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Yesi'de Ahmed Yesevi'nin 
türbesi etrafında cami, tekke ve 

kütüphaneden teşekkül eden külliye. 
L ~ 

Külliye Siriderya nehrinin doğusunda 
Türkistan şehrinin kurulduğu ovada bu
lunmaktadır. Bu çevrenin. Göktürk Ha
kanlığı devrinde ( 5 50-7 4 5), kalıntıları 8 
km. güneyde bulunan Şavegar (_f-_,l:.) 
adlı şehre bağlı olduğu ve burada Yassı 
(Yası. daha sonraki söyleyişiyle Yesi) adlı 
bir kale bulunduğu bilinmektedir. Gök
türk Hakanlığı zamanından kalma sera
mik örneklerine Ahmed Yesevi Külliyesi 
etrafında yapılan kazılarda da rastlan
mıştır. islam orduları 752'de Şavegar'a 
vararak şehrin beyi ile sulh akdetmiş
ler, daha sonraları ise şehir halkı kendi
liğinden müslüman olmuş ve Şavegar, 
müslüman-Türk ilieri ile gayri müslim 
Türkler arasındaki kuzeybatı sınır şe

hirlerinden biri haline gelmiştir. Surlar
la çevrili olan. mescidi. iç kalesi ve çar
şısı bulunan Şavegar. Ahmed Yesevi'nin 
yaşadığı çağda, etrafındaki dış mahalle
ler ve bağlar ile birlikte büyük bir mer
kez görünümündeydi ve din uleması ye
tiştirmekle şöhret bulmuştu. Yaküt, XIII. 
yüzyıl başlarında Moğol istilası devrinde 
bu bölge için "Şavegar. ilak ( ..9~1 ) ilin-
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deki (Taşkent çevresi) Türk beldelerin
den biridir" demektedir (Mu ccemü 'l-bül· 

dan, lll. 315, 316) 

Şavegar'ın az güneyinde, ilk İslami 
Türk merkezlerinden İspicab"da (Say
ram) doğan Ahmed Yesevi, "hikmet"le
rinde, çocukken Siriderya boyunca daha 
kuzeydeki Şavegar çevresine geldiğini 

şu mısra ile anlatmaktadır: "Yeti yaşda 
Arslan Babga kıldım selam". Arslan Bab 
veya Arslan Baba'ya atfedilen külliye, 
Şavegar ve Farabi'nin doğum yeri olan 
Kengü-Tarban ( Otrar 1 Turar) ile Kara
cuk arasındadır. Buhara'da iken "karın
daşlık vilayeti Türkistan"ı ve "Uluğ Ba
ba ravzaları Ak Türbet"i özleyen Ahmed 
Yesevi'nin. nisbesinin de gösterdiği gi
bi, vatanına dönünce o "Ak Türbe"nin 
biraz güneyinde. Yassı Kalesi'nde ma
kam tuttuğu anlaşılmaktadır. Külliye
nin bir bölümünün Ahmed Yesevi ha
yatta iken mevcut olduğu, yapılan kazı
lardan belli olmuştur. İlk külliye. şimdi
ki binanın kuzey kısmında mescid ve 
türbenin bulunduğu yerdedir. Burada, 
Hakani Türk mimarisi üslübunda, kele
bek biçiminde kesilmiş tuğla süsleme
leri bulunan bir duvar ortaya çıkarılmış, 
ayrıca ilk külliyenin içinin süslenmesin
de kaymak taşından oymalı kaplamalar 
kullanıldığı da tesbit edilmiştir. Bu ka
zılarda. türbenin yerinin değişmediği ve 
çevrede bulunan kemiklerden Ahmed 
Yesevi'nin ölümünden sonra külliyenin 
etrafında büyük bir mezarlığın teşekkül 
ettiği anlaşılmıştır. Arkeoloji çalışmaları 
ile veli şairin. "Altmış üçte kirdim yirge 
sünnet diyü 1 Mustafaga matem tutup 
kirdim muna" beytinin manası da ay-

dınlanabilmiştir. Külliyenin yakınında yer 
altında bulunan dehliz. kubbeli mescid 
ve yine kubbeli daha küçük çilehane. 
Ahmed Yesevi'nin. Hz. Peygamber'in öl
düğü yaşta onun için matem tutmak 
gayesiyle nasıl yer altına girdiği sorusu
nu cevaplandırmıştır. Yer altındaki bu 
mescid ve çilehanenin yapısı da Ahmed 
Yesevi'nin yaşadığı devre uyan özellikler 
göstermektedir. 

Ahmed Yesevi'nin ölümünden sonra. 
Yassı ' nın (Yası ) ziyaretgah ve dini mer
kez olarak gelişmeye devam ettiği vak
tiyelerden anlaşılmaktadır. Bağlar. bah
çeler içinde başka türbeler ve bu arada 
Ahmed Yesevi'nin kızı Gevher Hatun'un 
mezarı da bulunmaktadır. Türk velileri 
silsitesinin " ser-halkası" sayılan Ahmed 
Yesevi'ye "hazret-i Türkistan" denmesi 
sebebiyle, mezarının bulunduğu Yassı 

ve onun bulunduğu vilayet de aynı adı 
almıştır. Yassı'nın merkez olduğu Tür
kistan şehri ve vilayeti XIV. yüzyılda. bir
biri ile rekabet halinde bulunan Cengiz 
ahfadından doğuda Çağatay. batıda Cu
cioğulları ile Timur arasında el değiş

tirmekte idi. Rakiplerini yenip Cengiz 
soyundan bir hatun ile evlenerek küre
gen (hakan damadı) unvanını alan Ti
mur. hamd nişanesi olarak Ahmed Ye
sevi Külliyesi'ni yeniden inşa ettirmiştir. 
Timur'un emriyle, eski külliyenin yıkıla
rak abidevi şekilde yeniden inşa edilme
si için tayin edilen Mevlana Ubeydullah 
(baz ı kaynaklarda ise Abdullah) Sadr tara
fından 1396 yılında çalışmalara başlan 

mış ve inşaat birkaç yıl içinde tamam
lanmıştır. Dört yöne göre mihverli olan 
abide 46.5X65 m. ebadında bir yer kap-



lamaktadır. Güneyde 18 metreye yükse
len giriş takının iki yanında çifte mina
reler bulunmaktadır. Buradan. kazanlık 
denen tekke meydanına girilir. Kazanlı

ğın kubbesi 37.5 m. yüksekliktedir. Or
tada duran. sanat eseri kazan ve ejder 
ağızlı kandiller Leningrad'da Ermitaj 
Müzesi'ne götürülmüştür. Adak sahi
bi askeri ricalin bıraktıkları tuğlar da 
artık kazanlıkta bulunmamaktadır. Kül
liyenin kuzeybatı köşesinde mescid, ba
tısında kütüphane. kuzeydoğu köşesin
de ve doğuda aksaray denilen hüküm
dar ve şeyh maksüre' leri yer almakta
dır. Türbe mihver üstünde, kuzeyde bu
lunmaktadır. Ahmed Yesevf'nin sandu
kası yeşim taşındandır. Külliye cephe
lerinin büyük kısmı çini ile kaplıdır ve 
çini tuğlalar üzerinde büyük boy kOfi 
harflerle yazılmış "Allah", "Muhammed" 
gibi yazılar ve binanın üst kısmını çev
releyen Bakara sOresinin elli sekizinci 
ayeti okunmaktadır. Çok ince oymacılık 
sanatı gösteren ahşap kapılar ve altın 

yaldızlı tunç tokmaklar da nadir güzel
liktedir. 

XVI-XVIII. yüzyıllarda, Cengiz'in oğlu 

Cuci ahfadından Özbek ve Kazan han
ları denilen sülalelerin idaresine geçen 
Yassı , Abdullah Kazan Han zamanında 
( 1557 -1583) yeniden imar gördü. İran 
Hükümdan Şah ismail1510'da Batı Tür
kistan'ın güney illerini istila edip Alevi 
mezhebini kabul etiirmek isteyince, ço
ğu Hanefi olan Türkistanlılar, Ahmed 
Yesevl Külliyesi'ni bu mezhebin timsa
li olarak gördüler ve onun manevi hi
mayesine sığındılar. Devlet merkezi bir 
müddet orada bulundu. Daha sonraki 
devirlerde ise Yassı'da sikke basıldığı 

Ahmed Yesevf Külliyesi'nin kuzey k ısm ındaki türben in çi 

nilerle süslü çok dilimli kubbesi 

ll 

Ahmed Yesevf Küllivesi 'nin planı 

ve l şım (Esim) Han (ö 1628) zamanın

da da bu şehrin ortalık (başşehir) oldu
ğu görülmektedir. Külliye içinde bulu
nan han ve hatun mezarları bu döne
me aittir. 

Türkistan'ın 1864'te Rusya'ya ilhak 
edilmesinden sonra da önemini kaybet
meyen Ahmed Yesevl Külliyesi, bugüne 
kadar İç Asya'da müslüman Türklüğün 
en büyük ziyaretgahı olmaya devam et
miştir. Bugün de bayram namazları için 
Ahmed Yesevl Camii'nin dışında topla
nan cemaatin bütün ovayı doldurduğu 
görülmektedir. 
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(bk. ENDERABİ). 
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Ahmed Zeki b. İbrahim b. Abdiilah 
( 1867- 1934) 

L 
Mısırlı alim ve edip. 
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23 Muharrem 1284'te (27 Mayıs 1867) 
İskenderiye'de doğdu. Aslen Mağribli
dir; dedesi veya babası bir ticaret kafi
lesiyle Yafa'ya gelmiş ve daha sonra Re
şld'e yerleşmiştir. İlk ve orta tahsilini İs
kenderiye, Beni Süveyf ve Kahire'de yap
tı. Kahire Hukuk Mektebi'nden (Medrese
tü' l-idare ve·ı-hukük) mezun oldu ( 1888) 

İsmailiye'de mütercim olarak göreve baş
ladıktan bir süre sonra İçişleri Bakanlı
ğı Matbuat Kalemi'ne (Kalemü matbüati 
vezareti'd-dahiliyye) geçti. el-Vekii ,i cu'l
Mısriyye adlı resmi gazetede müter
cim ve redaktör olarak çalıştı. Daha son
ra Bakanlar Kurulu'na (Meclisü'n -nüzzar) 
mütercim ve ikinci sekreter, ardından 
da genel sekreter tayin edildi. Bu sırada 
"paşa" unvanını aldı (1916) Mısır'ı tem
silen pek çok ilmi kongreye iştirak et
h Mısır Üniversitesi'nin (bugünkü Kahi 
re Üniversitesi) kuruluş çalışmalarına da 
katılan Ahmed Zeki Paşa ei-Meclisü'l
ilml ei-Mısrf, ei-Cem'iyyetü'l-coğrafiyye
tü'I-Hidlviyye, ei-Mecmau'l-ilmi (Şam). 

Royal Asiatique Society (Londra). Real 
Academia de Historia (Madrid) gibi ku
ruluşlarda da üye idi. Mısır halkına vak
fettiği büyük bir kısmı tarih ve edebiya
ta dair olan Latince. Almanca, İngilizce, 

Fransızca, italyanca, ispanyolca ve Arap
ça 18.700 ciltlik yazma ve matbu eser
den meydana gelen kütüphanesine (ei 
Hizanetü'z-Zekiyye) önce Darü'l-kütübi'I
Mısriyye'de özel bir yer ayrıldı ( 1910-

1921 ı. daha sonra Kubbetü'I-Gürf'ye ta
şındı. Kütüphane ölümünden sonra tek
rar Darü'l - kütübi'l - Mısriyye'ye nakle
dildi (1935) 

İslam dünyasının kültürel ve teknik 
yönden gelişmesi için ilme. dolayısıyla 
kitap ve kütüphanelere büyük önem ve
rilmesini zaruri gören Ahmed Zeki Pa
şa , İstanbul kütüphanelerini birer birer 
dolaştıktan sonra gördüğü düzensizliği. 
kitaplardan faydalanma hususunda kar
şılaşılan güçlükleri, bu konuda gerekli 
düzeniemelerin yapılması ve kitapların 

korunması için alınması icap eden ted-
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