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SÂMİHA AYVERDİ 
 
Sâmiha Ayverdi, 1905 yılında İstanbul’da Mediha Hanım ve Miralay İsmail Hakkı Bey’in kızı olarak dünyaya geldi. 

Aile kızlarına “eli açık, cömert” anlamına gelen “sâmiha” adını verdi. Sâmiha Ayverdi’nin çocukluğu Şehzadebaşı başta 

olmak üzere İstanbul’un tarihî semtlerinde geçti. Eğitimine beş yaşında iken mahalle mektebine giderek başladı. Daha 

sonra Süleymaniye İnas Numune Mektebi’ne devam etti ve 1921 yılında mezun oldu. Sonraki eğitimi husûsidir. İyi 

derecede Fransızca bilen Ayverdi’nin bir kızı ve iki torunu vardır. 

İlk kitabı 1938 yılında yayınlanan Sâmiha Ayverdi, Cumhuriyet devri edebiyatımızın “velûd” yani  “çok ve sık eser veren” 

yazarlarındandır. Denilebilir ki ölüm, Sâmiha Ayverdi nin eser vermesini durduramamıştır. Kırkı aşkın eseri bulunan Ayverdi’nin 

hayatta iken yazıp bıraktıkları da, vefatından sonra kurulan Ayverdi Enstitüsü tarafından yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ayverdi roman ve hikaye yazarak başladığı edebî hayatına tarihi ve sosyal içerikli biyografi, hatıra, mektup, makale 

türünde eserlerle devam eder. Sâmiha Ayverdi’nin de eserlerinde, kaynağını yazarın hayatından alan üç ana konu vardır: 

“Tasavvuf, tarih şuuru ve medeniyet inşası, İstanbul”. Ayverdi, roman ve hikayelerinde insan, varlık konularına 

yoğunlaşarak, Tanzimat’tan sonraki edebiyatımızda ilk defa tasavvuf düşüncesini edebî eserin konusu haline getirir. 

Hatırât, tarih, tedkik, makale, deneme, mektup tarzı eserlerinde ise, milletimizin Osmanlı adıyla kurduğu büyük 

medeniyeti, bu medeniyetin bütün unsurlarını bünyesinde toplayan İstanbul’ u, XIX.y.y.sonu ve XX.y.y.’da karşı karşıya 

kaldığımız medeniyet çelişkileri ile bunların Türk milleti üzerindeki etkilerini ele alır. Tarih ve kültür mirasımızın kaybolan 

değerlerine sahip çıkma, meseleler karşısında zırhlanma, yeni bir terkip kurma yolundaki fikirlerini işler. Türk edebiyatında 

bir çok yazarın anlattığı İstanbul, eserlerinin içinde o kadar önemli bir yer tutar ki bu ona “İstanbul yazarı” olma sıfatını 

kazandırır. Hakkında çeşitli doktora ve yüksek lisans tezleri yapılan Sâmiha Ayverdi’nin dili ve üslûbunun mükemmelliği, 

Türkçe’nin ve İstanbul Türkçesi’nin en güzel örnekleri olduğu, edebiyat tarihi açısından da ortaya konmuştur.  

Ayverdi, kültür hayatımıza sadece kitaplarıyla değil yaptıklarıyla da hizmet etmiştir. Medeniyetimizin mânevî 

kurucularından olan Mevlâna ve Yunus Emre’yi, genç nesillerin tanıması ve anlaması yolunda ilk adımları atmış, 1954’te 

Şeb-i Arus Merasimlerinin başlatılması için öncülük eden isimlerden biri olmuş, Yunus Emre’nin şiirleri için ilk şiir ve ilahi 

kasetlerini hazırlatarak dağıtılmasını sağlamıştır. Tezhib, hat gibi gelenekli sanatlarımızın yeniden hayat bulması adına 

önemli projeleri ilk olarak hayata geçirenlerden biri olmuştur. Türk kültür ve medeniyeti adına daha pek çok hayırlı işte 
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imzası bulunan Ayverdi, Fatih’te Fevzipaşa Caddesindeki ve yine bugün Fatih’ te Koyunbaba Parkı olarak bilinen alandaki 

ağaçları diktirmiş, çevresindeki gençlerle beraber bakımını yaptırmıştır. İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya Kemal Enstitüsü, 

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Türk Kadınları Kültür Derneği gibi dernek ve vakıfların kuruluşunda ve 

çalışmalarında aktif rol üstlenmiştir. 

Kendisine pek çok da ödül verilmiştir. 1988’de“Hey Gidi Günler Hey” adlı hatıra kitabına Türkiye Yazarlar Birliği 

tarafından verilen “Yılın Dil Ödülü”; 1990 senesinde Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun verdiği “Üstün Hizmet Şükran 

Beratı” ; 1992, yıkında Türkiye İlim ve Sanat Eserleri Sahipler Birliği tarafından verilen “Üstün Hizmet Ödülü” bunlardan 

bazılarıdır. 

Sâmiha Ayverdi, 22 Mart 1993’te vefat etmiştir. Kabri Zeytinburnu Merkez Efendi Kabristanı haziresindedir.  
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