AŞKABAD
rı temsil eden çift gözlü "he" harfinin insan gözüne benzetilen gözlerinden akan
derya misali yaş l ar (seylab-ı aşk) bir göl
veya deniz meydana getirmekte. diğer
taraftan da Ferhad veya MecnOn gibi
aşktan dolayı dağlara düşmüş bir aşığın
halini anlatmak maksadıyla dağların üzerine resmedilmiş ve kendisi de şekliyle
bir dağı andıran ve dağ başma benzeyen bu harfin tepe noktasından tüten
dumanlar aşığın aşk elinden yanıp tutuştuğunu, dumanının göklere çıktığını
gösterir. Bu yazı- resimlerin hemen hepsinde genellikle ta'lik hattıyla yazılmış,
"Ah mine! aşk ve halatihi. ahraka kalbi
bi- hararatihi" (Ah bu aşktan ve hallerinden.
ateş i kalbimi yaktı) beyti ve konuyla ilgili
başka manzum ve mensur ifadeler yer
almaktadır (bk. Aksel , s. 49, 52-55).
Aşk

konusu Türk mOsikisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Maddi aşkın terennüm edildiği şarkılar başta olmak
üzere çeşitli formdaki ladini eserler arasında, bazan ilahi aşkın da ifade edildiği gazel formunun ayrı bir yeri vardır.
Dini mOsikinin tekke mOsikisi kolunda
da başta Mevlevf ayinleri olmak üzere
na't, durak, ilahi, tevşih ve bilhassa irticalen okunan kasideler konunun işlen
diği belli başlı formlardır. Bu eserlerde
ele alınan aşk esas itibariyle tasawufiilahidir. Fakat na't ve tevşihlerde Hz.
Peygamber'e ve tarikat pirlerine karşı
duyulan aşk ve muhabbet de dile getirilmiştir. Mevlevi ayinleri güfteleri itibariyle genellikle Hz. Mevlana'nın ilahi aş 
kı işleyen aşıkane gazelleriyle, Meşne
vf'sinden seçilmiş bu konudaki beyitlerin bestelenmesinden meydana geldiği
için hemen tamamen aşk konusunu işler.
Bunlar arasında, "Beste-i Kadim" adıyla
tanınan ve ilk üç Mevlevi ayininden biri
olan hüseyni ayininde yer alan ve daha
sonra pek çok ayinde de tekrar edilmiş
olan. güftesi Mevlana 'ya nisbet edilen,
"Ah mine'I-aşk ve halatihf 1 ahraka kalbi bi-hararatihf 1 ma nazara'l -aynü ila
gayriküm 1 uksimü billahi ve ayatihf"
kıtası ile bunun Türkçe'si olan mütercimi meçhul, "Ah güzelin aşkına halatı
na 1 Yandı yürek aşk hararatma 1 And
içerem gayri güzel sevmezem 1 Tanrı 'ya
vü Tanrı'nın ayatma" kıtası pek meşhur
dur ve aşk konusunun ayinlerde nasıl
önemli bir yer tuttuğunun da en açık ifadesidir. Bu Arapça kıtanın ilk iki mısraı
Şeyh Galib'in, "Ey rOh-ı pakinde ıyan nOr-ı
zat" matla'lı terdinde vasıta beyti olarak kullanıldığından bazılarınca beytin
ona ait olduğu söylenirse de bu yanlıştır.
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Aha! Teke adıyla anılan vahalar bölgesinin SOO çadırlık en önemli obası (avu l)
iken bölgenin 1881' de Ruslar tarafından
ele geçirilmesinden sonra şehir haline
getirilmiştir . Ruslar'ın önce bir kale inşa ederek burayı yeni kurdukları Zakarpiskaya (Mavera-i Hazar. Transcaspia) eyaletinin başşehri yapmaları ve dört yıl
sonra, Hazar denizi kıyısınd a ki Krasnovodsk'u Buhara ve Taşkent'e bağlaya
cak olan demiryolu hattını buradan geçirmeleri üzerine şehir Rus göçmenlerinin akınına uğrayarak kısa sürede önemli bir ticaret ve hafif endüstri merkezi
haline geldi. Aralık 191 7' de kurulan Bolşevik yönetim Temmuz 191 8'de Beyaz
Rus ve Türkmenler'den oluşan karşı devrimcilerin eline geçtiyse de bir süre sonra General Kuybiçev kumandasındaki Kı 
zıl Ordu birlikleri şehri geri aldı ve Aş
kabad adı, ilk Bolşevik yönetimin kurulmasında etkili olan ihtilalci Poltoratsk'ın adıyla değiştirildi. Şehir 1924 yılında,
Sovyetler'in yapılaşma hareketi sırasın
da yeni kurulan Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başşehri haline getirildi ve 1927 yılında adı tekrar Aşka
bad'a çevrildi.
Aşkabad, 1948'de geçirdiği çok büyük
bir deprem sonucu tamamen yıkılmış ve
daha geniş bir alan üzerinde aynı plana
göre fakat daha alçak binalarla yeniden
inşa edilmiştir . Bugün bir ticaret, sanayi, kültür ve sanat merkezi durumundadır. Şehirde başlıca cam, motor, karoser.
tarım aletleri. pamuklu ve ipekli dokuma, iplik, ayakkabı ve gıda sanayii üzerine çeşitli fabrika ve imalathaneler bulunmaktadır. M. Gorki Türkmen Üniversitesi başta olmak üzere altı yüksek öğ
retim kurumu. Türkmen İlimler Akademisi ve özellikle bu akademinin Sovyetler Birliği'nde tek olan Çöl Enstitüsü ile
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XX. yüzyı l ba ş ların da Aşkatı ad yöresinden bir Türkmen ailesi fotoğrafı (i ü Kip. , Aı büm, m. 91355)

Türkmen
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
L

baş şehri.

Hazar denizinin doğusunda bulunan
Karakum çölünün güneyinde. Sovyetler
Birliği ile İran arasında uzanan Kopetdağ silsilesinin kuzey eteklerinde sınır
dan 30 km. içeride yer alır. XIX. yüzyı
lın sonlarına kadar halkını Teke (Tekke)
Türkmenleri'nin teşkil etmesi sebebiyle
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Güney Türkmenistan Arkeoloji Enstitüsü şehirdeki ilmi kuruluşların başlıcala
rını teşkil etmektedir. Kültür ve sanat
kuruluşlarının en önemlileri ise bölgede
yapılan kazılarda bulunmuş eski eserlerin korunduğu arkeoloji müzesi, Türkmen etnografyası üzerine büyük değer
taşıyan eşyaya sahip etnografya müzesi, Far sça yazmaların bulunduğu bir
araştırma kütüphanesi, opera, çeşitli tiyatrolar ve şehri bir sinema sanayii merkezi haline getiren film stüdyolarıdır.
1984'te 351.000 olan nüfusun o/o 30'unu Türkmenler, gerisini Ruslar (% 50) ile
diğer Sovyet halkları teşkil eder. Şehrin
merkezi olduğu Aşkabad ili, Aha! Teke
vahalarının ve Karakum çölünün tamamını içine alan 95.400 km 2 araziye ve
440.000 nüfusa (1983, dh.) sahip olup
nüfusun 3/4'ünden fazlası Aşkabad şeh
rinde, gerisi de yine vahalarda yer alan
Bezmein ve Tecen kasabalarıyla daha
küçük yerleşim birimlerinde yaşamak
tadır. 1962 ·de yapımı tamamlanan Karakum Kanalı ile sulanan vaha topraklarında pamuk, tahıl, sebze ve üzüm,
kavun, karpuz gibi meyveler yetiştirilip
hayvancılık yap ı lır; en önemli hayvancılık
ürünü karakul kuzusu postudur (astragan). Bölgede çıkarılan başlıca yeraltı
zenginlikleri çinko, kurşun, sülfür ve barittir.
Aşkabad ' ın

7 km. batısında, herhangi
ayakta kalmamış olan Ortaçağ
şehirlerinden Nesa'nın harabeleri, 1O km.
doğusunda da Asya'nın en eski yerleşim
merkezlerinden birine ait kalıntıların ortaya çıkarıldığ ı Anav kurganı (höyük) bulunmaktad ır. Kuzey-güney yönünde uzanan iki tepeden ibaret Anav kurganın
da XX. yüzyılın başlarında yapılan arkeolajik kazılar sonucu dört kültür katın 
dan oluşan bir medeniyetin izleri tesbit
edilmiştir. Orta Asya ve ona bağlı olarak da Batı Çin tarihi için büyük önem
taşıyan Anav'ın ilk kültürü kerpiç evlerde oturan, zi raatı , hayvan evcilleştirme
yi ve çanak çömlek yapmayı bilen bir
Neolitik devir (yen i taş devri) medeniyetine, son kültürü ise demiri tanıyan bir
maden devri medeniyetine aittir. Kronoloji konusunda yapılan son çalışma
larla üçüncü kültürün milartan önce lll.
binyılın ortalarına ait olduğu anlaşılmış
tır. Birinci kültürün ise milartan önce VI.
binyılın sonla rına veya V. binyılın başla
rına ait olduğu sanılmaktadır ki bu durum Orta Asya'da da Ön Asya'dakiler kadar eski medeniyetlerin varlığını göstermektedir. Anav ku rganının yakınınbir
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da, kitabesinden Ebü'I - Kasım Babür (ö.
86 ı 1 1457) tarafından yaptınldığı anlaşılan bir de cami bulunmaktadır.
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varır; kıldığı

namaza ve tuttuğu oruca
lutfuna ve keremine bel
bağlar. Bu anlayı şa sahip bir kişi hangi
tarikata mensup olursa olsun Aşkıyye'
ye dahil olmuş kabul edilir. Bir sı nıfla 
maya göre mutasawıflar dört kısma ayrılırlar: Hu!Oliyye, İttihadiyye, Vasıliyye,
Uşşakıyye. Uşşakıyye Allah'a aşk vasıta
sıyla erme yolunu seçtiği için bu ismi almıştır. Burada Uşşakıyye ile Aşkıyye aynı manaya gelmektedir.
değil, Allah'ın
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AŞKİ, Kadim
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Tayfuriyye'den
bir kolu.

Şütariyye'nin

Ca'fer es-Sadık ile başlatılan ve birbirinden farklı şekillerde kaydedilen bu
tarikatın silsilesinde Bayezfd-i Bistamf
ve Ebü'l-Hasan el-Harakanf gibi sekr*,
fena* ve aşk konusundaki fikir ve sözleriyle tanınmış büyük sOfiler yer alır.
Aşkıyye (lşkıyye) , belli birtakım adab ve
erkanı bulunan bir tarikat olmayıp tamamıyla tasawufun hususi bir temayüIünü ifade eder. Bu temayülde olanlara
göre ibadet mutlaka gerekli olmakla birlikte Allah'a ibadetle değil, aşk ve muhabbetle varılır. Bayezfd -i Bistamf'ye göre kafileden önce menzile varmak ibadetle değil ancak sevgiyle olur. Bu sebeple hakiki mürid gece yatıp uyusa bile sabahleyin kafileden ewel menzile

XV.

yüzyıl

divan

şairi.

Tezkirelerde ve diğer kaynaklarda hafazla bilgi bulunmayan Aş
ki, aynı mahlası taşıyan daha sonraki
birkaç divan şairinden ayırt edilmek için
"Kadim" sıfatıyla anılmaktadır. Sehf Bey,
tezkiresinde onun Fatih Sultan Mehmed
devri şair ve musahiplerinden, şiiri iyi
bilen ve döneminde rağbet gören bir sanatkar olduğunu belirtmektedir. Latffi
ise Aşki'nin şiirlerinin sade ve "vezne uydurulmuş sözlerden ibaret" olduğunu,
padişahtan gördüğü ilginin bu sebeple
zamanın şairlerince kıskanıldığını kaydeder. Ayrıca Fenaf adlı bir şairin, Aşki' 
nin günde 100 akçe almasını kıskandığı
için, yazdığı bir beyiti naklederek yeteneksiz ve hünersiz kişilerin talihleri sayesinde itibar gördüklerinden şikayetle
sözlerini bitirir. Aşık Çelebi de Sehf ve
Latffi'ye uyarak tezkiresinde Aşki'ye yer
verdiğini, ancak onun anılmaya değer
bir beytinin bile bulunmadığını söyler.
yatı hakkında
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