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AYVERDİ, İlhan

Eser le ri’ni ha zır lar ken İl han Ha nım onun-

la bir lik te Ana do lu ve Ru me li’yi ge ze rek 

ça lış ma la rı na fii len ka tıl dı. 1966-1982 

ara sın da İs tan bul Türk Ka dın la rı Kül tür 

Der ne ği baş kan lı ğı nı yü rüt tü. 1971’de 

Kub be al tı Ce mi ye ti’nin ku rul ma sın da ve 

ar dın dan fa ali yet le rin de baş kan sı fa tıy la 

ak tif rol oy na dı. 1978’de Kub be al tı Aka-

de mi si Kül tür ve Sa nat Vak fı adıy la ye ni 

bir sta tü ka za nan bu ku rum da ve fa tı na 

ka dar baş kan lık yap tı.

İl han Ay ver di 1971’de, ye ni bir Türk çe 

söz lü k hazırlanmasının ih ti yaç ha li ne gel-

di ği dü şün ce siy le Ni had Sâmi Ba nar lı ve 

Fa ruk Kad ri Ti mur taş ile birlikte te şeb-

bü se geç ti. Üni ver si te den ba zı ho ca la rın 

ka tı lı mıy la yak la şık dört yıl süren ça lış ma-

lar ya pıl dı, yüz ler ce eser ta ra na rak ör nek 

için fiş ler ha zır lan dı. Ay ver di bu aşa ma da 

söz lü ğün sa de ce idarî ve malî so rum lu-

luk la rı nı yük len miş ti. An cak söz lü ğü ya-

za cak ho ca lar la ve rim li bir ça lış ma dü ze ni 

ku ru la ma dı ğın dan iş ak sa dı. Top la nan 

mal ze me nin de ğer len di ril me si ve lu ga-

tın ya zıl ma sı için 1976 yı lın dan iti ba ren 

İl han Ay ver di ya zım işi ni biz zat üze ri ne 

al dı. Baş lar da bir sü re Ay ver di’ye yar dım cı 

olan ho ca gru bu zamanla da ğıl dı ve iç le-

rin den yal nız Ah met To pa loğ lu söz lü ğün 

bi ti mi ne ka dar ken di si ne yar dım et me ye 

de vam et ti. İl han Ha nım ça lış ma la rı nı bü-

yük bir gay ret ve azim le sür dü rü yor du. 

2004 yı lın da sağ lı ğı nın iyi ce bo zul ma sı 

üze ri ne To pa loğ lu ça lış ma yı sür dü re rek 

ek sik ka lan bö lüm le ri ta mam la dı ve söz-

lü ğe son şeklini verdi. Böy le ce Ay ver di’nin 

ya zı mı na otuz yı la ya kın bir za man ver di ği 

Mi sal li Bü yük Türk çe Söz lük’ün te li fi 

bit miş ol du ve 2005 yı lın da ya yım lan dı. 

6 Ka sım 2009 ta ri hin de ve fat eden İl han 

Ay ver di, Mer kez Efen di Ca mii av lu sun da 

Ke nan Rifâî ve Sa mi ha Ay ver di’nin med-

fun ol du ğu hazîre de eşi nin ya nın da top-

ra ğa ve ril di.

Mi sal li Bü yük Türk çe Söz lük 60.000’-

den çok mad de, yak la şık 35.000 de yim ve 

100.000 ci va rın da mi sal ih ti va et mek te dir. 

2004; Cen giz Ayt ma tov (ed. Ra ma zan Kork maz), 
An ka ra 2009; Cen giz Ayt ma tov: Te ma tik İn ce le-
me ler (ed. Or han Söy le mez), An ka ra 2010; Svat 

Sou cek, “Cen giz Ayt ma tov’un Eser le rin de Mil li 
Renk ve İki dil li lik” (trc. Or han Söy le mez), Türk 
Leh çe le ri ve Ede bi ya tı Der gi si, sy. 10, An ka ra 
1996, s. 7-40; Ra ma zan Kork maz, “Ayt ma tov 
An la tı la rın da Aş kın Eriş ti ri ci ve Dö nüş tü rü cü Gü-
cü”, Bi lig, sy. 46, An ka ra 2008, s. 1-8; Ay şe Yıl-

maz Bal kan, “Ha yat tan Ese re Cen giz Ayt ma tov”, 
Tur kish Studi es, VI II/9 (2013), s. 2621-2628.

ÿÂlim Kah ra man

– —AYVERDİ, İlhan
(1926-2009)

Türkçe sözlük hazırlayan
edebiyat öğretmeni.˜ ™

24 Ekim 1926’da Ma ni sa Ak hi sar’da 

doğ du. Ba ba sı Mu rat Bey’in ai le si Da ğıs-

tan lı dır, an ne si Pâki ze Ha nım’ın ai le si Se-

rez eş ra fın dan olup Dok sa nüç Har bi es na-

sın da ön ce Bur sa’ya, ar dın dan  Öde miş’e 

yer leş miş tir. Millî Mü ca de le yıl la rın da ba zı 

ya rar lık lar gös ter di ğin den ken di sine İs tik-

lâl ma dal ya sı ve ri len Mu rat Bey’in 1934’ te 

ölü mü üze ri ne İl han Ay ver di dört kar de-

şiy le bir lik te ye tim kal dı. İlk ve or ta öğ re-

ni mi ni Ak hi sar’da ta mam la dık tan son ra 

İz mir Ka ra taş Kız Li se si’nden me zun ol du 

(1943). Ay nı yıl gir di ği İs tan bul Üni ver si-

te si Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede-

bi ya tı Bö lü mü’nü bi ti rin ce (1949) sı ra sıy la 

Ana rat hi gut yun Er me ni Or taoku lu, Ga la-

ta sa ray Li se si, Zog raf yon Rum Lise si, Sa-

int-Jo seph ve Sa int Mic hel Fran sız lise le-

rin de Türk çe-ede bi yat, 1960’ta Ça pa Eği-

tim Ens ti tü sü’nde ede bi yat öğret men li ği 

yap tı. Öğ ren ci le ri ne Türk çe sev gi si ya nın da 

millî ve mânevî de ğer le ri aşı la ma ya çalış tı. 

1960’ta ken di is te ğiy le mes le ğinden ay-

rıl dı.

Üni ver si te de ta le be iken İs tan bul Maa-

rif Mü dür lü ğü’nde ça lış ma ya baş la yan 

Ay ver di’nin bu ra da Ke nan Rifâî’nin ta le-

be le rin den Meh met Ör te noğ lu ile ta nış-

ma sı ha ya tın da bir dö nüm nok ta sı teş kil 

et ti ve onun ta sav vuf soh bet le ri ni yıl lar ca 

din le me imkânı bul du, Ör te noğ lu va sı ta-

sıy la Sa mi ha Ay ver di ile de ta nış tı. Ke nan 

Rifâî’yi muh te me len 1949 yı lın da ta nı dı 

ve ta le be le ri ara sı na gir di. 1959’da Mi mar 

Ek rem Hak kı Ay ver di ile ev le nin ce ken di si-

ni bir kül tür dün ya sı için de bul du. Sa mi ha 

ve Ek rem Hak kı Ay ver di kar deş le rin ce mi-

yet ve kül tür ça lış ma la rı na ka tıl dı. Fa tih 

sem tin de ki ev le ri çe şit li kül tür fa ali yet le-

ri nin mer ke zi ha li ne gel di. Ek rem Hak kı 

Bey 1966-1974 yıl la rı ara sın da Os man lı 

Mî‘mârîsin de Fâtih Dev ri ad lı ese ri ni 

ve 1976’da Av ru pa’da Os man lı Mi‘mârî 

or ta mı na ak ta rı lır. 18. Too lor Ku la gan-

da (Dağ lar Dev ril di ğin de / Ebe dî Ni şan lı, 
2007). De ği şen dün ya şart la rı, her şe yi ni 

sa tı şa sun muş in san lı ğın tra jik du ru mu, 

kü re sel leş me nin do ğur du ğu prob lem ler, 

mânevî fa kir lik ve kir li lik ese rin te ma la rı 

ara sın da dır.

Ti yat ro: 1. Fud zi ya ma da gı Ka tır 

Tün (Fu ji Da ğı nın Zir ve si, 1975). Mü el li-

fin Kal tay Mu ham med ca nov’la be ra ber 

yaz dı ğı eser, bir te pe de bu lu şan es ki 

dost la rın bir bi riy le ve ba zı olay lar la il gi li 

za af la rı nı iti raf et me le ri çev re sin de ge-

li şir. 2. Noç Vos po mi nanny o Sok ra te 

(Sok rat’ı An ma Ge ce si, 2000). Muh tar Şa-

ha nov’la bir lik te ya zı lan oyun da kır sof ra-

sın da bir ara ya ge len dost la rın ça ğın ba zı 

prob lem le ri ni geç mi şe de gi de rek or ta ya 

koymala rı anla tı lır. Ay rı ca ya za rın Yüz Yü-

ze, Ce mi le, İlk Öğ ret men, Top rak Ana 

ad lı hi kâ ye le ri sah ne ye de uyar lan mış tır. 

Hâtı ra / Sohbet : Küz Ba sın da gı An şı nın 

Za rı (Kuz Ba şın da Av cı nın Çığ lı ğı, 1997), 
Kind he it in Kir gi si en (Ço cuk lu ğum, 
Zü rich 1998; Uzun yıl lar Ayt ma tov’un ter-
cü man lı ğı nı ya pan Fri ed rich Hit zer, onun 
ço cuk luk yıl la rı na ait hâtı ra la rı nı der le-
yip Al man ca ola rak neş ret miş, eser da ha 
son ra Rus ça ve Kır gız ca’ya çev ril miş tir). 
Dü şün ce: Ma nas Ata nın Ak Kar-Kök 

Mu zu (sa vaş yıl la rı nı ko nu alan sos yal 
ve si ya sal içe rik li bir eser dir), Car Bu yun-

da Boz dop Tur ğan An çı nın İyi (Ja pon 
fi lo zo fu Day sa ku İke da ile bir lik te ha zır la-
nan eser de fel sefî ve sos yo po li tik ko nu lar 
iş le nir). Ayt ma tov’un eser le ri baş ta Fran-

sız ca, Al man ca ve İn gi liz ce ol mak üze re 

150’den faz la di le çev ri le rek de fa lar ca 

ba sıl mış, bir çok hikâye ve ro ma nı fil me 

çe kil miş tir. Ya zar 1960’lı yıl lar dan iti ba-

ren Tür ki ye’de de ta nın ma ya baş lan mış, 

za man la eser le ri nin ta ma mı na ya kı nı ve 

bir kıs mı bir kaç de fa ol mak üze re Tür ki ye 

Türk çe si’ne ak ta rıl mış tır. 1977’de “Sel vi 

Boy lum Al Yaz ma lım” Atıf Yıl maz ta ra fın-

dan fil me alın mış tır.
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ye ni ne sil le re ak ta rıl ma sın da önem li kat-

kı la rı olan mûsi ki, hat ve tez hip kurs la-

rı nın açıl ma sı nı sağ la dı. Dinî ha yatla ilgili 

uygulamaların unu tul mama sı ve gün lük 

ya şa yı şa ge çi ril me si, bun lar ara sın da ço-

cuk if tar la rı, isim koy ma, âmin ala yı, dinî 

nikâh gi bi me ra sim le rin ken di çev re sin den 

baş la ya rak yay gın laş tı rıl ma sı nı teş vik etti. 

Ken di si ne ge len bü tün mek tup la rı ce vap-

lan dır dı ğı bi li nen Sa mi ha Ay ver di’nin si ya-

set, eği tim, kül tür, dil konusu ve top lum 

ahlâkı gi bi Tür ki ye’nin bir çok mese le si ne 

dair dönemin baş ba kan la rı ile ba kan la rı-

na, par ti ve be le di ye baş kan la rı na yaz dı ğı 

mek tup lar bu konudaki hassa si ye ti ni gös-

ter mek te dir (mek tup la rın bü yük bir kıs mı 
İs met Bi nark ta ra fın dan Sa mi ha Ay ver-
di’nin Mek tup la rı adıy la ya yım lanmış tır 
[İs tan bul 2002]). Sa mi ha Ay ver di, Bal kan-

lar’ın ve Av ru pa’nın pek çok şeh ri ni gez-

di. 1980’de Lib ya hü kü me ti nin des te ğiy le 

İs pan ya’nın Se vil la şeh rin de dü zen le nen 

İslâm Kon fe ran sı için ha zır lık top lan tı sı na 

bir teb liğ le ka tıl dı. Bu ge zi le ri ni ve in ti ba-

la rı nı Yer yü zün de Bir kaç Adım ad lı ese-

rin de an lat tı (1984). Mi mar lık ta ri hi araş-

tır ma cı sı Ek rem Hak kı Ay ver di’nin kar de-

şi olan ve Tür ki ye Millî Kül tür Vakfı, Türk 

Ede bi ya tı Vak fı, Ai le Araş tır ma la rı Ku ru-

mu, Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği gi bi bir çok 

ku ru luş ta ra fın dan ken di si ne ödül ve ri len 

Sa mi ha Ay ver di 22 Mart 1993’te Fa tih’te ki 

evin de ve fat et ti; ra ma zan bay ra mı nın ilk 

gü nü ne rast la yan 24 Mart’ta Mer ke ze fen-

di Kab ris ta nı’nda top ra ğa ve ril di.

Ya yın dün ya sı na geç gir mek le be ra ber 

Sa mi ha Ay ver di’nin ve rim li bir ya zı haya tı 

ol muş tur. İlk ro ma nı Aşk Bu dur’u (1938) 
otuz üç ya şın da iken çı kar mış, da ha son-

ra ar ka ar ka ya bir hikâye ki ta bıy la ye di 

ro man ya yım la mış tır. O yıl lar da Ne cip 

Fazı l Kı sa kü rek, Re fi Ce vat Ulu nay ve Adi-

le Ayda gi bi ya zar lar bu eser ler hak kın-

da övü cü ya zı lar yazmıştır. Son ro ma nı 

Mesih pa şa İma mı’nın (1948) ar dın dan 

ro man yaz ma yı bı ra kan Ay ver di’nin men-

sur şiir, de ne me, hâtı ra ya zı la rı ya nın da 

fikrî, iç ti maî ve ta rihî ko nu lar da çok sa yı da 

eseri bu lun mak ta dır. “Ema net” baş lı ğı nı 

ta şı yan men sur şi ir tar zın da ki ilk ya zı sı 

28 Ha zi ran 1946 ta rih li Bü yük Do ğu’da 

çık mış, da ha son ra ölü mü ne ka dar Türk 

Yur du, Re sim li İs tan bul Haf ta sı, Anıt, 

Ha va dis, Türk Ka dı nı, Ter cü man, Türk 

Ede bi ya tı, Kub be al tı Aka de mi Mec-

mu ası gi bi ga ze te ve der gi ler de ya zı la rı 

ya yım lan mış tır.

Sa mi ha Ay ver di’nin ya zı la rın da ol du ğu 

gi bi ro man ve hikâye le rin de de an la tım 

tek ni ği ni me se le yap ma dı ğı, buna karşılık 

tah si li ne özel ola rak de vam et ti, iyi de re-

ce de Fran sız ca öğ ren di, ke man ders le ri 

al dı. Öğ ren me is te ği ni etkileyen zen gin 

bir kü tüp ha ne nin eli nin al tın da bu lun ma sı 

onun bil gi ve kül tü rü nün ge liş me sin de bü-

yük rol oy na dı. He nüz on iki ya şın da iken 

ba ba sı nın kü tüp ha ne sin de ki bazı eser le ri 

okumuştu. On do kuz ya şın da ev len di ril-

diy se de ru hen ve fik ren an la şa ma dı ğı 

eşin den bir kız ço cu ğu dün ya ya ge tir dik-

ten son ra ay rıl dı. Kü çük ya şın dan iti ba-

ren ba ba sıy la be ra ber ka tıl dı ğı selâmlık 

soh bet le ri sa ye sin de dö ne min önem li 

şah si yet le riy le ta nış ma sı, bu soh bet ler de 

edin di ği bil gi ve kül tür bi ri ki mi Ay ver di’nin 

öğ ren me ye he ves li ka rak te ri ni bes le di ve 

kuv vet li hâfı za sı nın yar dı mıy la eser le ri ne 

mal ze me kay na ğı teşkil etti. Sul tan Re-

şad ile Sul tan Vah ded din dönemlerini, II. 

Meş ru ti yet ile İt ti hat ve Te rak kî zamanını, 

Bal kan muharebeleri, I. Dün ya ve İs tiklâl 

sa vaş la rını,  Cum hu ri yet devrini id rak 

eden ya zar bu yıl la ra ait müşahedeleri-

ni, in ti ba la rı nı ve bilhassa top lu mun kay-

bet ti ği de ğer le ri eser le ri ne ge niş bi çim-

de yan sıt tı. Ha ya tın da asıl ye tiş ti ri ci ro lü 

olan rehber ise an ne si va sı ta sıy la in ti sap 

et ti ği Hır ka işe rif Üm mü Ke nan Dergâhı 

post ni şi ni Ke nan Rifâî (Bü yü kak soy) oldu. 

Ku ze ni rûhi yat mu al li mi ve ya zar Se mi ha 

Ce mal’in genç yaş ta ölü mü üze ri ne Ke nan 

Rifâî, “Onun ye ri ne sen ya za cak sın” di ye-

rek Sa mi ha Ay ver di’yi teş vik etti, böy le ce 

dün ya görü şü nün ge liş me sin de ve bir çok 

ese rin ya zıl ma sın da önem li rol oy na dı.

Ya zar lı ğı dı şın da fa al bir ce mi yet hayat ı 

olan Ay ver di, ak si yo ner ve bir leşti ri ci mi-

za cıy la ba zı sos yal ve kül türel ku rum la rın 

oluş ma sı nı teş vik et ti ve bir ço ğu nun faal 

üye si ola rak hiz met te bu lun du. Bun lar 

ara sın da İs tan bul Fe tih Ce mi ye ti, İs tan bul 

Ens ti tü sü, Yah ya Ke mal Ens ti tü sü, Türk 

Ev Ka dın la rı Kül tür Der ne ği ve Kub be al-

tı Aka de mi si sa yı la bi lir. Bu ku ru luş lar da 

kon fe rans lar ver di, soh bet top lan tı la rı na 

ka tıl dı, özel lik le millî kül tür ve sa nat la rın 

Ha zır la nı şın da bü yük bir dik kat ve iti na 

gös te ri len bu lu gat Türk çe’nin söz lük bi-

li mi ku ral la rı na gö re ha zır lan mış ilk söz-

lü ğü dür. Ay ver di ese rin ön sö zün de, “Bu 

söz lük, sa de ce ya şa yan Türk çe mi zi de ğil 

ta rihî sey ri için de Türk di li nin ka zan mış 

ol du ğu zen gin lik le ri de göz ler önü ne ser-

mek, Türk ço cuk la rı na geç miş le riy le bağ 

kur ma la rı na ve es ki  me tin le ri oku yup an-

la ma la rı na yar dım cı ol mak ama cıy la ha zır-

lan mış tır” de mek te dir. 1977-2005 yıl la rı 

ara sın da ça lı şa rak söz lü ğün kon trol ve re-

dak si yon iş le ri ni yü rü ten, gra mer bil gi le ri 

ve ren, dil not la rı ko yan, Türk çe ve Ba tı 

kay nak lı ke li me le rin eti mo lo ji si ni ya pan, 

Arap ça ve Fars ça ke li me le rin eti mo lo ji si ni 

kon trol eden Ah met To pa loğ lu bu lu ga tın 

bir “ma sa ba şı söz lü ğü” ol ma dı ğı nı, mad-

de baş la rı nın se çi min den ör nek le ri ne ka-

dar her şe yin ye ni den “inşâ edil diğini” ve 

eser için asıl bü yük gay re tin İl han Ayverdi 

ta ra fından sar fedildi ği ni be lirt mek te dir.
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ÿMus ta fa Tah ra lı

– —AYVERDÝ, Samiha
(1905-1993)

Romancý, yazar ve mutasavvýf.˜ ™

21 Ka sım 1905’te İs tan bul Şeh za de ba-

şı’nda dün ya ya gel di. Ba ba sı pi ya de kay-

ma ka mı İsmâil Hak kı Bey, an ne si Me li ha 

Ha nım’dır. Soyu ba ba ta ra fın dan Ra ma-

za no ğul la rı’na, an ne ta ra fın dan Bu din’ de 

med fun Bek taşî der vi şi Gül ba ba’ ya da ya-

nır. Bü yük de de si Hil mi Bey’in ağa be yi, 

II. Ab dül ha mid’in Mec lis-i Mâliy ye re isi 

İb râ him Efen di, ya za rın İb ra him Efen di 

Ko na ğı ad lı oto bi yog ra fik ese ri nin kah-

rama nı dır. Sa mi ha Ay ver di’nin, karakteri 

üzerinde sos yal se vi ye ve gör gü ba kı mın-

dan, İs tan bul’un seç kin ai le le rin den bi ri ne 

men sup olan bü yü kan ne si Hâlet Ha nım’ın 

önem li ro lü ola cak tır.

Sa mi ha Ay ver di 1921’de Sü ley ma ni-

ye İnâs Rüş di ye si’ni bi tir di. Ar dın dan 
Samiha

Ayverdi
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