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tiyaz nişan ı ile mükafatlandırıldı. Ayrıca 
bu hizmetleri dolayısıyla kendisine müt
tefik ingiliz ve Fransız donanma kuman
danlıkları tarafından takdirname veril
di 1 1856) Ertesi yıl binbaşı oldu ve veli
aht Abdülaziz'e tahsis edilen Peyk-i Şev
ket vapurunun süvariliğine tayin edildi. 
1859'da miralaylığa yükseltilerek sahil 
muayene memuriyetiyle görevlendiril
di. Bu sırada altı ay kadar Rus amira
li Pedakof ile Karadeniz liman l arını do
laşıp haritalarının yapılmasında onun
la birlikte çal ıştı. Abdülaziz'in tahta çık
ması üzerine onun yaveri oldu 11861 ). 
Bir süre sonra Mekke Emiri Şerif Ab
dullah Paşa'ya nişan ve hediye götür
mek üzere Hicaz'a gönderildi. Bu ziya
reti esnasında Hac farizasını da yerine 
getirdiğinden Hacı Vesim Paşa diye de 
anılmıştır. Sultan Abdülaziz 'in Mısır se
yahati sırasında da onun yaverliğini yap
tı 1 1863 ı 1865 yılı başlarında önce Mec
lis-i Bahri azalığına. ardından da reisli
ğine getirilerek vezir rütbesiyle kaptan-ı 
deryalığa tayin edildi. Dört buçuk ay ka
dar süren bu görevinden Sadrazam Fu
ad Paşa'nın donanma masraflarını kıs

ma teklifine karşı çıktığı için aziedildL 
Bundan sonra Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı 
Adliyye azalığı 1 1867). Bahriye Meclisi 
ikinci reisliği gibi görevlerde bulundu. 
Yine bu sırada ikinci defa kaptanpaşa 

l ığa getirildi. Donanma başkumandam 
olarak katıld ı ğı ve dokuz ay süren Girit 
ablukası esnasında asilere ait bir vapu
run ele geçirilmesini temin ettiği için 
takdirname aldı. Tekrar tayin edildiği 

Meclis-i Vala ' nın Şüra-yı Devlet'e çevril
mesi üzerine 1 ı Nisan 1868) görevinden 
ayrılarak dokuz yıl kadar boşta kaldı. 

1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sırasın

da Tuna İdare- i Nehriyye kumandınlığı 
na getirildi. Bir müddet sonra Karade
niz Bağazı muhafızlığı ile Bahriye ku
mandanlığına . ilaveten liman muhafız
lığına tayin edildi. Bahriye Nezareti'nin 
kurulmasından sonra 20 Haziran 1878'-

de Sultan Abdülhamid tarafından Bah
riye nazırlığına getirildi. Padişahın do
nanmanın silahsızlandırılması teklifini 
kabul etmediği için görevinden alınarak 
evinde i ka mete mecbur edildi 1 1879). 

Aynı zamanda hattat olan Ahmed Ve
sim Paşa'nın on beş yıl kadar süren bu 
müddet zarfında sekiz mushaf yazdığı 
bilinmektedir. Mevlevi tarikatına men
sup olan Ahmed Vesim Paşa, 8 Rama
zan 1328'de (13 Eylül 1910) Üsküdar'
daki yalısında vefat etti ve Üsküdar 
Mevlevihanesi Türbesi'ne defnedildi. 

Ahmed Vesim Paşa askeri ve idari 
çeşitli çalışmaları. tok gözlülüğü ve açık 
sözlülüğü ile bilhassa Abdülaziz'in tevec
cüh ve itimadını kazanmıştır. En önem
li hizmeti. donanmanın güçlendirilme
sinde ilk zırhlı gemilerin sipariş edilme
sini temin etmesi ve Osmanlı donanma
sının onun zamanında dünyanın üçüncü 
büyük deniz kuweti haline gelmesidir. 

Hattatlığının yanı sıra resim ve müsi
ki ile de meşgul olan Ahmed Vesim Pa
şa devrindeki sanatkarlarla dostluklar 
kurmuştur. Süheyl Ünver. yazdığı mus
hafların tezhibini de Vesim Paşa'nın 

yaptığını. bugün Deniz Müzesi'nde bu
lunan Kur'an-ı Kerim'in rokoko tarzın
daki süslemelerinin ve Kabe minyatür
lerinin ise yakın dostu ve Sultan Abdül
mecid'in başmüzehhibi Salih Efendi ta
rafından yapıldığını bildirmektedir. Yaz
dığı mushaflardan bir diğerini Eyüp Sul
tan Türbesi 'ne hediye etmiş, bu mushaf 
daha sonraları Vakıflar Genel Müdürlü
ğü'ne intikal etmiştir. 

Ahmed Vesim Paşa 'nın kızının dama
dı Sabahattin Volkan'dan alınan belge 

Ahmed Vesim Paşa'nın Üsküdar Mevıevihanes i Türbe

si'ndeki sandukası 

AHMED YESEVI 

ve bilgilerden. yağlı ve sulu boya resim
leri yanında çakı ile oyarak baston. si
gara ağızlığı gibi eşyalar yaptığı öğre
nilmiştir. Eserlerinden bazı örnekler Sa
bahattin Volkan ' ın koleksiyonunda bu
lunmaktadır. 
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Orta Asya Türkleri'nin dini-tasavvufi 
hayatında geniş tesirler icra eden 
ve "pir-i Türkistan" diye anılan 

mutasavvıf- şair, 
Yeseviyye tarikatının kurucusu. 
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Ahmed Yesevf'nin tarihi şahsiyetine 
dair vesikalar azdır. mevcut olanlar da 
menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlar
dan sağlam bir neticeye varmak olduk
ça güç. hatta bazı hususlarda imkan
sızdır. Buna rağmen "hikmet"lerinden, 
onunla ilgili tarihi kaynaklardan. mena
kıbnamelerden elde edilecek bilgiler ve 
çıkarılacak sonuçlar. menkıbevi de olsa. 
hayatı, şahsiyeti, eseri ve tesiri hakkın
da bir fikir vermektedir. 

Batı Türkistan'daki Çimkent şehrinin 
doğusunda bulunan ve Tarım ırmağına 
dökülen Şahyar nehrinin küçük bir kolu 
olan Karasu üzerindeki Sayram kasaba
sında doğdu. ispicab ( İ sficab) veya Ak
şehir adıyla da anılan Sayram kasabası 
eskiden beri önemli bir yerleşme mer
keziydi. Bazı kaynaklarda onun Yesi'de. 
bugünkü adıyla Türkistan'da doğduğu 
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kaydedilmektedir. Ahmed Yesevi'nin do
ğum tarihi kesin olarak bilinmemekte
dir. Ancak Yüsuf ei-Hemedanfye (ö 535/ 
1140-41) intisabı ve onun halifelerinden 
oluşu dikkate alınırsa Xl. yüzyılın ikinci 
yarısında dünyaya geldiğini söylemek 
mümkündür. Sayram'ın tanınmış şah

siyetlerinden olan babası, kerametleri 
ve menkıbeleri ile tanınan ve Hz. Ali so
yundan geldiği kabul edilen Şeyh İbra
him adlı bir zattır. Annesi ise Şeyh İbra
him'in halifelerinden Müsa Şeyh' in kızı 

Ayşe Hatun'dur. Şeyh İbrahim'in Gevher 
Şehnaz adlı kızından sonra ikinci çocu
ğu olarak dünyaya gelen Ahmed Yese
vi önce annesini, ardından da babasını 

kaybetti. Kısa bir müddet sonra Gevher 
Şehnaz. kardeşini de yanına alarak Yesi 
şehrine gitti ve oraya yerleşti. 

Tahsiline Yesi'de başlayan Ahmed Ye
sevr, küçük yaşına rağmen birtakım te
celli* lere mazhar olması, beklenmeyen 
fevkaladelikler göstermesi ile çevresi
nin dikkatini çekmiştir. Menkıbelere gö
re, yedi yaşında Hızır'ın delaletine nail 
olan Ahmed Yesevi Yesi'de Arslan Ba
ba'ya intisap ederek ondan feyiz alma
ya başlar. Yine menkıbeye göre. ashap
tan olan Arslan Baba 'nın Yesi'ye gele
rek Ahmed Yesevi'yi bulması ve Hz. Pey
gamber'in kendisine teslim ettiği ema
neti vermesi, terbiyesi ile meşgul olup 
onu irşad etmesi, Hz. Peygamber'in ma
nevi bir işaretine dayanmaktadır. Ars
lan Baba 'nın terbiye ve irşadı ile Ahmed 
Yesevi kısa zamanda mertebeler aşar. 
şöhreti etrafa yayılmaya başlar . Fakat 
aynı yı l veya ertesi yıl içinde Arslan Ba
ba vefat eder. Ahmed Yesevi, Arslan 
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Baba'nın vefatından bir müddet sonra 
zamanın önemli islam merkezlerinden 
bir i olan Buhara'ya gider. Bu şeh irde 

devrin önde gelen alim ve mutasawıf
larından Şeyh Yüsuf ei-Hemedani'ye in
t isap ederek onun irşad ve terbiyesi al
tına girer. Yüsuf ei-Hemedani'nin vefatı 
üzerine irşad mevkiine önce Abdullah-ı 
Berki, onun vefatıyla Şeyh Hasan-ı En
daki geçer. 1160 yılında Hasan-ı Enda
ki'nin de vefatı üzerine Ahmed Yesevi 
irşad postuna oturur. Bir müddet son
ra. vaktiyle şeyhi Yüsuf ei-Hemedani'nin 
vermiş olduğu bir işaret üzerine irşad 
makamını Şeyh Abdülhalik-ı Gucdüva
ni'ye bırakarak Yesi'ye döner; vefatma 
kadar burada i rşada devam eder. 

Ahmed Yesevi altmış üç yaşına geldi
ğinde geleneğe uyarak tekkesinin avlu
sunda müridierine bir çilehane hazı rla

tır, vefatma kadar burada ibadet ve ri
yazetle meşgul olur. Çilehanede ne ka
dar kaldığı belli değildir, fakat ölünce
ye kadar buradan çıkmadığı ve hücrede 
vefat ettiği muhakkaktır. Doğum tarihi 
bilinmediğinden kaç yıl yaşadığı husu
sunda da kesin bir şey söylemek müm
kün değildir. Sayram'da imam Muham
med b. Ali neslinden gelenlere hace de
nildiği gibi onlara bağlı olanlara da aynı 
isim veriliyordu. Ahmed Yesevi de bu sil
sileye bağlı olduğu için Hace Ahmed. 
Hace Ahmed Yesevi, Kul Hace Ahmed 
şekillerinde de anılmaktadır (bk. HACE

GANl. 

Kerametlerinin vefatından sonra da 
devam etti ği ileri sürülen Ahmed Yese
vi, rivayete göre. kendisinden çok sonra 
yaşayan Timur'un rüyasına girer ve-ona 
zafer müjdesini verir. Timur zafere eri-

şince. Türkistan ve Kırgız bozkırlarında 
şöhreti ve nüfuzu iyice yayılmış olan Ah
med Yesevi'nin kabrini ziyaret için Ye
si'ye gelir. Kabrin üstüne. devrin mima
ri şaheserlerinden olan bir türbe yapıl
masını emreder. Birkaç yıl içinde inşaat 
tamamlanır ve türbe. camii ve dergahı ile 
bir külliye halini alır. Ahmed Yesevi'nin 
türbesi civarına gömülmek bozkır göçe
beleri için ayrı bir değer taşır. Bu sebep
le birçok kişi daha hayattayken türbe ci
varında toprak satın alarak kabirierini 
hazırlarlar. Hatta kışın ölen bir kimse 
keçeye sarılarak ağaca asılır ve bahara 
kadar bekletilir ; bahar gelince götürü
lüp Ahmed Yesevi'nin türbesi civarına 

defnedilir. Bu gelenek Ahmed Yesevi'nin 
Orta Asya Türklüğü üzerinde ne derece 
tesirli olduğunu açıkça göstermektedir. 

Rivayete göre Ahmed Yesevi'nin İbra 
him adında bir oğlu olmuşsa da kendisi 
hayatta iken vefat etmiştir. Ayrıca Gev
her Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adların 

da iki kızı dünyaya gelmiş, soyu Gevher 
Şehnaz vasıtasıyla devam etmiştir. Tür
kistan. Maveraünnehir ve diğer Orta As
ya bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da 
da kendilerini Ahmed Yesevi'nin nesiin
den sayan pek çok ünlü şahsiyet çıkmış
_ tır. Bunlar arasında Semerkantlı Şeyh 
Zekeriyya. Üsküplü Şair Ata ve Evliya 
Çelebi zikredilebilir. 

Ahmed Yesevi'nin Yesi'de irşada baş
ladığı sıralarda Türkistan'da. Yedisu ha
valisinde kuwetli bir i slamiaşma yanın
da islam ülkelerinin her tarafına yayı
lan tasawuf hareketleri de vard ı r. Med
reselerin yanında kurulan tekkeler ta
sawuf cereyanının merkezleri durumun
daydı. Yine bu yıllarda Maveraünnehir'i 
kendi idaresi altında birleştiren Sultan 

Ahmed Yesevi'nln yeş i m ta s ından yapı lmı ş sand ukas ı

Yesi /Tü rkistan 



Sencer vefat etmiş ( ı ı 5 7), Harizmşahlar 

kuwetli bir İslam devleti haline gelme
ye başlamışlardı. Bu uygun şartlar al
tında Ahmed Yesevl TaŞkent ve Sirider
ya yöresinde, Seyhun'un ötesindeki boz
kırlarda yaşayan göçebe Türkler arasın
da kuwetli nüfuz sahibi olmuştu. Etra
fında İslamiyet'e bütün samimiyetiyle 
bağlı olan yerli halk zümresi ile yarı gö- · 
çebe köylüler toplanıyordu. İslami ilim
lere vakıf olan. Arapça ve Farsça bilen 
Ahmed Yesevl. çevresinde toplananlara 
İslam'ın esaslarını. şeriat hükümlerini. 
tarikatının adab ve erkanını öğretmek 

gayesiyle sade bir dille ve halk edebiya
tmdan alınma şekillerle hece vezninde 
manzumeler söylüyor. "hikmet" adı veri
len bu manzumeler, ayrıca dervişleri va
sıtasıyla en uzak Türk topluluklarına ka
dar ulaştırılıyordu. Hikmetlerin muhte
vası. Ahmed Yesevf'nin hayatı hakkında 
bazı bilgiler vermektedir. Ancak bunla
rın tarihi hakikatiere ne derece uygun 
olduğunu tesbit etmek güçtür. Buna 
rağmen Yesevf'nin şiirlerinde yer alan 
bu bilgiler hayatına. tahsiline. sülük* ü
ne. ulaştığı makam ve mertebelere dair 
bazı açıklamalar getirmesi bakımından 
oldukça değerlidir. 

Rivayete göre. Ahmed Yesevf'nin on 
iki bini kendi yaşadığı muhitte, doksan 
dokuz bini de uzak ülkelerde bulunan 
müridieri ve geleneğe uygun olarak ha
yatta iken tayin ettiği pek çok halifesi 
bulunmaktaydı. İlk halifesi Arslan Ba
ba'nın oğlu MansOr Ata idi. MansOr Ata 
1197 yılında vefat edince yerine oğlu 

Abdülmelik Ata, Abdülmelik Ata'nın ve
fatından sonra yerine oğlu Tae Hace. 
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daha sonra da onun oğlu Zengl Ata ir
şad mevkiine geçtiler. İkinci halifesi Ha
rizmli Said Ata, üçüncü halifesi, Yesevl 
tarzındaki hikmetleri ve menkıbeleri ile 
Türkler arasında büyük bir şöhret ve 
nüfuz kazanan Süleyman Hakim Ata' dır. 
Hakim Ata Harizm'de yerleşip irşada 

başladı, 1186 yılında vefat edince Ak
kurgan'a defnedildi. Hakim Ata'nın en 
meşhur müridi Zengl Ata idi. Zengl Ata'
nın başlıca müridieri ise Uzun Hasan 
Ata. Seyyid Ata, Sadr Ata ve Bedr Ata'
dır. Yeseviyye silsilesi bilhassa Seyyid 
Ata ile Sadr Ata'dan gelmektedir. 

Mürşidi Şeyh Yusuf el-Hemedanl gibi 
Ahmed Yesevl de Hanefi bir ·alimdir. 
Kuwetli bir medrese tahsili görmüş, din 
ilimleri yanında tasawufu da iyice öğ
renmiştir. Bununla beraber devrinin bir
çok din alim ve mutasawıfı gibi belli bir 
sahada kalmamış, inandıklarını ve öğ

rendiklerini çevresindeki yerli halka ve 
göçebe köylülere anlayabilecekleri bir 
dil ve alıştıkları şekillerle aktarmaya ça
lışmıştır. Bir mürşid ve ahlakçı hüviye
tiyle onlara şeriat hükümlerini. tasav
vuf esaslarını , tarikatının adab ve er
kanını öğretmeye çalışmak. İslamiyet'i 
Türkler'e sevdirmek, Ehl-i sünnet akl
desini yaymak ve yerleştirmek başlıca 
gayesi olmuştur. Bu öğreticilik vasıfları 
sebebiyle hikmetleri, bazılarınca lirizm
den uzak ve sanat endişesi taşımadan 
söylenmiş şiirler olarak kabul edilmiş
tir. İslam şeriatma ve Hz. Peygamber'in 
sünnetine sık sıkıya bağlı olan Ahmed 
Yesevf'nin şeriat ile tarikatı kolayca te
lif etmesi. Yesevfliğin Sünni Türkler ara
sında süratle yayılıp yerleşmesinin ve 
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daha sonra ortaya çıkan birçok tarikat
Iara tesir etmesinin başlıca sebebi ol
muştur. 

Ahmed Yesevl edebi şahsiyetinden zi
yade fikri şahsiyetiyle, tarihi hayatından 
ziyade menkıbevl hayatıyla Orta Asya 
Türk dünyasının en büyük ismidir. Onun 
gibi geniş bir sahada ve asırlarca tesiri
ni devam ettirebilmiş bir başka şahsiyet 
gösterebilmek mümkün değildir. 

Eserleri. Divan-ı Hikmet•. Ahmed Ye
sevf'nin "hikrnet"lerini içine alan mec
muanın adıdır. Divan-ı Hikmet nüshala
rının muhteva bakımından olduğu kadar 
dil bakımından da önemli farklılıklar ar
zetmesi, bunların farklı şahıslar tarafın
dan değişik yerlerde meydana getiril
diğini açıkça göstermektedir. Bir kısmı 
kaybolan veya zamanla değişikliğe uğ
rayan hikmetler derienirken araya aynı 
ruh ve ifadedeki yeni hikmetler de ilave 
edilmiş, böylece gittikçe aslından uzak
laşılmıştır. Kime ait olursa olsun bütün 
hikmetlerin temelinde Ahmed Yesevf'nin 
inanç ve düşünceleri, tarikatının esas
ları bulunmaktadır. Hikmetler Türkler 
arasında bir düşünce birliğinin teşekkül 
etmesi bakımından çok önemlidir. 

Ahmed Yesevf'ye izafe edilen Fakmd
me ise Divan-ı Hikmet'in Taşkent (Hik· 
met·i Hazret·i Sulttinü'l·ari{fn Hace Ahmed 
b. ibrahim b. Mahmud i{tihar·L Yesevf, 
1312. s. 2-15) ve bazı Kazan baskılarında 
(mesela. Sultanü 'l·ari{fn Hace Ahmed b. 
ibrahim b. Mahmud i{tihar·L Yesevf, 1311. 
s. 3-17) yer almaktadır. Müstakil bir risa
leden çok Divan-ı Hikmet'in mensur bir 
mukaddimesi durumunda olan Fakmd
me'nin Divan-ı Hikmet yazmalarının hiç
birinde bulunmaması, Ahmed Yesevl ta
rafından kaleme alınmadığını. daha son
ra Divan-ı Hikmet' i tertip edenler tara
fından yazılıp esere dahil edildiğini gös
termektedir. Fakmdme, metnin dil hu
susiyetlerinin ele alındığı geniş bir incele
meyle birlikte Kemal Eraslan tarafından 
yayımlanmıştır (TDED, XXll. s. 45-120). 
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