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Cengİz AytmAtov; 1928 yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e bağlı Ta-
las Vadisi’nde yer alan Şeker Köyü’nde doğdu. Babası Törekul Aytmatov, 
annesi Nagima Hamzayevna Aytmatova’dır. Memur olan babası 1937 
yılında Stalin’in temizlik harekâtında öldürülen kurbanlar arasındadır. 
Annesi çeşitli memuriyetlerde bulunmuş ve dört çocuğunu kendi başına 
büyütmek durumunda kalmıştır. İlkokula kendi köyünde giden Cengiz 
Aytmatov, babaannesi Ayıkman Hanım’dan dinlediği ninniler, masallar, 
ve efsanelerle yetişir. 

İkinci Dünya savaşının yokluk yıllarını babasız geçiren Aytmatov, 
çocuk yaşından itibaren çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde köy sovye-
ti kolhozu sekreteri ve vergi memuru olarak çalışır. 1946 yılında Kaza-
kistan’ın Cambul şehrinde Veteriner Teknik Okulu’nda eğitim görmeye 
başlamıştır. Bu okul bitince, 1948’de Kırgızistan Tarım Enstitüsü’ne 
devam etmiştir. 1953 yılında buradan veteriner olarak mezun olur. 
Aytmatov’un ilk eseri, 1952 yılında Pravda gazetesinde yayınlanan Gazeteci 
Cyuda’dır. Bu hikâyeyi, 1957 yılında yayımlanan Yüzyüze takip eder. 1956-
58 yılları arasında Moskova’da Gorki Edebiyat Enstitüsü’ne devam eden 
yazarın Cemile adlı hikâyesi 1958 yılında Novy Mir (Yeni Dünya) dergi-
sinde yayınlanır. Bu eseri büyük ilgi görür. Aytmatov şöhreti, bu eserinin 
Fransız şair Louis Aragon tarafından Fransızca’ya tercüme edilmesi ve Av-
rupa’da yayımlanması ile yakalar. Aragon bu hikâyeye yazdığı önsözde Ce-
mile hikâyesini “dünyanın en güzel aşk hikâyesi” olarak takdim etmiştir. 
Aytmatov, Cemile’nin yayımlandığı 1958 yılında Moskova Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi’ne başlamıştır. Aynı yılın sonunda Kruşçev’in an-
ti-Stalinist kampanyası sırasında Sovyet Komünist Partisi’ne ve Yazarlar 
Birliği’ne kabul edilir. Babası Stalin muhalifi olan Aytmatov’un partiye 
girmesi ve birliğe kabul edilmesi ancak siyasî şartların yumuşaması saye-
sinde gerçekleşmiştir. Hatta sırf babasının muhalifliği yüzünden öğrenci-
lik yıllarında bursu kesilmiş, pek çok terslikler yaşamıştır. Değişen siyasî 
şartlarla birlikte Aytmatov hem Kırgız hem de Rus yazarlar arasında ye-
rini pekiştirmiştir. Bu yıllarda Literaturnyi Kırgızistan dergisi editörlüğü-
nü, sonra beş yıl boyunca Pravda’nın Orta Asya muhabirliğini yapmıştır. 
Aytmatov 1963 yılında, İlk Öğretmen, Deve Gözü, Cemile ve Selvi Boylum 
Al Yazmalım adlı hikâyelerinden oluşan Steplerden ve Dağlardan Hikâyeler 
adlı kitabıyla Lenin Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. 1959-67 yılları ara-
sında Novy Mir’in editörlüğünü yapmış ve 1968’de Büyük Sovyet Edebi-
yat Ödülü’nü kazanmıştır. Aynı yıl Kırgızistan’ın millî yazarı seçilmiştir. 
Cengiz Aytmatov’un edebî seyri bu yıllarda hikâyecilikten roman yazarlı-
ğına doğru kayar. İlk romanı olan Toprak Ana 1963’de neşredilir. Yine aynı 
yıl yayınlandığında büyük heyecan uyandıran Elveda Gülsarı’yı kaleme 
alan Aytmatov, daha sonraki yıllarda çeşitli yayın organlarında hikâyele-
rini yayınlatmaya devam eder. 1964’de yayınlanan Kızıl Elma ve 1969’da 



yayınlanan Oğulla Buluşma hikâyelerinden sonra, yazar 1970’de edebiyat 
âleminde yankı bulan Beyaz Gemi romanını neşreder. Daha sonra 1972’de 
Asker Çocuğu hikâyesini, 1975’de Kazak yazar Kaltay Muhammedcanov’la 
birlikte Fuji-Yama adlı tiyatro eserini, 1976’da Sultanmurat, 1977’de Deniz 
Kıyısında Koşan Ala Köpek hikâyelerini neşreder. 1980 yılında kaleme aldığı 
Gün Olur Asra Bedel romanı yazarın edebiyat hayatının zirvelerinden birini 
teşkil eder. 

Aytmatov, 1986 yılında neşredilen Dişi Kurdun Rüyaları isimli roma-
nıyla, yazarlık seyrini mahalli olandan evrensel olana taşımıştır. Aytma-
tov 1990’da yayınlanan Beyaz Yağmur ve Yıldırım Sesli Manascı hikâyelerin-
den sonra, aynı yıl Cengiz Han’a Küsen Bulut’u yayınlar.

Aytmatov, başarılı bir edebiyatçı kimliğine sahip olmasının yanında, 
insan ilişkileri ve yüksek temsil kabiliyeti sayesinde Sovyet devletinden 
itibar görmüş, devletin çeşitli birimlerinde görev almıştır. 1978 tarihinde 
Yüksek Sovyet Prezidium’u tarafından Sosyalist İşçi Kahramanı olarak 
ödüllendirilir. 1983 yılında Büyük Sovyet Edebiyat Ödülü’nü ikinci kez 
kazanmıştır. Gorbaçov döneminde Sovyet Parlamentosu Kültür ve Ulusal 
Diller Komitesi Başkanlığı ve Sovyet Yazarlar Birliği Sekreterliği görevle-
rinde bulunmuştur. Sovyetler birliği dağılmadan önce Gorbaçov’un beş 
danışmanlarından biri olmuştur. Cengiz Aytmatov; edebi çalışmalarının 
dışında, 15 yıl Avrupa’da SSCB ve bilahare Kırgızistan’ın büyükelçiliğini 
yapmıştır. Avrupa Birliği, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinde görev 
yapmıştır.

Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanının sinemaya uyarlanma çalış-
malarının devam ettiği Tataristan’daki Kazan şehrinde rahatsızlanmış ve 
hastaneye kaldırıldığı Almanya’nın Nürnberg şehrinde 9 Haziran 2008 
tarihinde vefat etmiştir. 

Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanan eserleri:
• Beyaz Gemi (Roman)
• Cemile - Sultan Murat  (Hikâyeler)
• Cengiz Han’a Küsen Bulut (Roman)
• Dişi Kurdun Rüyaları (Roman)
• Elveda Gülsarı (Roman)
• Gün Olur Asra Bedel (Roman)
• Kızıl Elma - Oğulla Buluşma - Beyaz Yağmur - Asker Çocuğu - 

Deve Gözü (Hikâyeler)
• Toprak Ana (Roman)
• Yıldırım Sesli Manascı - Yüzyüze - Deniz Kıyısında Koşan Ala 

Köpek  (Hikâyeler)
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İsAbiekov geç saatlere kadar yatıp uyuyamamış, hâlâ 
dü  şünüyordu. Nasıl hitap edecek, nasıl bir sözle başlaya-
caktı bu mektuba? Neler yazabilirdi? Zor, çok zor, hatta 
imkânsız geliyordu mektup yazmak. Söylenecek birikmiş 
o kadar şey vardı ki! Hem sonra, onun gecikmiş itiraflarını 
anlayacak mıydı?

Birlikte yaşadıkları ve şimdi geride kalan yıllar çok zor 
geçmişti. Birbirlerine karşı bunca haksız davranışlardan, 
sonu gelmeyen suçlamalardan, kavgalardan, ba   rışmalardan 
ve ayrılıkla sonuçlanan bu durumdan sonra, onu makul 
(hayır, bu makul sözü yerine oturmadı) onu sadece insan-
ca anlayabilecek, bağışlayabilecek miydi? Evliliklerinin ilk 
yılında olduğu gibi davranabilecek miydi? Sade, açık yü-
rekli ve iyi niyetle? Ya böyle karşılamazsa? Ya onu anla-
mazsa? Daha da kötüsü yine kadınlık gururundan, kötü 
talihinden söz ederek yine saldırıya başlarsa? Hali nice 
olurdu o zaman?

İsabiekov onun sızlanmalarının, yakınmalarının, bir ka-
dınlık gururundan, kadının öz-saygısından ileri gel diğini 
anlıyor ve bunu kendi kendine de söy lüyordu.

Karısı her zaman kadın arkadaşlarına imrenirdi:
- Gördün mü, diyordu, adam gözünü karısından a yır   mı-

yor, herkesin içinde eğilip karısının ayakkabı bağ   larını bağ-
lamaktan çekinmiyor. Böyle bir davranıştan kork mu yor.

O da karısına:
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- Böyle bir gösterişten hoşlanmam ben, pohpohlamayı 
da bilmem, diyor, kestirip atıyordu.

- Gösterişle ne ilgisi var bunun? Bir nezaket kuralı, bir 
duyarlıktır bu, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yoksa sen, 
aşkından, beni sevmekten mi utanıyorsun? Yoo, ben böyle 
yaşayamam. Ben, sevdiğim erkeğin beni sevdiğini açıkça 
göstermesinden korkmamasını isterim. Başka tür lü davra-
nışı aşağılayıcı buluyorum. Sen bunu hiç düşün mü yorsun!

- Ben hiç de öyle sanmıyorum, zaten bunu düşünecek 
vaktim de yok. Hem sonra, sen de bunca iş arasında, yakın-
da tezini vereceğin bir zamanda, böyle saç malıklarla nasıl 
ilgilenebiliyorsun anlamıyorum: Kim kimin ayakkabısını 
ya da korsasını bağlamış!

- Seninle tartışmanın yararı yok, hiçbir şey anla mı yor-
sun!

Ama işte şimdi anlıyordu: Onun ne demek istediğini 
anlıyor, bunu itiraf etmek istemese de, içinden ona biraz 
hak veriyordu.

* 
* *

Karısı yolda yürürken, gelip geçenlerin dikkati onun 
üzerine çevrilince, İsabiekov bundan memnun oluyordu. 
Albenili, güzel ve çok zeki buluyordu karısını. Yürüyüşü 
de pek hoşuna gidiyordu. Alımlı, zarif, hafif uçarı bir gidişi 
vardı. Yüksek ökçeli ayakkabılarını giydiği zaman körpe bir 
kızı andırıyordu. İnsanların kendisine hayranlık duyarak 
baktıklarını hissedince ne kadar güzel oynar, gözlerinin içi 
mutluluktan nasıl güler, nasıl gençleşiverirdi! İşte o anlar-
da karısını sever, ona bayılırdı.

Bununla beraber onu kasıntısız sevmesine her zaman 
bir engel çıkıyordu. Kendi kendine birtakım sorular soru-
yor, bu da sevgisini göstermesine, apaçık sevmesine engel 
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oluyordu. Bu içe kapalılıktan, bu çekingen huyundan vaz-
geçmek için bir çaba göstermesi, gençlik zamanlarındaki 
gibi hareket etmesi gerektiğini hissediyordu ama, bırak-
maması gereken işte o tutumunu bırakmıştı gençlik yılla-
rında.

İsabiekov kusurunu, kabahatini (eğer bu bir kabahat 
ise) işte şimdi kabul ediyordu. Ama onu endişeye düşüren 
bir başka mesele daha vardı: “Mizaç uyuşmazlığı” denilen 
sebepten birbirlerinden ayrıldıktan sonra, birbirlerinden 
uzakta bulundukları şu sırada, karısı, birlikte geçirdikleri 
yıllara başka bir açıdan, başka bir gözle bakabilecek miydi? 
Ya bunu kabul etmezse? O zaman her şey bitmiş mi olacak-
tı? Yoo, yoo, böyle bir durumu kabul edemezdi İsabiekov.

Defalarca mektuba başlamak için kâğıdı önüne çekti 
ve her defasında vazgeçti. Kalkıp pencereye yaklaştı, sonra 
uzun süre duvara dayanıp dışarıya baktı. Bitkindi, perişan-
dı, saçları darmadağınıktı.

Dışarıda, pencerenin yakınındaki durakta son otobüs-
ler duruyor, bekleyen yolcuları alıp hemen hareket ediyor-
lardı. Otobüslerin farları, sonbahar akşamının karanlığını 
yarıp yarıp geçiyordu.

Komşu evlerden bir genç kız ve bir delikanlı, birkaç kez 
yaklaştılar avlunun girişine. Sonra yine gittiler, yine geldi-
ler. Çocuk bahçesindeki çocuklar gibi, birbirlerinin elleri-
ni hiç bırakmıyorlardı. İsabiekov onlara imrenmedi. Ama 
yine de o davranışlarının güzel bir yanı, heyecanlı bir yanı 
olduğunu kabul ediyor ve bu da onu üzüyordu. Çünkü çok 
iyi biliyordu o davranışları ve o çağı.

Dağların tepesine doğru, tâ uzakta, herhalde elektrik 
santralinin gerisinde, küçük bir ateş yanıyor, kımıldayan 
bir yıldız gibi ışıldıyordu. Bir çoban ateşi olmalıydı. O 
anda, o ateşin bulunduğu yerde olmak istedi: Orada, ge-
cenin koyu karanlığında tek başına kalmak, hiçbir şeyi dü-
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şünmemek, ara sıra ateşe kuru ardıç dallarını atarak ça tır 
çatır yanışlarını seyretmek...

Sonra pencereden uzaklaştı. Kızı Anara’ya bakmak 
için onun yattığı odaya girdi. Anara artık küçük bir çocuk 
değildi ama uyurken hep üstünü açardı. Bu yüzden onun 
üşümesinden, soğuk almasından korkuyordu İsabiekov. Bu 
defa Anara, kımıldamamış, üstünü açmamış, mışıl mı  şıl 
uyuyordu. Bütün gün koşup oynamıştı çünkü. Bugün ba-
basına neler ettiğini hiç bilmiyordu. Ah Anara, Anara! Ne 
bilsindi babasının yüreğini parçaladığını! Ne bilsindi bu 
saatlere kadar onun niçin uyuyamadığını! Kızına şefkatle 
baktı ve fısıltı halinde konuştu onunla: “Böyle rahat uyu-
man büyük bir şans yavrum, ileride, büyüdüğün zaman, 
uykusuz geçireceğin günler de olacak. O uykusuz geceler 
herkesin başına gelir, kimse kurtulamaz. Ama daha vakit 
var o günlere. Şimdi uyu, rahat uyu yavrum, güzel rüyalar 
gör.”

Gündüz Anara’yı bir kır gezisine götürmüştü. Orada 
ona annesiyle olan ilişkilerinden söz edecekti. Karısı da 
yazdığı mektupta ona gerçeği anlatmasını ısrarla isti yor-
du zaten. Kızına, annesinin Moskova’da sadece tezini ver-
mek için bulunmadığını, artık ayrı yaşamalarının daha 
iyi olacağına karar verdiklerini, kimin yanında kalacağına 
Anara’nın karar vereceğini söyleyecekti. İsabiekov çocuk 
için bu konuşmanın pek acı, pek korkunç olduğunu dü-
şünerek, konuyu evde değil, kır gezisinde açmayı uygun 
bulmuştu. Orada konuşmak kendisi için de daha kolay ola-
caktı. Herhalde kızı kendisiyle kalmayı isterdi. Öyle umu-
yordu. Annesi Taşkent’e yerleşmek, orada bir araştırma 
enstitüsünde çalışmak istiyordu. Kızı da Taşkent’e gitmek 
is te mez di.

Anara avluda oynarken çağırmıştı onu:
- Hadi, üzerine bir hırka al, kıra gidiyoruz.
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- Kıra mı? diye el çırptı Anara sevincinden. Ama he men 
ardından şaşırarak sordu: Niçin?

- Hiç, gezmek, temiz hava almak için.
Yollar çok kalabalıktı, arabalar çok yavaş ilerliyor, bu 

da İsabiekov’un canını sıkıyordu. Pazar günleri hep böy-
le olurdu şehir içi. Ama şehrin dışına çıkar çıkmaz araba-
lar hızlanırdı. Onların ‘Volga’ arabası da gittikçe hızlandı. 
İki yanında büyük ağaçlar sıralanmış asfalt yol biraz mat 
bir parıltıyla ve hafif bir eğimle dağlara doğru uzanıyor-
du. Suskun duran İsabiekov, uzaklarda pek belirli görünen 
karlı doruklara bakıyordu.

- Baba, biraz yavaş gider misin? dedi Anara.
İsabiekov yavaşladı.
- Korkuyor musun?
- Hayır, ama yavaş gitmek daha iyi, dedi ve yine yüzünü 

pencereye dayadı.
- Ama sen hızlı gitmeyi severdin her zaman?
Anara gözünü pencereden ayırmadı ve cevap vermedi. 

Belki duymamıştı, ya da duymazlıktan gelmişti.
İsabiekov hafifçe başını çevirerek kızına bir göz attı. 

Kızın ince hırkadan çıkıntıları iyice belli olan omuzları-
nı, ince boynunu, ince örgülü kara saçlarını gördü. Cama 
yaslanmış o sessiz siluette, hiç de kızına ait ol mayan ve o 
ana kadar hiç farketmediği bir şeyler hissetti. Pek düşün-
celi görünüyordu kızı. Yoksa, olacakları, babasının söyle-
yeceklerini tahmin mi etmişti? Bü yükler çok defa çocuk-
ların her şeyi sezdiklerini, hissettiklerini unuturlar. Birden 
canı sıkıldı İsabiekov’un. Ama, “hayır” dedi kendi kendine, 
“nereden bilecek?” Ne kendisi ne de karısı bu konuda ona 
hiçbir şey söylememiş, hissettirmemişlerdi. Zaten kim ne 
anlayabilirdi ki! Bu işin en korkunç yanı, çocuğun iç dün-
yasını yıkmak, zihin dengesini bozmak olurdu. İsabiekov 
da her zaman bundan korkmuştu. İnsan kalbi böyledir: 
Onu kolayca dondurabilirsiniz, ama çok zor eritir, çok zor 
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ısıtırsınız. Bazen hiç çözemeyiz o buzu. Bunun da sonucu 
bir sinir zayıflığı, bir sinir hastalığı olur. Yoo, Anara küçük 
ve sağlıklı bir kızdı. Belki bir şeyler hissediyordu. Kendisi 
de küçücük bir çocuk iken, evde bir huzursuzluk olduğu-
nu hemen anlardı. Öyle zamanlarda ne kadar üzüldüğünü 
kimse bilmezdi. Ama er ya da geç, durumu öğrenecekti 
yavrusu. O an lat maz sa annesi anlatacaktı. Annesi, dobra 
dobra, apaçık konuşurdu. En iyisi bu işi annesine bırak-
mamalı, kendisi anlatmalıydı. Ne gelirdi elden? Daha fazla 
beklemenin bir yararı da yoktu. Ama bütün bunlar bir tah-
mindi belki. Anara camdan, düşen yaprakları seyre dalmış 
olamaz mıydı? Böyle de olsa ne değişirdi ki. Herhalde en 
iyisi ona gerçeği anlatmaktı. Ah! Hava da ne kadar güzeldi 
bugün! İnsanın kalbi ve kafası da böyle huzurlu olabilse!.

Her sonbaharda olduğu gibi, yol, dökülen yapraklarla 
doluydu ve ıssızdı. İsabiekov böyle bir havada ara  bayı hızlı 
sürmenin gerçekten anlamsız, saçma ol du ğunu düşündü. 
Yapraklar yavaş yavaş dönüyor, ba zıları yere, bazıları araba-
nın üzerine usulca düşüyorlardı. Bazıları da ön camın üze-
rinde kısa bir süre yapışıp kalıyor, sonra sağa-sola uçuyor, 
sanki hiç ayrılmak istemiyorlarmış gibi, yine kısa bir süre 
arabanın bir tarafına tutunup geliyorlardı. Yolun iki tara-
fında günlü güneşli biçilmiş tarlalar, bozulmuş bağlar, yeşil 
yon ca tarlaları uzanıyordu. Sürülmekte olan tarlalarda ise, 
sürü sürü sığırcıklar izli yor du traktörleri. Sonbaharın son 
güzel günleriydi bu günler.

“Yakında yağmurlar başlayacak, her şey solacak, kara-
racak ve tarlalar bu güzelliklerini yitirecekler” diye üzüldü 
İsabiekov. Çakmağını çaktı, bir sigara yaktı ve tekrar dö-
nüp baktı kızına. Kızı yine camdan dışarısını seyrediyordu.

- Niye bir şey söylemiyorsun Anara?
Küçük kız şaşkın şaşkın babasının yüzüne baktı ve yine 

bir şey söylemedi.
- Ödevlerini yaptın mı dün?
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“Evet” anlamında başını salladı kız.
- Çok güzel bir hava değil mi?
- Evet, çok güzel.
İsabiekov’un canı sıkıldı. Bu can sıkıcı, dokunaklı so-

rulara ne gerek vardı? Ne olmuştu bu kıza? Normal olarak 
gevezeliği sever ve serbestçe konuşurdu. Herhalde bugün 
o da iyi bir gününde değildi.

Kızını oyalamak için radyoyu açtı. Küçük bir çocuğun 
pek bilinen ve dokunaklı sesi çın çın doldurdu ara bayı.

- Robertino! diye haykırdı ve kendine geldi Anara. 
Baba, Robertino bu! Bizim sınıfta herkes onu çok seviyor. 
Erkekler de, kızlar da. Sen de seviyor musun? Annem de 
sever...

- Evet Anara, evet. Elbette annen de sever. Ah Ana  ra, ne 
güzel kızımsın sen benim!

İsabiekov kızının saçlarını okşadı ve onun iri, kahveren-
gi gözlerinin birden parladığını görünce şaşırdı:

- Bana gücendiğini sanmıştım.
- Ne diyorsun baba! Nasıl gücenirim!
- Pekâlâ, şarkıyı dinleyelim sonra sana Schubert’in ve 

Robertino’nun ülkesini anlatırım.
Bu konuşma olurken Ave Maria şarkısı, ateş kırmızısı 

düzlüklere, toprağa ve insanların kalbine sonbaharın ru-
hunu üflüyordu sanki. İsabiekov birden kendini, güneşin, 
uzakta dorukları parlayan dağların, Rober ti no’nun yanık 
sesinin, kızının coşkusunun, tek kelimeyle her şeyin tam 
bir uyum içinde olduğu bir havaya, bir ahenge kaptırdı.

Kuşku yok ki her insanın ruhu güzelliklere susar ve 
besbelli ki onun yapısı böyledir. Ama çok defa, susadığı 
bu güzelliği korumaz, hatta bazen farkına bile varmaz. Ve 
işte şimdi o, çocukların gönüllerinde yer alan, ifade edilen 
yarı harika ve kolay incinir bir güzelliği, bu dünyayı yıkmak 
durumunda kalmış görüyordu kendini.




