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ya zar. Paramythia hak kın da Bi zans dö-

ne mi ne ait faz la bir şey bi lin me mek te dir. 

Frank lar’ın hâkim ol du ğu 1294’te bu ra-

dan “chas tel de Sa int Do nat” ola rak söz 

edi lir. 1380’de Yanya’nın Sırp yö ne ti ci si 

To mas Preljubovi— böl ge nin kon tro lü nü 

eli ne ge çir di. 1411’de Lev kas (Ayamav ra) 

ada sı nın Frenk (İtal yan) Lordu Car lo Toc-

co, Yan ya’nın yeni des po tu se çi lin ce Lev-

kas’tan Yan ya’ya gider ken bu ra dan geç ti. 

Ka sa ba nın şimdi ki is mi olan Pa ramy thia 

da ilk de fa bu ve si ley le kaynak lar da geç-

me ye baş lar.

Bu ra sı Yan ya’nın 1430’da ele ge çi rilme-

si nin ar dın dan Os man lı top rak la rı na ka tıl-

dı. Ka le nin sa vaş ol ma dan tes lim alındığı , 

yer li hı ris ti yan sa kin le ri nin bu ra da ki mev-

cu di ye tin den ve ki li se le ri ni mu ha fa za et-

me le rin den an la şıl mak ta dır. Ki li se le rin 

ara sın da en önem li le rin den bi ri The oto kos 

Pa ramy thia (te sel li ve ren kut sal bâki re, 
bu gün Me ga li Pa na yia) adı nı ta şı mak tay-

dı. Bu ki li se Or ta çağ’da piskopo sun kili-

sesi ola rak hiz met ver miş ken da ha son ra 

ma nas tı ra çev ril di. Ka sa ba da ki Bi zans 

mima ri si nin en önem li anı tı olan bi na 

XIII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da in şa edil di. 

Ki li se ka sa ba ya bu gün kü Yu nan ca is mi ni 

de ver miş tir.

Os man lı dö ne min de Ay do nat ola rak 

anı lan ka sa ba Yan ya san ca ğı na bağ lı bir 

ka za mer ke zi ol du. 926 (1520) ta rih li tah-

rir kay dın da bu ra sı cu ma ca mi si olan ve 

pa zar ku ru lan bir ka sa ba şek lin de ta nı tı lır 

(BA, TD, nr. 362, s. 262). Ka sa ba da 388 

hâne, yir mi üç bekâr er kek, on beş dul 

ya şa mak tay dı ve ye di hı ris ti yan ma hal le si 

mev cut tu. Ay rı ca bir diz dar, ket hüdâ ve 

imam da hil otuz bir ki şi den olu şan as kerî 

gar ni zon var dı. As ker le rin üc ret le ri ay nı 

böl ge de yer alan ve top lam 584 hâne-

den mey da na ge len on iki kü çük kö yün 

ver gi le rin den gel mek te dir. Bü tün bu ra-

kam la ra gö re Ay do nat ka sa ba sın da top-

lam nü fus 2000 ci va rın day dı. Ka sa ba nın 

ver gi ge li ri Yan ya san cak be yi has sı nın 

bir par ça sıy dı. Ay do nat san cak içe ri sin de 

Ar ta ve Yan ya’dan son ra üçün cü bü yük 

ka sa bay dı ve Ko nit sa, Ri na sa, Zo gos’un 

iki ka tı bü yük lü ğün dey di. 1531’de Del-

vi ne san ca ğı ku rul du ğun da Ay do nat bu 

ye ni bi ri min (1913’ten be ri Ar na vut luk ile 
Yu na nis tan ara sın da bö lün müş du rum-
da dır) bir par ça sı ol du. 958 (1551) yı lı na 

ait tah rir ka yıt la rın da 1520’li yıl la ra gö re 

ka sa ba ya vaş da ol sa nü fus ba kı mın dan 

bü yü dü, 480 hâne ye (yak la şık 2400 ki şi) 
yük sel di. Bu sı ra da üç si vil müs lü ma na 

ait kü çük çift lik ler mev cut tu. İslâmlaş-

ma da yö re de gi de rek et ki li olu yor du. 

1969) baş lık lı eser le ri de bu lun mak ta dır. 

Öz lük dos ya sın da ki hal ter cü me sin de el-

AÅlâš £in de’l-øazzâlî ad lı mat bu (Ka-
hi re 1958) bir ese ri nin da ha bu lun du ğu 

be lir ti len mü el li fin Kon ya Yük sek İslâm 

Ens ti tü sü’nde okut tu ğu ders ler le il gi li 

“Tev hid ve Kelâm İl mi Ders le ri” (Kon ya 
1963) ve “İs lâm Fel se fe si Ders le ri” (Kon ya 
1971) gi bi ders not la rı İslâm’ın İlk Em ri 

Oku ve İs lâm der gi sin de se ri ma ka le ler 

ha lin de yayımlan mış tır.
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Yu na nis tan’da Gü ney Epir’in ba tı kıs-

mın da yer al mak ta ve bu gün Pa ramy thia 

adıy la anıl mak ta dır. Ta rihî gü zel lik ler le 

do lu dağ lık Thes pro tia’nın (Spro tia) yüz-

yıl lar bo yun ca en bü yük şe hir mer ke zi 

olan Pa ramy thia, Yan ya’nın 40 km. gü-

ney ba tı sın da ki Ko ri la dağ la rı nın etek le-

rin de bu lun mak ta dır. Aşa ğı kı sım la rın da 

Or ta çağ’dan kal ma bir ka le si var dır. Bu-

ra nın Türk çe’de ki adı ka le nin is mi olan 

Yu nan ca Ha gi os Do na tos’tan gel mek te 

(Ay do nat), böl ge nin hı ris ti yan Ar na vut-

lar’ı ise ka sa ba nın Os man lı dö ne min de ki 

adı nı kul lan mak ta dır (Aj do na ti). Ka pa lı 

dağ köy le rin de Ar na vut ça hâlâ ge niş bir 

ke sim ta ra fın dan ko nu şul mak ta ve bu ke-

si me halk ara sın da ay nı za man da “çam lık” 

de mek olan Tsa mo uria (Cha mo uria) de nil-

mek te dir.

Thes pro ti ans’ın baş şeh ri olan an-

tik Pho ti ke’nın ka lın tı la rı Ay do nat’ın 

bulundu ğu ye rin he men ya kı nın da yer 

alır. Proco pius, De Ae di fi ci es ad lı ese-

rinde İm pa ra tor Ius ti ni anos’un fa ali yet-

leri ni an la tırken Epir’ de St. Do na tus ad-

lı bir ka le den bahse der. İn gi liz sey ya hı 

W. M. Le ake 1804’te bu ra yı gör dü ğü nü 

un van, Tür ki ye’de Üni ver si te le ra ra sı Ku-

rul Baş kan lı ğı’nın 29 Ka sım 1988 ta rih li 

ka ra rıy la do çent lik un va nı na eş de ğer ka-

bul edil di. 30 Mart 1990’da Di ya net İş le-

ri Baş kan lı ğı’nda ki gö re vin den emek li ye 

ay rı la rak İs tan bul’a yer le şin ce, Fâtih ve 

İs ken der pa şa ca mi le rin de hal ka açık tefsir 

ders le ri ver di. Bu ara da ya yım lan mış ba zı 

eser le ri ni göz den ge çi rip ye ni den neş ret-

me imkânı bul du. 22 Ka sım 2009 ta ri hin-

de İs tan bul Fa tih’te ki evin de ve fat et ti ve 

er te si gün Fâtih Ca mii’nde kı lı nan ce na ze 

na ma zı nın ar dın dan Edir ne ka pı (Ne ca ti 

Bey) Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Eser le ri. 1. el-Ba£¦ ve’l-Åulûd bey-

ne’l-mü te kel limîn ve’l-felâsi fe: İ¦bâ-

t ü £aš¢ de ti’l-ba£¦ ve’l-Åulûd ve’r-red 

£ale’l-mün kirîn (İs tan bul 1998). 2. 

İslâm İnanç la rı ve Fel se fe si (Tev hid 
ve Kelâm) (An ka ra 1964). İki cilt ola rak 

plan la nan ese rin sa de ce bi rin ci cil di (ge-
nel bil gi ler ve ilâhiyyât ba his le ri), Di ya-

net İş le ri baş ka nı Ha san Hüs nü Er dem’in 

tak dim ya zı sı ve Mu ham med Tay yib Okiç, 

Ah met Da vu doğ lu, Ke mal Edip Kürk çü-

oğ lu ve Nev zat Ayas be yoğ lu gi bi zevatın 

tak riz le riy le de fa lar ca ya yım lan mış tır. 3. 

İslâm’da İman ve Esas la rı (Âmen tü Şer-
hi) (An ka ra 1969). Din İş le ri Yük sek Kuru lu 

ta ra fın dan tav si ye edil miş ve bir çok de-

fa ba sıl mış tır (ilâve li 7. bas kı, İs tan bul 
1995). 4. Ye hova Şa hit le ri nin İç Yü zü 

(An ka ra 1973, 1982). Mü el li fin Hü se yin 

Atay’la bir lik te ha zır la dı ğı bu eser, Yeho-

va Şa hit le ri’nin Tür ki ye’de yü rüt tük le ri 

pro pa gan da la ra kar şı ön lem alın ma sı için 

bir bro şür ni teli ğin de dir. 5. İslâm-Hı ris-

ti yan Di ya lo ğu ve İslâm’ın Za fe ri (An-
ka ra 1984). 1-6 Şu bat 1976 ta rih le ri ara-

sın da Lib ya’nın baş şeh ri Trab lus’ta Lib ya 

Arap Cum hu ri ye ti ile Va ti kan hü kü me ti-

nin dü zen le di ği “İslâm-Hı ris ti yan Di ya lo gu 

Semi ne ri” ad lı kon fe ran sa göz lem ci ola rak 

ka tı lan mü el li fin, bu kon fe rans ta su nu lan 

teb liğ ve mü za ke re ler le so nuç bil di ri si ne 

iliş kin iz le nim le ri ni ak tar dı ğı bir ça lış ma sı-

dır. 6. Dinî-Ahlâkî Ma ka le ler Soh bet ler 

(İs tan bul 1985). Di ya net İş le ri Baş kan-

lı ğı Der gi si ve Di ya net Ga ze te si’nde 

ya yım la nan ma ka le le riy le ko nuş ma la rın-

dan olu şan bir eser dir. 7. Ahlâk İl mi ve 

İslâm Ahlâkı. Ah met Ham di Ak se ki’nin 

Ahlâk Ders le ri ad lı ese ri nin sa de leş ti-

ril miş şek li dir (An ka ra 1980, 1989). Ali 

Ars lan Aydın’ın bun la rın dı şın da Kur ban 

Reh be ri (An ka ra 1972), Ra ma zan Oru-

c u (An ka ra 1976), Dinî Bil gi ler Kı la vu-

zu (I. Ki tap, An ka ra 1972), Müs lü ma nın 

Âmen tü sü ve Pey gam be ri miz (An ka ra 
1976) ve İma nın Ha ki kat le ri (İs tan bul 
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(komopo lis) olan bir ka za ola rak ge çer. 

Ka za da kırk do kuz (kü çük) köy var dır 

ve böl ge nin top lam nü fu su 11.747’dir. 

Kåmûsü’l-a‘lâm’ da ise (1889) Ay do nat 

ka za sın da alt mış üç kö yün bu lun du ğu 

ve ço ğu Ar na vut lar’dan mey da na ge len 

nü fu su nun (ka sa ba da hil) 16.000 ci va rın da 

ol du ğu be lir ti lir. Bu dö nem de böl ge nin 

nü fu su nun yak la şık ya rı sı müs lü man dır. 

Ka sa ba nın nü fu su ise 2500’dür ve hal-

kı nın ne re dey se ta ma mı müs lü man dır. 

Ay do nat’ta can lı bir eko no mi var dır, her 

tem muz da bir haf ta sü ren bü yük pa na yır 

dü zen le nir. Ka za da yir mi iki ca mi ve med-

re se ile el li bir müs lü man sıb yan mek te bi 

ve bir med re se mev cut tur. Kåmûsü’l-

a‘lâm’da, dağ lık So uli na hi ye si nin ce sur 

yer le şim ci le ri nin Yan ya’nın güç lü ve zi ri 

Te pe de len li Ali Pa şa’ya kar şı ver dik le ri acı 

mü ca de le den ve Ay do nat’ın kadîm se le-

fi, an tik Or ya ka sa ba sı ha ra be le rin den de 

bah se di lir.

Bal kan sa vaş la rı bo yun ca 1913’ün baş-

la rın da Yu nan or du su bü tün Çam lık (Tsa-

mo uria) böl ge si ni iş gal et ti. Sa va şın ar dın-

dan böl ge Yu nan Dev le ti’ne da hil ol du. Sa-

vaş es na sın da ve da ha son ra ki dö nem de 

böl ge de ki nü fus ta cid di bir azal ma ol du. 

1928’de ka sa ba nın nü fu su 2300’dü ve 

bu nun sa de ce 700’ü müs lü man dı, bun lar 

bir müf tü nün yet ki si ne bı ra kıl mış tı. Yi ne 

ka sa ba da ki müs lü man lar Ar na vut ça ko-

nuş tu ğu için Lo zan Ant laş ma sı’nın (1923) 
ge re ği olan Yu nan-Türk nü fus mü ba de le-

sin den ha riç tu tul du. İki dün ya sa va şı ara-

sın da ki dö nem de Çam lık müs lü man la rı nın 

du ru mu da ha da kö tü leş ti. Ge ri lim özel lik-

le bir çok zen gin müs lü ma nın bu lun du ğu 

ve hı ris ti yan Rum lar’ın mal la rı na göz dik-

ti ği ka sa ba lar da sü rü yor du. 1940’ta İtal-

yan lar Yu na nis tan’a sal dır dı ğın da Çam lık-

lı lar (Ar na vut müs lü man lar) on la rı kur ta rı cı 

gi bi kar şı la dı ve po lis gü cü ola rak on lar la 

iş bir li ği yap tı. 1943’te İtal yan lar sa vaş tan 

çe ki lin ce İtal yan as ker le ri nin ye ri ni Al man 

güç le ri al dı, fa kat Al man lar, Çam lık müs-

lü man la rı na İtal yan lar gi bi dav ran ma-

dı. Sa vaş so na er mek üze re iken Yu nan 

mil li yet çi si par ti zan güç ler müs lü man-

la ra, özel lik le de Ay do nat ka sa ba sın da 

300’den faz la ki şi nin öl dü ğü kat li am la ra 

va ran ağır bas kı lar uy gu la dı. Al man iş gal 

güç le ri böl ge den ge ri çe kil di ğin de Çam lık 

müs lü man la rı nın tek se çe ne ği Ar na vut-

luk ta ra fı na geç mek ti. Sa vaş tan son ra 

Yu nan Dev le ti müs lü man la rı düş man iş-

bir lik çi si ilân et ti ve Yu nan va tan daş lı ğın-

dan çı kar dı, özel bir ya say la mal la rı na el 

koy du. Ay nı sü reç te ne re dey se bü tün ca-

mi ler ve müs lü man la ra ait ya pı lar ha va ya 

yap tı rıl mış tır. Ka sa ba da 250 dükkân ve 

iki han var sa da be des ten yok tur. Ve ne-

dik li el çi ler ve kon sül ler bu han lar da ka lır. 

Aydo nat nü fu su nun bü yük kıs mı Rum ca 

ya da Ar na vut ça ko nu şur ve tüc car dır. Ev-

li ya Çe le bi’nin bu tas vi ri göz önü ne alın-

dı ğın da ka sa ba nın kü çük ol du ğu (840 ev 
yak la şık 4000-4500 nü fus eder), an cak çok 

ge liş miş bir İslâmî ha ya ta sa hip bu lun du-

ğu ve bu uzak böl ge de Ar na vut müs lü-

man kül tü rü nün bir mer ke zi ha li ne gel di-

ği iz le ni mi edi ni lir. Ka sa ba nın müs lü man 

“soy lu sı nı fı” Epir eya le ti nin yö ne ti ci le riy le 

bağ lan tı lıy dı: Ay do nat lı Os man Pa şa, Yan-

ya san ca ğı nı 1601-1622 yıl la rı ara sın da yö-

ne ten Yan ya lı (I.) Ars lan Pa şa’nın kı zıy la 

ev liy di. Ars lan Pa şa ay nı za man da Epir’in 

ba ba dan oğu la ge çen yö ne ti ci hâne da nı-

nın ku ru cu suy du ve bu hâne dan eya le ti 

XVI II. yüz yı lın son çey re ği ne ka dar yö net-

miş ti.

XVI II. yüz yı lın son la rın da Ay do nat’ın gu-

rur lu Ar na vut bey le ri nin gü cü Te pe de len li 

Ali Pa şa ta ra fın dan kı rıl dı. Da ha ön ce ka-

sa ba da 600 ev var ken da ha son ra Al bay 

Le ake bu ra yı zi ya ret et ti ğin de (1805) Ay-

do nat’ta sa de ce 400 müs lü man ve kırk 

Rum evi kal mış tı. Le ake ya zı la rın da bu 

ka sa ba nın ge nel gö rü nü mün den da ha 

gü zel bir şey ol ma dı ğı nı söy ler ve tab lo 

gi bi man za ra sı nı, ev le ri ni, çeş me le ri ni, 

bah çe le ri ni, muh te şem ağaç la rı nı Ev li ya 

Çe le bi’den da ha bü yük bir şevk ile över. 

Ka sa ba nın ve böl ge nin Ar na vut nü fu su-

nun bü yük bir kıs mı nın müs lü man ol ma sı 

XVII ve XVI II. yüz yı la ka dar ge ri gö tü rü-

le bi lir. Mar ga ri ti na hi ye si İslâmi yet’in ilk 

ka bul edil di ği böl ge dir. XIX. yüz yıl da böl ge 

bü yük ço ğun luk la Ar na vut’tur (yak la şık % 
50 müs lü man, % 50 hı ris ti yan). Ay do nat’ın 

Or to doks baş pis ko pos la rı an cak 1780’den 

be ri ka yıt lar da yer alır.

Al bay Ko ki dis’in 1880 ta rih li ra po runda 

Ay do nat 1100’ü müs lü man top lam 

2150 nü fu sa sa hip, için de bir ka sa ba sı 

Del vi ne’nin otuz ye di ne fer müs lü man 

nü fusu nun % 32’si müh te di idi. Ay do nat 

bu ta rih te 1520’lerde ki ma hal le le ri ni ko-

ru yor du. Buğ day ve ar pa üre ti mi ön dey-

di, pa za rı ve en az yirmi iki su de ğir me ni 

var dı. Del vi ne’nin 991 (1583) ta rih li tah rir 

def te rin de Ay do nat’ın hayli bü yü dü ğü ve 

ka le de ki gar ni zo nun heme n ya nın da si vil 

bir müs lü man nüfusun oluştu ğu ka yıt lı dır 

(TK, TD, nr. 55, vr. 1b-9a).

Ev li ya Çe le bi 1081’de (1670-71) Os man-

lı Ay do na tı hak kın da ay rın tı lı bil gi ve rir. 

Ka sa ba yı Fâtih Sul tan Meh med’in fet-

het ti ği ni söy ler se de bu doğ ru de ğil dir. 

Ona gö re bu ra sı bir ka dı lık mer ke ziy di. 

Ay rı ca yet miş ki şi lik bir gar ni zo nu var dı. 

Yan lış ola rak Ve ne dik li ler ta ra fın dan in-

şa edil di ği ni yaz dı ğı ka le si yak la şık 150 x 

150 m. bo yu tun day dı ve için de kırk ev, 

cep ha ne lik ler, su sar nıç la rı, ki re mit kap lı 

ça tı sı, taş mi na re siy le kü çük bir ya pı olan 

II. Be ya zıt Ca mii’ni ba rın dı rı yor du. Ka le de 

dükkân, ha mam ve han yok tu. Ka le nin 

do ğu ka pı sı nın aşa ğı sın da taş tan 800 ev 

mev cut tu. Bu ra da ki Pay ko Pa şa’nın sa-

ra yı ise ye ni in şa edil miş ti, sa ray ol duk ça 

sağ lam dı ve bir ka le yi an dı rı yor du. Ev li ya 

Çe le bi ca mi ve mes cid le rin top lam sa yı sı nı 

ver mez, ancak özel lik le taş mi na re li, ki re-

mit le örü lü ve ce ma ati en faz la olan Çar şı 

Ca mii’nden bah se der. Pay ko Paşa’nın kız 

kar deşinin “baş ka hiç bir cami ye ben ze me-

yen, cennet ten gel me bir ya pı gi bi olan” 

ca mi si ni de anar. Ay rı ca us ta lık la in şa 

edil miş Mus ta fa Ça vuş Ca mii ile Sey da le 

ma hal le si nin za rif ca mi si ni ek ler. Bun la rın 

dı şın da on bir ma hal le mes ci di (ma halle-
ler den sa de ce Bü yük ma hal le, Sey da le 
ma hal le si ve Aya Ni ko la ma hal le si nin 
adı nı ve rir), üç med re se ile al tı mek te bi 

de sa yar. Mek tep ler den Ha cı Ali Mek te bi 

ile Hü se yin Pa şa Mek te bi’nin adı nı ve ren 

Ev li ya Çe le bi ka sa ba nın ay rı ca üç tek ke ye 

ve yal nız ca bir ha ma ma sa hip ol du ğu nu 

ya zar. Ha mam Hü se yin Pa şa ta ra fın dan 

Katavothra’daki

caminin

kalıntıları
(Machiel Kiel
fotoğraf arşivi)
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Ko mü nist Par ti si’ne ve Ya zar lar Bir li ği’ne 

üye ka bul edil di. Kır gız ca yaz dı ğı Ce mi le’-

nin A. Di mit ri eva ta ra fın dan ya pı lan Rus ça 

çe vi ri si il giy le kar şı lan dı, Lo uis Ara gon ese-

ri “dün ya nın en gü zel aşk hikâye si” nite-

le me siy le Fran sız ca’ya çe vi rin ce adı ül ke 

sı nır la rı nı aş tı.

Li te ra tur niy Kır gı zis tan der gi si nin 

re dak tö rü ve No viy Mir ile Li te ra tur na-

ya Ga ze ta’nın başedi tör lü ğü nü üst le nen 

Ayt ma tov, 1960-1965 ara sın da Prav da’-

nın Or ta As ya mu ha bir li ği ni yap tı. Step-

ler den ve Dağ lar dan Hikâye ler’le Le nin 

(1963), El ve da Gül sa rı’yla Sov yet Bü yük 

Ede bi yat ödül le ri ni al dı (1968). 1965’te 

Kır gız Si ne ma cı lar Bir li ği baş ka nı, 1967’de 

Sov yet Ya zar lar Bir li ği İda re He ye ti üye si 

ol du. 1969’da Taş kent’te IV. As ya-Af ri ka 

Ya zar lar Bir li ği Top lan tı sı’na ka tı la rak ye ni 

gö rev ler üst len di. 1974’te Kır gız Bi lim ler 

Aka de mi si üye li ği ne ka bul edil di. 1978’de 

Yük sek Sov yet Pre zid yu mu’nca “sos yalist 

iş çi kah ra ma nı” ola rak ödül len di ril di. Av-

ru pa İlim ler Sa nat ve Ede bi yat Aka de mi-

si’ne asil, Dün ya İlim ve Sa nat Aka demi-

si’ne mu ha bir üye se çil di. 1979’da ilk 

ulus lar ara sı ödü lü Et ru ri ya’nın (İtal ya) 
sa hi bi ol du. 1982’de Ma nas’ın ilk tam 

ba sı mı na ne za ret ede rek ese re bir ön söz 

yaz dı. Gün Olur As ra Be del ro ma nıy la 

Sov yet Bü yük Ede bi yat ödü lü nü ikin ci de fa 

ka za nır ken (1983) or ta ya at tı ğı “man kurt” 

kav ra mıy la re ji me yö nelt ti ği eleş ti ri ler dik-

kat çek ti. 1986’da Di şi Kur dun Rü yaları 

ro ma nıy la ya zar lı ğı nı ye rel den ev ren sel 

plat for ma ta şı dı. Ön cü lü ğü nü yap tı ğı, 

Do ğu blo kuyla Ba tı blo ku nu bir leş tir meyi 

amaç la yan Isık Göl Fo ru mu olum lu ve 

olum suz bir çok eleş ti ri al dı. Ayt ma tov’un 

la yık gö rül düğü di ğer ba zı ödül ler ara-

sında Hin dis tan Java har lal Neh ru ödü lü 

(1985), Ja pon ya Do ğu Fel se fe si Ens ti tü sü 

aka de mi ödü lü (1988), Avus tur ya Av ru pa 

Ede bi ya tı Devlet ödü lü (1994), Fri ed rich 

Ru ec kert ödülü (1998), Ale xen der Men ve 

Leo Ko pe lev ödü lü (2004) anı la bi lir.

Eta ireias, IX, At hens 1996-97, s. 369-394; L. 

Balt si otis, “The Mus lim Chams of Nort hwes-
tern Gre ece: The Gro unds for the Ex pul si on of 
a ‘non-exis tent’ Mi nority Com mu nity”, Eu ro pe-
an Journal of Tur kish Stu d-i es, sy. 12 (2011), 
s. 2-25; Kåmûsü’l-a‘lâm, I, 511-512; T. Grit so-

po ulos, “Paramy this, Philiaton kai Ge re me ri ou 
Metropo lis”, Thris kev ti ki kai It hi ki Enky klo pa-
idia, At hens 1966, X, 42-44; “Paramy thia”, Me-
ga li El li ni ki Enky klo pe dia, At hens, ts., XIX, 650.

ÿMac hı el Kı el

– —AYTMATOV, Cengiz
(1928-2008)

Kýrgýz romancýsý, yazar, diplomat.˜ ™

12 Ara lık 1928’de Kır gı zis tan’ın Ta-

las eya le tin de ki Şe ker kö yün de doğ du. 

Mos ko va’ da me mur olan ba ba sı Tö re kul 

1935’te ai le si ni ya nı na alın ca ilk öğ re ni-

mi ne ora da baş la dı ve Rus ça’yı öğ ren di. 

Çı kan ka rı şık lık lar se be biy le iki yıl son ra 

ai le si ni tek rar Şe ker’e gön de ren Tö re kul, 

ay nı za man da Ko mü nist Par ti’nin bir gö-

rev li si ol ma sı na rağ men 1937’de Sta lin 

ta ra fın dan kur şu na di zil di, ai le ka yıp ba-

ba nın ölü mü nü çok son ra öğ ren di (1956).

Cen giz ve dört kar de şi eği tim li bir ka dın 

olan an ne le ri Na gi ma Ha nım ta ra fın dan 

bü yü tül dü. Uzun yıl lar “halk düş ma nı nın 

ço cu ğu” dam ga sıy la ya şa yan, bu yüz den 

ba zı olum suz luk lar la kar şı la şan Cen giz 

eği ti mi ne 1938’de ta şın dık la rı Ki rovs ko ye’-

de ki Rus ya tı lı böl ge oku lun da de vam et ti. 

II. Dün ya Sa va şı’nın en zor yı lı olan 1942’-

de oku lu bı ra ka rak kü çük ya şı na rağ men 

köy sov ye ti ne (kol hoz) sek re ter ol du, ver gi 

me mur lu ğu ve Rus ça öğ ret men li ği yap tı. 

Sa vaş tan son ra ai le siy le Cam bul’a ta şı nın-

ca Ve te ri ner Tek nik Oku lu’na gir di (1946). 
Bu ra da ho ca la rı nın et ki siy le Rus kla sik le-

ri ni oku ma ya baş la dı. Şi ir de yazma sı na 

rağ men bir ho ca sı nın tav si ye siy le hikâ ye-

ye yö nel di, ya zı ve çe vi ri ça lış ma la rı yap-

tı. Yük sek öğ re ni mi ni Biş kek’te ki Ta rım 

Ens ti tü sü’nde ta mam la dı (1953). Bu ra da 

okur ken Prav da ga ze te sin de ilk hikâye si 

“Ga zet çi Dzyuo” çık tı (1952), bu nu di ğer 

hikâye le ri iz le di. Ar dın dan Kır gız Bi lim sel 

Hay van Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nde ça-

lış ma ya baş la yın ca gö re vi ge re ği bü tün 

ül ke yi gez di. Ede bi yat ça lış ma la rı dev let 

po li ti ka sı na uy gun gö rül dü ğü için Sov yet 

hü kü me ti ta ra fın dan Mos ko va’da ki Mak-

sim Gor ki Ede bi yat Ens ti tü sü’ne da vet 

edi le rek iki yıl (1956-1958) çağ daş edebî 

ku ram lar la il gi li kurs la ra ka tıl dı. 1958’de 

Mos ko va Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te-

si’ne gir di. Ay nı yı lın so nun da Kruş çev’in 

an ti-Sta li nist kam pan ya sı sı ra sın da Sov yet 

uçu rul du, ate şe ve ril di ve ya fark lı amaç lar 

için kul la nıl dı. Ay do nat’ın müs lü man böl-

ge si, özel lik le de yu ka rı kıs mı ta ma mıy la 

ter ke dil di. 1970’ler de bi le böl ge ha ra be ler 

ve ka de ri ne ter ke dil miş bah çe ler le do luy-

du. 1961 ta rih li Yu nan nü fus sa yı mı na gö-

re ka sa ba nın nü fu su 2827 idi. 2010’da bu 

sa yı 2730’dur. 1970’te Pay ko Pa şa’nın kız 

kar de şi nin ca mi si ka sa ba nın yu ka rı bö lü-

mün de ka le ka lın tı la rı nın he men al tın da 

bir ha ra be şek lin de ayak ta du ru yor du. 

2013’te Hü se yin Pa şa Ha ma mı şim di bir 

Bi zans ya pı sı ol du ğu id dia edil se de ko run-

muş tu ve ta rihî bir anıt ola rak ih ti mam 

gö rü yor du. Ka sa ba nın en önem li ta rihî 

ese ri ise iyi ko run muş ve ba kım gör müş 

olan Bi zans ki li se si Me ga li Pa na yia’dır.

Bu gün (2013) Mar ga ri ti ya kın la rın da ki 

es ki bü yük müs lü man kö yü Ka ta vot hra’da 

-II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da ter ke dil miş- 

hâlâ mi na re si ayak ta du ran bir ca mi nin 

ka lın tı la rı gö rü le bi lir. Mu ha fa za edi len di-

ğer mi na re ler ise es ki den ka sa ba, şim di 

köy olan Mar ga ri ti’de ve Kot si ka kö yün de-

dir. Ko ut si (şim di Poly ne ri) kö yün de ya kın 

za ma na ka dar bir imam la rı da bu lu nan 

kü çük bir müs lü man nü fus hâlâ ya şa mak-

ta dır ve Al bay lar dik ta tör lü ğü za ma nın da 

(1967-1974) kö yün ca mi si bir grup ye rel 

fa na tik ta ra fın dan ha va ya uçu rul muş tur. 

Es ki Ay do nat XVI II. yüz yı lın ikin ci ya rı sın-

da dinî ilim ler de öne çık mış olan bir Os-

man lı âli mi nin, Ay do nat lı Ziyâed din Ali’nin 

do ğum ye riy di ve Os man lı Ay do na tı ay nı 

za man da ku sur suz ku yum cu lu ğu ile meş-

hur du.
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