
  

Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u 

 

Şehir ki, geçmişte hayatiyet kazanmış, bugün de onu sürdüren ve gelecekte de sürdürecek 
olan bir ‘’canlı’’ yapıdır. 

Şehir ki, insanoğlunun yeryüzünde maddi anlamda ortaya koyduğu en kapsamlı ve kuşatıcı 
oluşumdur.  

Şehir ki bir şahsiyettir. Varlığını, kimliğini, kendisini inşa eden insanların kimliği ve iradesiyle 
kazanır.  

Şehir ki bir lisandır. Bir değerler manzumesi ifade eder, somutlaştırır ve yeniden 
yorumlayarak bugünü geleceğe taşır.  

Şehir ki, kendisini oluşturan zihinsel kapasitenin, maddi ve manevi çabanın, beklentilerin, 
formların ve normların toplamıdır.  

Şehir ki bir ruh taşır. İnsanlar şehre özgü yaşama biçimleri, yaşama birimleri, hatta duygular, 
eylemler ve inançlar geliştirirler. Toplumların geliştirdikleri temel değerler zemininde kurdukları 
şehirler, o toplumun şahsiyeti, medeniyet değerleri, hatta inşâ ve ikâme ettikleri inanç ve düşünce 
ölçütleri ile doğrudan ilişkilidir. İşte bu ilişki şehrin ruhunu yapar. Şehrin ruhu içinde barındırdığı 
kitlenin ruhunu da biçimlendirir. Bu ruh; şehrin içinde yapılandığı medeniyetin ruhudur.  

Şehrin şahsiyeti, şehrin lisanı, şehrin kültürü, şehrin ruhu... Bu kavramları çoğaltmak 
mümkün… Bu çoğalış giderek karşımıza en geniş açılımıyla ‘’şehir ve medeniyet’’ bağıntısını çıkarıyor.  

İstanbul… Şahsiyeti, lisanı, kültürü, ruhu olan şehir… Ona bütün bu ilişkiler ağı içinden, 
kültürümüz ve tarihimizin projeksiyonu ile baktığımızda bir büyük medeniyet oluşumu içerisindeki 
rolünü ve hüviyetini daha iyi anlarız.  

İstanbul bir ses ve renk âhenginin güzelliği ve olgunluğunu sergiler. Varlığımızın ve 
kaderimizin birleştiği bir şehirdir o. İstanbul’un fethi, kaderimizin ve tâlihimizin bu topraklarla izdivâcı 
ve bir medeniyet âbidesi olarak yükselişidir. İstanbul, semtleri ve âbideleriyle, yaşayışıyla, inanışıyla, 
gülüşüyle, ağlayışıyla târihimizin, kültür ve medeniyetimizin, insanımızın zirveye varmış bir terkibidir. 
O, adeta medeniyetimizin ta kendisidir. 

Bir insan ve medeniyet düşünürü olan Sâmiha Ayverdi, İstanbul’u kültür, medeniyet, Türklük ve târih 
perspektifinden yorumlar. Ayverdi, gerek çeşitli yazı ve eserlerinde gerekse özellikle İstanbul’a 
hasrettiği kitaplarında İstanbul’u Türk kültür ve medeniyetinin en üst seviyedeki merkezi olarak görür 
ve gösterir. Bu üslubuyla o, İstanbul Medeniyeti’nin fark edicisi ve fark ettiricisidir. Bu medeniyetin 
rûhunu bir ideal olarak eserlerinde işleyendir. 

 

 



  

Ayverdi’nin doğrudan İstanbul üzerinde yoğunlaşan, fethin 500. yılında neşredilen İstanbul 
Geceleri, daha sonraları yayımlanan İbrahim Efendi Konağı, Boğaziçi’nde Târih, Türk Tarihinde 
Osmanlı Asırları isimli kitapları ve diğer roman, hâtırat, ilmî, fikrî, târihî eser türlerinden kitaplarının 
hemen tamamında çeşitli yönleriyle İstanbul’u görürüz. O, İstanbul’a sâdece bir coğrâfî mekân olarak 
bakmaz. Sâmiha Ayverdi Hanımefendi için İstanbul, insanın ve toplumun saâdetini hedef almış, her 
yönüyle incelmiş, estetik değer kazanmış bir kültür ve medeniyetin hem zirvesini hem merkezini 
temsil etmektedir. O, bunu “İstanbul Medeniyeti” diye adlandırırken şehre, müstakil bir şahsiyet 
vermektedir. Mütefekkirimiz “İstanbul Medeniyeti”ni hem bütün olarak ele almakta, hem de en ince 
ayrıntısına kadar bütün unsurlarını tespit etmektedir. O, bu şehre âit bir yaşayış şekli ve îmanhayâtı 
olduğunu en çarpıcı ve dikkat çekici tezahürleriyle ortaya koyar, bu medeniyetin bütün unsurlarının 
dökümünü yapar. Dolayısıyla Sâmiha Ayverdi, gerçek anlamıyla tam bir İstanbul yazarıdır.  

Sâmiha Ayverdi’nin bu tutumlarından hareketle 25. Yılımızda, 25. Yıla yaraşır bir şekilde okulumuz 
öğrencileri ile birlikte ‘’ Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u’’ adlı projemizi ortaya çıkardık.  

Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

 

 

 

 


