YA‘KŒB-i ÇERHÎ

Yâkub
Çelebi
Zâviyesi
ve Türbesi’nin
planý

merler duvar örgüsünde olduðu gibi taþ
ve tuðla almaþýk örgülüdür. Kemer aralarýnda ahþap gergiler yer almaktadýr. Üstte 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 dikdörtgen bir çerçeve içinde sivri kemerli alýnlýk
altýnda dikdörtgen açýklýklýdýr.
Sofa mekânýný giriþ revakýna baðlayan
kapýnýn iki yanýnda yer alan, sivri kemer altýnda 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 üzeri prizmatik üçgenlerle geçiþi saðlanan kubbeyle örtülmüþtür. Prizmatik üçgenleri barýndýran bölüm dýþtan onikigen kasnak þeklinde düzenlenmiþtir. Kasnakta pencere
bulunmamaktadýr. Sofanýn üzerini örten
kubbede vaktiyle bir aydýnlýk fenerinin varlýðý tesbit edilmiþtir, bunun 1963 yýlýndaki
tamirde kapatýldýðý bilinmektedir. Kapýya
yakýn konumda iki basamaklý bir merdivenle sofanýn zemini kademeli olarak ele
lýnmýþtýr. Sofa mekânýndan giriþin iki yanýnda yer alan, dikdörtgen açýklýklý birer kapýyla tabhâne odalarýna geçiþ saðlanmaktadýr. 4,70 × 4,70 m. ölçüsünde kare planlý bu odalar, aynalý tonozla örtülü olup giriþin karþýsýnda ocak niþi ile güney yönünde sivri kemerli alýnlýklý dikdörtgen açýklýklý birer pencereye sahiptir. Ocaklarýn kare
kesitli bacalarýnýn bulunduðu, eski fotoðraflarda görülmektedir.
Mihrabýn yer aldýðý bölüm sofa mekânýna büyük bir sivri kemerle baðlanmaktadýr. Kemer altý hariç yaklaþýk 6,20 × 6,20
m. ölçüsündeki bu birim prizmatik üçgenlerle geçiþi saðlanan daha yüksek bir kubbeyle örtülüdür. Prizmatik üçgenlerin olduðu geçiþ bölümü dýþtan yuvarlak kasnaklýdýr; iki yanda ve mihrabýn üzerinde

sivri kemerli açýklýklý birer penceresi vardýr. Altta mihrabýn iki yanýnda ve yan duvarlarda sivri kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýklý birer pencere mevcuttur. Duvar yüzeyinden öne çýkan süslemesiz mihrap yuvarlak niþli olup 1963 onarýmýnda
yeniden yapýlmýþtýr. Yapýdaki süslemesiz
ahþap minber ve vaaz kürsüsü de yenidir.
Yapýnýn önünde Yâkub Çelebi için inþa edilen kare planlý ve kubbeyle örtülü bir açýk
türbe bulunmaktadýr. “L” þeklinde dört köþe pâyesi üzerine oturan sivri kemerli açýklýklara sahip türbe 6,50 × 6,50 m. ölçülerindedir. Ayaklar ve kemerlerde bir sýra
kesme taþ, üç sýra tuðla kullanýlmýþ olup
tuðladan kirpi saçaklar vardýr. Türbenin
kemer açýklýklarý vaktiyle örülerek kapatýlmýþ ve duvar yüzeylerinde dikdörtgen
açýklýklý pencereler açýlmýþtýr. 1963 onarýmýnda bu duvarlar kaldýrýlmýþtýr. 791’de
(1389) ölen Yâkub Çelebi, Bursa’da babasýnýn türbesine defnedildiðinden Ýznik’teki
bu yapý makam türbesi olarak kalmýþ veya inþa edilmiþ olmalýdýr.
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Nakþibendî þeyhi.

Zeynüddin el-Hâfî bu dönemde onun ders
arkadaþlarýndandý. Çerhî Buhara’ya döndüðünde Bahâeddin Nakþibend’e intisap
etti. Onun vefatý üzerine on bir yýl halifesi
Alâeddin Attâr’ýn sohbetlerine devam etti. Alâeddin Attâr’ýn vefatýnýn (802/1400)
ardýndan Hisârýþâdmân (bugün Tacikistan’ýn
baþkenti Duþanbe) yakýnlarýndaki Hülgatû köyünde kurduðu tekkede irþad faaliyetine
baþladý. En önemli müridi Nakþibendiyye’nin yayýlmasýnda büyük hizmeti olan Ubeydullah Ahrâr’dýr. Ya‘kub-i Çerhî’nin vefat
tarihi kaynaklarda 838 (1434) veya 851
(1447) olarak gösterilmiþse de çoðunlukla 851’de öldüðü kabul edilmektedir; kabri Hülgatû köyündedir. Afganistan’ýn Çerh
kasabasýnda halkýn Ya‘kub-i Çerhî’ye ait
zannettiði mezar ise atalarýndan birine aittir. Dârâ Þükûh, Çerh’ten geçerken Ya‘kub-i Çerhî’nin atalarýna ait bazý mezarlarý ziyaret ettiðini söyler. Çerhî, Tacikistan’da olduðu gibi asýl vataný olan Afganistan’da da saygýyla anýlmaktadýr.
Ya‘kub-i Çerhî’nin bir oðlu on yedi yaþýnda iken vefat etmiþ, tekkesinde yerine Yûsuf adlý diðer oðlu geçmiþtir. Çerhî’nin ayrýca Abdullah Berziþâbâdî, Yûsuf Baykulî
ve Muhammed Kuhistânî gibi müridlerine
hilâfet verdiði kaydedilmekteyse de Nakþibendiyye tarikatý Ubeydullah Ahrâr ile
devam etmiþtir. XVIII. yüzyýla kadar Hindistan’da Çerhî’nin neslinden gelen bazý
kiþilerin yaþadýðý bilinmektedir. Þair Abdülkadir Bîdil bunlardan Seyyid Mahmûd
ile görüþmüþtür. Çerhî’nin soyundan gelen baþka bir kiþiye de Ýmâm-ý Rabbânî’nin halifelerinden Muhammed Hâþim Kiþmî zikir telkin etmiþti. Ya‘kub-i Çerhî sâlihlerle sohbete önem vermiþ, insan gönlünün bu sayede mâsivâdan kurtulacaðýný vurgulamýþtýr. Hafî zikrin ýsrarlý bir savunucusudur. Tasavvuf yolunda bazýlarýnýn
riyâzet ve mücâhede usulünü tercih ettiðini, bazýlarýnýn mücâhedeye devam etmek-
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Afganistan’ýn Lûgerd (Logar) vilâyetinin
Çerh köyündendir. Babasý takvâ sahibi bir
kiþiydi ve atalarý Çerh yakýnlarýnda Serrez
köyünde yaþamýþtý. Gençliðinde rüyasýnda 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 okudu, fetva verme icâzeti aldý. Bir süre sonra Mýsýr’a gitti ve Þehâbeddin es-Sayrâmî’nin talebesi oldu. Zeyniyye tarikatýnýn pîri
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le birlikte Allah’ýn lutfuna daha çok güvendiðini ve bu ikinci grubun amacýna daha
çabuk ulaþacaðýný söyler. Ayrýca râbýtanýn
bütün müridlere deðil sadece kabiliyetli
olanlara tavsiye edilmesinin gerektiðini belirtmiþ, mânevî halini diðer insanlarýn anlamamasý için sûfînin halk içinde sýradan
bir insan gibi davranmasýný, boynu bükük
derviþ edasýyla durmamasýný tavsiye etmiþtir. Çerhî’nin tasavvufî düþüncesinde ricâlü’l-gayb anlayýþýnýn önemli bir yeri
vardýr.
Eserleri. 1. Risâle-i Abdâliyye. Velîlerin özelliklerinin, Hýzýr, kutub, gavs ve abdallar gibi ricâlü’l-gaybýn ele alýndýðý eser
Bahâeddin Nakþibend ve Alâeddin Attâr
hakkýnda kýsa bilgiler de içermektedir. Muhammed Nezîr Rânchâ eseri yayýmlamýþ
(Ýslamabad 1978) ve Urduca’ya çevirmiþtir (Lahor 1978). 2. Risâle-i Ünsiyye. Tasavvufî eðitim, abdestli bulunmanýn fazileti, hafî zikir ve nâfile namaz gibi konularýn anlatýldýðý eserin son bölümünde Bahâeddin Nakþibend ile Alâeddin Attâr’ýn
bazý sözleri nakledilmiþtir. Resâßil-i Sitte-i
¿arûriyye adlý mecmua içinde taþbaský
olarak yayýmlanan eseri (Delhi 1308) Muhammed Nezîr Rânchâ, Urduca tercümesiyle birlikte yayýmlamýþtýr (Ýslâmâbâd
1983). Eser La‘lîzâde Abdülbâki Efendi tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Pertev Paþa, nr. 636). 3. Tefsîr-i
Ya£š†b-i ÇerÅî. Fâtiha sûresiyle Kur’an’ýn
son iki cüzünün tefsiridir. Zemahþerî’nin
el-Keþþâf’ý ve Kevâþî’nin et-Teb½ýra’sý baþta olmak üzere tefsir ve tasavvuf kaynaklarýndan faydalanýlarak hazýrlanan eser Me¦nevî beyitleriyle zenginleþtirilmiþtir (Bombay 1297/1880; Leknev 1310/1892; Lahor
1331/1913; nþr. Hasan Ali Muhammedî –
Leylâ Hammâmî, Tahran 1387 hþ./2008).
1033 (1624) yýlýnda Velî Muhammed Hucendî Kandehârî’nin yazdýðý Rav²atü’lmeßârib adlý Farsça hâþiye Lahor baskýsýnýn kenarýnda yer almaktadýr. Hemedânî
Hacý lakaplý Seyyid Pâdiþah Hacý Seyyid
Atâî tarafýndan 993’te (1585) Çaðatay Türkçesi’ne çevrilen eserin yazma bir nüshasý
Taþkent’tedir. Tefsîr-i Ya£š†bî’yi Gurâbzâde Ahmed b. Abdullah’ýn XVII. yüzyýlda
Türkçe’ye tercüme ettiði kaydedilmektedir. Ayrýca Muhammed Nezîr Rânchâ tarafýndan Urduca’ya çevrilmiþtir (Lahor 2005).
4. ¥avrâßiyye. Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn
“Havrâ” kelimesiyle baþlayan meþhur rubâîsinin Farsça þerhidir. Cemâliyye adýyla
da anýlan risâleyi Muhammed Nezîr Rânchâ
Dâniþ dergisinde (Ýslâmâbâd 1364 hþ./
1985, I/1, s. 12-47), Urduca tercümesini de
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Se Resâßil-i Ya£š†b-i ÇerÅî adlý mecmuanýn içinde (Lahor 1997) yayýmlamýþtýr. 5. Þer¼-i Esmâßü’l-¼üsnâ. Küçük bir
risâle olup yine Rânchâ tarafýndan Dâniþ
dergisinin ayný sayýsýnda neþredilmiþtir. 6.
Risâle-i Nâßiyye (Neynâme). Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Me¦nevî’sinin baþýndaki neyle ilgili beyitlerle III. ciltteki Þeyh
Dakuký ve V. ciltteki Þeyh Muhammed Gaznevî Serrezî kýssalarýnýn þerhidir. Son kýsýmda Me¦nevî’den seçilmiþ bazý beyitlerin þerhi de bulunmaktadýr (nþr. Halîlullah
Halîlî, Kâbil 1352 hþ./1973; Tahran 1375 hþ./
1996). Bu eser, Kemâleddîn-i Hârizmî’nin
Cevâhirü’l-esrâr’ýndan sonra Me¦nevî
beyitleri üzerine yapýlan ikinci þerhtir. Eseri Muhammed Nezîr Rânchâ Þer¼-i Dîbâçe-i Me¦nevî-yi Mevlânâ Rûm adýyla Urduca’ya (Lahor 2004), Ahmet Cahit
Haksever Ney-nâme adýyla Türkçe’ye (Ýstanbul 2009) tercüme etmiþtir. 7. Þer¼-i
Nisâbü’½-½ýbyân li’l-Ferâhî. Ebû Nasr
Ferâhî’nin (ö. 640/1242) çocuklarýn Arapça’yý kolay öðrenmeleri için kaleme aldýðý Nisâbü’½-½ýbyân adlý Arapça-Farsça
manzum lugatýnýn þerhidir. 8. Risâle der
£Ýlm-i Ferâßi². Bir nüshasý Taþkent’teki Bîrûnî Þarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’ndedir (nr. 8830, vr. 8b-31a).
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Ebû Muhammed Ya‘k†b b. Ýshâk b. Zeyd
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Kýrâat-i aþere imamlarýndan.
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117 (735) yýlýnda muhtemelen Basra’da doðdu. Dedesinin dedesi Ebû Ýshak elHadramî, Hadramîler’in mevlâsý olduðundan Hadramî nisbesiyle anýlmýþ, ayrýca
Nahvî ve Basrî nisbeleri ve Ebû Yûsuf künyesiyle de zikredilmiþtir. Kaynaklarda babasý ile dedesinin Kur’an ve nahiv konusunda dönemin âlimleri arasýnda yer aldýðý belirtilmektedir, özellikle babasýnýn dedesi Abdullah b. Ebû Ýshak bu alanlarda önde gelen âlimlerdendi. Kaynaklarda Ya‘kub’un yetiþme dönemiyle ilgili bilgiye rastlanmasa da onun aile ortamýndan faydalandýðýnda þüphe yoktur.

Ya‘kub el-Hadramî kendini kýraat, nahiv ve fýkýh alanýnda yetiþtirmekle birlikte
onun asýl þöhreti kýraat ilmindeki üstünlüðünden gelir. Kýrâat-i seb‘a imamlarýndan
Ebû Amr b. Alâ’nýn bizzat kendisinden kýraat öðrendiði ileri sürülmüþ, ancak bunun doðru olmadýðý da söylenmiþtir. Yine
kýrâat-i seb‘a imamlarýndan Ali b. Hamza
el-Kisâî ve Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’ýn
okuyuþlarýný ve muhtemelen çeþitli alanlardaki rivayetlerini de dinleyip onlardan faydalandý. En çok yararlandýðý hocasýnýn, bir
buçuk yýl gibi bir süre kendisine talebelik ettiði Ebü’l-Münzir Sellâm b. Süleyman
et-Tavîl olduðu anlaþýlmaktadýr. Daha kýsa sürelerle Ebü’l-Eþheb Ca‘fer b. Hayyân
el-Utâridî, Mehdî b. Meymûn el-Moðolî,
Þihâb b. Þürnüfe, Abdurrahman b. Muhaysýn gibi hocalardan da Kur’an dersleri
aldý. Dedesi Zeyd’den, ayrýca Esved b. Þeybân, Süheyl b. Mihrân, Süleyman b. Muâz
ed-Dabbî, Zâide b. Kudâme’den ve baþkalarýndan rivayette bulundu. Buna göre
Ya‘kub el-Hadramî’nin kýraati Hz. Peygamber’e dört ayrý isnadla ulaþmaktadýr. 1.
Ebü’l-Eþheb el-Utâridî – Ebû Recâ el-Utâridî – Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî – Hz. Peygamber. 2. Mehdî b. Meymûn – Þuayb b. Habhâb – Ebü’l-Âliye er-Riyâhî – Übey b. Kâ‘b –
Hz. Peygamber (Zehebî, Ma£rifetü’l-šurrâß,
I, 330). 3. Þihâb b. Þürnüfe – Mesleme b.
Muhârib el-Muhâribî – Ebü’l-Esved ed-Düelî – Ali b. Ebû Tâlib – Hz. Peygamber (Ýbnü’l-Cezerî, øåyetü’n-Nihâye, II, 386-387).
4. Sellâm b. Süleyman – Ebü’n-Necûd Âsým
b. Behdele – Ebû Abdurrahman es-Sülemî – Ali b. Ebû Tâlib – Hz. Peygamber (Ýbn
Hallikân, V, 433).

