, Şark’ı bilen, seven, zaman
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zaman özleyen; yerli ve imanlı hayata gıpta eden (Onlardan
ayrılış bana her an üzüntüdür / Mademki böyle duygularım
kaldı, çok şükür) fakat Garplı hayata - hem de Paris gibi hâlis bir Batı şehrinde - alışan bekâr birisidir. Çok istemesine
rağmen kendisine bir aile kuramamıştır. Bekâr hayatına İstanbul’un en uygun semti Pera’dır, Beyoğlu’dur. Şairin Beyoğlu ikāmetinin diğer bir sebebi de Park Otel’deki meşhur
165 no’lu odasının eşsiz Üsküdar ve Anadolu Yakası manzarası olsa gerektir. (“Git bu mevsimde gurub vakti Cihangir’ den bak / Kendini bir an karşındaki rüyaya bırak) Bu
itibarla Orhan Pamuk’un, bu iki şairin yaşadıkları ve yazdıkları semtlerin farklı oluşlarında bir paradoks olduğuna
dair tespiti, tashihe ve tadile muhtaçtır.
Tanpınar da Hocasının izinde gitmiştir. Evlenmemiş,
düzenli bir hayatı olmamış, kendi tabiriyle “derbeder bir nizam” içerisinde Narmanlı Yurdu’nda, nihayet Gümüşsuyu’ndaki kiralık dairesinde kalmıştır. Yemeklerini Pera’da yemiş,
dostlarıyla Pera’da buluşmuş, misafirlerini Pera’da kabul etmiştir. Fakat yazdığı, eserlerinin fiktif yapısı için seçtiği, karakterlerini gezdirdiği, mâzi ve şimdi hakkında düşündürdüğü ve konuşturduğu mekânlar Suriçi İstanbul’undadır.
Beyoğlu Kahve ve Gazinoları…

Beş Şehir’in İstanbul bahsinin XII. bölümü Beyoğlu’na
mahsustur. Zira belirli bir dönemden, kendi tabiriyle “Abdülmecid devrinde bir-iki ürkek denemeden” sonra, Beyoğlu’ndaki gece hayatı “tiyatrodan, kafeşantana, otele ve Avrupalı lokantaya, birahanelere doğru genişler.” (B.Ş., s. 71)
İstanbul semtleri içinde Beyoğlu şüphesiz sınırları dâhilinde büyük ve mühim yapıların olduğu, Levantenlerin
meskenlerinin ve iş yerlerinin bulunduğu, asrî ve Avrupaî
kültüre açılan bir penceredir. 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra da Osmanlı erkek ve sonra kadınının “öteki”
hayatla temas kurduğu kozmopolit bir âlem - yine Tanpınar’ın Tarabya rıhtımı için kullandığı tabirle - içimizdeki
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bir tarafa hâlâ yabancı, - yine Adalar hakkında kullandığı
ifadeyle - insanın anonimleştiği bir semttir. Tanpınar, klâsik Osmanlı erkeğinin Beyoğlu’nu ve Beyoğlu’ndaki gece hayatını keşfini şöyle anlatır:
“Geniş selâmlığında dostları, misafirleri, ziyaretçileri,
dalkavukları, ricacıları arasında çubuk ve kahvelerini içerek,
saz yaptırarak, şiirden, politikadan bahsederek yaşamaya alışmış İkinci Mahmud devrinden kalma ricalin yanıbaşında,
iyi-kötü tahsillerini Avrupa’ da yapmış veyahut oralarda memuriyet ve staj senelerinde alafrangaya alışmış nesiller yetiştikçe bu hayat benimsenir. Ve Beyoğlu, şehrin hayatına yapıcı
ve yıkıcı çehreleriyle girer. Tiyatrosu ile birdenbire parlayan
semt, Abdülaziz devrinde büyük otellerin, mağazaların, zenginler için kibar Avrupa terzilerinin, fakirler için hazır elbise
mağazalarının ve her sınıf halk için Paris ve Avrupa ithalâtı
bir yığın eğlencenin, alafranga konserlerin, şöhretsiz muganniye ve rakkaselerin göz alıcı köşesi olur. Yeni teşkil edilen
Altıncı Daire-i Belediye, etrafında toplanan eğlence hayatının değişik hadiseleriyle gazete dedikodularının baş mevzuu
olur.” (B.Ş., s. 71-72)
Pera, Tanzimat romanlarının başlıca karakterleri olan
alafranga mirasyedilerin servetlerini, hatta hayatlarını tükettikleri yerdir. (Esasen Beyoğlu Ara Nesil romanı kişilerinin, Aşk-ı Memnu’nun uçarı ve hafif karakteri Behlül’ün,
yine Peyami Safa, Reşat Nuri ve Yakup Kadri gibi romancıların Suriçi İstanbul’unun geleneksel ve kapalı havasından bunalan karakterlerinin dejenerasyon süreçlerinin asıl
mekânıdır.) Tanpınar’a göre her “mahallenin ayıpladığı böyle
birkaç mirasyedi” vardır ve bunlar “eski İstanbul’un gündelik romanı”dır:
“Her mahallenin ayıpladığı böyle birkaç mirasyedi vardı.
Kumar kayıplarından çeşitli metreslerine kadar herkes onların üzerinde dururdu. Bazan içlerinden birisi hepsini unutturur, o senenin kahramanı olur, şurada burada dağıttığı avuç
dolusu altınların, cüzdan dolusu eshâmın hikâyesi günün birinde ya bir intiharın yahut da âni bir kazanın son vermesine
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kadar dillerde dolaşır, genç mekteplilerin ve evlenmemiş kızların rüyalarını bozardı. Bazan da ikisi de olmaz ve genç
mirasyedi dalkavuklarıyla, metresleriyle baba servetini tükettikten sonra semtin tulumbacı ocağına yazılır yahut da
“avâtıf-ı şahaneden” bir memuriyetle İstanbul’ dan uzaklaşırdı. Onların hikâyesi eski İstanbul’un gündelik romanıydı.
Yakın bir iflâsın korkusu içinde bütün şehir bu israfların üzerinde düşünür, herkes onu kendi anlayışına göre tahlil ve tefsir ederdi.” (s. 72-73)
Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın yukarıda belirttiğimiz
üzere yıllarını geçirdiği Beyoğlu, genel
mânâda çok yazmadığı, daha çok Türk
İstanbul’un özellik
ve karakteristiğini
anlatırken “kontra”
olarak zikrettiği bir
merkezdir. “Türk İstanbul” makalesinde
geçen “… Asıl tehlike
İstanbul’un dört asır
kendi bünyesinde yaİstiklâl Caddesi
bancı bir örgü gibi
taşıdığı Beyoğlu’nun birdenbire, Tanzimat’ın verdiği yeni imkânlarla genişlemesinde ve aşağıya, denize doğru taşmasındaydı” ifadeleri bu tavrı net biçimde örnekler. (Y.G., s. 188)
Hikâye ve Romanlarda Beyoğlu

Esasen Beyoğlu ve onun biraz ötesinde Nişantaşı, yukarıda kısaca temas ettiğimiz gibi, Tanpınar öncesi Türk romanında da karakterlerin genellikle “yoldan çıktığı” yerlerdir. Tanzimat, Ara Nesil, Servet-i Fünun, Millî Mücadele ve
Mütareke hatta kısmen Cumhuriyet dönemi romanlarında
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gördüğümüz budur. Tanpınar’ın da fiktif eserlerinde, karakterin başına kötü bir şey gelecek veya kahramana kötü
ve olumsuz şeyler düşündürtülecek ve yaşatılacaksa mekân
genel olarak Beyoğlu’dur.
Yazar açıkça belirtmez, cadde veya sokak ismi vermez
ama Abdullah Efendi’nin bütün fantastik ve gotik macerasının Beyoğlu’nda geçtiğini, başına ne gelirse Beyoğlu’nda
geldiğini hissederiz okur olarak. Kendisine dehşet veren
manzaralara büyük ihtimalle Beyoğlu’ndaki lokanta ve meyhanelerde maruz kalır. Teskin olmak, zihnini dağıtmak için
gittiği fakat ıstırabını daha da azdıran şeylere şahit olduğu
yerler Beyoğlu’ndadır.
Tanpınar’ın kurgusal metinlerinde Beyoğlu, genellikle
kahramanların olumsuz hâl ve davranışlarının sergilendiği,
yaşandığı bir ortamdır. Sahnenin Dışındakiler’de Beyoğlu,
İstanbul’un işgaline sevinen, artık şehrin Türklerden alınacağına inanan ve türlü taşkınlıklarla yerli halkı taciz eden
Rumların mekânıdır.
Semt, Huzur’un karakterlerinin kendilerini buldukları,
bir ruh bütünlüğüne erdikleri Suriçi, Eyüp, Üsküdar veya
Boğaz gibi bir yer değil, bilâkis zihnî yarılma ve parçalanma
yaşadıkları bir mekândır. Nuran ve Mümtaz, nasıl maddeten iki ayrı kişi fakat Sümbül Efendi Dergâhını gezerken
tek bir vücut iseler, Suat’ın kendisini Beethoven’ın keman
konçertosu (Opus61) eşliğinde astığı Talimhane’deki dehşetli dekora maruz kaldıktan sonra ilelebet birbirinden ayrılan kimselerdir.
Romanın “Nuran” başlıklı ikinci bölümünün son sayfalarında, rüya, hülya, aşk, musiki, Boğaz ve bütün zarafet
ve saltanatıyla İstanbul dolu geçen bir yazın ardından Nuran’da Mümtaz’a karşı ciddî bir uzaklaşma, yabancılaşma
başlar. Zaten bu aşkın başından beri etrafın tenkidinden çekinen Nuran, birisi kocası Fâhir’den, diğeri Suat’tan olmak
üzere iki mektup almıştır. Bu mektuplarda Fâhir barışmayı
teklif etmekte, Suat hakikî hiçbir ilgisi ve gerçek hissi olmadığı hâlde Nuran’a âşık ve mecbur olduğunu belirtmektedir.
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Mümtaz’ın bütün cesaretlendirmelerine rağmen kendini
kısılmış hisseden Nuran “sen kendini kurtar, ben mahkûmum” (s. 365) der.
Bütün hayalleri yıkılan Mümtaz korkunç bir akşam yaşar. Elbette bu akşam baba evi Şehzadebaşı veya kiralık oturduğu Emirgân’da geçemez. Beyoğlu’nda geçecektir. Başı dönmekte, midesi bulanmaktadır. Evvelâ kendisine “iyi ama,
nereye?” diye sorar. Bu gecenin macerası sembolik bir şekilde Köprü’de başlar. Taksiciye “Köprü’ye” der. Taksiden
Köprü’de iner ama orada da “sallana sallana” yürür. “Hayır, mânâsız”dır. Eve gidemez. Yalnızlıktan korkar. Hâlâ
yerinde duran taksiciye bu kez “Beni Beyoğlu’na çıkar” der.
Arabada Süleymaniye’yi görür. “Bütün şehir bir nevi masal,
büyük masraflar ve zahmetlerle yapılmış bir Şehrazat dekoru
olmuştu”r. Galatasaray’da iner. “Bir tanıdığa rast gelirim”
korkusuyla geri döner. Tepebaşı’nda küçük bir bistroya girer. Barın içinde herkes içmekte, dışarıda yağmur yağmaktadır. Mümtaz “bir bira ile yiyecek bir şey” ister. (Mekân gibi
Mümtaz’ın içtiği içki de yabancıdır. Huzur’un karakterleri
Kanlıca ve Emirgân’da “rakı” içerler) Ve Suat’ı görür. Birlikte olduğu kızın bebeğini aldırması için - hayatî tehlike
söz konusu olmasına rağmen - ısrar etmektedir. Israrı sonuç
verir. Kız durumu kabul eder. Suat “bunu da atlattık” diye
ellerini ovuşturmaktadır. Mümtaz, “burnunda en âdî cinsinden bir tuvalet suyu kokusu, olduğu yerden onlara bakar”
sadece. Suat’tan ve her şeyden iğrenir. (s., 272-278) Bütün
bunlar Pera’da vuku bulmuştur.
Huzur’da iyi ve güzel insanlar ya Suriçi’nde veya Boğaz’da otururlar. Âdile Hanım gibi, kendisi tesis etmedikçe
hiç kimsenin saadetine tahammül edemeyen, kendisini
dışarıda bırakarak bir araya gelenleri bedbaht etmek için
elinden geleni yapan bir kadın karakter de bütün muhitini
Beyoğlu’ndaki evinde toplar. Nuran’ın bu eve Mümtaz’sız
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gidişleri, kahramanımız için derin kıskançlık krizlerine
sebep olacaktır.
Nihayet Suat’ın intiharı… Bu da Beyoğlu’nda, Nuran’la
Mümtaz’ın evlendikten sonra oturmak üzere tuttukları evde
gerçekleşir. Tanpınar, ikiliyi sonsuza kadar ayıracak bu hamleyi Suat’a, Talimhane’deki evde, Beethoven eşliğinde yaptırır.
Vaktiyle bir küçük köpeği dahi “şartlarına göre fazla mesut” diye Boğaz’a fırlatmış olan, hakikatte kimsenin, özellikle Mümtaz’ın saadetine izin vermeyen Suat, bir şekilde
eline geçirdiği bir anahtarla eve, ikiliden önce gelir. Müziği
açar ve salonun ortasında kendisini asar:
“… Gördükleri şey, ikisinin de bütün ömürleri boyunca
unutamayacakları cinstendi. Holde çok keskin bir ışığın altında tavana asılmış bir insan vücudu, kapıya doğru sallanıyordu. Mümtaz da Nuran da ilk bakışta Suat’ı tanıdılar. İri
kemikli yüzü garip ve zalim bir istihzada kısılmıştı. Sarkan
ellerinde kurumuş kan parçaları vardı. Mümtaz biraz dikkat
edince kanın holün seramiği üzerinde de bulunduğunu gördü.
İkisi de kısa bir an bir şey anlamamış gibi baktılar.” (s. 398)
***
Asıl revnaklı zamanlarını III. Selim ve II. Mahmud zamanlarında yaşamış olan Mevlevihane’yi unutmaksızın söyleneyebiliriz ki Beyoğlu, şehrin fethinden sonra da eski sakinlerinin, Cenevizlilerin ve Rumların yaşadığı, çalıştığı,
eğlendiği bir mekân olmuştur. 17. asır şairi Kâşif’in, hakkında
Kim ki İstanbul içre tevbe edip
Derse bir dahi içmezem sahbâ
İ‘timâd eylemen sözüne anın
Galata ihtimâli var zîrâ
dediği Galata, şehrin Müslüman halkına daima yabancı ve
uzak hatta zaman zaman tehlikeli bir belde olmuştur. (Osmanlı erkeği, Pera tarafından İstanbul’a erken dönsün diye
Galata Köprüsü’nün belli saatlerden sonra açıldığı da vâki’dir.) Lokantaları, otelleri, kafeleri, her türden mağazaları,

129

Kozmopolit Bir Belde: Pera (Beyoğlu)

kulüpleri, hepsinden önemlisi Cadde-i Kebir piyasaları ile
Beyoğlu, eğlenmek, açılmak isteyen kişilerin şehir içinde
başka bir şehre, dünyaya kaçtıkları Osmanlı insanının
mevcut hüviyet ve aidiyetlerinden uzaklaştığı, bir bakıma
serâzâtlaştığı yerdir.
Tanpınar’ın Beyoğlu hakkındaki dikkatleri de işte
semtin bu “anonim” hususiyetleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

7. Bölüm
İstanbul’un Mimarîsi ve İmarı

“Ben İstanbul imar işlerinin mesuliyetini taşıyan bir adam olsam, değil İbrahim Paşa Sarayı gibi
ayakta duran bir binayı yıkmak, ecdat elinden çıkmış küçük bir taş parçasını yerinden oynatmak için
yüz defa düşünür ve galiba yüzüncüsünde gene yerinde bırakırdım. Çünkü bu şehri güzelleştireyim
derken fakirleştirmekten, hayatı soysuzlaştırmaktan
çekinirim. Bu şehir en büyük zenginliğini mazisinden alır. Onu, nesiller önünde yaşattıkça zengindir.”
Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın İstanbul hakkındaki dikkat,
yorum ve değerlendirmelerinin en çok tekâsüf ettiği nokta
herhâlde şehre asıl hüviyetini veren tarihî ve ananevî mimarî eserlerle birlikte yeni ve modern mimarînin geleneksel dokuyla rekabet etmemesi, köksüz ve taklit ürünü yapılaşmanın aslî olanı bozmaması gerektiğine dair bahislerdir.
Bu iki mesele o kadar önemli ve birbirinden ayılmazdır ki
Tanpınar, meselâ Eylül 1946’da, İstanbul’un imar sorunları
hakkında yazdığı bir yazıya Yahya Kemal’den ödünç aldığı
bir tabirle “Türk İstanbul” başlığını koymaktan çekinmez.
Kısacası Tanpınar’ın, aktüel imar hamleleri ile ilgili bütün
tenkit ve tespitleri klâsik mimariyle bağlantılıdır.
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Çalışmanın bu bölümünü yazarın, İstanbul’un klâsik ve
geleneksel mimarîsi hakkındaki söylemleriyle, imar sorunları hakkındaki yorum ve değerlendirmelerine hasrediyoruz.
Tanpınar’a göre İstanbul’un, varlıklarıyla şehre Müslüman iman ve zevkini zerk eden camiler, mescitler ve diğer
eserlerin şehirliye hissettirdikleriyle meselâ ismi Bizans’tan
miras Tarabya’nın duyurdukları birbirinden farklıdır. (Tarabya, Bizans İstanbul’unun “terapi” için gittiği bir yerdi).
Yukarıda bir başka bahis dolayısıyla alıntıladığımız cümleleri yeniden paylaşmaktan çekinmeyelim:
“Beyazıt veya Beylerbeyi Camii’nin duvarlarına yaslanarak düşünülen şeylerle, Tarabya’nın içimizdeki bir tarafa
hâlâ yabancı rıhtımında akşamın bir ten cümbüşünü hatırlatan ışıkları içinde düşünülecek şeyler elbette birbirine benzemez. Birincilerinde her şey içimize doğru kayar ve besleyici
bir hüzün hâlinde bizde külçelenir.” (B.Ş., s. 17)

Beyazıt Camii

İstanbul denilen büyük mucizenin asıl mimarı, Tanpınar’a göre bizzat mimarînin kendisidir. Şehir, şahsiyetini,
hüviyetini, mânâsını mimarî eserleriyle almıştır. Fakat bu
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alelâde veya tabiatla yarışan, tabiata rağmen var olmaya,
kendisini tabiatın yerine ikāme etmeye çalışan değil, bilâkis tabiata refakat eden bir mimarîdir. Mimarî, bu anlayış
sayesinde İstanbul tepelerinin, güneşinin, ikliminin ve peyzajının bütün nimetlerinden faydalanır. Bütün mimarî eserler, bir ilâhî mevhibe olan bütün bu iklimden payını alarak
ayrı ayrı güzel libaslara bürünür:
“Bir medeniyetten öbürüne geçerken yahut düpedüz yaşarken kaybolan şeylerin yanı başında zamana hükmeden
gerçek saltanatlar da vardır. Bir kültürün asıl şerefli tarafı
da onlar vasıtasıyla ruhlara değişmez renklerini giydirmesidir. İstanbul’ da tâ fetih günlerinden beri başlayan bir mimarî nesillerle beraber yaşıyor. Asıl Türk İstanbul’u bu mimarîde aramalıdır. Kendisini bir tek mimarî üslûbuna bu
kadar teslim etmiş şehir pek azdır. Bu yönden İstanbul’u,
Roma, Atina, İsfahan, Gırnata, Bruge gibi şehirlere benzetenler haklıdır. Hatta İstanbul’un onlardan biraz üstün tarafı
da vardır. Çünkü İstanbul sadece âbide ve abidemsi eserlerin
bol olduğu şehir değildir. Şehrin tabiatı bu eserlerin görünmesine ayrıca yardım eder. İstanbul her süsün, her kumaşın
kendisine yaraştığı, ayrı ayrı hususiyetlerini açtığı o cömert
yaradılışlı güzellere benzer. Yedi Tepe, iki, hatta Haliç’ le üç
deniz, bir yığın perspektif imkânı ve nihayet daima lodosla
poyraz arasında kalmasından gelen bir yığın ışık oyunu bu
eserleri her an birbirinden çok başka, çok değişik şekillerde
karşımıza çıkartır.” (B. Ş., s. 30)
Müteakip satırlarda yazar, asıl çıkış noktasına, eski mimarların İstanbul’u, tabiatın rağmına değil onunla beraber
ayağa kaldırmalarına temas eder:
“Eski ustalarımızın asıl başarısı tabiatla bu işbirliğini
sağlamalarındadır. Pek az mimarîde taş mekanik rolünü,
şekiller sabit hüviyetlerini İstanbul camileri kadar unutur,
pek az mimarî kendisini ışığın cilvelerine İstanbul mimarîsinde olduğu kadar hazla, onun tarafından her an yeni baştan yaratılmak için teslim eder.” (s. 32)
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Mimarlarımız ve Mimarîmiz

Beş Şehir’in İstanbul bahsinin V. bölümünü tamamen
İstanbul’un mimarları ve mimarîsine hasreden Tanpınar,
bu sayfalarda fetihten hatta Selçuklu tecrübe ve arayışlarından itibaren, adım adım mimarî hamleleri izlemiş ve okuruna izletmiştir. Fakat bu kronolojik seyirden evvel, daha
sonra da defaatle yapacağı bir tespiti, yorumu paylaşma ihtiyacı hisseder. Yazar, eski mimarların katı maddeye imanlarını ve bu hâlis imanlarını mimarînin katı maddesine nakşetme kabiliyetlerinin asıl muvaffakiyet sebebi olduğunu
düşünmektedir:
“Bir katedralin heykel kalabalığını mimarî tesirle karıştıranlar, istedikleri kadar başka sanatları övsünler; benim hayranlığım, çıplak bir insan vücudu gibi yalnız kendisi olmakla
kalan âbidelerin yapıcılarına, ruhlarındaki ilâhî nispet sezişiyle
duayı zekânın bir tebessümü hâline getiren, duygusuz maddeyi
güneşin adına söylenmiş bir kaside yapan mimarlarımıza, çoğunun adını unuttuğumuz ve hayatımızda hüküm süren gömlek değiştirme telâşı içinde eserlerine bir kere olsun dönüp bakmadığımız, hatta sabırla, imanla, karış karış işledikleri şehrin
hangi köşesinde, hangi devrilmiş servinin altında yattıklarını
bilmediğimiz o derviş feragatli ustalara gider.
Onlar İstanbul’u iyi bir elmas yontucusunun eline geçmiş
bir mücevher gibi işlediler. Niçin övünmeyelim? Dışından ve
içinden camilerimiz kadar güzel mimarî eseri azdır.” (s. 31)
Tanpınar, bu başarının, kendi tabiriyle “bir günde” olmadığının farkındadır. Fetih hadisesi ve arkasından gelen yapıcı hamleler, asırların içinden süzülüp gelen bir yaratıcı kuvvetin, bir arayışın, bir istifin, bir zevk terakkisinin eseridir:
“Bu incinin böyle sade kendi ışık külçesi olarak teşekkül
edebilmesi için ilkin Selçuk sedefinin yüzyıllarca bir yığın
mazi mirası ve yerli an’ane üzerine kapanması, sonra İznik’ le
Bursa’nın imbiklerinden geçmesi, kabuklarını yavaş yavaş atması; Nilüfer imaretinde, Yıldırım’ da, Yeşil’ de, Edirne’ deki
Üç Şerefeli’ de sağlamlığını denemesi lâzım geldi.” (s. 31-32)
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İstanbul’u bir medeniyet merkezi hâline getiren esas
hamleler mimarîden gelmiştir. Eğer estetik zaferler arkasından gelmeseydi, bir askerî başarıdan, bir şehri istilâ hamlesinden ibaret kalacak olan fetih, asıl bu mimarî eserlerle kemalini bulmuştur. Müslüman-Türk’ün galibiyet ve Bizans’ın
mağlubiyeti asıl Fatih ve Beyazıt külliyelerinin inşası ile katiyet kazanır Tanpınar’a göre:
“Gerçek Bizans saltanatı Fatih ile Beyazıt külliyelerinin,
İstanbul’un iki tepesine bir fecirden ardı ardına boşanmış güvercin sürüleri gibi beyaz ve yumuşak kondukları zaman yıkılır. Üçüncü tepeyi onlardan hemen biraz sonra gelen Sultan
Selim’in çok usta ve rahat plâstiği fetheder.” (s. 32)
Beyazıt Camii’nin, İstanbul mimarîsinin asıl başlangıç noktası ve çekirdeği olduğunu düşünen Tanpınar, Beyazıt Meydanı ve etrafında günümüzde de varlığını sürdüren imaret, medrese ve hamamla burada aslında bir külliye
olduğunu ve bu külliyenin Bizans Heraklius kompleksinin
tam bulunduğu yere yapılmasının, şehrin manzarasını değiştirdiğini ifade eder. Biz de Beyazıt Camii ve diğer yapıların fetih çarpışmalarında, surlarda ölen, son imparator Konstantin Paleologos’un ikāmet ettiği İmparatorluk Sarayı’nın
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(bugünkü İstanbul Üniversitesi ana kampüsü) hemen karşısına yapılmasının mânidar olduğunu ekleyelim.
Bahsin burasında Tanpınar artık asıl gelmek ve hakkında rahat rahat konuşmak istediği, zekâ ve dehasının tek
başına nasıl bir kurucu merkez olduğunu göstermeyi arzu
ettiği kişiye gelir: Mimar Sinan.
“Kanunî’nin tahta çıktığı senelerde ise İstanbul cami, han,
hamam, medrese, büyük saray, evliya türbeleri ve çeşmeleriyle
tam bir Türk şehriydi.
Yalnız bize ait olan bu manzaranın şimdi dehâ ile tamamlanması, bu gelişmeyi bir infilâk haline getirmesi lâzımdı.
İşte Sinan bunu yapar. Yaratıcı, nizam verici hamleleriyle
İstanbul ufkunu, mermeri, kalkeri, porfiri, kubbeyi, kemeri,
istalaktiti, asırlık şekilleri birbirine karıştırır; nispetleri değiştirir, tenazurları kırar, sanki dehasıyla kendisinden öncekilerin tecrübelerini, buluşlarını bir sonsuzluğa taşımak istiyormuş gibi her şeyi genişletir, büyütür, sayıları çoğaltır, her
motiften ayrı ayrı şekiller ve terkipler çıkartır.” (B.Ş., s. 33)
Sadece sevmekle, beğenmekle kalmayan, neyi, niçin
sevdiğinin farkında olan ve bilerek sevmenin önemini bilen Tanpınar, Mimar Sinan’ın başarısını kubbe, kemer, sütun, galeri ve pencere gibi teknik bazı detaylarla izah ettikten sonra bu büyük mimarın hangi eserleriyle yeni bir fethe,
nasıl imza attığını şöyle izah eder:
“Fakat asıl şaşırtıcı tarafı yaratıcılığındaki genişliktir.
Herkes Şehzade’nin kubbelerine hayran iken, o kendisini Süleymaniye’nin aydınlık boşluğuna bırakır ve kartal kanatlarının tek bir süzülüşü ile İstanbul’un bir tarafını Boğaz’ın
yarısına kadar doldurur. Oradan velveleli bir uçuşla eski payitahta, Edirne’ye geçer, Selimiye’nin mücevher çağlayanlarını
kurar. Arada çifte Mihrimah’ ları, Rüstem Paşa’ ları, Piyale’ leri, Kılıç Ali’ leri; Sokullu camileriyle, medreseleriyle, su
kemerleriyle, türbeleri, çeşmeleriyle, sarayları ve köşkleriyle,
küçük mescitleriyle İstanbul’u baştanbaşa fethetmişti. Kim
bilir, bıraksalardı, imparatorluğun kendisi kadar geniş ve
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zengin sanatı belki de bütün İstanbul’u yedi tepesinde yedi
kubbeyle tek bir bina halinde işler, bu kubbeleri vadilerin
üstünden aşan ve sırrı yalnız kendisinde olan kemer galerilerle birbirine bağlar; aralarından büyük ağaçların yeşilliğin
bir mükâfat gibi fışkırtır; tatlı meyillere medreselerini, şifahanelerini oturtur; taştan ebediyet rüyasını kademe kademe
üç kıyıya kadar indirirdi.” (s. 33-34)
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sinan’ın, İstanbul’a gerçek
mânâsında Müslüman-Türk mührünü vuran mesaisini geniş plânda da düşünür ve 16. asırda İstanbul’un nasıl Şark’ın
gözünün üzerinde olduğu bir merkez ve bunun da “her cüz’ü
birbirini tutan” hayatla alâkalı olduğunu vurgular:
“O devirde Türkiye kendi kendine yetiyordu. Bütün Şark’ın
gözü, millî hayatın en küçük pas lekesi değmemiş aynası olan
ve zevkinde tamamıyla millî olan İstanbul’ da idi. Bütün modalar, zarafetler, ferdî ve içtimaî hayatta her türlü yaratıcı
hamle etrafa oradan gidiyordu. O kadar her cüz’ ü birbirini
tutan hayatımız vardı, bu hayatın arkasında öyle bir şuurlu
ruh yaşıyordu ki bu terkipte en küçük bir çatlağa hiç kimse
razı olamazdı.” (s. 36-37)
Yazarın bu mimarî eksenli İstanbul yorumları hakikaten dikkate değerdir. Kendisi ayrıca belirtme ihtiyacı hissetmez ama sanki Tanpınar, mimarî hatta daha geniş plânda
“umran” kelimelerinin ömr’le, yani bir şehre, bir toprağa, bir
mekâna hayat vermek anlamına geldiğini hissettirmektedir.
Bütün bu yorumlar, Sinan ve Sinan gibi şuurlu, neyi, niçin
yaptığını bilen, maziyi hatırlar ve kendi zamanının usullerini, zevklerini, tekniklerini icra ederken aynı zamanda ebediyete uzanmanın sırrına mazhar mimarların bir şehri inşa
ederken, pratikle estetiği, aynı anda beraber bulunmaları hiç
de kolay olmayan heybet ve zarafeti nasıl ustalıkla buluşturduklarını özetler ve örnekler.
Her şehrin bir mimarîsi, bir dokusu, bir rengi vardır
fakat İstanbul, kendisinde bir imanın, bütün bir millete
ait olan inanç ve güzellik telâkkisinin aksettiği; daha da
mühimi sadece Asya ve Avrupa kıtalarındaki ilerleyişleri,
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zaferleri yüzünden Türkleri affetmeyen, onları gayr-i medenî
bir millet olarak görmeye çabalayan Batı dünyasına estetik
plânda meydan okuyan, fakat aynı zamanda kadim ve kendinden emin İslâm dünyasına da bir model, bir ufuk olabilecek seviyede bir şehirdir.
İstanbul: Sürpriz Peyzajların [da] Şehri

Beş Şehir’in klâsik mimarîden sonraki VI. bölümünü
Tanpınar, İstanbul’un mahalle araları ve sokaklarındaki küçük, mütevazı fakat şehri içten içe ören mühim ayrıntılara
tahsis eder. Kendisinden dinleyelim:
“İstanbul, büyük mimarî eserlerinin olduğu kadar küçük
köşelerin, sürpriz peyzajların da şehridir. Hatta iç İstanbul’u
onlarda aramalıdır. Büyük eserler ona uzaktan görülen yüzünü verirler; ikinciler ise onu çizgi çizgi işleyerek portrenin
içini dolduran, büyük tecridin kurduğu çerçeveyi bin türlü
psikolojik hâl ile yaşanmış hayat izleriyle tamamlayan eserlerdir. Şüphesiz bunlarda da asıl söz gene mimarlığındır. Fakat bu mimarlık Beyazıt, Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet, Sultan Selim yahut Yeni Cami gibi etrafındaki her şeye
kendi nizamını kabul ettiren bir saltanat değildir. Bunlar
şehrin mahremiyetinde adeta eriyip ona karışmış hissini veren küçük camiler, medreseler, büyüklerin yanında en mütevazı nispetlerine indirilmiş çeşmelerdir. Ve zaten kendileriyle
değil içlerine girdikleri terkiple güzeldirler.” (s. 43)
Darülfünun’daki talebeliğinden beri, pek çoklarını
Yahya Kemal’le yaptığı İstanbul yürüyüş ve gezileri Tanpınar’a daima keşif hazları yaşatmıştır. Büyük eserler gibi
kendisini göstermesini bilmeyen, şehrin haritasında herhangi bir iddiası olmayan bütün bu zarif, belki düzensiz ve
plânsız yadigârlar, fetihten bu yana şehrin iç tarihini yapan
aslî unsurlardır:
“Birdenbire hiç beklemediğimiz bir yerde mermer bir çeşme
aynası veya kapı çerçevesi, iyi yontulmuş taştan beyaz bir duvar size gülümser. İki servi, bir akasya veya asma, küçük ve
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üslupsuz bir türbe
yahut küçük bir
bahçe sanacağınız
bir mezarlık, orada
tatlı bir köşe yapar.
İlk bakışta tanzimi
büyük bir gayrete
muhtaç olmayan bir
tiyatro veya opera
dekoruna benzeteceğiniz bu köşe, biraz derinleştirilse,
şehrin tarihinden
bir parçadır. Türbede fetih günü şehit düşen bir velî yatar. Camii Üçüncü Mehmed zamanının bir defterdarı yaptırmıştır, çeşme Birinci Abdülhamid
sarayının kadınlarından birinin hayratıdır. Yanıbaşındaki
mezarlıkta, herkesin malı olan bir “Hüvelbâkî”nin altında
büyük bir hattat veya musiki ustası gömülüdür.” (s. 43)
Tanpınar’a göre bu eserler “kâinata ruhlarındaki birlik
çerçevesinden bakan” İstanbul halkı tarafından yapılmıştır
ve bir yaşama üslûbunun tezahürleridir:
“İstanbul’un Üsküdar ve Boğaziçi’nin hemen her tarafında bu cinsten köşelere sık sık rastlanır. Bazıları ayaklarının ucuna takılmış deniz parçasıyla bulundukları yokuştan
uçmaya hemen hazır görünürler. Bir kısmı fetih yıllarından
bir parça gibi asil bir eskilik havasında yaşarlar. Hepsinde
ağaç, su, taş, insanla geniş ilhamlı bir ruh gibi konuşur. Bizim asıl peyzajlarımız bu köşelerdir. İstanbul halkı onları yaşarken yapmıştır. Kâinata ruhlarındaki birlik çerçevesinden
bakan insanların eseridir. Pek az yerde sanat ve mimarî gündelik hayata bu kadar yakından karışır. İşte, İstanbul mahallelerinin asıl çekirdeğini bu peyzajlar yapar.” (s. 44)
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Tanpınar’ın bütün bu yorum ve tespitleriyle farkına vardığımız bu hacimde küçük fakat mânâda büyük eserler, yazarın zihnindeki, hatırı ve muhayyilesindeki İstanbul’u ortaya çıkarma, aynı zamanda da şehrin Türk kültürü için
ne anlama geldiğini idrak etmemiz için vazgeçilmez hatıra
ve unsurlardır.
Yukarıdaki alıntıda geçen “ruh bütünlüğü” terkibine ayrıca dikkat lâzımdır. Zira Tanpınar’a göre şüphesiz bir evveliyatı da olan fakat Tanzimat’tan sonra iyice hızlanan, evvelâ
devlet ricali ve münevverde, ardından daha geç ve belirli bir
dozda olmak üzere halkta başgösteren zihniyet ikiliği, - yazarın kendi tabiriyle “medeniyet krizi” - toplum hayatında
ciddî hasarlar bırakmıştır. Devam zinciri kopmuş, devlet ve
toplum olarak bir eşikte çakılı kalınmıştır. Dolayısıyla yazarın “bize, bizim bir ruh bütünlüğü içinde yaşadığımız zamanlara ait” diye bahsettiği bütün bu eserler, asla dönme,
asıl kimliği yeniden keşif ve modern hayata tatbik etme gayretlerinin başlıca kaynakları, mesnetleri mesabesindedir.
Tanpınar, devam eden satırlarda bu mütevazı eserlerden bazı misaller de verir. Bunlardan birisi Üsküdar’daki
Abdülbâkî Efendi Camii’dir. Yazarın, kitabesinden ve haziredeki birkaç mezar taşından başka kayda değer bir tarafını göremediği bu cami, ziyaretçisine estetik bir keşif hazzı
bahşeden bir yapıdır:
“Üsküdar’ da Şeyh Yokuşu’ndan bir akşam saatinde inen
adam, yalnız Ayazma Camii’ni uzak ışıkta görmekle başka
bir zaman çerçevesine girebilir. Sultantepe’ deki Abdülbaki
Camii bu cazip köşelerdendir. Kitabesinden ve eski iki mezarından başka anılacak hiçbir şeyi olmayan bu küçük cami, sadece o tepede bulunduğu, Karacaahmed’e kadar bütün manzara kendisine bağlandığı için güzeldir. Serviler Caddesi’nin
çok eski İstanbul sokağından geçerek bu camiin küçük bahçesine çıkan insanın kendisini bir keşifle dolmuş bulmaması
kābil değildir.” (s. 44)
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Sivil Mimarî…

Beş Şehir’in İstanbul bahsinin IX. bölümü de doğrudan
sivil mimarîye ayırmıştır. Şöyle girer bu yeni bölüme yazar:
“İstanbul’un asıl iç manzarasını şehnişinleri, cumba ve
çıkmalarıyla, saçak ve sayvanlarıyla, bir kadife gibi yumuşak çizgileri ve süsleriyle çok renkli olan bu sivil mimarî yapardı.” (s. 54)
Devam eden cümlede bu mimarîden günümüze pek az
şey kaldığını, fetihten sonraki ilk yerleşme acelesi ile yeni
mahallelerin ahşap yapıldığını, II. Beyazıt devrindeki ve müteakip depremlerin, yine iktisadî buhranların ahşaptaki ısrarın başlıca sebepleri olduğunu ekler. (s. 54) Taştan yapılan ve bazı yeni eserler yüzünden yıktırılan vezir saraylarını,
konaklarını gerçek çizgileriyle tanıyamamış, görememiş olmamıza hayıflanır. Haliç ve Boğaziçi’nde, ayrıca İstanbul’un
bazı iç mahallelerinde sıra sıra dizilmiş konakların bulunduğunu ama yeniçerilerin bazen rahatça izlediği, bazılarını
da yağma için bizzat çıkardıkları yangınların, bugün bu
güzellikleri tatmaktan bizi mahrum bıraktığını vurgular.
Yangının sadece bir yapıyı değil, “halı, kumaş, kürk, sanat
eşyası, yazma kitap ve mücevher”i de yok ettiğini hatırlatır.
Fakat İstanbul, o zamanki Garp şehirleri gibi ne kârgire geçmiş ne yangının büyümesine davetiye çıkaran dar sokakların arası açılmıştır. Bu dar sokaklara dair tarihçi Râşid’den
bir anekdot aktarır:
“Raşid, Üçüncü Ahmed’in zamanındaki bir sultan düğününde çeyiz arasında bulunan nukûl dedikleri gümüşten ağacın, Edirnekapı’daki saraya götürülmesi için yıktırılan evlerin
sonra padişahın merhamet ve adaletinden dolayı aynı şekilde
yaptırıldığını büyük bir ehemmiyet vererek söyler.” (s. 56)
Yazar, her şehrin üç-dört yüzyılda bir çehre değiştirdiğini, bu anlamda beş yüz yıl öncesinin İstanbul’unun bugüne
olduğu gibi gelememesinin normal karşılanması gerektiğini
fakat İstanbul’un daha yakın zamanlarına ait sivil mimarîsinin de bizim nesillerimize ulaşamadığını belirtir. Müsadere
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usulü, yangınlar, fakirleşme bu millî kayıpların başlıca sebepleridir.
Tanzimat’a kadarki
sivil mimarînin, köşklerin, konakların, yalıların mahalle aralarındaki mütevazı evlerin
başlıca malzemesi ahşap olduğu için her 2030 senede bir çıkan ve
İstanbul’un ferdî zevk
ve standartlarını görmemize mânî olan yanBir İstanbul Sokağı
gınlara yazar ayrıca bir
bölüm tahsis etmiştir Beş Şehir’de. Yangının sadece bir felâket değil, Beyazıt’deki meşhur kulelerinde şehirde yangın gözetleyen “kırmızı ceketli, yarı çıplak, ellerindeki kargı kadar
ince” “köşklü”lerin “yangın var” nidalarını duyan amatör tulumbacılarla, bunların kendilerine has bir şiveyle okudukları mânilerle, tulumba takımları arasındaki tatlı rekabet ve
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yangın seyrine çıkan meraklılarla İstanbul’da ayrıca bir kültür olduğunu anlatır. Kitaplarına Şerare, Ateşpare gibi “kızıl” başlıklar koyan Muallim Naci’nin, Nabizade Nazım’ın,
döneminde şair-i mader-zad diye anılan İsmail Safa Bey’in
bu yangın meraklılarından olduğunu sözlerine ekler. (Hakikaten Zehra isimli romanının önemli bir bölümünde İstanbul tulumbacılarını anlatan Nabizade’nin, hakikî bir
realizm ve natüralizm uğruna günlerce bu yangın adamlarının arasında yaşadığı bilinir.)
Tanpınar, birisi mahallesinde (Şehzadebaşı) olmak üzere
kendisinin de birkaç yangına şahit olduğunu, “işin içindeki
trajik tarafı düşünmeden konuşmak imkânı varsa başta Neron
olmak üzere bütün bu acayip zevkin amatörlerini pek de haksız bulmadığını” belirterek bu sonuncu şahitliğin en hazini
olduğunu, eski Sabiha Sultan Yalısı ve vaktiyle Meclis-i Mebusan olarak kullanılan binanın (Çifte Saraylar diye de maruftur) içindeki paha biçilmez tablolarla beraber - kendi gençlik günlerinin yanışını izlercesine - yanışına şahit olduğunu
söyler. [Yazarın kastettiği yangın 1948’de vuku bulmuştur.]

Güzel Sanatlar Akademisi (Bugün MSGSÜ)

İmar

Tulumbacılar
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Tanpınar için İstanbul, sadece tarihî hatıraların biriktiği, klâsik zevk ve estetiğin aksettiği bir medeniyet merkezi
değil; hâlâ var olan, var olması gereken; yaşayan ve yaşaması,
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“devam etmesi” gereken canlı bir şehirdir de. Bu yüzden O,
şehri, kendi sanatı ve duyuşu için bütün mimarîsi, iklimi,
peyzajı, musikisi ve Türkçesiyle bir çıkış noktası olarak benimsediği kadar onun aktüel durumu ve gelecekte alacağı
çehreyi de kendisine mesele yapar. 1950 yılında, kendisiyle
yapılan bir röportajın sonunda “Bir vatanı olmak çok mesut
bir mazhariyettir. Fakat onun mesuliyetlerine yükselmek şartıyla. Çünkü insan mesuliyettir.” (Y. G., s. 295) diyen Tanpınar, diğer bazı yazarlar gibi harc-ı âlem bir İstanbul nostaljisine düşmez, şehre karşı mesuliyetini, onun dünü, bugünü
ve yarını hakkında dikkat mahsulü ve dikkate değer tespitler, tenkitler ama teklifler yaparak da yerine getirir:
Yukarıda belirttiğimiz gibi, fethin 500. yıldönümünden yedi yıl önce yazdığı iki yazıda bu kutlu yıldönümüne
Türkiye ve İstanbul’un nasıl hazırlanması gerektiğini anlatan Tanpınar, imar ve belediyecilik bakımlarından neler yapılmasının elzem olduğunu da izah eder. İstanbul’un hangi
mimarî eserlerinin vazgeçilmez ve günün - başka şekillerde
de giderilecek - ihtiyaçları için feda edilemeyeceğini anlatır. Boğaz’ın nasıl aşırı bir duyarlılıkla aslî hüviyetine geri
döndürülmesi gerektiğini vurgular:
“ … şimdiden söyleyeyim ki Boğaziçi’ni zevkimiz namına
bize kaybettiren tütün ve Tekel depoları, küçük inşaat atölyeleri, o kömür depoları, cemiyetin bünyesi düşünülürse, hiçbir suretle hak etmediğimiz bir zevk iflâsının eserleridir. Ne
Boğaz ve ne Haliç, bu tarzda ticaret ve sanayi kolaylığı için
feda edilecek yerler değildir. Hele mezbaha, Haliç gibi kapalı
yerde hiçbir suretle kalamaz.
İkinci Mahmud’un, devletin selâmeti için kız kardeşlerinin yalılarını Feshane fabrikaları yapmakla iyi niyetlerini
göstermek istemesiyle başlayan bu bid’ati ortadan kaldırmalıyız. Yarının barış dünyasında İstanbul’u bir zevk cenneti
yapmak istiyorsak ilk adım budur. Heyhat, bu sene Beylerbeyi’nin en güzel yerinde yeni bir küçük inşaat atölyesi kurulduğunu gördüm. Üsküdar’ın göze en çarpan kıyısında mavna
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yapan bir müze çalışması, bütün gün vapurla geçenlerin gözü
önünde devam ediyor.
Tütün deposu yapılmak için Hüseyin Avni Paşa yalısı,
kimseye sorulmadan on beş günde yıkılıyor. Paranın hayata
tasarrufu vardır. Fakat şehre ancak devlet ve belediye, o da
çok uyanık ve şuurlu, zevkli olmak şartıyla tasarruf edebilir.
Hüseyin Avni Paşa yalısını bir daha yapmak imkânsızdır
fakat tütün deposu her yerde ve her gün yapılabilir. Bizim
vazifemiz yıkmak değil, onarmak olmalıdır.” (Y.G., s. 174)

Üsküdar Tekel Binası ve Tütün Deposu

Görüldüğü kadarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, 1946 yılının Ağustos ve Eylül aylarında İstanbul’un imarı, şehirde
gerçekleştirilen ve tarihî zevk ve estetikle hiç ilgisi olmayan çarpık ve dejenere yapılaşma konusuna derin bir hassasiyet göstermektedir. Söz konusu aylarda Cumhuriyet gazetesinde bu konuyla ilgili birer hafta arayla “Yaklaşan Büyük
Yıldönümü I”, “Yaklaşan Büyük Yıldönümü II”, “Türk İstanbul”, “İstanbul’un İmarı” başlıklı makalelerini neşreder.
Hemen hemen bir yıl sonra da Sultanahmet’te yer alan ve
o yıllarda Adalet Sarayı yapılması düşünülen İbrahim Paşa
Sarayı hakkında bir yazı yayımlar. Şüphesiz bunlar, yazarın imar faaliyetleri hakkındaki ilk ve son yazıları değildir.
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Tanpınar’ın ilgili bölümde ayrıntılı olarak verdiğimiz
gibi, Türk İstanbul vurgusu daha çok, modern zamanlarda
İstanbul’a verilecek çehrenin, şehri Türk yapan mimarî dokuyla yarışmaması, çatışmaması arzusuyla alâkalıdır. Önemine binaen bu kısımda çok başvuracağımız Türk İstanbul
başlıklı makalenin bu ilk paragrafını bir kez daha paylaşalım:
“Tabir Yahya Kemal’indir ve her zaman olduğu gibi geniş mânâlıdır. Çünkü İstanbul için bize ait her şeyi içinde
toplar. Türk İstanbul bizim damgamızı taşıyan, bizim hüviyetimizi almış İstanbul’ dur. Bundan hatta yüz sene evvel
böyle bir tabire ihtiyaç yoktu. Çünkü o zamanlar İstanbul’a,
biraz bozulmuş olsa bile tek bir zevk hâkimdi hâlbuki Tanzimat’tan beri bu zevk tek başına değildir. Onun için ‘Türk İstanbul” tabirinde şehrin bütün macerası vardır.” (Y.G., s. 184)
Görüldüğü gibi gelenek kavramının, geleneği terk eden,
geleneğe yüz çeviren; yepyeni bir mantalite ve enstrümanlarla da ne yapacağını bilemeyen modern toplumların meselesi olduğu gibi Türk İstanbul tabiri de asrîler için bir meseledir yazara göre.
Sonra asıl probleme odaklanır Tanpınar: Türk İstanbul
nasıl muhafaza edilecektir, şehirde neler yapılmaktadır ve
onu hangi tehlikeler beklemektedir?
Esasen yazar, değişime hiçbir zaman karşı olmamıştır, onun kaçınılmaz, hatta zarurî olduğunu da pekâlâ bilir. Yazının ilk paragraflarında - çok defa sancılı ve ıstırap
verici şekil ve derecede de olsa - her şehrin değiştiğini, bunun normal olduğunu söyler, bazı Avrupa şehirlerinden örnekler de verir. Fakat:
“İstanbul böyle değişmedi. O olduğu yerde çözüldü. Hayatın icaplarıyla zevki yan yana yürütmek imkânlarını aramaya fırsat bulmadan kâh yeninin hücumuna uğradı, kâh
eskinin beklenmedik yıkılışını gördü. Bu çözülüşün birkaç sebebi vardır; bunlardan biri şehrin kendi bünyesinden gelir,
İstanbul’ daki ahşap bina tarzı, asıl sivil mimarî eserleri, hiç
olmazsa ev ve konaklar zamana karşı çok mukavemetsizdiler. Hemen iki-üç senede bir şehrin mühim bir kısmını silip
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süpüren yangınlar, şehirde cami, hamam, medrese gibi taş
eserlerin haricinde eski eser bırakmamıştı. Bu yüzden İstanbul’ da muhafaza edilecek şey - büyük ve taş binalar hariç şehrin umumî manzarasıyla, tesadüf veya sürpriz peyzaj diyeceğimiz iç köşelerdi. Tanzimat vâkıa bunlara pek dokunmadı,
fakat Beyoğlu’nun hiç de zaruret olmadan bugünkü şeklinde
doğuşu, bu umumî manzarayı çok zarara soktu. Diğer taraftan bu mukavemetsizlik sürekli veya süreksiz her nevi imar
ve değiştirme hareketini şehir içinde tamamiyle serbest bırakıyordu.” (s. 185-186)
Tanzimat dönemi, kelimenin en geniş mânâsında bir
düalite devri idi. Bir taraftan artık onsuz olamayacağı düşünülen ve her adımda “acaba ne ve nasıl yapmış?” diye bakılan, model alınan bir Avrupa vardı, diğer taraftan da kökü
Asya ve Selçuklu hatıralarına dayanan fakat asıl kıvamını
İstanbul’da bulan bir klâsik estetik söz konusuydu. Tanzimat’ın bu kafa karışıklığı, iktisadî dengesizliğin de refakatinde Tanpınar’a göre İstanbul’un mimarî hüviyetinin kaybına mâl olmuştur:
“… Gerçekte devlet borçla geçiniyordu. Şüphesiz Tanzimat
ricali belediye ve imar işlerinden biraz anlasalardı, her şey
altüst olmadan, borçla harçla olsa da, bize nispeten tanzim
edilmiş bir İstanbul bırakırlar, birkaç cadde açarlar, şehrin
bazı semtlerini düzenlerlerdi. Fakat şehircilikten anlamıyorlardı, Rumeli şimendifer yolunu Saray bahçesinden geçirmeleri bunu gayet iyi gösterir, İstanbul’un en güzel, en göze çarpan tarafını böylece feda etmişlerdi.
Bununla beraber devir zarurî olarak yapıcı idi. Hayatın
icapları ve devlet müesseseleri değiştikçe İstanbul yeni bina
kazanıyordu. Fakat burada da Tanzimat’ın talihsizliği işe
karışır. On dokuzuncu asrın büyük bir zaafı vardır; mimarîsiz asırdır. Büyüğü, ehemmiyetliyi, hatta ilerledikçe, topluluk fikrini ve icaplarını bulur. Fakat hususî bir üslûp bulamaz; bu ancak yeni bir malzeme ve teknikle olabilecek şeydi.
Onun için asrın sonunda Eiffel kulesinde kendisini modern
tekniğe teslim edene kadar eski üslûplar arasında, beceriksiz
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bir simyager gibi onları birbirine karıştırır. Barok, rokoko,
Rönesans, Greko-romen, meydanlar Fransız klâsiği, Ruskin
kanalıyla İngiltere’ye ve oradan etrafa geçerek Venedik, hatta
Endülüs mimarîsi, asrın sonuna doğru son Alman ampir üslûbu, hepsi birbirine karışıyordu.” (s. 186-187)
Bu zihnî yarılma, zevk karmaşası ve malzemeyi yerli yerinde kullanmamak, acı meyvelerini çok geçmeden verir:
“Yıldızlı [yaldızlı?] saçağı, oymalı pencere pervazını taşa
nakletmekle, taşla yapılan tezyinatı alçı veya betona nakletmek arasında fark yoktur Böyle bir şey yapabilmek için ilk
devirlerin safiyeti, hatta inşa ve tezyinat usullerinin dinî bir
hüviyet sahibi olması lâzımdı. Taşın salâbeti ister istemez
başka bir nizamda bir düzenleme, süs ve çalışma isteyecekti.
İşte Tanzimat İstanbul’a devlet eliyle bu karışık anlayışı
getirdi. Bunların içinde Aziz devrinin cephesi greko-romen
taklidi karakollarıyla, Taksim’ deki yıkılan kışlanın Endülüs usûlü kule ve pencereleri, Kuleli mektebinin Venedik sarayı tarzı dikkat edilecek noktalardır.” (s. 187)
Tanpınar, sosyo-politik değişimlerin mekânları, mekânlardaki değişimin de insanları nasıl etkilediğini çok iyi değerlendirir. Mimarî üslûbundaki bu değişim, aslında bir zihniyet
dönüşümünün, Avrupaî
tarz merasim şeklinin kabulünün dışavurumudur yazara göre:
“… Böylece iç avluya
veya bahçeye açılan geniş kemerli kapı yerine,
iki taraflı, geniş sahanlıklı merasim merdivenini almakla, sütunu iç
revak yerine cephede kullanmakla bir zevkin hudutlarından öbürüne geçmiş oluyorduk. Gerçekte
II. Mahmud (Hippolite Berteaux)
ise bu zevk değişikliği
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İkinci Mahmud’un şahlanmış at üstünde resmini yaptırdığı
gün başlar. Çünkü eski merasimde şahlanmış at yoktur, hatta
hareket yoktur. Sükûn ve sükûnet vardır. Avludan divan ve
sofaya geçilir, orada sakin, vakur baş eğilir. Saçak öpülür, konuşulurdu. Ferman, hutbe gibi minberden okunurdu. Şimdi
ise hükümet konağının veya kışlanın önünde toplanılacak, içeriden merasim elbiseleriyle devleti temsil eden şahıs çıkacak,
yüksekten kalabalığa hitap edecekti. Bu bastonun, merasim
kılıcının, ayakta karşılama ve kabulün binasıydı.
Eski Zeynep Hanım ve Fuat Paşa konaklarını şehirliye
o kadar sevdiren şey, bu merasim merdiveninin yokluğudur.
Zaten bu tarz binalar daha ziyade resmî binalar oluyordu.”
(s. 187)
Tanpınar, “İstanbul’un İmarı” başlıklı yazısını 23 Eylül
1946’da, yine Cumhuriyet gazetesinde neşreder. Yazıya eski
İstanbul’un “fakirlik” gibi büyük bir zaafı olduğundan, devletin, her küçük teşebbüse, iş yapması için alan açtığından,
böylece “hayatta fakirin saltanata benzer bir imtiyazının” olduğundan bahisle girer. Şimdi ise “rastgele”nin imtiyazının
yerleştiğini belirtir, nihayet “son zamanlarda memleketimizi
saran ve zevkimizi, yaşayış şeklimizi altüst eden, İstanbul’un
bazı semtlerine eski bir şehirden ziyade bir nevi mimarî tecrübeler memleketi manzarasını veren moda binalardan bahsettiğimi anladınız mı?” diyerek asıl konuya gelir. (Y.G., s.
190-191) Bir zevk buhranından başka bir şey demek olmayan bu yenilik hevesinin gittikçe arttığını söyler ve ekler:
“İstanbul’un gerçekten başka hiçbir yerde bulunmayan
sürpriz peyzajları, âdeta sokak ve ev haline gelmiş ruh haleti denebilecek sanatkâr ve asil köşeleri birbiri ardınca kaybolurken, beri tarafta bir zevk buhranından başka bir şey olmayan bu yenilik hevesi gittikçe artıyor.
Flaubert’in Bouvard ve Pecuchet adlı bir romanı vardır.
Bu iki bekâr dost, günün birinde ellerine geçen mühimce bir
serveti, öğretici halk kitaplarındaki şeylerin tatbiki uğrunda
tüketirler. Çiftlik alırlar. O kitaplardaki gibi ziraat yapmaya
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başlarlar. Arı üretirler, meyvacılık yaparlar ve sonunda tam bir
iflâsla - tabiî hissî bir macera da karışır - tecrübeyi kaparlar.
İstanbul yavaş yavaş Flaubert’in iyi niyet sahibi kahramanlarına benzemeye başladı.” (s. 191)
İstanbul’un son zamanlardaki hâlini, bu iki kafadarın
hamleleriyle özdeşleştirerek şöyle özetler:
“Dışarı memleketlerde çıkan magazinlerdeki bütün mimarî plânları, şahsî fantezilerle zenginleşerek tatbik ediliyor.
Yavaş yavaş Singer dikiş makinesi, tablalı şamdan, sefertası,
dişçi etajeri, çocuk oyuncağı kılıklı evler, Çin pagoduna veya
Babil kulesine benzeyen, daha iyisi hiçbir şeye benzemeyen
apartmanlar, bir arsanın mantık dışı hendesesini veya hendesesizliğini behemehâl ve sonuna kadar istismar için her türlü
nispet fikrinin dışına çıkmış sekiz, dokuz dilli acayip dört duvarlılar, Beyoğlu’ndan Kadıköy ve Suadiye taraflarına, oradan da Boğaziçi’ne geçmeye başladı.” (s. 192-193)
Yazara göre İstanbullu, artık mevsim fikrini, iklime ve
tabiatın geçirdiği tahavvüllere göre yaşama zevk ve terbiyesini kaybetmiştir. Yüzyıllar içerisinde “deneye deneye” geliştirilen yaşama üslûbu kaybolmuştur. İstanbullu Avrupaî
modaları bir anlamda kendisine zulmetmek pahasına ithal
ve tatbik etmektedir. (Yazarın, İstanbul’un hâline dair bu
dikkatleri Araba Sevdası’nın, görmekten çok görünmenin
peşinde olan, yazın pişmek, kışın soğuktan donmak pahasına o acayip kıyafetleriyle kupasına kurulup Çamlıca’da
arz-ı endam eden kahramanı Bihruz’u hatırlatır. Anlaşılan o ki Abdülaziz devri gösteriş düşkünlüğü 20. asrın ortasında da ber-devamdır) Bu özenti ve taklit, önce Suadiye
ve Anadolu kıyısının mahvına sebep olur.
“Suadiye ve Anadolu kıyısını ne kadar çabuk kaybettik
ve acayip mimarî nasıl ancak yeni raksların çılgınca modasında eşi görülen bir süratle ilerledi. Her tarafı bürüdü. Bir
kısım halkımız şimdi sayfiye diye Allah’ın sıcağında cam bir
kavanozda oturup rahat rahat terliyor, bir kısım ikāmetgâhını teşkil eden balkon, taraça, veranda kalabalığı karşısında
kendi evinde “nehari” dömi pansiyon yaşamanın çaresini
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arıyor. Fakat modern ilerledi, zaferlerini üst üste kaydetti.
Nis, Honololu, İsviçre dağı, Şimalî İtalya, Hollanda hepsi
geldi, Türk bahçesini, nasıl betonarmeli toprakta saksıya dizilmiş sardunya çiçekleri ve küçük fayanstan hayvan, Noel
Baba heykelcikleri yendiyse, kapalı panjurları, vakur cephesini en zarif Venedik veya Viyana dantelâsından daha zarif
şekilde süsleyen o nispet mucizesi, rahat, oturaklı Türk köşk
ve yalısını beş asır bu toprakta da deneye deneye bulduğumuz
en güzel ev şeklini öylece yendi.” (s. 192)
Özenti ve taklidin bundan sonraki kurbanı önce Boğaz, sonra diğer semtler olacaktır:
“Bugün bu moda yavaş yavaş Boğaz’ı istilâya hazırlanıyor.
Şimdiden bazı semtlere kaybolmuş gibi bakabiliyoruz.” (s. 192)
Bu yazıda Tanpınar’ın kömür tarafından istilâsına en
çok üzüldüğü yer Boğaziçi’nin Ortaköy’üdür:
“Şehrin en güzel tarafları amelî hayatta, iyi kurulmuş iktisadî bir makine içinde büyük hiçbir kıymeti olmayan bazı
kolaylıklara çarçabuk feda ediliyor. Tekrar ilk makalelerdeki
noktalara geldiğim için mahcubum. Ortaköy’ den Bebek’e kadar olan kömür depolarından bahsedeceğim. Kömür şüphesiz
can damarlarımızdan bilidir. Kömürün bugünkü hayattaki
yerini hiçbir şey alamaz. Bununla beraber kömürün yeri kömürlüktür. Nasıl gene bugünün hayatında aynı derecede daha
mühim rol sahibi petrole hürmetimizi göstermek için yatak
odamızda, komodin üstüne kolonya diye şişe şişe petrol dizemezsek, nasıl evimizde kömürü salona, yemek odasına yığıp
bırakamazsak şehirde de aynı şeyi yapmalıyız. Bugün Boğaziçi’nin en güzel yerleri kömürlüktür. Çamaşır da çok lüzumlu
şeydir. Fakat temizini dolapta, kirlisini çamaşırlıkta saklarız.
Nakli kolaydır, çabuk boşalır, çabuk doldurulur diye kömürümüzü Boğaz’a sermekte mânâ ne? Bu gaflette ısrar edenlere, karaciğeri veya barsakları dışarıda işleyen - farz edelim
şeffaf - bir adamın karşısında ne düşüneceklerini sorarım.
Bugün İstanbul’un çok güzel bir yerinde, Kuruçeşme’ de
bir kömür adası var. Coğrafyadaki adını bilmiyorum. Fakat
bir çiçek adası olabilirken, yaz sporlarının güzel bir merkezi
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olabilirken kömür adalığı yapıyor. Üstelik - sanki bu talihsizliğini kimse çalmasın diye - kömür yığınlarının kenarında
şöyle küçükçe bir de nöbetçi kulübesi var.” (s. 193)

Kuruçeşme Kömür Depoları

Bu çok çarpıcı ve şehirden somut örneklerin verildiği
makaleyi Tanpınar, henüz her şeyin bitmediğini, şehrin
beki biraz masrafla fakat şuurlu bir programla kurtarılabileceğini belirtmektedir. Kaldı ki İstanbul, bu masraf ve zahmeti kısa zamanda - hem de birkaç misli ile - ödeyecek bir
zenginliğe sahiptir:
“İstanbul bu çehreyi tekrar kazandığı zaman, bizim zahmetlerimizi birkaç misli ile bize çabukça ödeyebilir. Çünkü
bizim milliyetimize ve zevkimize sahip bir İstanbul derhal
kendine mahsus bir hayat yaratacak ve etrafı kendisine doğru
çekecektir. Elverir ki o melez levanten zevkini ve onun taklitkâr ruhunu, bir de eski çağlardan kalma en kötü miras olan
kayıtsızlığı, bu güzeller güzeli şehrin işlerinde kökünden bırakmaya çalışalım.” (s. 194)
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olarak da geçen” (DBİA, c. 4, s. 128) ve günümüzde Türk
ve İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayı, dört medeniyete ait unsurların bulunduğu, medeniyetlerin rekabet ettiği bir meydanda yer almasından dolayı
(Mısır sütunu, Bizans âbidesi, Türk camii ve sivil mimarî)
şehrin âbidevî eserleri içerisinde müstesna bir yere sahiptir
Tanpınar’a göre. 1947 yılında yıkılması teşebbüsleri yeniden
gündeme gelen [sarayın yıkılma fikri ilk kez 1930’ların sonlarında ortaya atılır] ve yerine Adalet Sarayı yapılması plânlanan İbrahim Paşa Sarayı “davası”, kamuoyunun dikkatini
uzun süre meşgul etmiş görünmektedir. Tanpınar da Topkapı Sarayı’nın o dönemki müdürü Tahsin Öz’ün 7 Ekim
1947 tarihli, konu ile ilgili makalesinden tam bir ay sonra
(6 Kasım 1947) saraya, bu millî ve tarihî bir hatıraya “İbrahim Paşa Sarayı Meselesi” başlıklı bir makaleyle sahip çıkar.
Adalet mefhumu ve mekanizmasına sonuna kadar hürmetkâr ve İstanbul’a yakışır bir adliye binası yapılmasına son
derece taraftar olduğunu belirten yazar, fakat böylesi bir binanın niçin mutlaka Sultanahmet Camii’nin karşısına yapılması gerektiğine akıl erdiremez. Zira Sultanahmet, “ fetihten beri millî tarihimize mal olmuş bir yerdir.” (s. 196)

“İbrahim Paşa Sarayı Meselesi”

“Tarihî belgelerde adı Atmeydanı Sarayı, Mehterhane
Kasrı ya da Köşkü, Çadır Mehterleri Kasrı ve Hıyamiye Kasrı
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Tanpınar’a göre yapının birkaç yönden önemi vardır:
Bir defa sivildir. İstanbul’un, yangınlar yüzünden hemen
tamamen ahşap malzeme ile bina edilen sivil binalarının
günümüze gelememesi hesaba katılırsa bu, en mühim özelliğidir. İkincisi 16. asrın yâdigârı olmasıdır, bu yönüyle Sultanahmet’ten de eskidir. Sonra saray “şaşırtıcı derecede güzeldir, asildir. Biraz himmetle şıkır şıkır parlayan bir âbide
olur.” Fakat olan olmuş, bina üzerinde çok tehlikeli ve zararlı bir ameliyat yapılmıştır. (s. 196-197) Yazara göre “böyle
bir binayı ortadan kaldırmak, bütün bu hatıraların üzerinden sünger geçirmekten başka bir şey midir?”
Tanpınar şöyle devam eder:
“Bir şehirde hatıralar ve tarih yalnız kitaplarda yaşarsa,
o şehir kendi zamanlarını kaybetmiş demektir. Çünkü asıl
canlı hatıralar, zamanla kutsîlik kazanmış, tılsımın usta eli
dokunduğu için canlanmış, ruh sahibi olmuş maddenin taşıdığı hatıralardır.
Ben İstanbul imar işlerinin mesuliyetini taşıyan bir adam
olsam, değil İbrahim Paşa sarayı gibi ayakta duran bir binayı
yıkmak, ecdad elinden çıkmış küçük bir taş parçasını yerinden oynatmak için yüz defa düşünür ve galiba yüzüncüsünde
gene yerinde bırakırdım.” (s. 197)
Tanpınar, İstanbul ve söz konusu İbrahim Paşa Sarayı
üzerindeki keyfî ve mâziye karşı mesuliyetsiz tutumu, Türkiye’nin asrîleşme konusundaki modeli olan Avrupa ile
mukayese de eder. “Onlar”, yüzyıllara mukavemet edip günümüze gelen bir yapı değil, bir şairin devam ettiği 50-60
senelik bir kahveye dahi kıyamamaktadırlar:
“Başka memleketlerde 50-60 sene evvele ait bir kahve,
adını değiştirirse veya yıkılırsa sanat ve edebiyat âlemi yerinden oynar, şahsa ait ve o kadar kan dökülerek elde edilmiş tasarruf hakları bile münakaşa edilir, “Burada Verlaine
her akşam aperatifini alır, dostlarıyla konuşurdu...” diye on
senede bir, bu binanın artık yok olmasına acıklanan kitaplar çıkar. Bizse İstanbul’u durup dururken canlı bir tarihinden mahrum etmeye kalkıyoruz.” (s. 197)
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Tanpınar, Saray hakkındaki hükümlerini verirken bir
taraftan da şehir ve mimarî, mazi, dolayısıyla medeniyet
perspektif ve ufku hakkında en net, en çarpıcı tespitlerini
de yapar. Böylesi sembol ve hafıza mekânlar, teker teker kültürü, yani millî şahsiyeti inşa ederler. Bunlara kıymak, kendimizden vazgeçmektir:
“Bilmiyor muyuz ki bir medeniyet, her şeyden evvel derin maziden gelen bir kültür yığılması, bir kültür toplanmasıdır. Bu yığılmanın başında şehir ve mimarî eserleri gelir.
Çünkü nesilleri asıl terbiye eden onlardır. Her mimarlık eseri
bulunduğu şehrin hayatını bir ev tanrısı gibi farkına vardırmadan idare eder. Onların kalabalığı ruhumuzda öyle bir
konser yapar ki ömrümüzde bir kere olsun onu dinlemek fırsatını bulursak, bir daha kaybetmemek şartıyla kendimizi
bulmuş oluruz.” (s. 198)
Yazarın kültür meselelerindeki formülü, mevzua alâkalı
hemen herkesin malûmudur: “Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek.” İşte Tanpınar, “devam fikrinin kaybolmaması” için bu mekânlara sahip çıkılması gerektiğini
düşünmektedir. Bozgun, dağılma, savrulma zamanlarında
ise bu binalar çok daha hayatî bir mânâya bürünürler. Dolayısıyla bunlarla oynamaya gelmez:
“Her mimarî eseri millî hayatın bir koruyucusudur. Bu
koruyucu tanrıları kaybede ede cemiyet bir gün devam fikrini kaybeder. Biz asırlardır, düşman bir âlemin ortasında,
yangın ve ateş içinde milliyetimize kurtarıcı bir tılsım gibi
sarılmış olarak yaşadık. O duygu sayesinde varız. Ne zaman
ki milliyetimizi bıraktık, o anda başımıza felâketler yağdı.
1918’ den sonraki İstanbul’u hatırlayın. Her mimarî eseri bizim için neydi? Kim o zaman bir taşı yerinden kımıldatmaya
razı olurdu? Eserlerimize o zaman nasıl sarılmıştık? Haklıydık. Çünkü biliyorduk ki, milliyet dediğimiz, bir dil, millî
hayata intikal etmiş şekilleriyle bir din ve ahlâk, başta mimarî olmak üzere bir yığın sanat eseri ve tarih hatırasıdır.”
Milliyetimizi yapan şeylerle oynamaya kalkmayalım.
Çünkü mefhumlar zedelenmeye gelmez.” (s. 198-199)
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Hakikaten Hâmid’in “Merkad-i Fatih’i Ziyaret” ve
“Kabr-i Selim-i Evvel’i Ziyaret” isimleri manzumeleri, daha
yakın zamanda Emin Bülend’in “Hisarlara Karşı” türünden, tarihî ve millî âbidelere iltica edişinin akisleri, Yahya
Kemal’in unutulmaz Topkapı Sarayı ziyaretleri, yine meselâ
Ruşen Eşref’in Mütareke senelerinde İstanbul içindeki gezilerinin mahsulü olan yazıları, mimarî eserlerin felâket anlarında nasıl teselli-gâhlar olduğunu gösteren tipik metinlerdir.
Yine Tanpınar’a göre:
“İbrahim Paşa Sarayı yıkılmamalıdır. O, Türk tarihinin bir âbidesidir. Türk eliyle yıkılamaz. Hiçbir eski binayı
kendi elimizle yıkamayız.
Çünkü onların hepsi bize, ömrümüzün bir devama bağlı
olduğunu, zaman boyunca uzanan bir zincirin bir halkası
olduğumuzu hatırlatır. Bu zincir, o mucizeli devam duygusuyla millî hayatın kendisidir, “İşte şu bina, benden dört yüz
bu kadar sene evvel yapıldı. Bir Türk ustası tarafından yapıldı. Bana kadar geldi. Benden sonra da devam edecek. Ben
ona bakarken, benden evvelki nesillerle birleşiyorum. Sanki
onlar bende yaşıyorlar ve ben onlar gibi genişliyor, büyüyorum ve doğrusu da budur. Bu binayı cetlerim benimle seyrediyorlar ve ben de benden sonra gelenlerle onu seyredeceğim.
O hâlde zaman insanoğlu için sanıldığı kadar düşman değildir. Her şeyin üstünde insanoğlu devam edebiliyor.” Niçin
bu kurtarıcı hutbeyi içimizde susturmalı?” (s. 199)
Bu satırlar, 14 Şubat 1921’de, Millî Mücadele’nin belki
en kritik dönemeçlerinden birisinde, Türk milletinin “makûs
talihinin” lehimize döndüğü bir süreçte yani 1. İnönü ile 2.
İnönü muharebelerinin arasındaki bir zaman aralığında neşretiği “Hilafete Yakın Bir” gün isimli makalesinde “Bazı yer
ler vardır ki ruh eser” derler. Topkapı Sarayı’nda bir gün geçi
ren insan, bu sözün kuvvetini derinden derine duyar. Son iki
buçuk senenin üzüntülü günlerinden birkaçını Topkapı Sa
rayı’nın odalarında, sofalarında, bahçelerinde geçirdim. Her
ziyaretimde de ruhum bu saraydan, soğuk bir demir, kızgın
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bir ateşten nasıl çıkarsa öyle çıktı.“ (Aziz İstanbul, s. 99) diyen Yahya Kemal’i ne kadar hatırlatır!
Ahmet Hamdi Tanpınar, makalesinin devamında İbrahim Paşa Sarayı’nın ve benzeri mekânların millî tarih ve
kimlik konusundaki vazgeçilmez mevkilerini çarpıcı yorum ve hükümlerle ispat ettikten sonra artık resmen belediyeye, hükümete “yer gösterir”. Yeni bir bina yapmak için
mutlaka bir eski binayı imha etmek gerekmediğini, İbrahim
Paşa Hamamı’nın ve Karagöz Mehmed Efendi Camii gibi
“tam on yedinci asır başından kalma bir şaheseri feda ederek
açtığımız bulvarın iki yanı”nın (bu sayede içtimaî bir cinayeti daha teşhir etme fırsatı bulur) boş durduğunu, bu sayede şehrin pek çok bakımdan kazançlı çıkacağını sözlerine ekler. Bu kazançların en önemlisi, eğer saray yıkılırsa
yerine yapılacak yeni binayı, “Sultanahmet’in ezici rekabetinden” kurtarmaktır.
“Çünkü karşısına dikilecek her binayı yer, ezer; mademki
tepesinden bakacaktır, mademki güneşin orkestrasına sahiptir ve dört asırdır bu mehteri çalar, onun karşısına dikeceğimiz binadan hayır yoktur.” (s. 200)
Tanpınar, bu çok değerli makalenin devamında, Beş Şehir’in İstanbul bahsinin sonunda yaptığı gibi kendisi ve tarih-bugün-gelecek meselelerindeki tutumu hakkında bir izah
gereği duyar ve “yeni”ye düşman olmadığını, bilâkis gününü
sevdiğini; kendi üslûbunu bulacağına dair ümit ve kayıtla
yeni mimariye de inandığını belirtir. Bununla beraber yeniye karşı beslediği ümit ve sevginin de bir “fakat”ı vardır:
“Fakat bu tecrübeyi tarihin malı olan bir meydanda yapmayalım. Her kadın mücevheri sever, fakat kendi kulağını
kestirip yerine elmastan bir kulak veya benzeri kıymetli bir
süs takmasını isteyecek kadın yoktur. Sultanahmet Meydanı
ufak bir düzeltilme ile eşsiz bir bütün haline gelebilecek bir
zevk taazzuvudur. Oraya kendi bünyesine dâhil olmayan şeyleri sokmayalım. Bu taazzuvu cami idare eder. Maestro odur.
Bir yanda Ayasofya ve Üçüncü Ahmed çeşmesi, daha sonra
Fatih zamanının nefis hamamı, asıl Sultanahmet Camii, bir

157

İstanbul’un Mimarîsi ve İmarı

set aşağısında caminin külliyesi… Bu kadar eşsiz eseri toplayan
bir meydana yakışacak şey, bütün bu mazi eserlerine meydan
okuyacak bir bina değil, o büyük ananelerden gelmiş bir kıvılcım olan İbrahim Paşa Sarayı ve onun yanındaki eski binadır. Bunlar meydana çıkarılsın ve burası artık bırakılsın.
Biz sadece gelip geçerken onu dinleyelim.
Hele milletlerarası bir müsabaka ile Sultanahmet Camii’nin karşısında başka bir milletten bir mimarın eserinin dikilmesi büsbütün acayip olur. Bu meydan, millî tarihin yoğrulduğu teknelerden biridir. Milletlerarası müsabaka
yeri değildir. Zaten o müsabakayı biz beş asır evvel kazandık.” (s. 201)
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çıkmışsa da - Albert Gabriel’in de ilgili kurulun son toplantısındaki korumacı tavırlarını şahit getirir. Nihayet fethin beş yüzüncü yıldönümüne hazırlanılan söz konusu günlerde bu tarihî eser üzerinden, millî hatıra ve yadigârlara
neden ve nasıl sahip çıkılması gerektiğini, ortaya koyduğu
prensiple vurgular:
“Şehrin beş yüzüncü fetih yılını kutlamaya çalışırken
onun en güzel köşelerinden birini bozmamızı aklımızdan çıkarmalıyız. Yerine koyamayacağımız her şey, bizim için sonuna kadar kıymetlidir ve mukaddestir. En büyük şiarı ve
kudret kaynağı milliyet duygusu olan hükümetimizin bu meseleyi kat’i şekilde halledeceğini ve İbrahim Paşa Sarayı’nın
yaşama hakkını koruyacağını büyük bir imanla ümit ediyoruz. Yıkmak, yapmak için olsa dahi daima zararlıdır ve hakikî yapıcılık ilâve etmektir.” (s. 202)
Bir Radyo Konuşması

Sultanahmet Meydanı

Süheyl Ünver’in, daha 1938’de yazdığı bir yazıda, hakkında “sarayı yıkmak istemek, Türkün İstanbul’ daki tapu
senetlerinden birisini daha yıkmak demektir” (Ünver, 1938:
169) dediği İbrahim Paşa Sarayı hakkında Tanpınar, şehrin
imar sorumlularını ikna için bütün tarihî, kültürel, estetik
tespit ve değerlendirmelerden oluşan kozlarını oynadıktan
sonra, yazının finalinde, makalesiyle kendisine destek verdiği Tahsin Öz’le, M. Gabriel diye zikrettiği - daha önce
sarayın bazı kısımlarının yıkılmasında payı olduğu ortaya
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın pek çok mevzudaki yazılarını, deneme ve makalelerini, kendisiyle yapılmış röportaj
metinlerini, bazı anketlere verdiği cevapları içeren Yaşadığım Gibi’de “Şehir” başlıklı bir radyo konuşması metni bulunmaktadır. Kitabın hazırlayıcısı Prof. Dr. Birol Emil, bu
konuşmanın İstanbul radyosu için hazırlandığını bildirir.
Tanpınar’la bize ismini bildirmediği bir arkadaşının (bu
arkadaşın, yazıya teatral bir hava vermek veya karşıt düşünceleri daha iyi çarpıştırmak için tahayyül edilmiş birisi olması çok mümkündür) Yıldız Bahçesi’ndeki bir diyaloglarından oluşan bu radyo konuşması, yazarın vefatından 23
gün sonra, 16 Şubat 1962’de Varlık’ta neşredilir.
Arkadaş birden sorar: “Sence sanat meselelerinde en güç
dâvamız hangisidir?” (Y.G., s. 203) Yazar, “vazgeç” diye başlar ve “dava” ismini aldığına göre bu meselenin çetin zira
bütün davaların güç olduğunu belirterek muhavereden kaçmak ister. Ayrıca “masmavi, kış mevsimi hakkında bütün bildiklerimizi inkâr eden tatlı bir göğün altında” ânın tadını
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çıkarmayı düşünmektedir. Fakat biraz sonra ister istemez
diyaloğa razı olur.
Sohbetin bir yerinde bu kez Tanpınar “mimarî”yi sorar
dostuna. Yazarın dilinden konuşan dostunun cevabı tahmin ettiğimiz gibidir. Şehir mevzuunda bir çıkmaza girilmiş olduğu, fakirlik, zevksizlik, tabiata ve tarihe saygıdan
mahrumiyet:
“O da başka türlü çıkmazda. Hem uzun zaman bizim
için mesele olamaz. Biz şehir mefhumunu kaybettik. İçimizde
fıkaralığın nizamı kuruldu. Bilir misin ki, parasızlık tek başına mühim bir mesele değildir! Fakat fakrın nizamı bir yere
yerleşip de hayatı idare etmeye başladı mı, işin ötesi yoktur.
Biz çoktan beri şehir fikrini kaybettik. Bu nizamın emrinde
yaşıyoruz. Yahut da ondan kaçıyoruz. Ve durmadan bu yüzden, bu güzelim şehri harcıyoruz. Bu şartlar içinde mimari
üstüne nasıl konuşursun? Bak şu İstanbul’ daki hayatımıza!
Âbidelerimiz bir başka gurbette, biz başka gurbetteyiz. Şehrin yarısı boş. Öbür yarısı gecekonduların, küçük imalâthanelerin emrinde. Biraz imkânı olanlar da her gün ya budayacak bir koru buluyorlar yahut da istedikleri kırda çadır
kurar gibi mahalle ve semt kuruyorlar. Bugün Levent, yarın
bilmem neresi.” (s. 205)
Bu gerçek veya muhayyel dostun yoğunlaştığı noktalardan birisi de şehri istilâ eden seslerle fakir de olsa eski İstanbul’un kendisine göre, belki uzun sürede teşekkül etmiş ama
tabiî ve yerli bir şeklinin, üslûbunun olmasıdır:
“Hiç Süleymaniye’nin altındaki vakıf dükkânlara dikkat ettin mi? O mücevher gibi eserlerin perişanlık manzarasına. Biz şehir fikrini kaybettik. Onu harap kamyonların
enkazına, acayip kaptıkaçtılara, cengelde av arayan yırtıcılar gibi dolaşan yahut bekleyen dolmuşlara, her cinsten ve her
tarihten taşıt parklarına, paslı soba borularına, insanı diken
diken eden satıcı seslerine bıraktık. Hiç sen başka bir memlekette büyükçe bir yolda sekiz, on boş taksinin ayrı ayrı istikametlerde manevra yaptığım, nakil vasıtalarının sirk kapısı
çığırtkanları gibi müşteri çağırdığını gördün mü?”
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“Yedi metre uzunluğunda bir sokakta, beş dakika içinde,
sekiz “modern terlik” satıcısının, on beş sebze satıcısının beraberce bağırdıklarını işittin mi? Nerde eski İstanbul? Haraptı, fakir ve biçareydi. Fakat kendine göre bir hayatı ve üslûbu vardı. Her meslek bir ocaktı. Her mal satıcısı, hususî bir
makamla malını satardı. Şehir, bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır. Mimarî bu hayatın asıl büyük üslûbunu yapar. Vakıa dün olduğu gibi, artık
orkestra şefi vazifesini görmez ama yine de varlığını hissettirir. Ona doğru yürüdükçe hayat o memlekete mahsus bir
renk kazanır.” (s. 206)

Süleymaniye’de Dükkânlar

Yazarın dostu, sözlerine ara vermeksizin devam eder. Bu
kez, Ortaçağ’ı terk ederek modernleşirken kendi hüviyet ve
şahsiyetini muhafaza etmeyi başaran Avrupa kentlerini misal gösterir. İstanbul’un da “dinî âbidelerinin çokluğu” itibariyle onlara benzeyebileceğini fakat çok büyük olduğunu,
dolayısıyla belki Bursa’nın onlar gibi bir tecrübeyi yaşayabileceğini belirtir. Fakat Bursa da “ovasını yavaş yavaş anlaşılmaz bir şehircilik gafleti(nin) dut yaprağını kemiren bir
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ipekböceği sürüsü gibi yiyip bitir”diği bir şehirdir. [Tanpınar,
teşbihlerinde daima dikkatli ve şuurludur. Çok sevdiği Bursa’daki ipek böceği faaliyetlerinin farkındadır.]
Başka medeniyetlerde şehirler, çeşitli modalara, özentilere, keyfî tasarruf ve tecrübe salgınlarına karşı kendisini
korumaktadır yazarın dostuna göre. Fakat İstanbul talihsizdir. Bu talihsizliğinin en net tezahürlerinden birisi de her
gün Şehzade Camii karşısında ezilmesidir:
“Siz İstanbul’ dan başka bir şehirde Şehzade Camii cinsinden bir binanın karşısına bugünkü Belediye Sarayı’nın
kolay kolay yapılabileceğini tasavvur edebilir misiniz? Sultanahmet Meydanı gibi dört medeniyetin nabzının birden
attığı, taşın dört ayrı dilden o kadar üstün şekilde konuştuğu
bir meydanın bugünkü şeklinde kalabileceği aklımıza gelir
miydi? Şehzadebaşı’nda bir yanda Sinan, bir yanda Bozdoğan Kemeri’nin ihtişamı ve sonra o acayip ser kubbesiyle belediye binası...” (s. 207)
Yazarın arkadaşı, soru üzerine restorasyona karşı olmadığını, ama “hakikaten değen eser” üzerinde yapılması gerektiğini belirtir. Tanpınar gibi Şehzadebaşılı olduğunu, semti
karış karış bildiğini söyleyen bu zat, Şehzade Camii’nin hemen dibinde bulunan Burmalı Mescid’in Şehzadebaşı için
feda edilebileceğini söyler. (Şimdiye kadar Tanpınar dilinden, O’nun dikkat ve kelimeleriyle konuşan, biraz sonra
Tanpınar’ın bir yerde “biricik şairim” dediği Valéry’den
alıntı yapacak olan bu dostun bir mescitten feragat edilebileceğini söylemesi ilginçtir. Zira o mescidin minaresi hakikaten şahsiyetlidir.)
Yazar, bu sözlerin ardından “çizdiği hazin tablo karşısında ikimiz de şaşkın, sustuk” der. Fakat dost, “birdenbire tekrar başlar” ve aslında kendilerinin şehrin sahibi
gibi değil, şehirde devletin, belediyenin misafiri gibi yaşadıklarını, bir opera binasının inşası için on beş sene beklemenin başka türlü izah edilemeyeceğini, nihayet fertler
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ve toplum olarak “yapıcı olarak şehrin hayatına iştirak”
etmediğimizi söyler.

Şehzade Camii ve Burmalı Mescid

Kısacası mevcut, lâyıkı ile muhafaza edilmemiş, asrın,
hayattaki değişimin icaplarına göre sakat bir şehirleşme yapılabilmiştir.
Yazının sonunda Tanpınar:
“Aziz dinleyicilerim, yazık ki bana verilen vakit doldu.
Arkadaşım da ben de o gün işsizdik. Kuşlar, çimenler, kuru
yapraklar ve son çiçekler arasında konuştuklarımızın hepsini
on beş dakikaya sığdırmam imkânsız. İsterseniz bu sohbetin gerisini gelecek aya bırakalım. Hepinizi sevgi ve saygı ile
selâmlarım” (s. 208-209) demişse de araya giren ölüm yüzünden gelecek ay - maalesef - gelmemiştir.
***
Bütün bu alıntılar göstermektedir ki Ahmet Hamdi
Tanpınar, gerçek bir İstanbul uzmanı olduğu ve İstanbul’u
bir kültür adamının bilmesi, öğrenmesi gereken her şeyiyle
bildiği kadar, şehri karşısında çok saygıdeğer bir mesuliyet
yaşayan ve onu “millî” yapan unsurları, bir babanın evlâdını koruduğu gibi korumaya çalışan şuurlu bir aydın, bir
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entelektüeldir. Tanpınar, İstanbul’un tarihî ve klâsik mimarîsiyle 20. yüzyıl imar hamlelerini aynı potada idrak etmiş, birisinin inşasının, diğerinin imhasına bağlı olmadığını her zamanki çarpıcı üslûbuyla vurgulamıştır. Yazarın
bu gayretinin meyve verdiği söylenebilir. Bugün Sultanahmet Meydanı’da, İbrahim Paşa Sarayı’nın yerinde Adliye değil, İbrahim Paşa Sarayı’nın kendisi bulunmaktadır. Türk
ve İslâm Eserleri Müzesi olarak…

8. Bölüm
İşleyen ve Yaşayan İstanbul:
(Çarşılar, Pazarlar, Kahveler…)

İstanbul’u çok defa iklimi, tabiatı, peyzajı ve tarihî-kültürel dokusu ile gören, yani şehre daima bir estet gözüyle bakan Tanpınar, hayatın normal ve doğal akışından, insanların maişet kaygılarından, aslında hiç göstermeden şehre bir
görünüm kazandıran gündelik koşuşturmacalardan, kısacası
büyük bir kalabalığın hayat standardından da haberdardır.
Bu sebeple yazarın İstanbul’unu daha vâzıh ve tam olarak
ortaya çıkarmak gayesiyle bu bölümde çarşı ve pazarlara,
ayrıca bahsetmekten zevk aldığı kahvelere odaklanacağız.
Sahaflar, Kapalı Çarşı, Beyazıt Sergisi

Tanpınar, şehre hayatiyet kazandıran, onun “iç çehresini yapan”, gündelik hayatın nabzının attığı çarşı ve pazarlara ayrı bir dikkatle eğilir. Beş Şehir’de şöyle konuşur:
Bugün Saraçhane, Okçular, Sedefçiler, Çadırcılar gibi
sadece bir semti gösteren adlar bundan yetmiş seksen yıl önce
bile arı kovanı gibi intizamla işleyen, şehrin hayatında, refahında mühim bir yer tutan, titiz el işleriyle gündelik eşyaya
bir sanat çeşnisi veren bir yığın küçük sanatın hususî çarşı ve
atölyeleriydi. Çoğu kendimize mahsus yaşama şekillerine bütün bir cevap veren bu çarşılar şehrin asıl belkemiği idi. İstanbul’u onlar besliyor ve yine onlar şehrin iç çehresini yapıyorlardı. (B.Ş., s. 19)
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Üç kıtada hâkim olan bir imparatorluğun payitahtı İstanbul’a emperyal bir seviye ve bir şark kozmopolitiği kimliği
kazandıran da aslında yine bu çarşılardaki satıcı ve tüccarlardır. Zira İstanbul’un çarşı ve bedestenlerinde kendilerine
has şiveleriyle, türlü renk ve şekilde serpuşlarıyla, kuşaklarıyla, her renkten kıyafetleriyle Türkistanlılar (Tanpınar
burada Çin Müslümanlarını, Uygur Türklerini kasteder),
Kafkaslılar, Yemenliler, Hindliler ve Habeşliler, oryantalistlerin pek sevdikleri doğu şehrini terkip ve teşkil ederler:
“Beyazıt sergisi bu kalabalığın senede bir ay en feyizli şekilde birleştiği yerdi. Sarığın, kalpağın, fesin her çeşidi, en
yenisi Sargon kabartmalarıyla yaşıt bir yığın kıyafet ve her
dilde şakıyan bütün bir Şark Babil’i burada, birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu âdeta metafizik
bir Şark ve Asya havası içinde birbirine kenetlenmiş çalkalanırdı.” (B.Ş., s. 20-21)

Beyazıt Sergisi

Emperyal bir kudret ve ufuk sahibi olmak demek biraz
da esas unsurun, kendisinden farklı kültürleri, itiyatları, örf
ve âdetleri, renkleri kendi bünyesine kabul edebilme ve bu
farklı unsurları - kendiliklerini ve aslî şekillerini ellerinden
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almaksızın - kolektif bünyeye zarif bir toleransla kabul edebilme kabiliyetine sahip olması demektir. Arapça ve Farsçadan kelime ve terkip alma konusunda hiçbir komplekse
girmeyen, bilâkis biraz da merhum Prof. Dr. Muharrem Ergin’in dediği gibi, aslî hüviyetini muhafaza ettiren sağlam
fiil yapısıyla kendinden emin Türkçe, farklı lisanlar karşısında hiçbir komplekse girmemiş, bilâkis bu kelimeleri kendisi için bir zenginliğe çevirmesini bilmiştir. İstanbul da
tıpkı Türkçe gibi kendisini teşkil ve terkip eden farklı kültürlere karşı bir taassup göstermemiş, onları bünyesine kabul ve dâhil etmekten çekinmemiştir. Zira şehre asıl çehresini veren, özümsenmiş bir Müslümanlıktır. Tanpınar’a göre
kültür, son 200 yıldır üretimi yavaşlamış, eski gücü ve neşesini kaybetmiş hatta fakirleşmiş de olsa oturmuş ve samimî
bir maziye, göreneklere, ritüellere - bir kelime ile - kültüre
istinat ettiği için mânen zengindir:
“Eski İstanbul bir terkipti. Bu terkip küçük-büyük, mânâlı-mânâsız, eski yeni, yerli yabancı, güzel çirkin- hatta bugün
için bayağı- bir yığın unsurun birbiriyle kaynaşmasından
doğmuştu. Bu terkibin arkasında Müslümanlık ve imparatorluk müessesesi, bu iki mihveri de kendi zaruretlerinin çarkında döndüren bir iktisadî şartlar bütünü vardı. Bu terkip
iki asırdan beri büyük mânâsında, hemen her sahada müstahsil olmaktan çıkmış bir içtimaî manzumenin malıydı. Bu
itibarla gerçekte fakir, fakat zevkle değilse bile inanılarak yaşandığı için hâlis ve ayrı, büyük bir mazi mirasının son parçalarını dağıtarak geçindiği için dışarıdan gösterişli, bütün
bir görenekler zincirine dayandığı için de zengindi.” (s. 21-22)
Türk’e ve Türklüğe has Müslümanlık, kendisinden emin
bir medeniyetin, bir yaşama üslûbunun ifadesidir. Dolayısıyla yukarıda belirtildiği gibi bu itikat ve ibadetle sınırlı kalmayan, inanış biçimini en büyük mimarî eserlerden, meselâ
selâmlaşma, oturup kalkma biçimleri gibi en küçük gündelik hayat pratiklerine, konuşulan dile kısacası her şeye sirayet eden ve rengini veren İslâmî yaşayış, dışarıdan gelenleri
de hemen kendisine uydurur. Zira önemli olan “öteki”nin,
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ithal olanın nereden ve nasıl geldiği değil, yerli bünyeye intibakı meselesidir. Zaten bu intibakı, kolektif biçimde yaşanan Müslümanlık kendiliğinden sağlar:
“Hususî bir yaşayış şekli, bütün hayata istikamet veren
ve her dokunduğunu rahmanîleştiren dinî bir kisve bu terkibin mucizesini yapıyordu. Gümrükten geçen her şey Müslümanlaşıyordu. Kazaskerin sırtında İngiliz sofu, hanımının
sırtında Lyon kumaşından çarşaf, üst tarafına asılmış Yesarîzâde yazması yüzünden Fransız üslûbu konsol, Bohemya
işi lâmba hep Müslümandı. İngiltere’ den dün gelmiş rokoko
saat, melez döşenmiş aynalı, saksılı, Louis XV. üslûplu otoman
ve markizetli1 yahut patiska minderli odaya girer girmez çok
Müslüman bir zamanı saymağa başladığı için derhâl Müslümanlaşır, kuvvetli ilahiyat tahsili yüzünden az zamanda
ulema kisvesini taşımaya hak kazanan bir mühtedî yahut hiç
olmazsa Keçecizade İzzet Molla’nın meclisinde Kur’an ve hadîs bilgisiyle asıl Müslümanları susturan Hançerli Bey gibi
bir şey olurdu. Zaten bu yerliliğin birçok unsurları dışarda
imâl edilmeye başlanmıştı.” (B.Ş., s. 21-22)
Tanpınar’ın, Beş Şehir’de bu dışarıda da imâl edilse İstanbul’a gelen eşyanın kendiliğinden, hiç zorlanmadan yerlileşmesi ve bunun sebebi konusunda ısrarcı olduğu görülmektedir. Yazarın vurgulamak istediği asıl nokta, devletin
küçülmesinden, dağılmasından, nihayet yıkılmasından 200
yıl kadar önce başlayan iktisadî dengesizliğe ve mühendislik eseri olan hemen her şeyin dışarıdan gelmesine rağmen,
Müslümanca yaşayışın, İslâm’ın yaptığı köklü geleneğin bu
ithal ürünlere kısa sürede verdiği millî ve yerli renktir:
“Çocukluğumda, İstanbul’un hemen her evinde, saat başlarında, “Entarisi ala benziyor”u yahut “Üsküdar’ dan geçer iken”i çalan masa saatleri vardı. Bunlar o devrin işporta
mallarıydı. Sonra üstü al bayraklı, “Hatıra-i İstanbul” lu
veya “Hürriyet, adalet, müsavat” yazılı kahve fincanları
peydahlanmıştı. Evet, bizim küçüklüğümüzün Şark’ı biraz
1
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da dışarıda, yerli simsarların işaretiyle toptan yapılırdı. Bizim çocukluğumuzdan çok evvel de bu böyle idi. Fakat böyle
de olsa, içine girdiği terkip o kadar enfüsî bir âlemdi ki, fark
edilmezdi. Büyük orkestranın içinde münferit sazlar kendiliklerinden kaybolurdu. Çünkü asıl yayı çeken ve âhengi gösteren şeyler bizimdi. Bunlar şehrin kendisi, bizim olan mimarlık, bizim olan musikî ve hayat, nihayet hepsinin üzerinde
dalgalanan, hepsini kendi içine alan, kendimize mahsus duygulanmaları, hüzünleri, neşeleriyle, hayalleriyle sadece bizim
olan zaman ile takvimdi.” (s. 22-23)
Mümtaz’ın Kapalıçarşı Yürüyüşü…

Huzur, İstanbul fonunda yaşanmış bir aşk hikâyesidir.
Fakat bir kadınla bir erkek arasında yaşanmış basit, herhangi
bir münasebet değildir. Başkarakter Mümtaz’la Nuran’ın
arkadaşlığı, dostluğu bütün tarihi, mimarîsi, peyzajı ve şiiriyle İstanbul’un eşlik ve beşiklik ettiği bir aşktır. Şehir, bu
ilişki dolayısıyla romanda “aşkın mekânı” olarak karşımızdadır. Bu demektir aşk bu romanda, kültürün, millî şahsiyetin, tarih ve zevkin ördüğü bir hadisedir. Nitekim yukarıda
belirtiğimiz üzere, eserin bir yerinde Mümtaz “Birbirimizi
mi, yoksa Boğaz’ı mı seviyoruz?” demekten kendisini alamaz.
Türkiye’nin kültür meselelerini, toplumsal değişim ve
dönüşümlerini, iktisat ve üretim sorunlarını [yazar “istihsal” kelimesini kullanır], kısaca bütün bir karakterini gerçek bir entelektüel gibi kendisine mesele edinen, her gördüğü
insan, mekân ve tabloda Türkiye’nin mazisi, şimdisi ve geleceği üzerine bazen zihninde bazen de dostlarıyla mülâhazalar yapan Mümtaz’ın gözünden okura sürekli İstanbul gözlem ve değerlendirmeleri sunulur.
Bilindiği gibi Huzur, bir gün içinde geçer. Romanı yapan asıl olaylar dizisi ise bir yıl önce vuku bulmuştur. (1937)
Bu bir günde Mümtaz’ın, “ağabey” dediği, hem akrabası
hem de hocası olan İhsan’a hastabakıcı bulmak için arayışı
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gerçekleşir. İşte Mümtaz’ın Şehzadebaşı’ndaki evden çıkıp
Beyazıt Meydanı’nı kat ettikten sonra Sahaflar Çarşısı, ardından Kapalı Çarşıdaki yolculuk ve müşahedeleri bütün bir
kültür hesaplaşmasına dönüşür. Zira asırların inanış, kültür,
zevk ve itiyatlarının ilmek ilmek ördüğü Çarşının vaktiyle
sahip olduğu hüviyet, bir yandan büyük ve kendinden emin
Şark’ı en parlak bir aynadan aksettirir diğer yandan iç acıtıcı
bir küçülmüşlüğün, dağılışın ve savruluşun göstergesidir:
“Burada hayatın, taklidi güç olan, tenimize yapışmadan
ve içimize yerleşmeden yanaşmayan iki ucu birleşirdi. Gerçek
fukaralıkla, gerçek debdebe veya artığı... Adım başında modası geçmiş zevk kırıntılarına, nerede ve nasıl devam ettiği bilinmeyen büyük ve eski ananelerin son parçalarına beraberce
rastlanırdı. Eski İstanbul, gizli Anadolu, hatta mirasının son
döküntüleriyle imparatorluk, bu dar, iç içe dükkanların birinde en umulmadık şekilde ve birden parlardı. Kasabadan
kasabaya, aşiretten aşirete, devirden devire değişen eski zaman elbiseleri, nerede dokunduğunu söyleseler bile unutacağı,
fakat motiflerini ve renklerini günlerce hatırlayacağı eski halı
ve kilimler, Bizans ikonlarından eski yazı levhalarına kadar
bir yığın sanat eseri, işlemeler, süsler, hulasa yığın yığın sanat
eşyası, hangi geçmiş zaman güzelinin boynunu, kollarını süslediği bilinmeyen bir iki nesle ait mücevherler, bu rutubetli ve
yarı karanlık dünyada hüviyetlerine eklenen uzak zaman ve
bilinmezin cazibesiyle onu saatlerce tutabilirdi. Bu eski şark
değildi, yeni de değildi. Belki iklimini değiştirmiş zamansız
hayattı. Mümtaz bu hayattan Mahmutpaşa’nın çığlığı içine
çıktığı zaman, bir mahzende cins bir şarapla sarhoş olduktan
sonra güneşe çıkanların sarhoşluğunu duyardı. Bütün bunlardan zevk almak ona yaşına göre çok olgun bir itiyat, bir
tiryakilik gelirdi.” (H. s. 49-50)
Mümtaz, Çadırcılariçi’ne geldiğinde de “… bir dükkânda çalınan Darülelhan plağından bir Nevâkâr(ın), hemen karşısındaki gramofonun ağız dolusu fışkırdığı bir fokstrotun arasından, sağanak altında kalmış bir gül bahçesi gibi
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kendi ledünni dünyasını açıp kapadığını” görür veya tahayyül eder. (s. 64)
Mümtaz bu çarşılarda (biraz önce Sahaflar Çarşısı’nda
da aynı plânsızlığı gözlemlemiştir) belki karışık, belki nizamsız, derbeder; plân ve kompozisyondan mahrum, “tasnif fikrine yabancı” bir Şark görür. Bu özellikleriyle Garb’ın
tam aksine bir tablo sergilese de bu çarşılar ve bunların temsil ve aksettirdikleri Şark, “hikmetli bir ananeyi”, büyük bir
mâziyi, zenginliği ve kültürü simgeler. Burada aslında karakterin kendi zihnî dağınıklığı ile Çarşı’nın dağınıklığı
ustaca birleştirilir. Mümtaz zihnen perişandır. Çünkü İhsan hasta, Nuran dargın ve savaş kapıdadır… Bu mekânlar, belki de bu yüzden birer “yamalı bohça” gibi görünür
Mümtaz’ın gözüne.

Sahaflar
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Kahvehaneler…

İstanbul’u her tarafıyla, her köşesiyle, bütün kültür unsurlarıyla yoklamak, bulmak ve o eşsiz Türkçesiyle sonsuzluğa emanet etmek isteyen Tanpınar’ın Beş Şehir’deki dikkatlerinin bir kısmı da kahvehanelere yönelmiştir. Şöyle
başlar kitabın kahvehanelere ayrılan XI. bölümü:
“Eski seyyahların tavan ve duvarlarının, kepenk ve sayvanlarının nakışını övdükleri, bazısının geniş pencerelerine şehrin en güzel manzaraları asılmış havuzlu, fıskiyeli, peykeli duvarlarına kehribar ağızlı çubuklar dizilmiş
eski Türk kahvesi, İstanbul’un büyük hususiyetlerinden biriydi.” (s. 61-62)
Tanpınar, “semtine göre” kahvehanelere daha çok orta
sınıf halkla yeniçerilerin, kayıkçı ve balıkçıların devam ettiklerini, burada meddahların hikâyelerini anlattıklarını,
saz şairlerinin şiir müsabakaları yaptıklarını, kimilerinde
Karagöz oynatıldığını, hatta bunlardan bazılarının esrar ve
afyon müptelâlarının mekânları olduğunu sözlerine ekler.
Tophane Kahvehanesi ise Tanpınar’ın tespitine göre Gerard de Nerval ve Theophile Gauiter’nin bahsettikleri bir
kahvehanedir:
“Nerval, Şark Seyahati’nin en güzel ve iç
âlemini en iyi anlatan
parçalarından biri olan
Belkıs ve Süleyman hikâyesini (kitaptaki adı, Süleyman’la Saba Kraliçesi)
Beyazıt Camii’nin arkasında, tarifine bakılırsa
daha ziyade Bakırcılarda
veya daha aşağılarda bir
kahvede dinlediğini yazar.
Anlattığı hikâye bizdeki
Süleyman ve Belkıs hikâyesinden çok başkadır ve
doğrudan doğruya Cabale
Thomas Allom (Meddah)
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(Kabala) geleneğine bağlıdır, fakat dinleyiciler için yaptığı tasvir doğrudur. Yine Nerval ve bilhassa Gautier, Tophane kahvesinden bahsederler. Deniz kenarında bulunan bu Tophane
kahvesinin şimdiki Tepebaşı’nda ve belki de Altıncı Daire’nin
karşısında bulunan kahve gibi ecnebiler tarafından yapılmış
birçok gravürleri vardır.” (s. 62- 63)
Kahvehane müdavimleri, Tanzimat’ın ilânından sonra
değişir. Artık “Kâtibim” türküsünde zikri geçen kolalı gömleği ve setresiyle yeni İstanbul beyleri de kahvehane sâkinleri
hâline gelirler. Gazetenin toplum hayatına karışmasından
sonra ise kahvehanenin adı kıraathaneye dönüşür:
“Tanzimat’tan sonra insanla beraber kahve zevki de değişti. Viyana ve Paris usulü, duvarları aynalarla süslü, sandalye ve masalı kahveler açıldı ve bugün o kadar zevkle dinlediğimiz “Kâtibim” türküsünde kolalı gömleği ve setresiyle alay
edilen İstanbul beyleri bu kahvelerde toplanmaya başladılar.
Aziz devrinde birdenbire yayılan gazete zevki yüzünden bu
kahvelerin bir kısmı kıraathane adını aldılar. Beyoğlu’ndan
Galata ve Divanyolu’nda Beyazıt’a kadar bu kıraathaneler
vardı. Abdülhamid devrinde Divanyolu’nda Arif ’in Kıraathanesi bir zaman büyük şöhret kazanmıştı. Onun karşısında
Bekir isminde bir zat bir kıraathane açmıştı.” (s. 63)
Tanpınar, en kaliteli olanlarının Şehzade’de bulunduklarını belirttiği çayhanelerde de tıpkı Madrit ve Seville kahvelerinde oturup hanımların gezintilerini seyreden Avrupalılar
gibi zamanla İstanbul beylerinin de cam arkasından seyirler yaptıklarını söyler. Böylece Tanzimat’tan sonra İstanbullunun hayatına, “piyasa” yani akşam gezintileri girmiştir:
“Şimdiki Tepebaşı’nın bulunduğu yerden - o zamanki
hududu Asmalı Mescit’ti - tersanenin üstüne doğru sarkan
küçük mezarlıkla, Ayaspaşa taraflarını kaplayan büyük mezarlığın etrafındaki yollarda ecnebiler atlı arabalı, yaya, kadınların da katıldığı akşam gezintileri yapıyorlardı. Üçüncü
bir gezinti yeri de o zaman Büyükdere Yolu denen -bilhassa
seyahatnamelerde ve gravür albümlerinde- Taksim’ den Şişli’ye doğru giden ve bir kolu Kurtuluş’a uzanan - Kurtuluş’un
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adı Frenk seyahatnamelerinde San Dimitri’dir - büyük yoldu.
Abdülmecid’in ilk saltanat senelerinde bazı Müslümanlar
da bu gezintilere karışmaya başlamıştı. Kaldı ki Hıristiyan
halk gibi Müslüman halk da, bilhassa kadınlar, bu gezinti
yollarının biraz ötesinde şehrin bahçeleri gibi telâkki edilen
bu mezarlıklara sık sık gidiyorlardı. Her iki mezarlığın etrafında kahveler vardı.”
Bu kahvehanelerin bulunduğu, gezenlerin de oturanların da kendilerine göre “seyir”ler icra ettikleri “mesireler”,
Tanpınar’a göre bir dönem İstanbul’unun önemli bir çehresini teşkil etmektedir. Hakikaten kadınla erkeğin belirli sınırlar dâhilinde ve tehlikeli de olsa yan yana gelebildiği - yazarın da hatırlattığı gibi - Türk romanının ilk örneklerinin
temel mekânlarından olan mesireler, şehrin en canlı yerlerinden ve eski İstanbul’un hatırlanmaya ve zikredilmeye şâyân
unsurlarındandır:

Büyük Çamlıca
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“Namık Kemal’in İntibah’ında, Ekrem Bey’in Araba Sevdası’nda bahsettikleri Çamlıca gezintileri gibi bazı Boğaziçi
mesirelerindeki gezintiler de bu devirde başlamıştı. Tanzimat, Türk kadınının da hayat şartını değiştirmişti. İlk Türk
romanlarından, Beyoğlu dışındaki atla gezintilerin Abdülaziz devri sonunda devam ettiğini biliyoruz. Şüphesiz bu devirde Beyazıt’tan iki yana doğru da bu atlı gezintiler vardı.
Fakat bu ilk piyasaların asıl revnakını veren, saraydan başlayarak yavaş yavaş moda olan araba idi. Yaya halk bu gezintilere gerek Beyoğlu’nda, gerek İstanbul tarafında iştirak
ediyordu. Beyazıt Camii’nde Ramazanları açılan sergiler, kibar halkın toplantı yerleriydi.” (s. 65)
Tanpınar, Mütareke yıllarında yani 1919-1922 arasında,
Şehzade ve Beyazıt kahvelerinin durumlarını, kendisinin
ve diğer Darülfünun’lu, Dergâh’çı arkadaşlarının gittikleri kahvehaneleri, buraların kimler tarafından birer şiir ve
sanat mahfel ve merkezleri hâline getirildiklerini anlattıktan sonra, Millî Zaferin ardından şehrin İstanbul tarafındaki kahvehanelerinin eski prestijlerini kaybettiklerini zira
sinema ve radyonun, sohbet ve gazete kıraatinin yerini aldığını belirtir. Artık Beyoğlu’na akış başlar. Yine de yerli
zevke hitap eden kişi ve itiyatlar tamamen yok olmamıştır:
“Millî zaferden sonra İkbal ve Sultanahmet kahveleri
adeta bırakıldı. Daha ziyade Beyazıt taraflarında toplanmaya başladık. Fakat yavaş yavaş sinema zevki ve Beyoğlu
İstanbulluyu çekiyordu.
Bu göçten Şehzadebaşı’nı uzun müddet tek başına Naşit
ayakta tuttu. O da ölünce İstanbul hayatının bu tarafı kapandı. Radyonun yayılması, musiki takımlarını kahvelerden
kovdu. Üniversitelilerin ve okuryazarların toplandığı Beyazıt
kahveleri ve Küllük, Beyazıt’ı bir müddet daha yaşattı.” (s. 71)
Tanpınar’ın bu satırlarından belki de şu çıkarılabilir:
Millî Mücadele sürerken maziye, geleneğe, bizden olana sarılan, Beyoğlu’na çıkıp azınlıkların taşkınlık ve tacizlerine
maruz kalmak istemeyen halk, zaferin ardından eğlence ve
sohbet için yeniden Beyoğlu’na yönelmiştir.
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Ölenler öldü, kalanlarla mustarip kaldık.
Vatanda hor görülen bir cemâatiz artık
Yahya Kemal

Tanpınar’ın gençliği Mütareke gençliğidir. Üniversite talebeliğini işgal altındaki bir şehirde, İstanbul’da,
- kendi tabiriyle - “çok zâlim ışıklar altında” geçiren yazarın ruhunun mayası 19-22 yaşlarına denk gelen bu devrede çalınmıştır:

İşgal Gemileri
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“Yüksek tahsilim Mütareke yıllarına tesadüf etti. O zaman memlekette büyük bir mücadele mistiği vardı. Felâketler millî şuuru uyandırmıştı. Tahsil, terbiye, yaşama şekli ve
zihniyet itibariyle birbirinden o kadar farklı nesilleri ve insanları bu mistik yoğuruyordu.” (Y. G., s. 331)
Dergâh Dergisi ve İkbal Kahvesi

Şehri keşfetmeyi ve görmeyi, sadece talebesine değil bütün nesline hatta nesillere öğreten Yahya Kemal’in Tanpınar üzerindeki asıl yapıcı tesiri burada başlar. Bu nesil “vatanda düşmanı seyretmenin ıstırabını” yaşayan bir nesildir:
“1919 Kasım sabahında, sonradan Dergâhçılar adını
alan ve kırk sene evvelin genç edebiyatçı nesli olanların hepsi,
eski Zeynep Hanım Konağı’nın üst katında, şimdi Türkiyat
Enstitüsü olan medresenin karşısında, büyük sınıfta toplanmış, O’nu bekliyorduk. Ali Mümtaz, Mustafa Nihat, Mehmet Halit, Oğuz, Halil Vedat, bu asrın kapısında doğanların hemen çoğu, oradaydık. Mütareke’nin acılı günleriydi.
Her gün yeni bir felâket, içimizde yaşama kudretini kökünden söküp koparmak ister gibi saldırıyordu. Mahkûm bir neslin çocuklarıydık.” (Y. K., s. 17)
Tanpınar, 28 Temmuz 1942 tarihli Cumhuriyet’e, “İstanbul’un Fethi ve Mütareke Gençleri” başlıklı bir makale
yazmıştır. Bu yazıda, Mütareke yıllarındaki Darülfünun talebeliğini, kendisinin ve arkadaşlarının zaman zaman bedbin fakat güzel ve “büyük şeylere hayran” psikolojisini verdikten sonra bahsi Garp Edebiyatı Tarihi hocaları Yahya
Kemal’e getirir:
“… Daha ilk anlardan itibaren bu dersin, öteki derslerimize benzemediğini görmüştük. Fransız edebiyatının vakıaları ve meseleleri bu derslerde mücerret bir bilgi gibi öğretilmiyordu; hocamız bize onları, âdeta millî ve gündelik
hâdiselerin arasından tanıtıyordu. Böylece Alfred ve Vigny’nin stoizmi, Hugo’nun muhteşem zaman “vizion”u bizim
için kitaplardan öğrenilmesi daima mümkün olan bir yığın
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bilgi olmaktan çıkıyor, içinde kendimizi ve dünyamızı bulduğumuz, günün sorgularına cevap verdiğimiz bir nevi hadsî
keşif hâline giriyordu. Anadolu’ daki mücadele bu derslerin
toplantı noktasıydı. Bütün Türk tarihi ve Türk cemiyeti çetin
muammalarıyla burada birleşiyordu. Bu suretle Garp sanat
ve fikir âleminin kahramanlarını, İzmir kıyılarından başlayarak Orta Anadolu sınırlarına kadar uzanan korkunç ve
mübarek yangının alevleriyle aydınlanmış, âdeta takdis edilmiş görüyorduk. Hülâsa, güzel ile iyi, imanla zevk genç kafalarımızda yan yana yürüyorlardı.” (Y.G. s. 179)
Dersleri talebe için “millî inancın cömert bir kaynağı”
olan Yahya Kemal’in tarih bilgisi ve şuuru, o nesil mensupları için ayrı ayrı ufuklardır:
“… Bu tarih anlayışı bütün bir sanat ve edebiyat programıydı ve milliyet mefhumunun mucizesi ve yapıcı sırrı olan
devam fikrini kendiliğinden ihtiva ediyordu. O’nu dinlerken
bütün Türk tarihi, kendimizi anlamak için sırrını sorup öğrenmeye mecbur olduğumuz bir âlem gibi önümüzde canlanıyordu. Bizden evvel gelmiş, ömürlerinin macerasıyla, iman
ve aşklarıyla bize bugünkü benliğimizi, bir ağacın meyvesini
hazırlar gibi hazırlamış olan insanları anlamak için ne yapmıştık? Etrafımızdaki âbidelere, bu güzel şehre, Boğaziçi köylerine ve İstanbul’un ücra semtlerine, onlara dair soracağımız ne kadar çok şey vardı ve bütün vatan böyle değil miydi?
İşte bundan yirmi sene evvelin gençleri, etrafına toplandıkları, ancak on, on beş yaş kendilerinden ilerde ustalarını,
yumuşak bakışlı ve sabırlı işçi elli fikir atletini dinlerken böyle
düşünüyorlardı.” (Y.G., s. 181)
Yahya Kemal, dinleyici ve okurlarına hayranlık veren
hafızası ve tarih bilgisiyle - yine Tanpınar’ın ifadesiyle - istediği zaman tarihi hükmü altına alabilen, bazen de bir çeşit tayy-i zaman yapıp konuşmak istediği asra giden, istediğinde de kendi zamanına geri dönen birisidir. Nitekim
kendisi de bir rubaîsinde
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Çık tayy-ı zamân et açılır her perde
Bir devr geçir istediğin her yerde
Ben hicret edip zamânımızdan yaşadım
İstanbul’u fethettiğimiz günlerde
der. İşte bu şair Hoca, söz konusu Mütareke acıları arasında,
zamanın, zamanların içinde istediği gibi dolaşan, talebesini
de hâle, mevcut zamana hapsolmaktan kurtaran zengin ve
etkili birisidir:
“… Belki de geçirmekte olduğumuz heyecanlı anların tesiriyle âdeta tarihî bir çağda yaşıyordu. Türk tarihinin bilhassa iki büyük hadisesi onu meşgul ediyordu: Malazgirt’ le
başlayan Selçukîler’in Anadolu’yu zaptı, İstanbul’un fethi.
Çok sevdiği ve güzelliğini zevk merhaleleriyle beraber teganni ettiği şehri Yahya Kemal, âdeta her sabah yeni baştan
fethediyordu. Hiç yorulmadan semt semt İstanbul’un dört
bir tarafını dolaşıyor, bu fethin hatıralarını, köşede bucakta
o anları kendisine verecek havayı arıyordu. Çok defa bu gezintilere bizi beraber götürürdü. Surların önünde, kemerlerinde hâlâ o ilk girişten bir akis saklayan kapılara bakarak,
Türk tarihinin en güzel ve en büyük iklimlerinden biri olan
o “Mayıs günü”nü, bize bu şehri ve onun emsalsiz güzelliklerini hediye eden günü beraberce yaşardık. Hakikatte İstanbul’un fethi O’nun için bir sembol olmuştu. Bütün o makalelerle, derslerle ve sohbetleriyle, Yahya Kemal, bize İstanbul’u
ilk defa hediye eden cedler ordusunda büyük kurtuluşun müstakbel galiplerini, Dumlupınar’ın, Afyon’un, Akdeniz’e doğru
bir aydınlık seli halindeki koşunun şehit ve gazilerini selâmlıyordu.” (Y.G., s. 181-182)
Tanpınar, Nuruosmaniye Caddesi’yle Vezir Hanı Caddesi’nin kesiştiği sol köşede, Nuruosmaniye Camii’nin avlu
kapısının karşısında yer alan İkbal Kahvesi’nden Beş Şehir’de
bahseder. O zamanın Darülfünun gençlerinin, hocaları Yahya
Kemal’le, aynı zamanda o sıralar yakınlardaki Düyun-ı Umumiye’de çalışan ve çok defa öğle tatillerinde gelen Ahmet
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Haşim’le bazen de Abdülhak Şinasi ile buluştukları bir kahvedir burası.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Tanpınar, kitabın “kahvehanelere”
ayrılan XI. bölümünde,
İstanbul’da kahvehane
kültürünün ne zaman
ve nasıl başladığını, ne
tür ve neredeki kahvehanelere kimlerin gidip
geldiklerini, kahvehanenin “kıraathane”ye ne
zaman ve nasıl tahav- Dergah Mecmuası (İlk sayı, ilk sayfa)
vül ettiğini anlattıktan
sonra kendi şahsî macerasındaki kahve hatıra ve gözlemlerine
geçer. Elbette Tanpınar’ın, İkbal’e devamı, üniversite tahsili
zamanlarında başlar. Devir, Mütareke devridir:
“Mütareke yıllarında Şehzadebaşı çaycıları duruyorlardı.
Fakat biz daha ziyade Sultanahmet kahvelerinde ve Nuruosmaniye’ deki İkbal’ de toplanıyorduk. İkbal’i evvelâ İçtihat
matbaası karşısında bir vakitler Güzel Sanatlar Akademisi
olan binada bulunan, sonra da Bezm-i Alem Valide Sultan
konağına -şimdiki İstanbul Kız Lisesi- taşman Yüksek Muallim Mektebi’nin felsefe talebeleri, bilhassa Hasan Âli Yücel’ le Hikmet keşfetmişlerdi.
Biz devama başladıktan sonra Yahya Kemal de beğendi.”
(B.Ş., s. 66-67)
İkbal, savaşla sanatın, kurtuluş ümitleriyle poetik mülâhazaların masalarda beraberce uçuştuğu, konuşulduğu bir
yerdir. Zira bir taraftan, bütün tazyikiyle millî içtimaî meseleler (burada meseleden de öte kolektif bir varlık ve namus mücadelesi söz konusudur) hayatiyetini korumakta, diğer taraftan da şiire meraklı ve istidatlı gençler, modern şiir

181

İşgal İstanbul’u (Mütareke Seneleri)

akımlarını çok iyi bilen ve kısmen tatbik eden Yahya Kemal
ve Ahmet Haşim gibi üstatlardan şiir sanatını öğrenmektedirler: Kız öğrencilerin gelemedikleri, hocalarını biraz daha
dinleyemedikleri için üzüldüğü bu kahve “nesilleri, terbiyeleri” birleştiren bir mekândır:
“Kaç nesil ve kaç terbiye burada birleşirdi. Birkaç cephenin hatırasını vücutlarında, hatta yüzlerinde taşıyan çoğu
malûl ihtiyat zabitleri, ordudan yaralı ve sakat ayrılmış muvazzaf zabitler, henüz Anadolu’ya geçememiş yüksek rütbeli
askerler, yarı mutasavvıf, yarı pederast, son derecede kibar,
kimi satranç, kimi dama meraklısı ve hemen hepsi müflis
birkaç Abdülhamid devri kazaskeri, kim bilir hangi devrin
ikinci, üçüncü derecede, halim çehreli ve mütereddit ricali,
aşırı milliyetçi ve Ferid Paşa casusu burada, Baudelaire’in,
Verlaine’nin, Yahya Kemal’in, Haşim’in, Nedîm ve Şeyh Galib’in hayranı genç Dergâhçılarla beraberdiler. Bizim masamız kapıdan girince sol taraftaydı. Fakat Yahya Kemal’in
konuşması ve kahkahalarımız kızışınca halka genişler, bütün bir yanı alırdık. Bilardo ıstakalarının gürültüsü, tavla
şakırtıları, garson çığlıkları arasında, Anadolu’ da olup bitenlerin verdiği hava içinde şiirden bahseder, projeler kurar,
gazetelerden geç vakit dönen arkadaşlarımızdan İnönü ve Sakarya muharebelerinin en son havadislerini alırdık.” (s. 67)
Beyaz Ruslar…

Tanpınar’ın işgal İstanbul’una dair gözlem, tespit, hatıra ve anekdotlarının en canlı satırlarından bazıları Ekim
İhtilâli (1917) sonrasında teessüs eden Bolşevik rejiminden
kaçan Beyaz Rusların, Çar ailesi ve erkânının şehre yerleşme
ve şehirde yaşama sancılarıdır. Kendilerine memleket arayan, günlerce, haftalarca gemi ve tren yolculukları yapan, nihayet İstanbul’u da bir melce olarak benimseyen, ayakta ve
hayatta kalabilmek için eski statüleriyle hiç de bağdaşmayacak işlere koşulan bu insanlar mütareke dönemi İstanbul’unu
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vazgeçilmez realitelerinden birisini teşkil eder. (“1921 başlarında İstanbul’daki Beyaz Rusların sayısının 150.000’e yakın olduğu belirtilmektedir. [“Beyaz Ruslar” DBİA, C. 2, s.
178]) İstanbullular, bu göçmenler dolayısıyla bazı ağız tatlarına, yeni birtakım yemek, içki ve tatlılara, eğlence biçimine, kılık-kıyafet modalarına alışmışlardır:
“… Bu Rus muhacirleri Beyoğlu’nu iyice zaptettikten sonra
yavaş yavaş İstanbul semtine ve bizim çıktığımız kahvelere kadar yayıldı. Kürklü, çizmeli, saçları çok düz taranmış, hafif
tombul yanaklı, beyaz yüzleri bol düzgünlü, bol mücevherli,
bir yığın kontes ve prenses, parasını güçlükle ödediğimiz kahve
ve çaylarımızı, lokantalarda rakı ve yemeklerimizi getirmeye,
vestiyerlerde yırtık ve eski pardösü ve paltolarımızı göğsüne
kadar sakallı sabık generaller veya miralaylar tutmaya başladılar. Çar yaveri, eski miralay veya asilzade delikanlılar
karşımızda çevik Kafkas oyunları oynadılar.” (B.Ş., s. 70-71)
Tanpınar’ın zaviyesinden gördüğümüz bu işgal İstanbul’unda Beyaz Rus göçü ve etkisi Sahnenin Dışındakiler’de
de İhsan’ın ağzından anlatılır. Yakalanma tehlikesine rağmen Anadolu’daki onurlu kavgaya destek veren, canı pahasına Anadolu’ya insan ve silâh kaçıran, en önemlisi işgalcilerin emrinde çalışan hükümeti toplum nezdinde düşürmek
için gayret sarf eden İhsan, eserin bir yerinden sonra anlatıcı karakter Cemal’i de bu tehlikeli faaliyetlerin içine sokar. Bir gün Tepebaşı’na çıkarlar. İhsan konuşur:
“İstanbul’ da çok Beyaz Rus var. Gelir gelmez şehrin hayatına girdiler. Daha sen Beyoğlu’nu iyi görmedin. Çok şeyi
değiştirdiler. Bir taraftan Porto’sunu koklaya koklaya içiyor,
bir taraftan konuşuyordu:
- Adım başında lokanta, bar, küçük eğlence yeri… Hele
kadınları… Bize çok şey aşılayacak gibi görünüyor. Şimdiden
hanımlarımızın kıyafeti değişti. Gördüğün o tepeden sıkma
başlar onlardan geçti. Artık peçe kalktı, diyebiliriz. Düzgün
zevki yine onlardan geçti.” (s. 198)
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Beyaz Rus Gazinosu

İhsan’ın bu konuşmada “tepeden sıkma başlar” ile kastettiği, uzun gemi ve tren yolculuklarında yıkanma imkânı bulamayan bu yüzden saçları bitlenen kadınların pratik bir sebeple saçlarını kazıtmaları, dolayısıyla da saçsız başlarını bone
tarzı örtülerle örtmeleri, bunun da zamanla İstanbul ve Avrupa’da bir “moda” hâline gelmesidir. Yani sağlık ve hijyen endişesi, bir çeşit giyim tarzını başlatmış; pratik, estetiği doğurmuştur. Metinde geçen “düzgün” ifadesi, “makyaj” demektir.
Sahnenin Dışındakiler’in anlatıcısı Cemal (ki pek çok
tarafıyla otobiyografik bir karakter özelliği taşır) bu yıllarda,
1918-1922 arasında tam anlamıyla kozmopolit bir İstanbul
panoraması çizer okuyucuya:
“Beyoğlu büsbütün tanınmaz hâle gelmişti. Birdenbire
kendisine eklediği Sirkeci’ den Tepebaşı’na, oradan tâ Osmanbey’e ve Şişli’ye kadar alaturka ve alafranga çalgılı, hiç
olmazsa bir gramofonla müşterilerini eğlendiren bir yığın
eğlence yeri açılmıştı. Fakat asıl civcivli yer şüphesiz Tepebaşı’yla Taksim arasında idi.
Yetmiş çeşit milletten insanın hep birden eğlendiği bu birkaç yüz metre uzunluğundaki cadde, kendi tevekkülünün ve
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ıstırabının gecesine kapanmış eski İstanbul’un yanıbaşında
bugünün egzotik romanlarında hikâyesini okuduğumuz bir
nevi Şanghay ve Singapur gibi asıl maddesine çok derinden
yabancı, haşin, köksüz ve gürültülü parlıyordu. Fakat İstanbul’un neresi eğlenmiyordu? Üsküdar iskelesinin hüzünlü
manzarası birdenbire bir şehrayin olmuş, Kadıköy iskelesinden başlayan bir yığın eğlence yeri ve barla dolmuştu. Mühürdar bahçesi - o zamanlar Moda, bugünkü gibi parlamamıştı - İstanbul’un en uzak yerlerinden müşteri çekiyordu.”
(S.D., s. 257-258)
“Senegalli nefer, Cezayirli çavuş, siyah sakalı çenesinin
altına bağlanmış Hintli gönüllü, İskoçyalı, Kanadalı fedai,
Avustralyalı zâbit, siyah pelerinli Karabineri, Ermeni tercüman, Rum papazından bozma halk hatibi arasında işte İstanbul’un böyle karışık, derbeder bir hayatı vardı.” (s. 258)

Mütarekeden Simalar
Karikatürün altında: Mütarekeden beri İstanbul’ da görülen
yabancı simalardan birkaç numune (Akbaba)
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Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul, Yakup Kadri’nin Sodom ve Gomore’de, Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’da, yine
meselâ Midhat Cemal’in Üç İstanbul’da anlattığı gibi bir
günah şehri, bir çirkef yuvası değildir sadece. Bu romanda
İstanbul, Mütareke’nin ve Anadolu’daki muharebelerin belirli bir aşamasından sonra cesaretini toplayan, namus kavgasına iştirak eden, gayretli bir şehirdir. Bazı hususî konak
ve evlerde, Sultanahmet ve Beyazıt kahvelerinde Anadolucu,
Millîci cephe elinden geleni yapmakta, korku ve ümit beraberce, iç içe, arka arkaya yaşanmaktadır:
“… Şimdi Anadolu çarpışıyordu. Ölsek bile, elimizde silâh
ölecektik. Bu, büsbütün başka bir şeydi.
Anadolu çarpışıyordu. Her gün doğru-yanlış bir yığın
havadis etrafta bir bomba gibi patlıyor, küçük muhitlerden
şehre, asıl kalabalığa doğru yayılıyordu. Bu günleri yaşayanlar, meselâ Çarşı içinde veya Beyazıt kahvelerinde yahut Darülfünun dershanelerinde, şehrin herhangi bir semtinde, bir
devlet dairesinde, birkaç saat içinde çehrelerin nasıl birkaç
defa değiştiğini, bir saat evvel gömülmeye hazır denecek kadar asık yüzlerin, bir saat sonra neşe ile nasıl parıldadığını
gayet iyi hatırlarlar.” (S.D., s. 254)
Tanpınar, aslında Sahnenin Dışındakiler’in henüz hemen başında, uzun bir aradan sonra şehrine, İstanbul’a dönen Cemâl’in, işgal ordularına ait bir kıta askerin şehir içerisinde Marseilles okuyarak geçişlerine şahit oluşunu, daha
doğrusu maruz kalışını anlatırken “hataların tasfiyesinden”
bahsetmiştir:
“… Daha Bâbıali Yokuşu’nda, süngü takmış bir Fransız
kıtasının, başlarında mahut Marseilles, muntazam bir yürüyüşle yukarıya doğru çıktığını gördüm. Bu ihtilâl ve insanlık
türküsü bir işgal müfrezesine hiç yakışmıyordu. İçim garip bir
isyanla dolu, tersyüzü döndüm ve bir tramvaya atladım. Fakat bindiğim tramvay onlara Çarşıkapı’ da yetişti. Bu sefer La
Madelone, Madelone’i dinlemeye mecbur kaldım. Sonradan
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yaptıkları harp edebiyatında o kadar adı geçen bu türkü tüylerimi diken diken etti. Bunlar hadd-i zâtında belki güzel şeylerdi. Fakat benim İstanbul’umda ne işleri vardı? Biz harbe
girmekle hata ettikse onlar bu muameleyi yaparak bu hatayı
devam ettirmeli miydiler? Tarih bir yerde bütün hataların
tasfiyesini yapmayacak mıydı?” (S.D., s. 19)
Tarih, tasfiyesini tek kelimeyle Türk İstiklâl Harbi ile
yapacaktır.
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10. Bölüm
Bir Rüyadan Arta Kalmanın Hüznü:
Eski ve Yeni İstanbul

Önceki bölümlerde Tanpınar’ın, farklı nesillerin İstanbul’dan aldıkları, algıladıkları şeylerin bambaşka olduğunu
söylediğini, fetih nesli ile fetihten sonra İstanbul’u dünya
kültür arenasına bir iftihar kaynağı, bir iddia olarak sunan
nesillerin farkını vurguladığını görmüştük. Yazara göre modernler, Avrupaî nesiller içinse şehir apayrı bir mânâ taşır. Bu
jenerasyona düşen “Bir rüyadan arta kamanın hüznü”dür:
“Tanzimat, İstanbul’a büsbütün başka bir gözle baktı. O,
bu şehirde, iki medeniyeti birleştirerek elde edilecek yeni bir
terkibin potasını görüyordu.
Bizim nesil için İstanbul, dedelerimiz, hatta babalarımız için olduğundan çok ayrı bir şeydir. O, muhayyilemize
sırmalı, altın işlemeli hil’atlere bürünerek gelmiyor, ne de din
çerçevesinden onu görüyoruz. Bu kelimeden taşan aydınlık bizim için daha ziyade, kendi ruh hâletlerimize göre seçtiğimiz
mazi hatıralarının, hasretlerin aydınlığıdır.
Fakat bu hasret, sade geçmiş zamana ait olan ve bugünkü
hayatımızla, mantığımızla zarurî olarak çatışan bir duygu
değildir. Bu çok karışık duygunun bir kolu gündelik hayatımıza, saadet hülyalarımıza kadar uzanır. O kadar ki “İstanbul’un bugün bizde yaşayan asıl çehresini bu daüssıla verir”
diyebiliriz. Onu bizde, en basit hususiyetleriyle şehrin kendisi besler.” (B.Ş., s. 15)
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Fakat Tanpınar’ın, bu, payına “hasret ve daüssıla” düşen
nesle mensup olmaktan şikâyetçi olduğunu düşünmeyelim.
Zira bu nesil, yazarın o çok sevdiği tabirle “zengin miraslara” vâristir. Aradaki asırlarda büyük kazanımlar söz konusu olmuş, modern insan şehre ve kâinata başka bir vizyon ve dikkatle bakmayı öğrenmiştir.
***
Bilindiği gibi Tanpınar, değişime muhalif
değil bilâkis taraftardır.
Değişimin kaçınılmaz
olduğunu bilir. Bütün
kentler, meselâ Paris ve
Londra gibi elbette İstanbul da değişecektir.
Fakat bizdeki değişim
çok travmatik olmuştur. Bir zihniyetin bu kadar kısa zamandaki değişimi, asıl mühimi, bir
Çengelköy (Hoca Ali Rıza)
zihniyet bütünlüğü, istikrarı oluşmadan yabancı modaların, âdetlerin insanı bu
kadar savunmasız zaptedişi, yabancı bir kültürü “olduğu
gibi” kabullenme, şehri de hüviyetinden ve şahsiyetinden
mahrum bırakmıştır:
“1908 ile 1923 arasındaki on beş yılda o eski hüviyetinden tamamıyla çıktı. Meşrutiyet inkılâbı, üç büyük muharebe, birbiri üstüne bir yığın küçük, büyük yangın, malî buhranlar, imparatorluğun tasfiyesi, yüzyıldır eşiğinde başımızı
kaşıyarak durduğumuz bir medeniyeti nihayet 1923’te olduğu gibi kabullenmemiz onun eski hüviyetini tamamıyla
giderdi.” (s. 18-19)
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Eski İstanbul…

Tüm bunlarla beraber, Tanpınar’ın, eski İstanbul’a dair
özlediği, imrendiği pek çok şey vardır. Bunların en önemlisi, aslında yerli-yabancı pek unsurun bileşiminden oluşan,
çok renkli, çok parçalı bu şehrin, kendisine has bütünlüğü
ve tamlığıdır. Müslümanca bir yaşama üslûbu ve zevkinin
hâkim olduğu, zamanın Müslümanca idrak ve ihya edildiği,
bütün bir günün bu inanç ve ibadete göre tanzim edildiği
eski kültür, inanç şevkini yitirmiş, mesaisini, eğlencesini artık Avrupaî icra eden modern yazarın ve neslinin özlediği
bir iklimdir. Yahya Kemal’in “Ezansız Semtler” ve Ahmet
Haşim’in “Müslüman Saati” gibi makaleleri (ayrıca Yahya
Kemal, bir rubaîsinde “İman bir şevk olan zamanlar geçti”
demez mi?) bu imrenme ve hayıflanmanın Türk edebiyatındaki en çarpıcı ifadeleridir. Hayata ve edebiyata bu iki
büyük ve modern şairin araladıkları kapıdan giren Tanpınar’da da bu gıpta bariz şekilde görülür:
“Eski İstanbul mahallelerinde dolaşıp da bu zamanı
duymamak, onun tılsımlı kuyusuna düşmemek imkânsızdı.
Bu, elle dokunulacak kadar kesif, ruhanî renklere bürünmüş,
her karşılaştığını bir rahmanîliğin sınırlarına kadar götüren, en basit şeylere bir içlenme, bir “mağ firet” edası veren,
dua ve tevekkül yüklü, dünya ile ahiretin arasında aralık
bir kapı gibi duran garip bir zamandı. Eski İstanbullu, yüzünü bu zamanın aynasında çok uzak, âdeta erişilmez ötelerden gelmiş bir şey, bütün bir ahiret kokusuyla tütsülü bir
gölge gibi seyrederdi. Yanı başlarındaki küçük cami ve medrese mezarlıklarındaki ölüleriyle yan yana yaşayan, sevinçlerini, hüzünlerini onlarla paylaşan eski İstanbul mahalleleri,
bu zamanın içinde, gövdesine ağır boğumlu sarmaşık halkaları kenetlenmiş yaşlı bir ağaç gibi, güçlükle nefes alarak
yaşarlardı. Bu mahallelerde gün, beş ezanın beş tonozundan geçerek ilerleyen, sırasına göre renkli, heybetli, zaman
zaman eğlenceli bir alaya benzerdi. Onun, hiçbir törenin
kaydetmediği, buna rağmen hiç değişmeyen bir sürü merasimi, âdâbı vardı.” (s. 23)
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Satıcı Sesleri…

Tanpınar ve kahramanları için Müslüman-Türk semtlerinin, sıra sıra örtük kapıları, perdesi kapalı pencereleri, çatıları ile birbirinden ayrı, adı üzerinde müstakil evlerini ortak bir yaşama alanı hâline, “mahalleye” dönüştüren şeylerin
başında satıcı sesleri ile küçük kızların oyunları (ki Tanpınar’a göre asırlardır bu böyledir ve hayat ne kadar değişirse
değişsin, girdikleri her yeri samimiyet, masumiyet ve küçük
işveleriyle bir cennet hâline getiren küçük kızların oyunları
devam etmelidir) gelir. Yazar Beş Şehir’de de bu seslere ayrı
ayrı dikkatlerle eğilmiştir:
“… Satıcı sesleri bunlardan biriydi. Eski İstanbul mahallelerinde bu sesler bütün bir günü baştanbaşa idare eder, saatlerin rengini verirdi. Tıpkı ucuz bir aynada saçlarını düzelten güzel bir kadın gibi İstanbul mahalleleri bu seslere eğilir,
onların yer yer genişleyişinde günün değişmez merhalelerini
kabule hazırlanırdı.”
Kuvvetli yaz öğlesini bile içeriye damla damla sızdıran
kafeslerin arkasında birdenbire sesten bir ağaç dallanır, budaklanır, satılan şeyle hiç alâkası olmayan nağmeden meyveler, üzeri işlemeli yağlıklarla örtülmüş aynalara, tozlu camının altında kâğıdın renkli ebrusu, tezhibiyle karışan yazı
levhalarına, mutfakta iyi kalaylanmış bakır kapların dizili
durduğu raflara, merdiven başlarında geceye hazırlanmış
lâmbalara salkım salkım asılır, sonra uzak sokaklara yaprak
yaprak dağılırdı. Bazen iki-üç satıcı birden karşılaşır, küçük
bir ses ormanı teşekkül ederdi.” (B.Ş., s. 23)
Bu sesler, Tanpınar’a göre bir anlamda eski İstanbul’un
takvimini, mevsimlerini belirleyen unsurlardır. Fakat yoğurtçununkisi hariç şimdi bunlar kesilmiştir:
“Artık ne lâmba ve lâmba şişesi satan ihtiyar, ne simitçi,
ne de sürahi, bardak, tabak satanlar kalmadı. Simitçi geceleri
fener taşımıyor, hele mâni düzmesini hiç bilmiyor; macuncunun yerini karamela satan çocukların kirli çekirge sürüsü aldı.
Yalnız yoğurtçu, bazı eski köşk bahçelerini tek başına bekleyen
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ihtiyar çınarlar ve çamlar
gibi duruyor. Fakat bilmem, çocukluğumuzda
olduğu gibi, sesi gene bir
mevsim fikriyle beraber
yürüyor mu? Eski İstanbullu için Silivri yoğurdu
kışın sonu idi. Değneğe sarılmış kiraz ile yazın, salepçi ve bozacının adımlarıyle kışın başlaması
gibi. Bu ses, sokak aralarında, peşinde sürüklediği
taze çimen kokusu, kuzu
meleyişi hayaliyle mayaSeyyar Kahveci
lanır mayalanmaz şehir
hayatında o zamanlar
büyük bir yeri olan uçurtma mevsimi başlardı.” (B.Ş., s. 24)
Yazar, müteakip satırlarda çocukluğunda, bu seslerin
içinde en çok her gün, ikindiden sonra, “sırtında çok havaleli bir sepetle” geçen ve kendisine has bir telaffuzla seslenen, hakkında “mahallemizin aydınlık satan adamı” dediği
camcının sesini sevdiğini söyler ve ekler:
“Yaz gecelerinde etrafında pervaneler uçuşan, kış gecelerinde altında masal dinlediğim, kitap okuduğum lâmbaları;
merdiven başında, sofalarda, taşlıklarda evin bütün yalnızlığını bekleyen, el ayak kesilir kesilmez tahta gıcırtılarını dinleyen idare lâmbalarını ondan alırdık.” (s. 24)
Ve bahsin devamında şu nostaljik ifadeler gelir:
“… Bu sesler, fakir, eğlencesi kıt semt gecelerinin bellibaşlı
zevklerinden, renklerinden biri idi. Gerçi getirdikleri değişiklik sadece zamanı bölen iptidaî bir nağme fasılasından ibaretti. Fakat korku ve vehimle yüklü gecenin sessizliğini süslerdi.
Geceleyin geçen bir satıcı sesi bugünün çocuğuna hangi ürpermeyi verebilir? Üst kattaki gramofonla yan taraftaki radyo
arasında bir uğultu değirmenine dönen bugünün kafası için
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bir satıcı sesinin değeri ancak satılan şeyle ölçülebilir. Kaldı
ki o ürpermeyi duymak için eski İstanbul gecelerine dönmek,
yangının, her türlü emniyetsizliğin, evindeki şehirliyi bir
dağ yolcusu uyanıklığı içinde yaşattığı zamanı bulmak lâzımdır.” (s. 24-25)
Tanpınar’ın, bugün hayatımızdan çekilip gitmesine üzüldüğü sesler biraz da bir hüzün dekorunu çizer. Yine de eski
İstanbul, bütün dokusuna işlemiş ruhanîliğine, hissîliğine,
hüznüne, zamanla baş gösteren yoksulluğa rağmen, eğlenmeyen, eğlenmesini bilmeyen bir şehir değildir:
“... Şüphesiz eski İstanbul sadece bu hüzün, bu hislilik değildi; sanıldığından çok fazla eğleniyordu. Belki de bu ninni,
Hüseyin Rahmi’nin hayatımızın her safhasını alaya alan romanları gibi biraz da eğlenmek için yapılmıştı. Bununla beraber, bu fakirlik cemiyetinde, saadeti bir ruh muvazenesinde
arayan saf ve ahenkli insanların hayatında, her şeyin peşine
bu gölge iyiden iyiye takılmaya başlamıştı. Doğrusu istenirse
bu hüzün biraz da kendiliğinden gelen bir şeydi. Tıpkı boş
bir tiyatro sahnesinde seyredilen bir akşam saati gibi hayatın bazı unsurlarından doğuyordu. Petrol lâmbası, havagazı
ile yarı aydınlanan sokak, dilenci sesleri, bekçi sopası, yangın korkusu, acı vapur düdükleri, fazla dindar hayatın verdiği o garip psikozlar âdeta matematik şekilde onu hazırlayıp besliyordu. Fakat ne de olsa vardı ve etrafımızdaki havayı
elle dokunulacak şekilde kesifleştiriyordu. Onu kaybettiğimiz
zaman kendimizi çıplak bulmamız, sarsılmamız da hayatımızda büyük bir yeri olduğunu gösterir.” (s. 25)
Yazarın ilk ve yarım kalmış romanı Mahur Beste’nin o
kadar canlı, ihtiraslı, şüphesiz dindar, bazen de kindar karakteri Ata Molla’nın zaviyesinden, Molla’nın özlediği şekliyle eski İstanbul şöyle bir şehirdir:
“Ah, eski İstanbul! İçten içe kaynaşan hayatıyla, durmadan çarpışan ihtiraslarıyla kin ve sevgileriyle, birdenbire coşan nefretleriyle, kaynayan sular gibi içten dönen ve derinleşen dolaplarıyla, daima kızdırılmış bir kaplan gibi atılmaya,
parçalamaya hazır ocaklarıyla, tekkeleriyle, esnafıyla, o kadar
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parça parça, dağınık göründüğü hâlde istediği gün, sokakta,
çarşıda, meydanda birdenbire birleşen, acayip ve korkunç bir
mahlûk gibi halka halka büyüyen, genişleyen, okyanuslar gibi
homurdanan, önüne çıkan her şeyi yakıp yıkan, devirip altüst
eden, kadının erkeğini tamamlayan halkıyla her türlü canlılığın üstünde canlı şehir.” (M. B. s. 54)
Bu İstanbul tasviri, Atiye gibi güzel, zeki, hisli bir kızını
“emr-i şâhâne” ile en büyük rakibi İsmail Molla’nın pasif,
naif, erkeğe yakışır dünya zevklerinden bîhaber ve mahrum,
yegâne eğlencesi saatler ve antika eşyalar olan oğlu Behçet
Bey’e vermek zorunda kalan Atâ Molla’ya göredir. “Daima
kızdırılmış bir kaplan gibi atılmaya, parçalamaya hazır ocaklarıyla ve acayip ve korkunç bir mahlûk gibi halka halka büyüyen, genişleyen, okyanuslar gibi homurdanan, önüne çıkan
her şeyi yakıp yıkan, devirip altüst eden” gibi ibareler tam da
Ata Molla’ya göredir. Nitekim Molla Bey, “bu yeniçerisiz, sipahisiz, kazansız, ihtilâlsiz İstanbul’u beğenmez.” Bu haşin
ve yırtıcı İstanbul tasviri, istediği zaman hayatı ve insanı,
karakterinin gözüyle görüp göstermesini bilen bir yazarın
tasviridir… Yoksa Haşim’i andırır, güçlü bir empresyonist
bakışı, algılayışı, dolayısıyla tarzı olan Tanpınar daima estetikten, plastikten yanadır.
Satıcı sesleri, Sahnenin Dışındakiler’de de Cemal’in “İstanbul sokaklarının cazibesini yapan” bir unsur olarak kaydettiği İstanbul renklerindendir:
“Şehir hiç de bıraktığım şehir değildi. Bana insanlar değişmiş, hayat değişmiş, evler, sokaklar ihtiyarlamış, yıpranmış gibi geldi. Daha sonraları İstanbul sokaklarının cazibesinin bir tarafını yapan satıcı seslerinin bile eski satıcı seslerine
benzemediklerini fark ettim.” (S.D., s. 19)
Kaybolan Mahalle

Fakat bütün bu dekoru, havası, sesleri, hüznü ve eğlencesiyle eski İstanbul’un mahallesi kaybolmuştur yazara
göre. Bugün mahalle kalmamıştır. Geriye kalan, şehrin
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şurasına-burasına dağılmış, eski, fakir mahallelilerdir. Ahşabın yerini beton, doğal kesme taşın yerini asfalt almıştır:
“Bugün mahalle kalmadı. Yalnız şehrin şurasına-burasına dağılmış eski, fakir mahalleliler var. Birbirlerinin hatırını sormak, bir kahvelerini içmek, geçmiş zamanı beraberce
anmak için zaman zaman gömüldükleri köşeden çıkan, bin
türlü zahmete katlanarak semt semt dolaşan ihtiyar mahalleliler... Bence İstanbul’un asıl şairleri onlar; adım başında,
titrek ayaklarıyle geçmiş zamanlarının peşinde dolaşan, onu
üslupsuz apartman köşelerinde, iki yanı henüz boş asfalt üzerinde, eski ahbap çocuklarının çehresinde beyhude yere arayan ve bulamadıkları için şaşkın şaşkın dört yana bakınan
bu kervan artığı biçarelerdir. Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her uzvu birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir; sadece belediye teşkilâtının bir cüz’ü olarak mevcuttur.
Zaten mahallenin yerini yavaş yavaş alt kattaki üsttekinden
habersiz, ölümüne, dirimine kayıtsız, küçük bir Babil gibi,
her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin nağmesi taşan
apartman aldı.” (B.Ş., s. 26-27)
Görüldüğü gibi Tanpınar, ferdin hürriyetine değer veren,
mahalleyi bir “baskı” unsuru olarak gören modern mantalitenin hiç de taraftarı değildir. Kendi zamanına ve nesline
olan bütün bağlılığına rağmen yazar, bu herkesin birbirinden haberdar, aynı zamanda ibadette ve eğlencede beraber
olduğu, bütün bir sosyal bünyenin tek bir nabız gibi attığı,
kolektif zevk ve yaşama üslûbunun bireyi yalnızlık psikozundan kurtardığı tabiî organizasyonu, mahalleyi çok özlemektedir. Kendi zamanının yalnız, esasında zevksiz ve
fakir eğlence şekillerine tarizi Beş Şehir’in devam ilerleyen
satırlarda edecek…
“Artık” Yalnız Eğlenen Şehir…

Beş Şehir’de yazar, dördünde değişen sürelerle ikāmet,
birisini ise sıklıkla ziyaret ettiği (Bursa) şehirleri çok defa
mimarileriyle, meşhurlarıyla, devlet adamı, sanatkâr veya
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evliya, tarih içerisinde öne çıkan şahsiyetleriyle anlatır. Her
bir şehri hem kendi vizyonundan bize gösterir hem de tarihin verilerini zaman zaman kullanır. Elbette yazarın doğum yeri olan, üniversite zamanlarının şehri olan ve ömrünün belirli bir evresinden sonra vefatına kadar yaşadığı,
bütün bir estetiğini neredeyse fonunda inşa ettiği (yazarın
bütün romanları ve hikâyelerinin büyük çoğunluğu İstanbul’da geçer. Şehir bu fiktif eserlerin mekânı olmaktan çıkar, zamanla kahramanı hâline gelir Sahnenin Dışındakiler
ve Huzur’da olduğu gibi) İstanbul, kitabın en uzun ve sanatkârane kısmıdır. Kitabın “asıl konusu, hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyak” olduğu için tarihî ve şimdiki İstanbul beraberce
yürür. Aşağıdaki satırlar kolektif eğlenmenin, dinlenmeyi
bir “zevk” hâline getiren anlamlı ve özenli birlikteliklerin
yerini “bireysel keyiflerin” aldığı bir şehir hayatına dairdir:
“Eski İstanbul’ da, hatta benim çocukluğumda bile zengin, fakir her sınıf beraberce eğlenirdi. Mehtap sefaları, Kâğıthane âlemleri, Çamlıca gezintileri, Boğaz mesireleri şehrin âdeta beraberce yaşamasını temin ederdi. Bu, eğlencesi
kıt Ortaçağ’ dan kalma bir itiyattı. Bununla beraber son zamana kadar müşterek zevkin yardımıyle sürüp gelmişti. Bir
yandan iktisadî şartların değişmesi, öbür yandan bu zevkin
kalmaması, dışarıdan gelen bir yığın yeni modanın ve hasretin her gün bizi birbirimizden biraz daha ayırması, eskiye
karşı duyulan haklı haksız bir yığın tepki, İstanbul’u bütün
halkının beraberce eğlendiği bir şehir olmaktan çıkardı. Mehtap âlemlerini yapacak eski servetler kalmadı, Kâğıthane’yi
çoktan bayağı bulmağa başlamıştık. Çamlıca’nın yerini Büyükada aldı ve Pazar günlerine ait piknikler de, şehre ve eğlenme tarzına herkesin malı olan pek az şey ilâve ediyor. Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz.
Karanlıkta toplanıyoruz. Honolulu’ da, mehtaplı gecede güzel
çamaşırcı kızma fevkalâde zeki, cüretli ve fedakâr demir kralının oğlunun söylediği kitaralı şarkıları, ertesi sabah Boğaz
kıyılarında mağaza çıraklarının ıslığından dinleyeceğimiz
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gülünç ulumaları dinliyor, kadının tuvaletine, erkeğin perendelerine, hülâsa bir yığın ahmaklığa hayran oluyoruz.”
(B. Ş., s. 27)

Kâğıthane

Sokak ortası oyunları…
Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan
Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanpınar’ın çocuğa ve çocuğun dünyasına dair daima
ayrı bir dikkati olmuştur. [Pedagoji Cemiyeti’nin 1956 yılında tertip ettiği Pedagoji Kongresi’ne Tanpınar “Çocuk
Üzerinde Dikkatler” başlıklı bir tebliğ sunar.] Nuran’ın kızı
Fatma, İhsan’ın, o hediye ettiği ve göğüslerine taktığı kırmızı kurdelelerle herkesi kendisine râm eden, bir şekilde bir
yakınlık paye veya nişanı veren kızı Sabiha, ayrıca Sahnenin
Dışındakiler’in Sabiha’sı Tanpınar romanlarının akla gelen
ilk çocukları, kız çocuklarıdır.
Üstleri-başları perişan da olsa çocukların oyunları da
yazara göre yolu sokak, sokakları mahalle, mahalleyi şehir
yapan unsurlardır. Tanpınar bu oyunları, çocuk dünyasının
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ritüellerini, şarkı ve türkülerini, tekerlemelerini o kadar
önemser ki bunlar, yerine göre bir cemaati cemiyet, bir kalabalığı kültür ve medeniyetin esas unsurlarından birisi hâline getiren yani şehri şehir yapan masum, sevimli, tabiî hayat parçacıklarıdır. Dolayısıyla O’nun gördüğü, gözlemlediği
ve görmemizi istediği İstanbul biraz da çocuk seslerinin şahsiyet kazandırdığı bir şehirdir:
“… Nuran, çocukluğunda bu oyunu muhakkak oynamıştı.
Ondan evvel annesi, annesinin annesi de aynı türküyü söylemişler ve aynı oyunu oynamışlardı.
- Devam etmesi lâzım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyliyerek, bu oyunu oynıyarak büyümesi;
ne Hekimoğlu Ali Paşa’nın kendisi, ne konağı, hatta ne de
mahallesi. Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştiririz. Değişmiyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir.” (H., s. 23)
“Devam” birkaç kez işaret ve ifade ettiğimiz gibi, Tanpınar’ın kültür meselesindeki kilit kavramdır. Toplum hayatının, bütün dönüşümlere hatta zarurî değişikliklere rağmen
esas unsurlarıyla devam etmesi gerektiği… İşte yukarıdaki alıntıda türküyü “devam etmesi lâzım gelen” olarak
görmesi bundandır.
Her şeyi bir kültür meselesi olarak gören, değilse kültür
meselesi hâline getiren İhsan bir defasında “bir ninnide milyonlarca çocuk başı ve rüyası” olduğunu söylemiştir.
Eski Mesireler…

Kâğıthane ve Göksu sefaları ve gezintileri, Osmanlı İstanbul’unu özleyen, anlatan, hatırlatan yazarların unutamayacakları bir mevzudur. Tanpınar’ın, her adımında kendimizden uzaklaştığımızı, kaçtığımızı söylediği (B. Ş., s.
250-251) Beyoğlu’nun kozmopolit eğlenceleri bir tarafa, Ramazanlarda iftar öncesindeki Beyazıt sergileri, iftar sonrasındaki Direklerarası piyasaları, yine Beykoz Çayırı ve Çamlıca’yla beraber en mühim ve güzel “seyrângâh” olan Göksu,
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İstanbullunun yitirdiği cennetlerden bazılarıdır. Artık yeni
nesiller bu mesireleri Osman Hamdi Bey’in tablolarında,
Aşk-ı Memnu’nun sayfalarında arayacaklardır:
“Hiçbir devirde kayık zevki Abdülaziz’in saltanatından
itibaren başlayan devirde olduğu kadar hususî bir zevk olmamıştı. Her biri yirmi, otuz altına giydirilen genç ve erkek güzeli kayıkçıların çektiği masal kuşu biçimli zarif piyadelerde
şemsiye, yaşmak ve mücevher parıltısı içinde şehir, kadın güzelliği denen şeyi tadıyordu. Bu, daha sonraki zamanlarda
Hamdi Bey’in tablolarında Aşk-ı Memnu’nun bazı sahifelerine kadar izlerini resimde ve edebiyatta takip edebileceğimiz çok ince bir yaşama ve duyma tarzı idi.” (B. Ş., s. 100)
“Yaşama ve duyma tarzı”… Bunlar herhâlde Tanpınar’ın
bir şehirden ve şehirliden gerçek mânâsında ne anladığını,
ne beklediğini hakikaten veren en iyi ifadelerdir.

Küçüksu

Ramazan ve Bayram…

Tanpınar, Hocası Yahya Kemal gibi Türk’e has Müslümanlığı önemseyenlerdendir. Sözün en güzelinin kendisinde söylendiği, musikinin en incesinin kendisinde icra edildiği, yeme-içmenin maddî, fizikî bir ihtiyacı gidermenin çok
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ötesine geçip bir kültür hâline geldiği İstanbul, dinin de en
zarifane yaşandığı bir beldedir Tanpınar’a göre. Mahur Beste’nin “Garip Bir İhtilalcisi” Sabri Hoca, bir anlamda Tanpınar’ın sözlerini emanet alarak şöyle der İsmail Molla’ya:
“… Bu Müslümanlıkta Tekirdağ karpuzunun, Manisa
kavununun, Amasya kayısısının, Hacıbekir lokumunun, Itrî
bestesinin, Kandilli yazmasının, Bursa dokumasının hisseleri vardır. Bu Müslümanlığın çehresi, otuz kırk senede bütün etrafıyla beraber değişir; Ramazan sofrası, camii, sebili,
Fatih kahveleri, Küçükpazar çarşısı, Divanyolu… Bu Müslümanlığın benim de herkes gibi inandığım akideleri vardır. Fakat onların arkasında kendilerini aydınlatan, mânâlarını yapan bütün bir hayat vardır, halk vardır. Asıl sihrini
o yapar. O ne medreseden, ne tekkeden, ne şeyhülislam kapısından, ne kazasker konağından gelir; halkın hayatından
doğmuştur. Onun içindir ki o hayatın emrindedir, ruhaniyeti onunla beraber yürür, içinde frenk icadı bile girer; fakat
manzarası bizim kalır.” (M. B., s. 109)
Tanpınar, eski İstanbul’un Ramazanlarını, bir kez de
“Karanlıkların Tadı” isimi yazısında hatırlar. Işıklar, lâmbalar, tabelalar yüzünden, bu kez ışığını değil, karanlığını
kaybettiği İstanbul’un bir gecesinde, eski ve bize ait bir karanlığı yakalar. Bu gördüğü manzara Tanpınar’a şunları hatırlatır ve söyletir:
“… Bu gecelerden birinde, simsiyah perdelerinden tek bir
altın çizginin çok nazlı bir ninni ile beraber sızdığı bir pencere önünde, birdenbire eski kıyafetli bekçisiyle, Ramazan davuluyla, eski külhanbeyleri ve gedikli sarhoşlarıyla, ellerinde
cılız ışıklı mum fenerleri, maniler okuyan satıcılarıyla, yangın seslerinin ve acı vapur düdüklerinin eski İstanbul geceleri
üstünde zaman zaman yaptığı hâileli mimariyle ve bilhassa
hepsinin üstünde, hayvanî insiyakın derinliğinden geldiği için
hepsine hâkim olan ve bizde belki hilkatten beri gizli ve en
cibillî bir miras gibi devam eden o iptidaî ve çok zengin korkuyu, evin hakikî velisi olan ölüm korkusunu uyandıran köpek ulumalarıyla eski mahalle hayatını, bin türlü mânâsız
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ve zavallı şeyin birbiriyle birleşerek yaptığı o şiirli terkibi canlanmış buldum.” (Y.G., s. 161)
Bayramlar da Tanpınar için ayrı bir nostalji unsuru,
20. asrın bayramları da ayrı bir iç acısıdır. Açıkçası Beş Şehir veya başka bir eserinde Tanpınar, diğer İstanbul yazarları gibi, hazırlıkları, telâşları, merasim ve ritüelleri ile, kültürü ile bayramları uzun uzun anlatmaz. Fakat Beş Şehir’in
İstanbul bahsinin bu çok nostaljiye yer verdiği IV. bölümünün sonunda “geçen bayram” bir “ziyafet artığı”na rastgelişini anlattığı satırlarda eski bayrama dair bir özlem, aslında
daha ziyade yeni bayramların, bayram eğlencelerinin zavallılığına şahit olmaktan gelen üzüntü birden karşımıza çıkar:
“Fatih’ten Beyoğlu’na acele bir iş için geçiyordum. Yeni
açılan caddede, Bozdoğan kemerinin altında otomobil birden
durakladı. Meğer bir bayram arabasına rastlamışız. İlk önce
tanıyamadım. Son derecede zayıf, bütün anatomisi meydanda,
böyle olduğu için belki de bana bitmez tükenmez denecek kadar uzun görünen bir atın güçlükle çektiği tahta bir yük arabasında, kırmızı, yeşil,
pembe, turuncu, gök mavisi entariler giymiş sekiz-on kız çocuğu acayip
bir tango havası tutturmuşlar, kınalı ellerini
çırparak bayram yapıyorlardı. Sümbülî havada daha çiy görünen
alaca kıyafetleri, arabalarının cilâsız tahtası,
atlarının bitmez tükenmez bir uzunlukta bir
lokomotif karikatürüne
benzeyen ve bütün adaleleri meydanda çalışan yapısıyla kıvamKız Kulesi (Hoca Ali Rıza)
sız şarkıları, isteksiz
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neşeleriyle daha ziyade bir hortlak hikâyesinden çıkmışa benziyordu. İçime, biraz dikkatle bakarsam dağılıp toz olacak kadar eski, ölü bir şeyle karşılaştım zannı çöktü. Yol boyunca
bu arabalardan birkaçına daha rastladım. Fakat tecrübenin
tekrarlanması beni onlara bir türlü alıştıramadı. Hatta bayramın cemiyetimiz içinde gerçek bir yeri kalmamış olması da
beni avutamadı.” (s. 28)
“Eski İstanbul bayramları çok başka türlü idi. Bayram
sabahı güneş bile başka türlü, âdeta ruhanî doğardı. Çünkü
eski hayatımızda takvim semavî bir şeydi. Şehir, daha birkaç gün önceden bayrama hazırlanırdı. Eğer gelen şeker bayramı ise bu, sadece bayram yerlerinin hazırlanmasından ibaret kalır, Ramazan’ın hususî hayatı, şenlikleri birdenbire
bayrama çevrilirdi. Dolaplarıyla, atlıkarıncalarıyla gümüş
kırbaçlı Çerkes eğerli pırıl pırıl atlarıyla, bin türlü sürprizleriyle bayram yerleri şehre gündelik hayatından çok başka,
çok renkli bir görünüş verirdi.
Çocuk bu günlerin tek hâkimiydi. Bu gördüğüm bayramla
eski bayramların hiç alâkası yoktu.
Son atlıkarıncayı Kadırga meydanında birkaç yıl evvel
görmüştüm. Çocukluğumuzun bu eski dostları ne kadar yıpranmış, nasıl biçare şeyler olmuştu! Atın kulakları düşmüş,
iki ayağı kırılmıştı. Zürafa bütün zarifliğini kaybetmiş,
uzun boynu âdeta ip gibi incelmişti. Hepsi de zaman mahzeninde bir nevi cüzzama tutulmuş gibi zavallı ve halsizdiler. Uzaktan bana:
- Ya, işte böyleyiz, bir rüyadan artakalmanın sonu budur... der gibi bakıyorlardı. Gözlerimi etraflarındaki kalabalığa çevirdim: Onlar da bir rüyadan artakalmış parçalara
benziyorlardı.
Hayır, İstanbul’a yeni hayat, yeni bayram, yeni eğlence
şekli, yeni zaman lâzım, İstanbul artık bundan böyle ekmeğini çalışarak kazanan bir şehirdir. Her şeyi ona göre düzenlenmelidir.” (s. 28-29)
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Tanpınar Maziperest ya da Nostaljik midir?

Hayır. O sadece devrinin, gününün insanı olmak isteyen, kendi aktüalitesi ve muhitinden ayrılmak, belki de bu
anlamda bir “tecrid”e maruz kalmak istemeyen, fakat güzel
ve asil, mazide ise, hiçbir komplekse ve modaya kapılmadan
o maziye sahip çıkabilen bir sanatkârdır. Tanpınar, maziye
gözü kapalı teslim olmaz, kuru bir hamasete düşmez. Fakat
“Gelenin keyfi için de geçmişe kalkıp söveme”z. Bu yüzden
O’nun, eski kültüre ait bazen hasret, bazen gıpta ile söylediklerini doğru anlamak gerekmektedir.
Bu bölümdeki alıntılarda açıkça görüldüğü üzere Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın İstanbul anlatımlarında Ahmet Rasim’e,
Osman Cemal Kaygılı’ya, Balıkhane Nâzırı Ali Rıza Bey’e,
kısmen Reşat Ekrem’e, Sâmiha Ayverdi’ye benzeyen bir taraf söz konusudur. O da bu yazarlar gibi eski İstanbul’a, yalıları, konakları, Boğaz’ıyla yani aristokrat tarafıyla beraber
sokak aralarındaki mütevazı ev ve hayatlara da özlem duyar.
Zenginle fakirin arasını kapatan, her sınıf, seviye ve meslekten insanı kendi ruhaniyetinde buluşturan Ramazan, bayram, kandil gün ve gecelerini; yetişkinlerin piyasalarını, çocukların oyunlarını, camilerdeki hususî ders ve sohbetleri,
dergâhlardaki bâtınî coşku ve neşveyi, İstanbul’u büsbütün
bir ticaret merkezine çeviren çarşıları, hâsılı bütün bir zevki,
neşesi, hareket ve bereketiyle İstanbul’u, zaman zaman nostaljik denilebilecek bir hassasiyetle yazar. Bu nostaljiyi Beş
Şehir’de olduğu gibi bazen doğrudan kendisi olarak bazen
de her birisine bir sözünü, sesini, tarafını emanet ettiği roman kahramanları ağzından yapar.
Fakat Tanpınar’ın salt bir nostaljinin insanı olduğu asla
söylenemez. O sadece, yeniyi, aktüeli, günü sevmek için mutlaka eskiye düşman olmak lâzım gelmediğini, tarih sevgisi
ve şuuruna sahip olmanın da yeni düşmanlığı demek olmadığını düşünür.
Yazar, tarihi ve tarihî İstanbul’u sever. Eski asırlara, eski
hayata, eski şehre; imanından, itikadından, şahsiyetinden,
medeniyetinden emin; derli-toplu, kafası karışık olmayan,

204

Bir Rüyadan Arta Kalmanın Hüznü:
ESKİ ve YENİ İSTANBUL

eski tabirle “cem’-i hâtır” üzere yaşan eski insanlara özenir
ama onların zamanlarına dönmek, kazanımlarından feragat etmek istemez: Beş Şehir’in son kısmının ilk cümlesinde
konumunu izah eder:
“… Ne kadar çok hatıra ve insan... Niçin Boğaz’ dan ve
İstanbul’ dan bahsederken bütün bu dirilmesi imkânsız şeylerden bahsettim? Niçin geçmiş zaman bizi bir kuyu gibi çekiyor? İyi biliyorum ki aradığım şey bu insanların kendileri
değildir; ne de yaşadıkları devre hasret çekiyorum. Dördüncü
Mehmed’in saltanat kayığının bir masal kuşu gibi altın ve
mücevherden pırıl pırıl, lâcivert suları yırta yırta Kandilli’ye
yanaştığını görmek yahut doğduğum yılların İstanbul’unda
bir Ramazan sergisinde -başımda fes, sırtımda pardösü, bir
elimde kuka tesbih, öbüründe ucu altın saplı baston, ebediyete
Ahmed Rıza Bey’in tasvirlerinden yadigâr kalan çok düzgün
kesilmiş bir sakalla- birbirine karışmış gül yağı, tarçın yağı,
her türlü baharat kokusu içinde dolaşmak, beni ne dereceye
kadar tatmin edebilir? Hatta Kanunî’nin, Sokullu’nun İstanbul’unda bile on dakikadan fazla yaşayamam. Böyle bir
şey için ne kadar kazanca göz yummak, benliğimden ne mühim parçaları kesip atmak lâzım. Süleymaniye’yi yeni yapılmış bir cami olarak görmek, bizim tanıdığımız ve sevdiğimiz
Süleymaniye’yi tıpkı geceleyin Boğaz koylarında uzanan ışıkların suda kurduğu o altın saraylar gibi zaman içinde bize
kadar uzanan bütün bir saltanattan mahrum bırakmaktır.
Biz onun güzelliğini dört asrın tecrübesiyle ve iki ayrı kıymetler dünyası arasında her gün biraz daha keskinleşen benliğimizle başka türlü zenginleşmiş olarak tadıyoruz. Yahya
Kemal’siz, Mallarme’siz Debussy ve Proust’suz bir Süleymaniye veya Kanunî Mersiyesi, hatta onlara o kadar yakın olan
Neşâtî ve Nedîm’in, Hafız Post ile Dede’nin arasından geçerek kendilerine varamayacağımız bir Sinan ve Bâkî tahmin
edebileceğimizden daha çok çıplaktır.” (s. 101-102)
Görüldüğü üzere Tanpınar, güzelliklerini, zarafetlerini,
ruh ve zihin bütünlüklerini çok zaman gıpta ile anlattığı insanların asırlarına gitmeyi asla düşünmez. Böylesi bir tayy-i
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zamanın, kişiliğinden pek çok şeyleri vermek, ondan feragat etmek, zihnen ve ruhen fakirleşmek anlamına geldiğini
bilir. Zaten O’nun için esas olan, bu güzellikleri tecrübe etmek değil, özlemek, düşünmek ve hiçbir zaman tüketemeyip sürekli kendisinde zinde tutmaktır. Bu hâliyle Tanpınar,
daima sevgiliyi görmek isteyen, onun bir bakışına mazhar
olmak için can servetini cömertçe feda edebilen ama “aşkı
öldürür” korkusuyla bu vuslatı da reddeden divan şairine
ne kadar benzer…

ve zihniyet ayrılıkları yüzünden ancak bayramdan bayrama
yüzlerini görmeye razı olduğumuz ihtiyar akrabalar gibi zaman zaman yanlarına uğramakla kalacaktık. Heyhat ki yaldızlı tavandan, gümüş eşyadan ve geçmiş zaman hatırasından çok çabuk bıkılıyor. Hayır, muhakkak ki bu eski şeyleri
kendileri için sevmiyoruz. Bizi onlara doğru çeken, bıraktıkları boşluğun kendisidir. Ortada izi bulunsun veya bulunmasın, içimizdeki didişmede kayıp olduğunu sandığımız bir tarafımızı onlarda arıyoruz.” (s. 102)

Boğaz

Sadabad Köşkü (Kâğıthane)

Mazi karşısındaki tutumunu izaha şu satırlarla devam
etmektedir:
“Hayır, aradığım şey ne onlar, ne de zamanlarıdır.
Boğaz’ın mazisi belki de aradıklarımızı yerlerinde bulamadığımız için bizi öbürlerinden daha fazla çekiyor. Onlar,
bütün o Neşatâbâdlar, Hümâyûnâbâdlar, Ferahâbâdlar, Kandilli sarayları, XVII. asırdan beri iki sahil boyunca açık kalmış bir mücevher kutusu gibi parıldadığını tahayyül ettiğimiz
ve bizim ancak batmakta olan bir güneşin son ışığına şahit
olabildiğimiz yalılar bugün ortada olsa idiler, belki kendimizi daha başka türlü zengin bulacaktık; fakat hiçbir zaman
yokluklarının bizde uyandırdığı duyguyu tatmayacaktık; nesil

Asıl olan, Tanpınar’ın içindeki, söndürmemeye çalışması gereken hasrettir. Zira bu hasret yazara yaşadığını hatırlatır, onu canlı ve zinde tutar. Şiire ve yazıya sevk eder:
“Merkez Efendi hayatta iken olsa olsa onun bir dervişi
olabilirdim. Yahut da onlardan yolum ayrılır, mücadele eder
veya sadece lakayt kalırdım. Şimdi ise onu ve emsalini başka
bir gözle görüyorum. Hepsi idealin serhaddinde susmuş bu insanların hikmetinde kaybolmuş bir dünyayı arıyorum. İstediğime onlarla erişemeyince şiire, yazıya dönüyorum. Onu musikînin kadehinden istiyorum; kadeh boşalıyor, susuzluğum
olduğu gibi kalıyor; çünkü sanat da aşk gibidir, kandırmaz,
susatır. Ben seraptan seraba koşuyorum. Her başına koştuğum
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pınarda muammalı çehreler bana uzanıyor; bilmediğim, seslerini tanımadığım dudaklar benimle bitmez tükenmez işaretlerle konuşuyorlar, fakat hiçbirinin dediğini anlamıyorum;
ruhum dudaklarından ayrılır ayrılmaz hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. Belki onlar da bana kendi tecrübelerinden,
her adımda karşılarına çıkan sert duvarlardan bahsediyorlar; “Biz de senin gibiydik, diyorlar, hiçbir suale cevap alamazsın. Asıl olan içindeki hasrettir; onu söndürmemeye çalış.”
Ve onun eski bir ocak gibi daima uyanık bulunması için kâh
Ferahfeza Peşrevi’ni veya Acemaşiran Yürük Semâîsi’ni, kâh
Süleymaniye’nin beyaz fecir gemisini, kâh Karacaahmed’in
serviliklerini karşıma çıkarıyorlar; Şerefâbâd’ın kırık mermer havuzlarına benzeyen bir yığın adı, bu hazır kalıpları
içimdeki hasretle doldurayım diye bana uzatıyorlar.” (s. 103)
Tam bir
Hayâliyle tesellâdır gönül meyl-i visâl etmez
Gönülden taşra bir yâr olduğun âşık hayâl etmez
psikolojisidir bu.

Sonsöz

İnsan eli, zevki, tercihi ve donanımıyla ortaya çıkan, daha
çok toplumsal bir inşa ve imar kabiliyetinin ürünü olan şehir olgusunun, özellikle şehirleşmenin ve şehirliliğin “medeniyet”le, medenî olmakla ilgisi artık izah ve ispata ihtiyaç duymayan bir kabuldür. Zira medeniyet denilen, hayatı
seviyeli, estetik ve pratik şekilde yaşama ve yaşatma kabiliyeti, sosyal bir uzlaşma ve organizasyon hâlini önce şehirde
alır. Şehirler, bir dine, milliyete ve estetiğe yani kültüre sahip olan cemiyetlerin, Allah, insan, tabiat ve sanat algılarının, hayatı hangi hadlerde, nasıl yaşadıklarının en iyi aksettiği aynalardır. Evet, şehir bir tercih ve terkiptir. Bu tercihin
sebeplerini ve terkibin unsurlarını anlamaksa bir kültürü
çözmek demektir.
Şiir ve bir kısım hikâyeleri hâriç fiktif veya değil, diğer
bütün eserlerinde Türk cemiyetinin geçirdiği safhaları inceleyen, bugünkü Türkiye’nin hangi şartların, fikirlerin ve
hadiselerin ürünü olduğunu irdeleyen, tartışan ve sorgulayan Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk yazı ve kitaplarından
sonuncusuna kadar İmparatorluğun ve onun enkazından
doğan Türkiye’nin ruhunu “şehirler” ekseninde aramış, İstanbul başta olmak üzere mâzisi, macerası, ruhu ve kişiliği
olan şehirler üzerinde düşünmüştür. Romanlarının pek çoğunu da bu şehir dikkatleriyle “kültür-değişim-estetik-millî
hafıza-geçmişle hesaplaşma, buluşma ve barışma” temleri etrafında kurgulamıştır. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler,
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Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve yarım kalan Aydaki
Kadın, Tanpınar’ın, vak’aları İstanbul’da geçen, insanları İstanbul’da yaşayan romanlarıdır. Roman, insan tabiatını ve
davranışı anlamak, çözümlemek veya tartışmak demekse de
bireyi, ailesi, muhiti ve içinde yaşadığı cemiyetle beraber irdelediğinde yani zarfla mazrufu, iç âlemle dış yapıyı beraberce
ele aldığında amacına ve başarıya ulaşan bir türdür. Dolayısıyla bir insanı “mekân”la bütünleştirmek, mekân içinde ve
üzerinde incelemek romancının hem kozu hem de görevidir. Tanpınar da insanın mecburu hatta mahkûmu olduğu
iki kuvveti, mekân ve zamanı çokça irdelemiş, vurgulamak
ve derinlik katmak istediği bir his ya da fikri, eserlerinde
çok defa bu iki unsur üzerinden belirlemiştir.
Konya, Bursa, Edirne gibi eski ve İstanbul gibi zirve başkentler, bu mânâda Tanpınar gibi estetikten ve sanatın ferdî
tarafından feragat etmeksizin; beşerî duyguları, toplumsal
fikir ve ideallerin içinde eritmeksizin, tersten bir ifadeyle
insanı cemiyet hatta bütün beşeriyetle beraber ele alan bir
yazara ufuk açıcı ilhamlar vermişlerdir. Kısa süreliğine de
olsa yaşadığı Erzurum, Konya, Ankara; defalarca ziyaret
ettiği Bursa ve estetiğinin bel kemiğini oluşturan İstanbul,
Tanpınar’ın, dolayısıyla da Türk Edebiyatı’nın Beş Şehir’ini
oluşturmuştur. Bu kitapta işte yazarın Beş Şehir başta olmak
üzere deneme ve makalelerinde, ayrıca romanlarındaki İstanbul hassasiyeti ve dikkatleri üzerinde durulmuştur.
Bir defa Türk-İslâm estetiğinin ve medeniyetinin aynası
ve zirvesi olan, tabiatla insan zevki ve iradesinin en güzel
nasıl buluşabileceğini, insan elinin tabiata yani Yaratıcı’nın
eserine saygısızlık etmeksizin neler yapabileceğini örnekleyen İstanbul, Tanpınar’ın gözdesidir. Boğazı, surları, çarşıları, mabetleri, çeşmeleri vs. ile bir insanı fert olarak da bir
milletin ve medeniyetin mensubu olarak da kucaklayıp tatmin eden, neresinden bakılırsa oradan farklı bir çehreye bürünen İstanbul, Tanpınar’ın vazgeçilmez ilham kaynağıdır.
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Yukarıda da belirtildiği gibi O, kurmak istediği dünyanın
tohumunu İstanbul’da(n) atmıştır.
Huzur’da, sözünü rahatlıkla emanet edebileceği bir kahramanına “İstanbul’u tanımadıkça kendimizi bulamayız” dedirten, İstanbul’un, “bizim hakikî ruh mimarımız” olduğunu
düşünen yani bu şehri bir sonuç olduğu kadar bir sebep, yapıcı, yaratıcı, şekillendirici, belirleyici bir kuvvet olarak gören yazar, (bir bölümünün adı “Şehir” olan, şehirle ilgili
dikkatlerinin toplu hâle neşredildiği Yaşadığım Gibi’nin
bir yerinde “İstanbul işte budur. Nereye bakarsak bakalım,
hangi ufuklara hasret çekersek çekelim, biz İstanbul’ da ve İstanbul’ la göreceğiz” der) Yahya Kemal’den aldığı bir terbiye
ve metotla kültürü şehirde, tarihte yani millî hafızada aramış; aradıklarını da en iyi ve en çok İstanbul’da bulmuştur.
Tanpınar’da “sevgi” kelimesi etrafında birleşen, “hayatımızda
kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı
beslenen iştiyak”tan doğan Beş Şehir ise bir nostalji yumağı
olmaktan çok maziyle bir hesaplaşma ve buluşma tecrübesidir. Bu benzersiz kitapta bazen çok enfüsîleşen Tanpınar,
sözlerinin bir geçmiş fantezisi olmasını ustalıkla engeller ve
özellikle İstanbul bahsinde, değişimin, maziyi red ve inkâr
modalarının hızlandığı bir süreçte, bir aydının şehre nasıl
bakması ve şehirde ne araması gerektiğini, bir estetin bir
şehri nasıl yaşadığını, bir şehrin bir yazarı nasıl inşa ettiğini
örnekler. Tanpınar’ın, diğer eserlerinde de akislerini ve benzerlerini çok rahat bulabileceğimiz İstanbul dikkat ve felsefeleri, Beş Şehir’de tekâsüf ve tekâmül eder. Böylece dinî
ve sivil mimarîsi, musikisi, lehçesi, damak zevki, giyim-kuşam biçimleri, tabiatı, özellikle Boğaz’ı ile ortaya bir İstanbul şehrâyini çıkar. Hakikaten Tanpınar, çok defa yalnız
kendisine has ağaçları, çiçekleri ve deniziyle, kısaca tabiî
zenginlikleriyle önemsediği ve yazdığı İstanbul’un, asırların örsünde dövülmüş ve arka arkaya gelen nesillerin zevk,
iman ve sanatlarıyla oluştuğunu defaatle vurgulamakla beraber asla çiğ bir nostaljiye ve mazi-perestliğe düşmemiş,
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maziyi daha çok bugünü yapan ve doğuran, aynı zamanda
bugünün bakışıyla anlamlanan bir alan olarak görmüştür.
Nitekim yukarıda belirttiğimiz gibi geriye dönmeyi, hatıralarını ve maceralarını anlattığı insanların arasına karışmayı
yani gününden vazgeçmeyi hiç düşünmediğini, meselâ Süleymaniye’yi Yahya Kemal’in meşhur manzumesinin verdiği
ilham ve zevkten mahrum olarak görmek istemediğini vurgular. Çünkü O’na göre asıl olan, asıl güzel olan özlemek
ve hasrettir, insanın en büyük motivasyon aracı da aramak
ve hatırlamaktır.
Beş Şehir’in İstanbul bahsi, Türkiye’nin, dolayısıyla Tanpınar’ın asıl problemlerinden olan Doğu-Batı, daha doğrusu
Batılılaşma, yazarın tabiriyle “bir medeniyetten öbürüne
geçme” konusunun da zaman zaman bir hatıra ve sohbet
havasında tartışıldığı kısımdır. Zira devlet, toplum ve birey, bu başkalaşmayı, değişmeyi önce İstanbul’da idrak etmiş, zevk değişimi ve inkırazı kendisini en önce İstanbul’da
göstermiş, meselâ yeni ve modern mimarî, eski mimarînin
heybeti, azameti ve zarafeti karşısında ilk bozgunlarını burada yaşamıştır. Bu yüzden yazar, eserinin bu kısmında klâsik Osmanlı mimarîsini de uzun uzun tartışmış, Sinan gibi
bir dehayı yetiştiren kültürün aslında “inşa değil ibadet ettiğini”, küçüklü-büyüklü bu mimarî şaheserlerin basit bir
şöhret ve sanat kayısıyla değil, manevî bir zindelikle vücuda
geldiğini, eğlenmeyi de çok iyi bilen fakat en geniş mânâsıyla ibadeti bir vecde, zevke ve estetiğe bürüyen insanlar
tarafından oluşturulduğunu söyler. İstanbul denen “terkip
mucizesini” biraz da mimarîde arar ve bulur.
Bütün bu dikkatler arasında Tanpınar’ın, şehir mimarîsi
ve peyzajı hakkında konuşurken bir sanat ırkçılığına düşmediğini, üstadı Yahya Kemal ve genel mânâda cedleri gibi
“emperyal” düşündüğünü vurgulamak gerekmektedir. Tanpınar, Anadolu, İstanbul ve Rumeli topraklarında vücuda
getirilen medeniyetten, medeniyetin çok bariz şekilde tecelli
ve tezahür ettiği mimarîden bahsederken, bu toprakların
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eski sâkinlerinin eserlerine de daima saygı ile yaklaşır. Asıl
yapıcılığın mevcudu korumakla başlayacağını düşünen yazar, Yaşadığım Gibi’nin bir yerinde “Bir şehirde hatıralar ve
tarih yalnız kitaplarda yaşarsa, o şehir kendi zamanlarını
kaybetmiş demektir. Çünkü asıl canlı hatıralar, zamanla
kutsîlik kazanmış, tılsımın usta eli dokunduğu için canlanmış, ruh sahibi olmuş maddenin taşıdığı hatıralardır” diyecek kadar vizyon sahibidir. O, fetihten çok kısa bir zaman
sonra İstanbul’a yeni bir çehre veren, fakat bu hamleyi, eskiyi yıkmak ve unutturmak şeklinde değil, şehrin, iklimin
ve malzemenin gerektirdiği oranda onu yeni bir iman, yeni
bir zevk ve estetikle devam ettirme suretiyle yapan Fâtih’i
çok iyi anlamıştır. Sadece İstanbul değil, fethedilen hemen
her yerde geleneğe ve şehre aynı saygıyı gösteren, yıkan değil
fakat en fazla “dönüştüren” nesillerin endişesini taşımıştır.
Bu yüzden Tanpınar’ın şehir dikkatlerinin çoğunda, Müslüman-Türk’ün eski medeniyetler ve mensupları karşısındaki
kompleksiz ve kendinden emin tavrı karşımıza çıkar. Tanpınar’ın kültür, sanat ve medeniyet bahislerindeki meşhur
“devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” formülü,
belki de en çok şehir ve mimarî için geçerlidir.
Yazarın, Beş Şehir’de dikkat çektiği çok mühim bir diğer mesele de, modern nesillerin tarihe ve tarihî kişiliklere
olan bakışlarının ne kadar “sakat” olduğudur. Zira yazara
göre eskiler, kendilerine göre tarih olanlara veya tarihte kalanlara, eğer, din, millet ve memleket adına “iyi işler” yapmışlarsa hüsn-i nazarla, yüceltici şekilde, sevmek ve beğenmek için bakmışlardır. Hâlbuki bugünün asrî insanı “ fetih
tarihini Garplılardan okumakta, Fatih’in hayatında aksaklıklar aramakta”dır. Bu farklılığa dair yaptığı bu tespitle
Tanpınar, bazı şahıs veya meselelere çok saf, samimî ve tabiî şekilde bakmak gerektiğini, “akıl ve tenkit” odaklı yaklaşımların, spekülâsyon, kafa karışıklığı ve kalp huzursuzluğundan ya da itminansızlıktan başka bir şey getirmediğini
vurgulamak ister gibidir. Manevî ve uhrevî bir hayatı olan,
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yaşadığı şehri de kendi hayatı ve gayeleri etrafında şekillendiren, mâzisi ve ölüleriyle yaşayan Ortaçağ insanına; inanan,
inandığını yaşayan ve yaşama imkânı bulan İstanbul Müslümanına imrenen modern bir zihin vardır burada. Unutmayalım ki Tanpınar, bir radyo konuşmasında Yahya Kemal
için kullandığı tabirle “bir kültürü şahsî bir macera gibi yaşayan, yaşamak isteyen adamdır.” Diğer eserleri gibi Beş Şehir’in önemi ve değeri de buradan yani Tanpınar’ın “nesli
ve cinsi” adına konuşmasından gelir.
Burada söz yine Yahya Kemal’e gelmişken: Kendi Gök
Kubbemiz şairi, Karaçi’den gönderdiği bir mektupta aziz
dostu ve müstakbel editörü Nihad Sami’yi “Vatanı ve milliyetimizi sevmekten fazla bir meziyetiniz var: Sevmeği biliyorsunuz, bilerek sevmek dersini veriyorsunuz” şeklinde över.
Bizce bu sözlerin bir diğer muhatabı da Tanpınar olmalıdır.
Zira O’nun İstanbul sevgisi asla özenilmiş, ezberlenmiş, taklit ve şuursuz bir sevgi değildir. Tanpınar, evet, çok okuyan,
çok kıyaslayan, çok şey bilen insandır. Fakat bu okumalar,
O’nun gerçek bir şahsiyet, üslûp ve estetik oluşturmasını engellememiştir. Tanpınar bu sayede sevmeyi öğrenmiş, bize
de neyi, nasıl ve ne ölçüde sevmek gerektiğini, neyin sevilmeye değer olduğunu, bilerek ve idrakine vararak sevmenin ne anlama geldiğini öğretmiştir. Dolayısıyla O’nun İstanbul’la ilgili cümlelerinde isimleri geçen ve eserleri anılan
yerli-yabancı yazarlar, şairler, seyyahlar ve bilim adamlarından yapılan alıntılar, bu derinlikli İstanbul tespit ve tahlillerinin kaynağını verirse de Tanpınar’ın özgünlük ve orijinalliğine halel getirmezler. Tanpınar okuyan, öğrenen fakat
kendi tabiriyle “evolve” eden adamdır ve daima kendisi olan
bir yazardır. Bu “kendilik” durumu, O’nun benzersiz tespit,
terkip ve tahlil becerisi kadar “üslûbunda” yani ortak dile
vurduğu şahsî damgada yatar. Beş Şehir’i biraz da diğer şehir monografileri veya anlatılarından ayıran şey de bu üslûptur. Zira kaybedilen savaşlar, millî ve dinî izzet-i nefsin
aldığı yaralar, neticede İmparatorluğun yıkılması, bunun
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enkazından yeni ve taze fakat ayakları üzerinde durması
zaman alan ve çeşitli değerleri feda etmek zorunda kalarak
kendisini ispat gayesi güden bir devletin kurulması, pek çok
yazarı eskiye ve geçmişe götürmüş, artık yaşayamadığı fakat özlediği hayat hakkında “hatıra ve şehir” yazıları yazmaya itmiştir. Yine Tanpınar’ın deyimiyle “Bir rüyadan arta
kalmanın hüznünü duyan” bu yazarlar, Cumhuriyet’in ilk
hatta ilerleyen yıllarında İstanbul’a dönmüşler, eski İstanbul’un renk ve zevklerini anlatan onlarca eserden oluşan bir
yekûn vücuda getirmişlerdir. Her biri kendi çerçevesinde değerli olan, bugün de zevkle okunan bu kalabalık külliyatın
müellifleri içerisinde Türkçe’yi en zevkli, revnaklı ve ustalıklı kullananlardandır Tanpınar. Bu mânâda estetik duyarlılık, dikkatli bir bakış, terkip, temyiz, tespit ve tahlil kudreti, böylesine selis ve nefis bir Türkçeyle ifadesini bulunca
İstanbul da asıl anlamına kavuşmuş olmaktadır.1

1

Bu “Sonuç”, Almanya’da neşredilen Sabah Ülkesi dergisinin Nisan 2015
tarihli 43. sayısında neşredilen “Tanpınar ve İstanbul” başlıklı denemenin gözden geçirilmiş ve güncellenmiş hâlidir. [M.S.]
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