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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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ÿAb dul va hap Ka ra

– —ÂÞIK ALÝ ASKER
(1821-1926)

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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sü re Ga la ta sa ray Mek teb-i Sul tâ nî si’nde 

oku du. Dör dün cü sı nıf ta iken bu ra dan ay rı-

la rak tah sil için Ce nev re’ye git ti. An cak ba-

ba sı nın ölü mü üze ri ne (1919) ge ri dön mek 

zo run da kal dı ve bir sü re Dârül fü nun’da 

ede bi yat ders le ri ni ta kip et ti (1919-1921). 
Fran sız ca’sı nı ken di ken di ne ge liş tir di. Ni-

şan ta şı, Ve fa, İs tan bul ve Üs kü dar li se le riy-

le Ada na Li se si’nde Fran sız ca ders le ri ver-

di. Bir sü re Ti ca ret Ve kâ le ti’nde mü ter cim 

ola rak ça lış tı. Daha son ra Maa rif Ve kâ le ti 

Ta lim ve Ter bi ye Da ire si’nde mü ter cim lik, 

İlk Ted ri sat Da ire si’nde şu be mü dür lü ğü 

yap tık tan son ra tek rar öğ ret men li ğe dö-

ne rek An ka ra Or ta Mu al lim Mek te bi’nde 

Türk çe, sa nat ta ri hi ve Fran sız ca, İs tan-

bul Per tev ni yal Li se si’nde, İs tan bul Üni-

ver si te si Ya ban cı Dil ler Oku lu’nda, Ga zi 

Eği tim Ens ti tü sü’nde ve An ka ra Ata türk 

Li se si’nde Fran sız ca ho ca sı ola rak ça lış tı 

(1941-1945). 1945’ten iti ba ren Ba sın Ya yın 

Umum Müdür lüğü’nd e ya yın şef li ği gö re-

vi nin ar dın dan cum hur baş kan lı ğı mü ter-

cim li ği ne ta yin edil di (1951-1952). Resmî 

gö rev le ri nin ya nı sı ra Türk Dil Ku ru mu’nda 

yö ne tim ku ru lu üye li ği ve ya yın ko lu baş-

kan lı ğın da bu lun du (1951-1957). 17 Ma yıs 

1957’de An ka ra’da öl dü.

Ya zı ha ya tı na Yah ya Ke mal’in ida re si 

al tın da çı kan Dergâh mec mu asın da Ah-

med Hâşim’in Göl Sa at le ri üze ri ne bir 

eleş ti ri ya zı sı ve şi ir ler le baş la yan Ataç, 

kı sa bir sü re için de şi ir de ba şa rı lı ola ma ya-

ca ğı nı an la yıp sa de ce ti yat ro ve ede bi yat 

eleş ti ri le riy le de ne me ya zı la rı na yö nel miş-

tir. Di van ve halk ede bi ya tı ile XVI II ve XIX. 

yüz yıl Fran sız ede bi ya tı na olan hâki mi ye ti 

onun, ya zı ha ya tın da dev rin di ğer eleş tir-

men le rin den ayı ran bel li baş lı özel li ği ola-

rak dik ka ti çe ker. An cak eleş ti ri le rin de ki 

süb jek tif tu tu mu ken di si ni eleş ti ri den çok 

de ne me ya zar lı ğı na yak laş tır mış tır. 1940-

1955 yıl la rın da Ak şam, Ulus, Cum hu ri-

yet, Mil li yet, Son Pos ta, Ha ber, Ak şam 

gü zel le me le ri meş hur dur. Bu tarz şi ir le ri 

ra hat söy le niş le ri, an lam ca zen gin lik le ri, 

şe kil ba kı mın dan mü kem mel lik le riy le dik-

kat çe ker. Tür ki ye, İran, Er me nis tan ve 

Gür cis tan gi bi ge niş bir coğ raf ya ya ya yı lan 

şi ir le ri bu böl ge ler de ye ti şen âşık la rı et ki le-

miş, bir kıs mı da tür kü ola rak okun muş tur.

Azer bay can âşık la rı Ali As ker’in ha ya tı na 

da ir Eles ger’le Seh ne ba nu, Eles ger le 

De li Alı, Eles ger’in Ka ra bağ’a Toy Se-

fe ri, Ana ha nım’ın Küs me si, Eles ger’-

le Âşık Hü seyn Hak kın da Ri va yet, 

Eles ger’le Şa ir Na ğı, Âşık Eles ger’in 

Nah çi van Se fe ri gi bi halk hikâye le ri söy-

le miş tir. Ali As ker’in ilk ola rak Hüm med 

Eli za de ta ra fın dan top la nan şi ir le ri 1934, 

1935 ve 1937 yıl la rın da ba sıl mış tır. Do ğu-

mu nun 150. yı lı 1972’de resmî tö ren ler le 

kut lan mış, me za rı üze ri ne hey ke li di kil miş, 

to ru nu İslâm Eles gerzâde’nin der le di ği şi-

ir le ri Âşıg Eles ger adıy la ya yım lan mış tır 

(dü zen le yen ler: E. Ahun dov, M. H. Teh ma-
sıb, I-II, Bakû 1972), Ta nın mış şa ir ler den 

Os man Sa rı vel li onun hak kın da Güd ret li 

Şa ir, Us tad Se netkâr adıy la bir mo nog ra fi 

yaz mış ve sa natkârlı ğı nı tah lil et miş (Bakû 
1971), Zey ne la bi din Yıl tı rak da (Ma kas) 
Âşık Eles ger is miy le bir me zu ni yet te zi 

ha zır la mış tır (1974, Er zu rum Ata türk Üni-
ver si te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü). 
Ay rı ca Ni za met tin Onk ve İslâm Eles ger zâ-

de şai rin ha ya tı, edebî ki şi li ği ve et ki le ri ne 

da ir bir in ce le mey le bir lik te şi ir le ri ni Göğ-

çe li Âşık Eles ker adıy la ya yım la mış lar dır 

(An ka ra 1987).
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ÿYa vuz Ak pı nar

– —ATAÇ, Nurullah
(1898-1957)

Cumhuriyet dönemi eleþtirmeni
ve deneme yazarý.˜ ™

23 Ağus tos 1898’de İs tan bul Bey ler be-

yi’nde doğ du. Ham mer’in Os man lı ta ri hi ne 

da ir meş hur ese ri nin önem li bir kıs mı nı 

Dev let-i Osmâniy ye Ta ri hi adıy la Türk-

çe’ye çe vi ren Ma li ye nâzır la rın dan Meh med 

Atâ Bey’in oğ lu dur. İl ko kul dan son ra bir 

So nuç ta Ali As ker “A ya ğa ya ğa” du dak 

değmez tecnîsiy le us ta sı nı yen di. Ar-

dından Kafkas ya, Tür kiye ve İran’ın çe şit li 

yö relerin de do laşarak bir çok âşık la atış tı. 

Kırk yaşların da iken Kel be cer yö re si nin 

Yan şak köyünden Ana ha nım’la ev len di, 

bu ev li lik ten üç erkek , al tı kız ço cu ğu ol-

du. En kü çük oğ lu Talı b ba ba sı nın âşık lık 

ge le ne ği ni devam ettirmiş tir.

Sa zı sol eliy le ça lan Ali As ker, oku ma 

yaz ma bil me di ği hal de kuv vet li hâfı za sı 

ve ir ticâlen şi ir söy le me siy le ta nın dı. Söy-

le di ği şi ir le ri he men ez ber ler ve çı rak la rı na 

da öğ re tir di. Za man la yir mi ye ya kın çı rak 

ye tiş tir di. 1915’te kar de şi Me şe di Sa leh’in 

oğ lu ve ken di da ma dı olan Kur ban genç 

yaş ta ölün ce Ali As ker sa zı bir da ha eli-

ne al ma dı. 1918-1919 yıl la rın da Er me ni 

çe te le ri nin Gök çe’de ki ta lan ve kat li amın-

dan ka ça rak ai le siy le bir lik te Kan lı kent’e 

yer leş ti. 1921’e ka dar ora da ya şa dı ve ar-

dın dan ken di kö yü Ağ ki li se’ye dön dü. Bu 

yıl lar da mey da na ge len olay la rı, çe ki len sı-

kın tı la rı şi ir le rin de an lat mış tır. Ağ ki li se’ye 

dön dü ğün de 100 ya şı na rağ men sağ lı ğı 

ye rin dey di. Ken di si ni ta nı yan lar ya kı şık-

lı, uzun boy lu, ge niş omuz lu, ka ra göz-

lü, çat ma kaş lı bir ki şi ol du ğu nu be lir tir. 

1922’de ölen eşi Ana ha nım’ın ar dın dan 7 

Mart 1926 ta ri hin de Ağ ki li se’de ve fat et ti; 

öle ce ği gü nü ön ce den bil dir miş ti.

Kars-Iğ dır yö re sin de ki söy len ti le re gö-

re bir ara İs tiklâl Sa va şı’yla il gi li söy le di ği 

“Türk ler’in” re dif li öv gü şii rin den do la yı 

Rus yö ne ti mi ta ra fın dan hap se atıl mış, 

ye di se kiz ay ha pis yat tık tan son ra tah li ye 

edi lin ce Tür ki ye’ye git mek is te miş, an cak 

ken di si ne izin ve ril me miş tir. Âşık Ali As-

ker ken di dev rin de ve da ha son ra ye ti şen 

Azer bay can âşık la rı üze rin de de rin iz ler 

bı rak mış, Ku zey Azer bay can’da “De de” 

un va nıy la anı lan bü yük âşık lar dan ka bul 

edil miş tir. Âşık ede bi ya tı nın bü tün na zım 

tür le rin de şi ir ler söy le miş; hem kla sik şi ir 

ge le ne ğin de ba şa rı lı ol muş, hem de âşık 

şi iri nin zor ka bul edi len, oyun ve ma ha re-

te da ya lı “dil dön mez”, “du dak değ mez”, 

müs te zad, tecnîs gi bi na zım bi çim le rin de 

mü kem mel ör nek ler or ta ya koy muş tur. 

Onun “ge ray lı” ve koş ma la rı ise âşık şi iri nin 

en gü zel ör nek le ri ara sın da sa yıl mak ta dır. 

Ay rı ca Gen ce-Gök çay yö re sin de Rus lar’a 

ve Er me ni ler’e kar şı mü ca de le eden ka-

çak De li Ali hak kın da ki “Ha cer Ha nım” ve 

“De li Alı Das ta nı” baş ta ol mak üze re ba zı 

hikâye ler de yaz mış tır. Aşk, ta bi at, sos yal 

so run lar la dinî ve ahlâkî ko nu lar da ki şi ir-

le ri halk ta ra fın dan ez ber len miş, ağız dan 

ağı za gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Özel lik le Nurullah Ataç
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