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AYVERDİ, İlhan

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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İl han Ay ver di – Ah met To pa loğ lu, Mi sal li Bü-
yük Türk çe Söz lük, İs tan bul 2005, I, s. VII, IX; 
Ay sel Yük sel – Zey nep Ulu ant, İl han Ay ver di: Bir 
Ha yat Bir Lu gat, İs tan bul 2006, s. 11-35; İs met 

Bi nark, Bir İhlâs Âbi de si: İl han Ay ver di, Do ğu-
mu nun Sek se nin ci Yı lı Münâse be tiy le, An ka ra 
2006, s. 3-10, 27-53, 109, 114; Ah met To pa loğ-

lu, “Kub be al tı Lu ga tı ile İl gi li Ça lış ma lar”, KAM, 
XXXV/1 (2006), s. 18-22; Fah rün ni sa Bi le cik, 

“Kub be al tı Lu ga tı Bir Öm rün Hikâye si”, a.e., s. 
25; Ö. Faruk Akün, “Kub be al tı Lu ga tı Hak kın da 
Gö rüş ler”, a.e., s. 27; Se lim İle ri, “Kub be al tı Lu ga-
tı Hak kın da Gö rüş ler”, a.e., s. 31; Hak kı Dev rim, 

“Tek ke ler Var dı, Ba zı Gün ler de ve ya Sa at ler de 
Zi kir ve Soh bet İçin Ya pıl mış”, Ra di kal Ga ze te si, 
İs tan bul 11.11.2009.

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



151

AYYÂÞÎ, Muhammed b. Mes‘ûd

Ali b. Mu ham med b. Feyrûzân el-Kummî 

ve Fazl b. Şâzân en-Nîsâbûrî gi bi isim ler 

sa yıl mak ta dır. IV. (X.) yüz yı lın baş la rın da 

Mâ ve râ ün ne hir böl ge sin de İmâmiy ye’nin 

ön cü le rin den ve bu mez he bi ya yan lar dan 

bi ri sa yı lan Ay yâ şî’ nin (EI° [İng.], IV, 711) 
önem li ta le be le ri için de ki tap la rı nı ri va yet 

eden oğ lu Ca‘fer’den baş ka Keş şî, Ebü’n-

Nasr Ah med b. Yahyâ ve Hay dar b. Mu-

ham med b. Nu aym es-Se mer kandî gi bi 

şah si yet ler bu lu nur. Ay yâ şî’nin ve fat ta ri hi 

kla sik kay nak lar da zik re dil me mek le bir lik-

te son dö nem araş tır ma cı la rı na gö re 320 

(932) yı lı ci va rı dır (Sez gin, I, 42).

Şiî kay nak la rın da Ay yâ şî gü ve ni lir bir ki şi 

ola rak ni te len di ril miş, mez he bin ile ri ge-

len le rin den, ge niş bil gi sa hi bi, ri va yet le re 

mut ta li, ilim, fa zi let ve edep sa hi bi ol du-

ğu, bu nun la bir lik te za yıf râvi ler den çok ça 

ri va yet te bu lun du ğu kay de dil miştir (Ah-
med b. Ali en-Necâşî, II, 247; Ebû Ca‘fer 
et-Tûsî, İÅtiyâru Ma£ri fe ti’r-ricâl, s. 497; 
Hân sârî, VI, 129). Keş şî gi bi Ay yâ şî’nin de 

Şiî ol ma yan kim se ler den ri va yet le ri se be-

biy le İmâmiy ye âlim le rin ce eleş ti ril di ği ne 

mo dern ça lış ma lar da dik kat çe kil miş tir 

(EI° [İng.], IV, 711). Ay yâ şî’nin ba ba sın dan 

ka lan mi ra sı ve di ğer mal la rı nı eği tim için 

har ca dı ğı, evi nin mes cid ve med re se gi bi 

müs ten sih ler le, oku yan, mu ka be le eden 

ve ya zan kim se ler le dol du ğu ri va yet edil-

miş, bil has sa tef sir ala nın da son ra ki ler 

üze rin de et ki li ol muş tur. Ay rı ca Ay yâ şî, 

Keş şî’nin, Şiî çev re le rin de ricâl sa ha sı nın 

dört te mel ese rin den bi ri ka bul edi len ça-

lış ma sı nın da (Ma£ri fe tü’r-ricâl) en önem li 

kay na ğı dır. Ay yâ şî’nin ön ce le ri Sünnî ol-

du ğu ve genç yaş ta Şiîli ği seç ti ği zik re dil-

mek te (Ah med b. Ali en-Necâşî, II, 247), 
an cak ilk dö nem de te lif et ti ği eser le ri ni 

Sünnî iti ka dı na gö re yaz dı ğı gö rül mek-

te dir. Şiîli ği be nim se dik ten son ra her iki 

mez hep men sup la rı için ay rı ay rı ilim mec-

lis le ri kur muş, ço ğun lu ğu fı kıh, di ğer le ri 

tef sir, ahlâk, ta rih ve si ye re da ir 200’den 

faz la eser te lif et miş tir.

Eser le ri. Mü el li fin en önem li ese ri olan 

Tef sî rü’l-£Ay yâ şî bir ri va yet tef si ri dir ve 

gü nü mü ze ula şan nüs ha la rı ese rin Fâti-

ha’ dan Kehf sûre si ne ka dar olan kıs mı nı 

ih ti va et mek te dir. VI ve VII. yüz yıl lar da 

ki ta ba ya pı lan ba zı atıf la rın Kehf sûre sin-

den son ra ki bö lüm le re ait ol du ğu dik ka te 

alın dı ğın da (me selâ Ta bersî 19, 24, 66, 76 
ve 114. sûre ler de ki ri va yet le re atıf ya par; 
İbn Şehrâşûb ve İbn Tâvûs’ta da ese rin el-
de bu lun ma yan kı sım la rı na atıf lar var dır, 
bk. Bar-As her, s. 60-61) ese rin bir kıs mı nın 

son ra dan kay bol du ğu an la şı lır. Tef si rin 

Ebâ bil Kuş la rı (2010) (Sa mi ha Ay verdi’-
nin ki tap ve ma ka le ola rak bü tün ya yım-
la rıy la hak kın da ya pıl mış ça lış ma ların 
açık la ma lı bib li yog raf ya sı için bk. İs met 
Bi nark, Sâ mi ha Ay ver di Bib li yog raf ya sı, 
İs tan bul 1999).

BİB Lİ YOG RAF YA :

A. Schim mel, “Sa mi ha Ay ver di-Ei ne Is tanbu ler 
Schrift stel le rin”, Der Ori ent in der Fors chung 
(ed. Wil helm Hoe ner bach), Wi es ba den 1967, s. 
569-585; Ba nı çi çek Kır zı oğ lu, Sa mi ha Ay ver di: 
Ha ya tı-Eser le ri (dok to ra te zi, 1990), Ata türk Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Kâzım Ye tiş, 
Sâmi ha Ay ver di, Ha ya tı ve Eser le ri, An kar a 
1993; a.mlf., “Sâmi ha Ay ver di’nin Ha ya tı”, 
KAM, XVII/4 (1988), s. 9-19; Sâmi ha Ay ver di 
(haz. Ay sel Yük sel – Zey nep Ulu ant), İs tan bul 
2005; Ne si me Cey han, “Os man lı’dan Cum hu ri-
yet’e Uza nan Bir Ka dın Ya zar: Sa mi ha Ay ver di 
ve Ro man la rı”, EKEV Aka de mi Der gi si, XI II/41, 
Er zu rum 2009, s. 13-20; Ebu be kir Eroğ lu, “Ay-
ver di, Sâmi ha”, TDEA, I, 251-252; Se lim İle ri, 

“Ay ver di, Sâmi ha”, DBİst.A, I, 499-500; “Ay-
ver di, Sâmi ha”, Tanzimat’ tan Bu gü ne Ede bi yat-
çı lar An sik lo pe di si, İs tan bul 2001, I, 135-136.

ÿZey nep Ulu ant

– —AYYÂÞÎ, Muhammed b. Mes‘ûd
ّא ) د ا   ّ  )

Ebü’n-Nadr Muhammed
b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ayyâþî

es-Sülemî es-Semerkandî
(ö. 320/932 [?] )

Ýmâmiyye Þîasý’na mensup
fakih ve müfessir.˜ ™

De de si Ayyâş’a nis bet le anı lan Mu ham-

med b. Mes‘ûd’un Benî Temîm’e men sup 

ol du ğu yo lun da gö rüş ler var dır (Hânsârî, 
VI, 129), nis be sin den de Se mer kant lı ol du-

ğu an la şıl mak ta dır. Kûfe, Bağ dat ve Kum 

âlim le rin den ders al ma sı nın bu böl ge le re 

ilmî se ya hat ler yap tı ğı nı gös ter me ye yet-

me ye ce ği, ken di si nin bu ho ca la rı ken di 

böl ge si ni zi ya ret le ri es na sın da din le miş 

ola bi le ce ği di le ge ti ril miş se de (Bar-As her, 
s. 71-72) ak si ni te yit eden ve ri ler bu lun-

mak ta dır. Ni te kim öğ ren ci si Keş şî onun 

ho ca la rın dan Ali b. Ha san b. Faddâl el-

Kûfî hak kın da ken di si ne, Irak ve Ho ra san 

böl ge sin de kar şı laş tı ğı kim se ler ara sın da 

fı kıh il mi ve fa zi let açı sın dan Kûfe’de ki bu 

ho ca sın dan da ha üs tü nü nü gör me di ği-

ni söy le di ği ni, yi ne bir di ğer ho ca sı Ebû 

Ya‘k†b İs hak b. Mu ham med el-Basrî’den 

ha dis al mak için Bağ dat’a git ti ği ni ha ber 

ver di ği ni ak tar mak ta dır (Ebû Ca‘fer et-
Tûsî, İÅtiyâru Ma£ri fe ti’r-ricâl, s. 530-531). 
Ay yâ şî’ nin ho ca la rı ara sın da bu iki si dı şın-

da Ab dul lah b. Mu ham med b. Hâlid et-

Ta yâ lisî, Mu ham med b. Ah med en-Nehdî 

el-Kûfî, İbrâhim b. Mu ham med b. Fâris, 

ken di dün ya gö rü şü nü tel kin et ti ği gö rü-

lür. Bu ba kım dan tez li ro man ka te go ri si ne 

gi ren he men bü tün ro man la rın da ta sav-

vu fa açı lan pla to nik bir aşkı ve kah ra man-

la rın iç dün ya sı nı ay dın la tan ir şad edi ci bir 

dost bu lu nur. Hâtı ra tü rü eserlerinde de 

Os man lı lar’ın son dö nem sos yal ha ya tı nı, 

zen gin sı nı fın asa le ti ni, za ra fe ti ni, dost-

lu ğa ve soh be te açık mi zacı nı, çev re le rin-

de ki in san la ra kar şı sev gi ve mer ha met 

duy gu la rı nı, bu ara da İs tan bul’un gü zel-

lik le ri ni di le ge ti rir. Bu nun la be ra ber ro-

man ve hâtı ra tü rü eser le ri açık şe kil de 

bir bi rin den ay rıl maz. Ro man ve hikâye le-

ri ne ken di ha yat tec rü be le ri ve göz lem le ri 

gir di ği gi bi hâtı ra la rın da da edebî üslûp 

ve kur gu dik ka ti çe ker. Fi kir ya zı la rın da 

İslâm an la yı şı nın ta as sup la dar ve ka tı ka-

lıp la ra hap se dil me si ne kar şı çı kan Sami-

ha Ay ver di bu ko nu da ta sav vufî ha ya tın 

öne mi ni vur gu lar. Os man lı Dev le ti’nin 

var olu şu nun ve me de ni ye ti nin sır rı nı da 

İslâmi yet’in ve Türk lü ğün mü kem mel bir 

ter ki bi ola rak gö rür.

Eser le ri. Ro man ve Hikâye: Aşk Bu dur 

(1938), Bat ma yan Gün (1939), Mâ bet-

te Bir Ge ce (1940), Ateş Ağa cı (1941), 
Ya şa yan Ölü (1942), İn san ve Şey-

ta n (1942), Son Men zil (1943), Yol cu 

Nere ye Gi di yor sun? (1944), Me sih pa-

şa İma mı (1948). Hâtı ra: İs tan bul Ge-

ce le ri (1952), İb ra him Efen di Ko na ğı 

(1964), Bir Dünyâdan Bir Dünyâya 

(1974), Hâtı ra lar la Baş ba şa (1977), Yer-

yü zün de Bir kaç Adım (1984), Rah met 

Ka pı sı (1985), Ne İdik Ne Ol duk (1986), 
Bağ Bo zu mu (1987), Hey Gi di Gün ler 

Hey (1988), Küp lü ce’de ki Köşk (1989), 
Râti be (2002), İki Âşinâ (2003). Ne sir ler, 
Ta rihî ve Fikrî Eser ler: Yu suf cuk (1946), 
Ken’an Rifâi ve Yir min ci As rın Işı ğın-

da Müs lü man lık (1951, Sa fi ye Erol, So fi 
Hu ri, Ne zi he Araz’la bir lik te), Edebî ve 

Mânevî Dünyâsı İçin de Fâtih (1953), 
Bo ğa zi çi’nde Târih (1966), Mis yo ner-

lik Kar şı sın da Tür ki ye (1969), Türk-

Rus Münâse bet le ri ve Muhâre be le ri

(1970), Türk Ta ri hin de Os man lı Asırla rı 

(1975), Millî Kül tür Me se le le ri ve Ma â-

rif Dâvâmız (1976), Âbi de Şah si yet ler 

(1976), Kö le lik ten Efen di li ğe (1978), 
Dost (1980), Mek tup lar dan Gelen Ses 

(1985), Han cı (1986), Ah Tu na Vah Tu-

na (1990), Tür ki ye’de Er me ni Mese le si 

(Ne şi de Ke rem De mir im za sıyla, 1976), 
Dile Ge len Taş (1999), Ezelî Dost lar 

(2004), Mü lâ kat lar (2005), Dün den Bu-

gü ne Ne Kal mış tır? (2006), Ar kamızda 

Dö nen Do lap lar (2007), Kaybo lan 

Anah tar (2008), Paşa Hanım (2009), 
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