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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.
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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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(Top rak Ana, 1962, 1963). Top rak ve in-

san sev gi si nin ya şa ma se vin ciy le bir leş-

ti ği eser de as ke re gi dip de dön me yen 

er kek ler, dul ka lan eş ler, ya şa nan aşk lar, 

fa kir lik ve ha yat mü ca de le siy le II. Dün ya 

Sa va şı yıl la rı an la tı lır. 5. Kı zıl Al ma (Al 
El ma, 1964). 6. Ca nı ba rım Gül sa rı (El-
ve da Gül sa rı, 1966). Eser de sa vaş son ra sı 

yıl la rın so run la rı ele alın mış tır. “Gül sa rı” 

rah van bir atın adı dır. Ye ni dü ze nin prog-

ra mı na pek ayak uy du ra ma yan, ha re-

ket li, ak si ama iyi ni yet li sa hi bi Ta na bay 

gi bi o da geç mi şiy le ya şa mak ta dır, bir in-

san gi bi âşık olur, üzü lür. 7. Svi da nie s 

Sıno m (Oğul la Bu luş ma, 1969). II. Dün ya 

Sa va şı’nda oğ lu nu sa va şa kur ban ve ren, 

ara dan yir mi yıl geç ti ği hal de du ru mu 

ka bul le ne me miş bir ba ba nın hikâye si dir. 

8. Ak Ke mi (Be yaz Ge mi, 1970). Ba ba sı 

ile an ne si ay rı ya şa yan, ken di si her iki sin-

den uzak ta de de si nin ya nın da ba ba sı na 

ka vu şa ca ğı gü nü bek le yen bir ço cu ğun 

hikâye si dir. 9. De niz Boy lop Cort kon 

Ala Dö böt (De niz Kı yı sın da Ko şan Ala 
Kö pek, 1971). Dört in sa nın uç suz bu cak-

sız de niz de ver di ği ya şam mü ca de le si nin 

an la tıl dı ğı hikâye nin kah ra ma nı bir ço cuk-

tur. 10. Ata dan Kal gan Tu yak (As ke rin 
Oğ lu, 1971-1972). Eser de, ba ba sı nı sa vaş-

ta kay be den bir ço cu ğun kö ye ge len bir 

sa vaş fil mi ni sey re der ken ora da ki as ke ri 

ba ba sı ola rak dü şü nüp ka bul len me si an-

la tı lır. 11. Ete Kel gen Tur na lar (Er ken 
Ge len Tur na lar / Sul tan mu rat, 1975-76). 
Sa vaş yıl la rı nın ağır şart la rın da oku lu bı ra-

kıp ça lış mak zo run da ka lan ço cuk lar ve bir 

ilk genç lik aş kı an la tıl mak ta dır. 12. Kı lım 

Ka rı tar Bir Kün (Gün Uzar Yüz yıl Olur / 
Gün Olur As ra Be del, 1980, 1981). Eser-

de es ki dos tu nun ölü müy le geç mi şe dö-

nen bir ada mın ha tır la dık la rı, ba şı na de-

ve de ri si ge çi ri len “man kurt”lar, Nay man 

Ana ve yal nız do la şan til ki ye ka dar iç içe 

hikâye ler le boz kır da ki ha yat an la tı lır. 13. 

Kı ya mat (Di şi Kur dun Rü ya la rı, 1985). 
Bu eser de de ha ya tı bo yun ca kim sey le 

uyum sağ la ya ma mış bir mis yo ner le uyuş-

tu ru cu nun yol aç tı ğı prob lem ler ser gi le-

nir. 14. Ak Ca an (Be yaz Yağ mur, 1990). 
15. Çın gıs Han dın Ak Bu lu tu (Cen giz 
Han’a Kü sen Bu lut, 1990). Cen giz Han’ın 

Sa rı-Özek’ten ge çer ken iki sev gi li yi idam 

et ti ri şi ef sa ne si ye ni za man lar la iç içe ve-

ri len eser de dik ta tör kar şı sındaki bi re yin 

du ru mu ir de le nir. 16. Plaç Pe re let noy 

Ptit si (Göç men Ku şun Çığ lı ğı  / Yıl dı-
rım Ses li Ma nas çı, 1990). 17. Kas san dra 

Tam ga sı (Kas san dra Dam ga sı, 1995). 
Ge le cek te ki fe lâ ket le ri ha ber ve ren Kas-

san dra mi tin de ki öz, uzay araş tır ma la rı 

ço cuk luk ve ilk genç lik yıl la rı nın zen gin de-

ne yim le ri ya nın da eği tim ve mes le ği nin de 

(ve te ri ner lik) pa yı bu lun mak ta dır.

Eser le rin de ki ana te ma lar dan bi ri olan 

aş kı ru hun ken di ken di ni kav ra ma sı nın do-

ruk nok ta sı di ye ta nım la mış, insan ru hu-

nu öz gür leş ti ren, in sa nı baş ka bir in sa na, 

do ğa ya ve Tan rı’ya ta şı yan, açan yük sek 

bir de ğer ola rak ele al mış tır. Ha ya tı nın 

son dö nem le rin de ken di siy le ya pı lan bir 

ko nuş ma da Tan rı’nın son suzlu ğu nu ifa de 

et miş, Kur’an’ı bil di ği ni ve ona inan dı ğı nı 

be lirt miş tir. Tan rı’yı tam ola rak bil me ye 

in san gü cü nün yet me di ği ni, fa kat her za-

man ve her yer de O’na ulaş ma nın müm-

kün ol du ğu nu di le ge tir miş tir. Ya zar dün-

ya nın ya şa dı ğı bü yük bo zul ma ve in san lar-

da ki hay vanîleş me nin önü ne, di ne ve es ki 

dün ya ya ait ge le nek sel de ğer le re sa hip 

çık mak la ge çi le bi le ce ği ne inan mak ta dır. 

Sov yet ede bi ya tı nın sı nır lan dı rı cı sos yal 

rea lizm pren si bi nin dı şı na ta şan Ayt ma-

tov, ba zı eser le rin de 1960-1970’li yıl lar için 

teh li ke li bir yol olan, ede bi yat ara cı lı ğıy la 

dev le ti ve ide olo ji si ni eleş ti ri ci bir tu tum 

içi ne gir miş tir. Bu tu tum bir çı ğır ha li ni 

al ma ya baş la yın ca Sov yet re ji mi, ede bi yat 

yo luy la or ta ya çı ka bi le cek par ça lan ma yı 

he sa ba ka ta rak “sı nır sız rea lizm” pren si-

bi ni be nim se mek du ru mun da kal mış tır. 

Ayt ma tov çift dil li ya zar lar dan dır. Ön ce le ri 

eser le ri ni Kır gız ca ya zıp Rus ça’ya çe vi rir-

ken da ha son ra Rus ça ya zıp Kır gız ca’ya 

çe vir me yo lu nu ter cih et miş tir. Sov yet 

dö ne min de ken di ni Kır gız bir ya zar ol du-

ğu ka dar Sov yet ler Bir li ği’nin de bir ya za rı 

say mış, Rus ça’nın da Kır gız ca ka dar ken-

di si için millî bir dil ol du ğu nu, bu sa ye de 

ifa de gü cü nün zen gin leş ti ği ni söy le miş tir.

Eser le ri. Hikâye ve Ro man: 1. Betme-

Bet (Yüz Yü ze, 1957). As ker ka ça ğı İs ma-

il ile so nun da hır sız lık ya pın ca onu ih bar 

eden ka rı sı Sey de’nin hikâye si dir. 2. Ca-

miy la (Ce mi le, 1958). Ko ca sı as ker de olan 

bir genç ka dın la kö ye dö nen sa kat bir as-

ker ara sın da ge li şen aş kı ko nu edi nir. Do-

ğa için de li rik bir şar kı gi bi yük se len bu 

aşk, Ce mi le’nin res sam ol mak is te yen on 

dört-on beş yaş la rın da ki ka yın bi ra de ri nin 

ağ zın dan yü cel ti ci bir dil le ak tarılmış tır. 3. 

Too lar Ca na Ta la alar Ba yanı (Stepler-
den ve Dağ lar dan Hikâye ler, 1961). İçinde 

“İlk Öğ ret men / Bi rin ci Mu ga lim”, “De ve 

Gö zü / Bo to Köz”, “Ce mi le” ve “Al Yaz ma-

lım Sel vi Boy lum / Kı zıl Coo luk Cal ca lım” 

hikâye le ri yer al mak ta dır. “İlk Öğ ret men”-

de top lu mun eği tim so ru nu, idea list bir 

köy öğ ret me niy le kız öğ ren ci si et ra fın da 

ka ran lık tan ay dın lı ğa çı kış te ma sı na uy-

gun ola rak iş le nir. 4. Sa man çı nın Co lu 

Gor ba çov dö ne min de (1985-1991) Sov-

yet Ya zar lar Bir li ği sek re ter li ği ya nın da 

Sov yet Par la men to su Kül tür ve Ulu sal 

Dil ler Ko mi te si baş kan lı ğı gö rev le rin de bu-

lu nan Ayt ma tov, Gor ba çov’a da nış man lık 

ya pan beş ki şi den bi riy di. Sov yet ler’in son 

dö nem le rin de ta yin edil di ği Lük sem burg 

bü yü kel çi li ği ni ya şa nan da ğıl ma sü re ci nin 

ar dın dan hem Rus ya hem Türk Cum hu ri-

yet le ri adı na de vam et tir di. Ekim 1996’da 

Kır gı zis tan Cum hur baş ka nı As kar Aka yev 

ta ra fın dan kül tür el çi si sı fa tıy la Kır gı zis-

tan’ın UNES CO tem sil ci li ği ne ta yin edil di. 

Son yıl la rın da Ta las böl ge si mil let ve kil li ği, 

Kır gı zis tan’ın Be ne lux dev let le ri bü yü kel-

çi li ği gi bi gö rev ler de bu lun du. Bel ge sel 

çe kim le ri için git ti ği Ka zan’da ra hat sız la-

nın ca te da vi için gö tü rül dü ğü Al man ya’nın 

Nürn berg şeh rin de öl dü (10 Ha zi ran 
2008). Ya pı lan bir tö ren le, 1937’de ba ba-

sıy la be ra ber 137 ay dı nın giz li ce kur şu na 

di zi lip gö mül dü ğü Biş kek’te ki Ata-Beyt’te 

top ra ğa ve ril di. Ev li ve dört ço cuk ba ba sı 

olan ya za rın oğ lu As kar Ayt ma tov, Kır-

gızis tan Dı şiş le ri ba kan lı ğı yap mış tır. Tu-

ran Ül kesi nin Ede bi ya tı na Hiz met ödü lü nü 

al mak için ilk de fa 1975’te gel di ği Tür ki-

ye’ye İs tan bul Si ne ma Gün le ri’ne ka tıl mak 

(1992) ve Türk Dün ya sı ödü lüy le fahrî dok-

to ra un va nı nı al mak (2007) üze re iki de fa 

da ha gel miş tir. 1998’de An ka ra’da adı na 

ulus lar ara sı bir bil gi şö le ni dü zen len di ği 

gi bi 2013 yı lın da Es ki şe hir Türk Dün ya sı 

Kül tür Baş ken ti et kin lik le ri çer çe ve sin de 

Cen giz Ayt ma tov Bil gi Evi açıl mış tır.

Ayt ma tov’un üze rin de Sov yet ya zar la rı 

ve Mark sist es te ti ğin bel li oran da et ki si ol-

muş sa da ken di mil le ti nin or tak du yuş ve 

bi ri kim le ri, ço cuk luk yıl la rın da ba ba an ne si 

Ayım kan’dan duy du ğu şar kı ve ma sal lar, 

sü rek li git tik le ri yay la lar da ya şa nan ha yat 

eser le ri nin özü nü oluş tur muş tur. İkin ci 

kay na ğı Ma nas Des ta nı’dır. Bun la rın ya-

nın da ya şa dı ğı ta rihî sü reç, aile si nin ba şı na 

ge len ler, II. Dün ya Sa va şı yıl la rı nın tü ken-

mez ha yat de ne yim le ri var dır. Hikâye ve 

ro man la rın da gün lük ya şan mış lık la rı ken-

di ha yat fel se fe si nin içi ne oturt muş tur. 

Ya şa dı ğı çağ da ki insan la rın prob lem le ri ni 

yan sı tan eser le rin de an la tım bir nok ta-

dan son ra mi tik bir du yum la bir leş ti ği gi bi 

kah ra man lar da dar ki şi lik le rin den sıy rı lıp 

mit sel bir düz lem de Ma nas’ın kah ra man-

la rıy la öz deş le şir. Ayt ma tov’un dün ya sın-

da do ğa ve do ğa da ki un sur lar in san ka dar 

önem li dir. O bun la rı şi ir sel bir üslûpla ve 

ba şa rıy la eser le ri ne yan sı tır. Ço ğu za man 

ifa de et mek is te dik le ri ni bu un sur lar üze-

rin den on la rı sim ge leş ti re rek oku yu cu ya 

ak ta rır. Ba şa rı sın da do ğa için de ge çen 
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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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