AŞKABAD

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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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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