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miþtir. 1999’da Çini Müzesi olarak düzen-
lenen yapý günümüzde de ayný fonksiyonu
sürdürmektedir.

Türbe Kütahya ve çevresinde yaygýn bi-
çimde görülen eyvan tipi türbe þeklinde-
dir. Güney eyvanýnýn hemen arkasýnda yer
alan türbe eyvandan daha küçük olup ba-
sýk bir kubbe ile örtülüdür. Geniþ bir siv-
ri kemerle eyvana açýlan türbenin zemini
yerden 105 cm. kadar yükseltilmiþtir. Tür-
bede II. Yâkub Bey ile eþi Paþa Kerime Ha-
tun’a ait iki sanduka bulunur. Sandukalar
ve türbenin zemini, altýgen fîrûze renkli çi-
nilerin arasýna yerleþtirilen üçgen lâcivert
çinilerle kaplanmýþtýr. Çoðu geç döneme
ait olan bu çiniler arasýnda renkli sýr tek-
niðinde yapýlmýþ rûmî motifli birkaç par-
ça bordür çinisi vardýr.

Ýmaret mescidinin güneydoðu köþesin-
de yer alan medrese “U” þeklinde düzen-
lenmiþ olup revaksýz dar bir avlu etrafýn-
da sýralanan dokuz hücreden meydana
gelmektedir. Eski bir fotoðrafýndan avlu
kapýsý yakýnýnda yüksek bir eyvanýnýn var-
lýðý anlaþýlmaktadýr. Külliyenin çok önemli
Türkçe taþ vakfiyesi önceleri bu eyvanda
bulunmaktaydý. Ayrýca bu eski fotoðrafta
medrese hücrelerine ait olduðu sanýlan
yan yana küçük baca dizileri görülmekte-
dir. 1935 yýlýna kadar bir bölümü ayakta
kalan medrese bu tarihten itibaren tama-
men ortadan kaldýrýlmýþ ve büyük kýsmý-
nýn üzerinden Gediz caddesi geçmiþtir. Bu
esnada taþ vakfiye de buradaki yerinden
alýnýp imaret mescidinin giriþ revakýnda-
ki yerine konmuþtur. Vakfiyede kütüpha-
nesi için bir memurun tahsis edildiði be-
lirtilen yapýnýn külliye binalarý arasýnda yer
aldýðýný düþünmek mümkündür.

Ulucaminin güneybatýsýnda kesme taþ-
tan büyükçe bir yapý kalýntýsý mevcuttur.
Kare planlý, prizmatik Türk üçgenleriyle
geçiþi saðlanan, tuðla kubbe ile örtülü ya-

pýnýn doðusunda eyvan þeklinde bir uzan-
tý yer almaktadýr. 1960 tarihli imar komis-
yonu raporunda yapýdan, 1737’de Müftü
Abdullah Efendi tarafýndan inþa ettirilen
Müftü Efendi Kütüphanesi diye bahsedil-
mektedir. Ancak XIV. yüzyýlýn sonu ile XV.
yüzyýlýn baþlarýna ait üslûp özellikleri gös-
teren yapýnýn II. Yâkub Bey Külliyesi’ne ait
kütüphane binasý olabileceði düþünülebi-
lir. Germiyanoðullarý Beyliði’nin Kütahya’-
daki bu en önemli yapýsý günümüzde ima-
ret ve türbesiyle varlýðýný sürdürmektedir.
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XIV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen zâviyeli cami ve türbe.
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Sultan I. Murad’ýn oðlu Yâkub Çelebi ta-
rafýndan 791 (1389) yýlýndan önce yaptýrýl-
mýþ olan binanýn kitâbesi yoktur. 1919 yýlý-
na kadar fonksiyonunu sürdürmüþ, bir sü-
re boþ kaldýktan sonra 1934’te müze de-
posu yapýlmýþ, 1963’te onarýlarak yeniden
ibadete açýlmýþtýr. Yapý yakýn zamanda
esaslý bir onarým daha görmüþtür. Zâvi-
yeli / tabhâneli diye adlandýrýlan plan gru-
bu içerisinde deðerlendirilen yapý bir sýra
kesme taþ, üç sýra tuðla ile almaþýk örgü-
lü duvarlara sahiptir. Duvarlarýn üstü tuð-
ladan kirpi saçaklarla sonlanmýþ, üst ör-
tüyü meydana getiren kubbe ve tonozlar
dýþtan hafif kavisli kiremitlerle kaplanmýþ-
týr. Yapýnýn önünde beþ birimli bir revak
bulunmaktadýr. Revak köþelerde birer “L”,
orta eksende iki “T” þeklinde pâyeye ve
aralarda birer sütuna oturan sivri kemerli
açýklýklýdýr. Devþirme olarak kullanýlmýþ olan
sütun baþlýklarý antik döneme aittir. Ke-

revak þeklindedir. Sivri kemerle dýþarýya
açýlan revak yanlarda pandantifli, ortada
mukarnas dolgulu üç basýk kubbe ile ör-
tülüdür. Revakýn ortasýndaki kapýdan ge-
niþ, kubbeli, aydýnlýk fenerli ve þadýrvanlý
bir orta mekâna geçilir. Ferah bir iç avlu
konumundaki bu mekâna üç yönden kub-
beli birer eyvan açýlmaktadýr. Dikdörtgen
kuruluþlu eyvanlarýn kubbeleri iki yana
atýlmýþ kemerlerin üzerine oturmaktadýr.
Giriþin karþýsýndaki eyvanýn zemini 20 cm.
kadar yükseltilmiþ, diðerleri düz býrakýlmýþ-
týr. Yapýda yan eyvanlarla giriþin iki yanýn-
da kalan boþluklara kubbeli birer oda inþa
edilmiþtir. Birer kapý ile orta mekâna açý-
lan bu odalarýn içlerinde birer adet ocak
bulunmaktadýr.

Zemini yükseltilerek diðer eyvanlardan
ayrýlan ana eyvanýnýn güney (sol) duvarýn-
da iki pencere vardýr. Ýlk mihrabýn bu iki
pencere arasýnda yer aldýðý söylenmekte-
dir. Bu tip yapýlarýn diðer örneklerinde gö-
rüldüðü gibi mihrabýn burada olmasý mâ-
kuldür. Günümüzde mihrap güney eyva-
nýnýn türbe kademesiyle birleþtiði yerde-
dir. Üçgen alýnlýðýndan XIX. yüzyýlda bu-
raya yerleþtirildiði anlaþýlmaktadýr. Yine bu
yüzyýlda büyük bir onarým geçiren yapýnýn
duvarlarýnda ve özellikle pencerelerinde
görülen bazý deðiþiklikler bu tamire iþa-
ret etmektedir. Onarým sýrasýnda giriþ ka-
pýsýnýn üçgen alýnlýðý ve söveleri yenilen-
miþ, yuvarlak kemerli ve taþkýn söveli du-
ruma getirilen pencereler içeriye doðru
pahlanarak geniþletilmiþtir. Ayrýca yan oda-
larda bulunan ocaklarýn yaþmaklarý da ye-
nilenmiþtir. Ýmaret 1954’te Millî Eðitim Ba-
kanlýðý tarafýndan tamir ettirilmiþ ve Va-
hîd Paþa Ýl Halk Kütüphanesi olarak kul-
lanýlmaya baþlanmýþtýr. Onarým sýrasýnda
binanýn sonradan yapýlan, dört yöne me-
yilli kiremit örtülü ahþap çatýsý kaldýrýlarak
kubbeler dýþarýdan görülecek hale getiril-
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sivri kemerli açýklýklý birer penceresi var-
dýr. Altta mihrabýn iki yanýnda ve yan du-
varlarda sivri kemerli alýnlýklý ve dikdört-
gen açýklýklý birer pencere mevcuttur. Du-
var yüzeyinden öne çýkan süslemesiz mih-
rap yuvarlak niþli olup 1963 onarýmýnda
yeniden yapýlmýþtýr. Yapýdaki süslemesiz
ahþap minber ve vaaz kürsüsü de yenidir.
Yapýnýn önünde Yâkub Çelebi için inþa edi-
len kare planlý ve kubbeyle örtülü bir açýk
türbe bulunmaktadýr. “L” þeklinde dört kö-
þe pâyesi üzerine oturan sivri kemerli açýk-
lýklara sahip türbe 6,50 × 6,50 m. ölçüle-
rindedir. Ayaklar ve kemerlerde bir sýra
kesme taþ, üç sýra tuðla kullanýlmýþ olup
tuðladan kirpi saçaklar vardýr. Türbenin
kemer açýklýklarý vaktiyle örülerek kapa-
týlmýþ ve duvar yüzeylerinde dikdörtgen
açýklýklý pencereler açýlmýþtýr. 1963 onarý-
mýnda bu duvarlar kaldýrýlmýþtýr. 791’de
(1389) ölen Yâkub Çelebi, Bursa’da babasý-
nýn türbesine defnedildiðinden Ýznik’teki
bu yapý makam türbesi olarak kalmýþ ve-
ya inþa edilmiþ olmalýdýr.
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(ö. 851/1447)

Nakþibendî þeyhi.
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Afganistan’ýn Lûgerd (Logar) vilâyetinin
Çerh köyündendir. Babasý takvâ sahibi bir
kiþiydi ve atalarý Çerh yakýnlarýnda Serrez
köyünde yaþamýþtý. Gençliðinde rüyasýn-
da Hýzýr’ý gördüðünü ve onun tavsiyesiyle
ilim tahsiline baþladýðýný söyleyen Çerhî bir
süre Herat’ta dinî eðitim gördü. 782’de
(1380) Buhara’ya gidip tefsir ve fýkýh oku-
du, fetva verme icâzeti aldý. Bir süre son-
ra Mýsýr’a gitti ve Þehâbeddin es-Sayrâmî’-
nin talebesi oldu. Zeyniyye tarikatýnýn pîri

Zeynüddin el-Hâfî bu dönemde onun ders
arkadaþlarýndandý. Çerhî Buhara’ya dön-
düðünde Bahâeddin Nakþibend’e intisap
etti. Onun vefatý üzerine on bir yýl halifesi
Alâeddin Attâr’ýn sohbetlerine devam et-
ti. Alâeddin Attâr’ýn vefatýnýn (802/1400)
ardýndan Hisârýþâdmân (bugün Tacikistan’ýn
baþkenti Duþanbe) yakýnlarýndaki Hülgatû kö-
yünde kurduðu tekkede irþad faaliyetine
baþladý. En önemli müridi Nakþibendiyye’-
nin yayýlmasýnda büyük hizmeti olan Ubey-
dullah Ahrâr’dýr. Ya‘kub-i Çerhî’nin vefat
tarihi kaynaklarda 838 (1434) veya 851
(1447) olarak gösterilmiþse de çoðunluk-
la 851’de öldüðü kabul edilmektedir; kab-
ri Hülgatû köyündedir. Afganistan’ýn Çerh
kasabasýnda halkýn Ya‘kub-i Çerhî’ye ait
zannettiði mezar ise atalarýndan birine ait-
tir. Dârâ Þükûh, Çerh’ten geçerken Ya‘-
kub-i Çerhî’nin atalarýna ait bazý mezar-
larý ziyaret ettiðini söyler. Çerhî, Tacikis-
tan’da olduðu gibi asýl vataný olan Afga-
nistan’da da saygýyla anýlmaktadýr.

Ya‘kub-i Çerhî’nin bir oðlu on yedi yaþýn-
da iken vefat etmiþ, tekkesinde yerine Yû-
suf adlý diðer oðlu geçmiþtir. Çerhî’nin ay-
rýca Abdullah Berziþâbâdî, Yûsuf Baykulî
ve Muhammed Kuhistânî gibi müridlerine
hilâfet verdiði kaydedilmekteyse de Nak-
þibendiyye tarikatý Ubeydullah Ahrâr ile
devam etmiþtir. XVIII. yüzyýla kadar Hin-
distan’da Çerhî’nin neslinden gelen bazý
kiþilerin yaþadýðý bilinmektedir. Þair Ab-
dülkadir Bîdil bunlardan Seyyid Mahmûd
ile görüþmüþtür. Çerhî’nin soyundan ge-
len baþka bir kiþiye de Ýmâm-ý Rabbânî’-
nin halifelerinden Muhammed Hâþim Kiþ-
mî zikir telkin etmiþti. Ya‘kub-i Çerhî sâ-
lihlerle sohbete önem vermiþ, insan gön-
lünün bu sayede mâsivâdan kurtulacaðý-
ný vurgulamýþtýr. Hafî zikrin ýsrarlý bir savu-
nucusudur. Tasavvuf yolunda bazýlarýnýn
riyâzet ve mücâhede usulünü tercih ettiði-
ni, bazýlarýnýn mücâhedeye devam etmek-

merler duvar örgüsünde olduðu gibi taþ
ve tuðla almaþýk örgülüdür. Kemer arala-
rýnda ahþap gergiler yer almaktadýr. Üst-
te tuðladan kirpi saçaklarla son bulan ve
orta ekseni yanlardan daha yüksek ele
alýnmýþ olan revakýn bütün birimlerinin
üzeri aynalý tonozlarla örtülüdür. Yapýya
geçiþi saðlayan eksendeki kapý dikdört-
gen bir çerçeve içinde sivri kemerli alýnlýk
altýnda dikdörtgen açýklýklýdýr.

Sofa mekânýný giriþ revakýna baðlayan
kapýnýn iki yanýnda yer alan, sivri kemer al-
týnda dikdörtgen açýklýklý birer pencere de
sofa mekânýyla baðlantýlýdýr. 6,50 × 4,70
m. ölçülerindeki dikdörtgen planlý sofanýn
iki yaný geniþ yuvarlak kemerlerle geçilmiþ
olup ortada elde edilen kare bölümün üze-
ri prizmatik üçgenlerle geçiþi saðlanan kub-
beyle örtülmüþtür. Prizmatik üçgenleri ba-
rýndýran bölüm dýþtan onikigen kasnak þek-
linde düzenlenmiþtir. Kasnakta pencere
bulunmamaktadýr. Sofanýn üzerini örten
kubbede vaktiyle bir aydýnlýk fenerinin var-
lýðý tesbit edilmiþtir, bunun 1963 yýlýndaki
tamirde kapatýldýðý bilinmektedir. Kapýya
yakýn konumda iki basamaklý bir merdi-
venle sofanýn zemini kademeli olarak ele
lýnmýþtýr. Sofa mekânýndan giriþin iki ya-
nýnda yer alan, dikdörtgen açýklýklý birer ka-
pýyla tabhâne odalarýna geçiþ saðlanmak-
tadýr. 4,70 × 4,70 m. ölçüsünde kare plan-
lý bu odalar, aynalý tonozla örtülü olup gi-
riþin karþýsýnda ocak niþi ile güney yönün-
de sivri kemerli alýnlýklý dikdörtgen açýklýk-
lý birer pencereye sahiptir. Ocaklarýn kare
kesitli bacalarýnýn bulunduðu, eski fotoð-
raflarda görülmektedir.

Mihrabýn yer aldýðý bölüm sofa mekâ-
nýna büyük bir sivri kemerle baðlanmakta-
dýr. Kemer altý hariç yaklaþýk 6,20 × 6,20
m. ölçüsündeki bu birim prizmatik üçgen-
lerle geçiþi saðlanan daha yüksek bir kub-
beyle örtülüdür. Prizmatik üçgenlerin ol-
duðu geçiþ bölümü dýþtan yuvarlak kas-
naklýdýr; iki yanda ve mihrabýn üzerinde
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