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AS SE MA NI, Si mo ne

ta bak la ma te si si, iki sa bun fab ri ka sı, iki 

el bi se di kim te si si ve bi ra fab ri ka sı ile yir-

mi kü çük iş let me fa ali yet gös ter mek tey di. 

Sov yet dö ne min de de ge liş me si ne de vam 

eden Ak mo la’nın mer kezi Ka za kis tan’da ki 

sos yal, si ya sal ve kül tü rel öne mi gi de rek 

art tı. 1929’da şeh re de mir yo lu ula şı mı 

sağ lan dı. 1939’da Ak mo la idarî bi ri mi nin 

yö ne tim mer ke zi ol du. Kruş çev dö ne min-

de, Ka za kis tan’da o za ma na ka dar ta rı ma 

açıl ma mış top rak la rı ta rı ma ka zan dır ma 

pro je si nin yü rü tül me si sı ra sın da dı şa rı dan 

ta rım iş çi le ri ge ti ri lip yer leş ti ril di. 20 Mart 

1961 ta ri hin de şeh rin is mi Tse li nog rad (Ce-

li nog rad) ola rak de ğiş ti ril di. 1958’den iti ba-

ren bu ra da yük sek eği tim ku rum la rı açıl dı 

(Ta rım Ens ti tü sü / Sa ken Sey fu lin Zi ra at 
Üni ver si te si, 1962’de Peda go ji Ensti tü sü / 
şim di Av ras ya Dev let Üni versite si, 1964’ te 
Tıp ve Mü hen dis lik Yük sek okulla rı). 1960-

1990 yıl la rın da ma ki ne me tal iş le me, ener-

ji, gı da ve di ğer ha fif en düstri ler ge liş ti.

bi ri mi nin sı nır la rı da hi lin de yer alır. Şeh rin 

için den İşim neh ri ge çer. As ta na şeh ri nin 

es ki adı Ak mo la’dır (ak me zar). Bu ad lan-

dır ma XI II-XIV. yüz yıl la ra ait ak kub be li 

bir tür be ye da ya nır. Ar ke olog lar, 1998’de 

As ta na’nın 15 km. dı şın da Or ta çağ yer le-

şim ye ri ola rak Bo zok şeh ri nin ka lın tı la rı nı 

bul muş lar dır. X-XI. yüz yıl lar da Si bir ya-Or-

ta As ya ker van yo lu nun üze rin de ol du ğun-

dan bu ra sı Kıp çak han la rı nın as kerî mer-

kez le rin den bi riy di.

Ak mo la’nın bir ka sa ba ya dö nüş me sin de, 

Ka zak top rak la rı nın Çar lık Rus ya sı ta ra-

fın dan ele ge çi ril me si sı ra sın da 1830’da 

as kerî amaç lar la bir ka le in şa edil me si be-

lir le yi ci rol oy na dı. 1862’de ka le nin et ra fı 

bir yer leş me ye ri ha li ne gel di. Or ta As ya, 

Rus ya ve Si bir ya böl ge le ri nin ke siş ti ği bir 

nok ta da bu lun du ğu için za man la ge li şe-

rek Ka za kis tan’ın ti ca ret ve kül tür mer-

kez le rin den bi ri ol du. Şe hir de 1914’te üç 

tuğ la fab ri ka sı, dört yağ fab ri ka sı, iki de ri 

Ah med adın da bi ri ta ra fın dan ha zır lan dı-

ğı ile ri sü rü len, tah ta üze ri ne ya pıl mış ve 

Türk çe ya zıl mış bu dün ya ha ri ta sıy la di ğer 

ba zı ha ri ta lar üze rin de ki ça lış ma la rı ih ti-

va eder. Türk-Ve ne dik kül tür, coğ raf ya ve 

fen alan la rın da ki iliş ki ler üze rin de özel bir 

ye ri bu lu nan bu mal ze me çok sa yı da araş-

tır ma cı nın dik ka ti ni çek miş tir. An cak ha ri-

ta yı Ve ne dik li ta nın mış ter cü man Mic he le 

Membrè’nin tak ma ad la ha zır la dı ğı na da ir 

ye ni ba zı gö rüş ler de var dır (Bel lin gi eri, 
bibl.). As se ma ni, bun la rın dı şın da Lu igi 

Fer di nan do Mar sig li’nin top la dı ğı, Bo log-

na’da mev cut yaz ma la rın bir ka ta lo gu nu 

da yap mış, fa kat bu ka ta log ba sıl ma mış, 

yaz ma ha lin de kal mış tır (nr. 2951).
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Kazakistan’ın başşehri.˜ ™

Ka za kis tan’ın ikin ci bü yük şeh ri olup 

adı Fars ça âsitâne den ge lir ve Ka zak ça’da 

“baş şe hir” an la mın da kul la nı lır. 1997’de 

Ka za kis tan’ın baş ken ti ilân edi len şe hir 

ül ke nin or ta ke si min de ve Ak mo la idarî 

Astana’dan bir görünüş

Astana’da

Han Çadırı
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ÂÞIK ALÝ ASKER

UNES CO ta ra fın dan “dün ya şeh ri” ödü lü-

ne lâyık gö rü len As ta na di na mik bir şe kil-

de ge li şen Ka za kis tan’ın par lak yü zü, ay nı 

za man da Ka za kis tan ba ğımsız lı ğı nın ve 

ye ni leş me nin sem bo lü ka bul edi lir. 2013 

is ta tis tik le ri ne gö re nü fu su 808.429’dur.
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Azerbaycanlý halk ozaný.˜ ™

21 Mart 1821’de Ağ ki li se’de (Gök-
çe) doğ du. Ba ba sı nın adı Al mem med, 

annesi nin adı Pe ri zad’dır. On üç-on dört 

yaş la rın da iken ai le si yok sul ol du ğun dan 

Ker be lâ-yi Kur ban ad lı bir ki şi nin ya nın-

da dört yıl uşak lık (nö ker lik) yap tı. Bu nun 

kı zı Seh ne ba nı’ ya âşık ol du. Kı zın ba ba sı 

genç le ri ev len di rip Ali As ker’i de iç gü ve-

yi ola rak al ma yı dü şü nür ken kar de şi Pul-

lu Me her rem, Seh ne ba nı’yı zor la oğ luy la 

ev len dir di. Ali As ker ilk şi ir le ri ni bu olay 

üze ri ne söy le me ye baş la dı. Ba ba sı nın al-

dı ğı saz la Kı zıl venk li Âşık Alı’nın çı ra ğı ol-

du ve beş al tı yıl onun ya nın da kal dı. Bu 

ara da ge çi mi ni zi ra at la te min edi yor du. 

1840’lı yıl lar da Gök çe’nin Kı zıl bu lak kö yün-

de dü zen le nen âşık lar ya rış ma sı na ka tıl-

dı ve us ta sı Âşık Alı ile atış ma ya baş la dı. 

ül ke ler den ge len dev let adam la rı, ay dın lar 

ve sa nat çı la rın ka tıl dı ğı bü yük bir tö ren-

le dün ya ya ta nı tıl dı. Baş şeh ri Al ma tı’dan 

ta şı ma se bep le ri Ka za kis tan baş şeh ri nin 

da ha mer kezî bir ye re alı na rak gü ven li-

ği nin art tı rıl ma sı, je opo li tik ko nu mu nun 

güç len di ril me si, ül ke eko no mi si nin iyileş-

ti ril me si ve can lan dı rıl ma sı te me li ne da ya-

nı yor du. Ay rı ca baş şe hir çok ulus lu bir böl-

ge ye ta şı nıp Ka za kis tan nü fu su nu teş kil 

eden halk lar ara sın da ki dost lu ğu ko ru ma 

ve pe kiş tir me de amaç lan mış tı.

Baş şeh rin ye ni ya pı la rı nın bu lun du ğu 

İşim neh ri nin sol sa hi lin de uzun la ma sı na 

bü yük ka mu bi na la rı, ko nut lar, kül tür ve 

ti ca ret mer kez le riy le sos yal te sis ler yer 

alır. Bu ra da Ka za kis tan Millî Pet rol Şir ke ti 

(Kaz Mu nay Gaz), Ulaş tır ma ve Ha ber leş me, 

Sa vun ma, Dı şiş le ri ba kan lık ya pı la rı, Millî 

Kü tüp ha ne bi na sı ve di ğer ka mu bi na la-

rı yük sel mek te dir. Şeh rin ana mey da nı-

nın çev re sin de se na to ve mec lis bi na la rı, 

Ka za kis tan Cum hu ri ye ti Dev let Baş ka nı 

Köş kü (Ak-Or da) ve di ğer hü kü met bi na-

la rı sı ra lan mış, ye ni bul var ve mey dan la-

rın mer ke zin de, üs tün den bü tün şeh rin 

gö rü le bi le ce ği, 97 m. yük sek li ğin de Bay-

te rek (uzun ka vak ağa cı) Ku le si in şa edil miş-

tir. As ta na, ge niş cad de le ri ve ya pı la rıy la 

Or ta As ya’nın en mo dern şe hir le rin den 

bi ri olma yo lun da ge liş mek te dir. İn gi liz 

mi ma rı Lord Nor man Fos ter ta ra fın dan 

ge le nek sel Ka zak ke çe ça dı rı şek lin de 

ta sar la nan Han Ça dı rı, Or ta As ya’nın en 

bü yük alış ve riş ve eğ len ce mer kez le rin-

den dir. Ye ni baş şeh rin gö rül me ye de ğer 

bir ye ri de mo dern Ka za kis tan’ın bü tün 

tu ris tik mekânla rı nın ma ket le ri nin bu-

lun du ğu Ata me ken et nik-anıt sal par kı dır.

Ba ğım sız lık tan son ra As ta na’da Ka za-

kis tan’ın, hat ta Or ta As ya’nın en bü yük 

ca mi le ri ya pıl mış, Ka tar Emîri Ha med b. 

Halîfe Âlü Sânî’nin malî yar dım la rıy la in şa 

edi len Nur As ta na Ca mii 2 Mart 2005’te 

iba de te açıl mış tır. Kub be yük sek li ği 43 m. 

olan, 3930 m° bir ala nı kap la yan, 5000 ki-

şi nin na maz kı la bi le ce ği ca mi Aş ka bat’ta ki 

Türk men ba şı Ru hu Ca mii’nden son ra Or ta 

As ya’nın ikin ci bü yük mâbe di dir. Bu nun 

ar dın dan 6 Tem muz 2012’de Ka zak hal-

kı nın ken di imkânla rıy la ya pı la rak iba de te 

açı lan Haz re ti Sul tan Ca mii ise Or ta As-

ya’nın en bü yük ca mi si ol ma özel li ği ni ta-

şır. On dört kub be si, dört mi na re si, 77 m. 

yük sek li ği ve 17.700 m° ka pa lı ala nı olan 

10.000 ki şi lik ca mi bün ye sin de ayrıca iki 

tâzi ye sa lo nu, iki nikâh sa lo nu, iki kütüp-

ha ne, ar şiv, imam loj man la rı ve ofisleriyl e 

bir lo kan ta bu lun mak ta dır. 1999’da 

Ka za kis tan’ın ba ğım sız lı ğı na ka vuş-

ma sın dan son ra 6 Ha zi ran 1994’te şeh-

re tek rar Ak mo la is mi ve ril di. Ka za kis tan 

Yük sek Sov ye ti’nin 6 Tem muz 1994 ta rih li 

otu ru mun da baş şeh rin Al ma tı’dan (Alma 
Ata) Ak mo la’ya ta şın ma sı ka rar laş tı rıl dı. 

Bu ise Ka za kis tan ta ri hin de dör dün cü baş-

şe hir de ği şik li ği ol du. Ka za kis tan 1920’ de 

ilk de fa Özerk Sov yet Cum hu ri ye ti ola rak 

ku rul du ğun da Oren burg baş şe hir ya pıl-

mış tı. 1925’te baş şe hir Oren burg’dan Kı-

zı lor da’ya, 1929’da Al ma tı’ya ve ni hayet 

1997’de Ak mo la’ya ta şın dı. 1994’ten iti-

ba ren Ak mo la 200.000 nü fu suy la bir baş-

şeh re uy gun bi çim de ye ni den plan lan dı. 

1995’te bu nun için açı lan ulus lar ara sı ya-

rış ma yı Ja pon ya’nın ön de ge len mi marla-

rın dan bi ri nin pro je si ka zan dı. Bu pro je 

te mel alı na rak şeh ri boy dan bo ya iki ye 

bö len İşim neh ri nin sol ta ra fı ta ma men 

ima ra açıl dı ve ye ni ya pı lar in şa edil me ye 

baş lan dı.

Ka za kis tan Cum hur baş ka nı Nur sul tan 

Na zar ba yev 20 Ekim 1997’de Ak mo la’yı 

Ka za kis tan Cum hu ri ye ti’nin baş şeh ri ilân 

et ti. 6 Ma yıs 1998’de Ak mo la’nın is mi As-

ta na ola rak de ğiş ti ril di. Ka za kis tan’ın ye-

ni baş şeh ri As ta na 10 Ha zi ran’da çe şit li 
Âşık Ali

Asker

Astana’da Nur Astana Camii – Kaza kistan

Astana’da Hazreti Sultan Camii – Kaza kistan
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