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YA‘KŒB-i ÇERHÎ

Se Resâßil-i Ya£š†b-i ÇerÅî adlý mec-
muanýn içinde (Lahor 1997) yayýmlamýþ-
týr. 5. Þer¼-i Esmâßü’l-¼üsnâ. Küçük bir
risâle olup yine Rânchâ tarafýndan Dâniþ
dergisinin ayný sayýsýnda neþredilmiþtir. 6.
Risâle-i Nâßiyye (Neynâme). Mevlânâ Ce-
lâleddîn-i Rûmî’nin Me¦nevî’sinin baþýn-
daki neyle ilgili beyitlerle III. ciltteki Þeyh
Dakuký ve V. ciltteki Þeyh Muhammed Gaz-
nevî Serrezî kýssalarýnýn þerhidir. Son ký-
sýmda Me¦nevî’den seçilmiþ bazý beyitle-
rin 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. Ese-
ri Muhammed Nezîr Rânchâ Þer¼-i Dî-
bâçe-i Me¦nevî-yi Mevlânâ Rûm adýy-
la Urduca’ya (Lahor 2004), Ahmet Cahit
Haksever Ney-nâme adýyla Türkçe’ye (Ýs-
tanbul 2009) tercüme etmiþtir. 7. Þer¼-i
Nisâbü’½-½ýbyân li’l-Ferâhî. Ebû Nasr
Ferâhî’nin (ö. 640/1242) çocuklarýn Arap-
ça’yý kolay öðrenmeleri için kaleme aldý-
ðý Nisâbü’½-½ýbyân adlý Arapça-Farsça
manzum lugatýnýn þerhidir. 8. Risâle der
£Ýlm-i Ferâßi². Bir nüshasý Taþkent’teki Bî-
rûnî Þarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’nde-
dir (nr. 8830, vr. 8b-31a).
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Ebû Muhammed Ya‘k†b b. Ýshâk b. Zeyd
b. Abdillâh el-Hadramî

(ö. 205/821)

Kýrâat-i aþere imamlarýndan.˜ ™

117 (735) yýlýnda muhtemelen Basra’-
da doðdu. Dedesinin dedesi Ebû Ýshak el-
Hadramî, Hadramîler’in mevlâsý olduðun-
dan Hadramî nisbesiyle anýlmýþ, ayrýca
Nahvî ve Basrî nisbeleri ve Ebû Yûsuf kün-
yesiyle de zikredilmiþtir. Kaynaklarda ba-
basý ile dedesinin Kur’an ve nahiv konu-
sunda dönemin âlimleri arasýnda yer aldý-
ðý belirtilmektedir, özellikle babasýnýn dede-
si Abdullah b. Ebû Ýshak bu alanlarda ön-
de gelen âlimlerdendi. Kaynaklarda Ya‘-
kub’un yetiþme dönemiyle ilgili bilgiye rast-
lanmasa da onun aile ortamýndan fayda-
landýðýnda þüphe yoktur.

Ya‘kub el-Hadramî kendini kýraat, na-
hiv ve fýkýh alanýnda yetiþtirmekle birlikte
onun asýl þöhreti kýraat ilmindeki üstünlü-
ðünden gelir. Kýrâat-i seb‘a imamlarýndan
Ebû Amr b. Alâ’nýn bizzat kendisinden ký-
raat öðrendiði ileri sürülmüþ, ancak bu-
nun 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 alanlar-
daki rivayetlerini de dinleyip onlardan fay-
dalandý. En çok yararlandýðý hocasýnýn, bir
buçuk yýl gibi bir süre kendisine talebe-
lik ettiði Ebü’l-Münzir Sellâm b. Süleyman
et-Tavîl olduðu anlaþýlmaktadýr. Daha ký-
sa sürelerle Ebü’l-Eþheb Ca‘fer b. Hayyân
el-Utâridî, Mehdî b. Meymûn el-Moðolî,
Þihâb b. Þürnüfe, Abdurrahman b. Mu-
haysýn gibi hocalardan da Kur’an dersleri
aldý. Dedesi Zeyd’den, ayrýca Esved b. Þey-
bân, Süheyl b. Mihrân, Süleyman b. Muâz
ed-Dabbî, Zâide b. Kudâme’den ve baþ-
kalarýndan rivayette bulundu. Buna göre
Ya‘kub el-Hadramî’nin kýraati Hz. Peygam-
ber’e dört ayrý isnadla ulaþmaktadýr. 1.
Ebü’l-Eþheb el-Utâridî – Ebû Recâ el-Utâ-
ridî – Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî – Hz. Peygam-
ber. 2. Mehdî b. Meymûn – Þuayb b. Hab-
hâb – 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-Dü-
elî – Ali b. Ebû Tâlib – Hz. Peygamber (Ýb-
nü’l-Cezerî, øåyetü’n-Nihâye, II, 386-387).
4. Sellâm b. Süleyman – Ebü’n-Necûd Âsým
b. Behdele – Ebû Abdurrahman es-Süle-
mî – Ali b. Ebû Tâlib – Hz. Peygamber (Ýbn
Hallikân, V, 433).

le birlikte Allah’ýn lutfuna daha çok güven-
diðini ve bu ikinci grubun amacýna daha
çabuk ulaþacaðýný söyler. Ayrýca râbýtanýn
bütün müridlere deðil sadece kabiliyetli
olanlara tavsiye edilmesinin gerektiðini be-
lirtmiþ, mânevî halini diðer insanlarýn an-
lamamasý için sûfînin halk içinde sýradan
bir insan gibi davranmasýný, boynu bükük
derviþ edasýyla durmamasýný tavsiye et-
miþtir. Çerhî’nin tasavvufî düþüncesin-
de ricâlü’l-gayb anlayýþýnýn önemli bir yeri
vardýr.

Eserleri. 1. Risâle-i Abdâliyye. Velîle-
rin özelliklerinin, Hýzýr, kutub, gavs ve ab-
dallar gibi ricâlü’l-gaybýn ele alýndýðý eser
Bahâeddin Nakþibend ve Alâeddin Attâr
hakkýnda kýsa bilgiler de içermektedir. Mu-
hammed Nezîr Rânchâ eseri yayýmlamýþ
(Ýslamabad 1978) ve Urduca’ya çevirmiþ-
tir (Lahor 1978). 2. Risâle-i Ünsiyye. Ta-
savvufî eðitim, abdestli bulunmanýn fazi-
leti, hafî zikir ve nâfile namaz gibi konula-
rýn anlatýldýðý eserin son bölümünde Ba-
hâeddin Nakþibend ile Alâeddin Attâr’ýn
bazý sözleri nakledilmiþtir. Resâßil-i Sitte-i
¿arûriyye adlý mecmua içinde taþbaský
olarak yayýmlanan eseri (Delhi 1308) Mu-
hammed Nezîr Rânchâ, Urduca tercü-
mesiyle birlikte yayýmlamýþtýr (Ýslâmâbâd
1983). Eser La‘lîzâde Abdülbâki Efendi ta-
rafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Süleyma-
niye 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 baþ-
ta olmak üzere tefsir ve tasavvuf kaynakla-
rýndan faydalanýlarak hazýrlanan eser Me¦-
nevî beyitleriyle zenginleþtirilmiþtir (Bom-
bay 1297/1880; Leknev 1310/1892; Lahor
1331/1913; nþr. Hasan Ali Muhammedî –
Leylâ Hammâmî, Tahran 1387 hþ./2008).
1033 (1624) yýlýnda Velî Muhammed Hu-
cendî Kandehârî’nin yazdýðý Rav²atü’l-
meßârib adlý Farsça hâþiye Lahor baskýsý-
nýn kenarýnda yer almaktadýr. Hemedânî
Hacý lakaplý Seyyid Pâdiþah Hacý Seyyid
Atâî tarafýndan 993’te (1585) Çaðatay Türk-
çesi’ne çevrilen eserin yazma bir nüshasý
Taþkent’tedir. Tefsîr-i Ya£š†bî’yi Gurâb-
zâde Ahmed b. Abdullah’ýn XVII. yüzyýlda
Türkçe’ye tercüme ettiði kaydedilmekte-
dir. Ayrýca Muhammed Nezîr Rânchâ tara-
fýndan Urduca’ya çevrilmiþtir (Lahor 2005).
4. ¥avrâßiyye. Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn
“Havrâ” kelimesiyle baþlayan meþhur rubâ-
îsinin 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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dýþýndaki bütün okuyuþlarýn þâz kabul edil-
mesi sonucu düzenlediði listede Ya‘kub’un
ismine de yer vermiþtir. Ancak Mekkî b.
Ebû Tâlib, Ya‘kub’un kýraatinde þâz un-
surlarýn bulunmasý bir yana aslýnda onun
yedinci imam olarak Ali b. Hamza el-Kisâî
yerine kurrâ-i seb‘a arasýnda yer aldýðýný
kaydetmiþtir. Ya‘kub’un kýraati hususun-
da Ýbnü’n-Nedîm’in yaptýðý deðerlendirme-
ye benzer bir görüþ IX. (XV.) yüzyýlda gün-
deme gelmiþ, Ýbnü’l-Cezerî buna tepki gös-
tererek böyle bir deðerlendirmenin ilk de-
fa bu dönemde ortaya çýktýðýný söylemiþ
ve Ya‘kub’un kýraatini þâz saymanýn büyük
hata olduðunu belirtmiþtir (øåyetü’n-Ni-
hâye, II, 388). Ayrýca kýrâat-i seb‘a imam-
larý arasýnda Hamza b. Habîb ez-Zeyyât ye-
rine Ya‘kub el-Hadramî’yi tercih edenle-
rin bulunduðuna dikkat çekmiþtir (en-Neþr,
I, 39). Mekkî’nin ve Ýbnü’l-Cezerî’nin açýk-
lamalarýndan anlaþýldýðý üzere Ýbn Mücâ-
hid’in yedi imamý belirlerken aralarýna Ki-
sâî ve Hamza’yý da almasý eleþtiri konusu
yapýlmýþ, bunlarýn yerine Ya‘kub’un tercih
edilmesi gerektiði söylenmiþtir. Ýbn Mücâ-
hid, Ya‘kub el-Hadramî’yi yedili sistem dý-
þýnda býrakmýþsa da hemen ardýndan Ýb-
nü’l-Münâdî onun seçtiði yedi isme seki-
zinci imam olarak Ya‘kub’u ilâve ederek
el-Îcâz ve’l-išti½âr fi’l-šýrâßâti’¦-¦emân
adlý kitabýný yazmýþtýr. Daha sonra Ebü’l-
Hasan Ýbn Galbûn et-Te×kire fi’l-šýrâßâ-
ti’¦-¦emân, Ebü’l-Hasan Ali b. Ca‘fer es-
Saîdî el-Æýrâßâtü’¦-¦emân ve Ebû Ma‘þer
et-Taberî et-TelÅî½ fi’l-šýrâßât’i’¦-¦emân
adlý eserleriyle onu takip etmiþtir (Ýbnü’l-
Cezerî, øåyetü’n-Nihâye, I, 339, 529; II,
387). Ayný dönemde Ýbn Mihrân en-Nîsâ-
bûrî’nin el-øåye fi’l-šýrâßâti’l-£aþr’ýnda
ve ardýndan kýrâat-i aþereye dair telif edi-
len bütün eserlerde Ya‘kub onlu sistem
içindeki yerini korumuþtur.

Ya‘kub’un kýraatinin bazý özellikleri þöyle-
ce sýralanabilir: 1. Lâm-ý nâfiyeden sonra

gelen “ ��” kelimesinin sonunu Kur’ân-ý
Kerîm’de geçtiði her yerde fetha ile okur:
“����� ،�����” gibi. 2. “��” ve “��” za-
mirleriyle cem‘-i müennes zamirlerini ve-
ya yâ-i müþeddedeli bazý kelimeleri vakýf
durumunda ilhâk-ý hâ ile okur: � ���:�������”
���� : ����،�������� : ����� �، ��� : �� ، 3. Ru-
veys’in rivayetinde ���� ،�� ��!" ”א�"�א#�،
“$�% ،�$�&��gibi kelimeleri iþmâm ile okur.
4. Her ikisi de kesreli veya fethalý olan
hemzelerin yan yana bulunmasý durumun-
da ikinci hemzeyi teshîl ile okur: '()*+,--
'.�/�� 0�1�: '.�2  3 0�1���،�'()*+��-����gibi.

Ya‘kub’un el-Câmi£i kýraat ihtilâflarýnýn
ele alýndýðý bir eser olup Ebû Ca‘fer en-
Nehhâs el-Æa¹£ ve’l-ißtinâf’ýnda ondan
alýntýlar yapmýþtýr (bk. bibl.). Bir diðer ese-
ri Vašfü’t-temâm’dýr (Ýbnü’n-Nedîm, s.
175; Yâkut, XX, 53). Baþka eserleri de bu-
lunduðu kaydedilen Ya‘kub’un kitaplarý-
nýn günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinme-
mektedir. Onun kýraati Basra ve civarýnda
bir müddet okunmuþsa da zamanla yerini
Âsým b. Behdele’nin Hafs rivayeti almýþ,
ancak onlu sistem içinde gerek kýraat il-
mine dair eserlerde gerekse bu ilmin ted-
rîsinde günümüze kadar yerini korumuþ-
tur. Bu kýraat üzerine ilk dönemlerden iti-
baren eserler yazýlmýþ olup Ebü’l-Alâ el-
Hemedânî’nin Þer¼u ma’Åtelefe fîhi a½-
¼âbü Ebî Mu¼ammed Ya£š†b b. Ýs¼âš
el-¥aŠramî’si bunlardan biridir (Konya
Yûsuf Aða Ktp., nr. 4820/2, vr. 241-404).
Ayrýca çoðu Müfredetü Ya£š†b ve Æý-
râßatü Ya£š†b adlarýný taþýyan çalýþma-
lar içinde basýlanlara örnek olarak Ebü’l-
Hasan Þüreyh b. Muhammed b. Þüreyh er-
Ruaynî’nin el-Cem£ ve’t-tevcîh limâ in-
ferede bi-šýrâßetihî Ya£š†b b. Ýs¼âš el-
¥aŠramî el-Ba½rî adlý risâlesiyle (bk. bibl.)
Mahmûd Halîl el-Husarî’nin Nûrü’l-šulûb
fî šýrâßeti’l-Ýmâm Ya£š†b adlý kitabý (Ka-
hire 1970) ve Semîr Þerîf’in “Tahlîlü’z-ze-
vâhirü’þ-þavtiyye fî kýrâ,eti Ya.kub el-Had-
ramî” baþlýklý makalesi (Mecelletü Mec-
ma£i’l-lü³ati’l-£Arabiyye el-Ürdünî, Amman
1414-1415/1994, XVIII, sy. 47, s. 65-85) zik-
redilebilir (diðer eserler için bk. Ebü’l-Ha-
san er-Ruaynî [bk. bibl.]; Bâzmûl, I, 268-
269; el-Fihrisü’þ-þâmil [bk. bibl.]; Köprülü
Ktp., nr. 31 [vr. 95-106]). Halîl Abdül‘âl Ha-
lîl, Æýrâßetü Ya£š†b b. Ýs¼âš el-¥aŠra-
mî ve e¦eruhâ fi’d-dirâsâti’½-½avtiyye
ve’½-½arfiyye ve’n-na¼viyye adýyla bir
yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1990, Câ-
miatü’l-Kahire).
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Basra kýraati yanýnda Mekke, Medine,
Irak ve Þam kýraatlerinde de iyi yetiþmiþ
olan Ya‘kub’un bu kýraatlerle ilgili bilgisin-
den faydalanýldý (Ýbnü’l-Kýftî, IV, 51). Ravh
b. Abdülmü’min, Ruveys, Velîd b. Hassân
et-Tevvezî, Ebû Hâtim es-Sicistânî, Ebû
Ömer ed-Dûrî ondan kýraat tahsil etti.
Özellikle Ravh ve Ruveys, Ya‘kub’un kýra-
ati konusunda öne çýktý ve kýrâat-i aþere-
ye dair kitaplarda onun kýraati için tercih
edilen isimler oldu. Ebû Hafs el-Fellâs, Ýs-
hak b. Ýbrâhim b. Þâzân, Muhammed b.
Yûnus el-Küdeymî de Ya‘kub’dan rivayette
bulundu. Ebû Amr b. Alâ’dan sonra Bas-
ra’da kýraat imamý olan ve Basra Camii’n-
de uzun yýllar imamlýk yapan Ya‘kub el-
Hadramî, Zilhicce 205’te (Mayýs 821) ba-
basý ve dedesi gibi seksen sekiz yaþýnda
(Ýbn Hallikân, V, 434) ve muhtemelen Bas-
ra’da vefat etti.

Ahmed b. Hanbel ve Ebû Hâtim er-Râ-
zî, Ya‘kub’u sadûk olarak deðerlendirmiþ,
Ýbn Hibbân ona e¦-¡išåt’ýnda yer vermiþ-
tir. Ancak Ýbn Sa‘d, Ya‘kub’un küçük yaþ-
ta karþýlaþtýðý bazý kimselerden hadis ri-
vayet ettiðini belirterek bu tür rivayetle-
rine güvenilemeyeceðini söylemiþtir. Ebû
Hâtim, Ya‘kub’un Kur’an’daki kýraat ihti-
lâflarýný, onlarýn illetlerini ve nahivle ilgili
farklý görüþleri iyi bildiðini söyler. Ebü’l-
Hasan Ali b. Ca‘fer es-Saîdî, kendi döne-
minde Kur’an’ý en güzel þekilde Ya‘kub’un
okuduðunu belirtmiþ, Ebü’l-Kasým el-Hü-
zelî de Arap dilindeki üstünlüðüne dikkat
çekmiþ, Kur’an ve kýraat ihtilâflarý hakkýn-
daki bilgisine, ayrýca takvâsýna ve zâhid ki-
þiliðine iþaret etmiþtir.

Ýbn Mücâhid’in (ö. 324/936), Kitâbü’s-
Seb£a’sýnda sahih kabul edilen yedi ima-
mýn kýraatlerini bir araya getirip bunlarýn
dýþýndakilerle ilgili, günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyen Kitâbü’þ-Þevâ× adlý
baþka bir eser yazdýktan sonra Ýbnü’n-Ne-
dîm, muhtemelen söz konusu yedi kýraat
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Ebü’l-Âliye er-Riyâhî
(ö. 90/709)

Þuayb b. Habhâb
(ö. 130/747-48)

Mehdî b. Meymûn el-Moðolî
(ö. 141/758)

Ebü’l-Esved ed-Düelî
(ö. 69/688)

Mesleme b. Muhârib
(ö. ?/?)

Þihâb b. Þürnüfe
(ö. 160/777’den sonra)

Ebû Abdurrahman es-Sülemi
(ö. 73/692[?])

Âsým b. Behdele
(ö. 127/745)

Ebû Recâ el-Utâridî
(ö. 105/723-24[?])

Ebü’l-Eþheb el-Utâridî
(ö. 165/781-82)

Sellâm b. Süleyman
(ö. 171/788)

Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî
(ö. 42/662-63)

Ya‘kub el-Hadramî
(ö. 205/821)
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YA‘KŒB el-HADRAMÎ

güçlü veziri Âlikul’un öldürülmesi ve Taþ-
kent’in Ruslar’ýn eline geçmesi üzerine
1870 yýlý baþlarýnda hükümete Orta As-
ya’nýn durumu hakkýnda uzun bir takrir
sunarak Ýstanbul’dan ayrýldý. Kâþgar’a gi-
dip dostu ve yakýn akrabasý Kâþgar Haný
Yâkub Beg’in hizmetine girdi. Orta Asya’-
yý aralarýnda paylaþarak istilâ eden Rusya
ve Ýngiltere ile münasebetlerini dostane
bir þekilde düzenlemeye çalýþan Yâkub Beg
1872’de Yâkub Han’ý yardým istemek için
Sultan Abdülaziz’e gönderdi. 16 Haziran
1873’te huzura kabul edilen Yâkub Han
Türkistan’daki geliþmeleri, Kâþgar hükü-
metinin durumunu ve ihtiyaçlarýný padi-
þaha anlattý. Özellikle askerî sahada Os-
manlý Devleti’nden yardým talep ettikleri-
ni bildirdi. Neticede padiþahýn emriyle ve-
rilen yardým Süveyþ üzerinden Bombay’a,
oradan da Kâþgar’a ulaþtýrýldý. Bu yardým-
la altý adet Krupp topu, 1000 adet eski ve
200 yeni tüfekle barut imali için gerekli
malzeme ve usta yollandý. Kâþgar ordu-
sunun yetiþtirilmesi amacýyla istihkâm su-
bayý Ali Kâzým Bey, piyade subayý Mehmed
Yûsuf Bey, süvari zâbiti Çerkez Yûsuf Bey,
topçu zâbiti Ýsmâil Hakký Bey ile dört emek-
li subay Enderun’dan Murad Efendi’nin
baþkanlýðýnda Kâþgar’a gönderildi. Bu olay-
dan sonra bölgede hutbeler Sultan Abdü-
laziz adýna okunduðu gibi paralar da onun
adýna basýldý. Yâkub Beg’e Osmanlý Devle-
ti tarafýndan verilen emirlik unvanýnýn ilâ-
ný merasiminde o sýrada Kâþgar’a gitmiþ
olan Ýngiliz elçilik yetkilileri de hazýr bulun-
du (Saray, s. 109). Yâkub Han, Kâþgar’ýn
Çin iþgali tehdidiyle karþýlaþmasý dolayý-
sýyla Osmanlý elçilik heyeti baþkaný Murad
Efendi ile birlikte 1876’da tekrar Ýstan-
bul’a geldi. Osmanlý hükümeti kendisine
Ýngilizler’in desteðinin alýnmasý ve Rusya
ile iyi iliþkilerin kurulmasýný tavsiye etti.
Bunun üzerine Yâkub Han önce Peters-
burg’a, oradan Londra’ya gidip Rus ve Ýn-
gilizler’in desteðini almak için yetkililer-
le görüþmeler yaptý. Emîr Yâkub Beg’in
1877’de vefatýndan sonra Kâþgar’ýn Çinli-
ler tarafýndan iþgal edilmesinin ardýndan
bir defa daha Ýstanbul’a giden Yâkub Han,
Sultan Abdülhamid’e baþvurarak Kâþgar’ýn
Osmanlý Devleti’ne baðlý bir ülke olduðu-
nu, bu sebeple Çin istilâsýnýn protesto edil-
mesini, Çin hükümetinin iþgale son ver-
mesi için aracýlýk yapýlmasý konusundaki
taleplerini arzettiyse de Doksanüç Harbi
yüzünden olumlu bir cevap alamadý.

Siyasî görevlerinin yaný sýra Mustafa En-
verî Efendi’nin vefatýnýn (1872) ardýndan
bir Halvetî-Þâbânî þeyhi olarak irþad faali-
yetine baþlayan Yâkub Han, Sultan Ab-

dülhamid döneminde muhtemelen 1879
yýlý sonlarýnda Ýzmir’de mecburi ikamete
tâbi tutulmuþ, oradan Hindistan’a sürgün
edilmiþtir. Yâkub Han, Delhi’de yirmi yýla
yakýn irþad faaliyetinde bulunup Þâbâniy-
ye tarikatýný yaydý ve burada vefat etti;
Ýmâm-ý Rabbânî’nin mürþidi Bâký-Billâh’ýn
yanýna defnedildi. Türk mûsikisinin son dö-
nemdeki önemli temsilcilerinden Abdül-
kadir Töre, Yâkub Han’ýn oðludur. Ýstan-
bul’da kaldýðý sýralarda halifeler yetiþti-
ren Yâkub Han, Hindistan’a giderken yeri-
ne Edremit-Ayvacýklý Hacý Kâmil Efendi’yi
(ö. 1912) vekil tayin etmiþti. Mürþidi Yâ-
kub Han’ýn vefatýný duyunca “Bende sýrr-ý
vekâlet kalmadý” diyerek inzivâya çekilen
Kâmil Efendi, Elmalýlý Muhammed Ham-
di Yazýr’ýn þeyhidir. Yâkub Han’dan feyiz
alan Seyyid Mahmud Celâleddin Efendi,
Üsküdar Vâlide-i Atîk Þâbânî Dergâhý’nda
postniþin olmuþ, burada Vird-i Yahyâ’-
yý okurken vefat etmiþtir (1919). Yâkub
Han’ýn damadý Ahmed Nazmi Efendi (ö.
1924) Fu½û½ü’l-¼ikem, el-Fütû¼âtü’l-
Mekkiyye ve Me¦nevî okutma gelene-
ðini sürdürmüþ, kayýnpederinden sonra
ayný dergâhýn þeyhliðine getirilmiþtir. II.
Abdülhamid’in baþimamý Muhammed Râ-
þid Efendi, Yâkub Han’ýn halifesidir. Mus-
tafa Enverî Efendi’nin oðlu ve Nalçacý Der-
gâhý’nýn son þeyhi bestekâr Ýhsan Efendi
de (Ýyisan) Yâkub Han’ýn damadýdýr.

Eserleri. 1. Tav²î¼u’l-beyân. Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’inin
Arapça þerhidir (Delhi 1892). 1870’te Keþ-
mir’de tamamlanan eserin kýrk sayfalýk
mukaddime bölümünde nazarî tasavvu-
fun temel konularý açýklanmýþtýr. Eserde
sýk sýk Farsça beyitlere rastlanmaktadýr.
2. Tu¼fetü’l-iÅvân fî ma£rifet-i Sýrr-ý Ý¼â-
¹a-i Yezdân. Müellifin Ýzmir’de sürgünde
iken 1880 yýlýnda kaleme aldýðý eser Ab-
durrahman-ý Câmî’nin vahdet-i vücûd neþ-
vesini terennüm ettiði Levâßi¼ adlý elli ru-
bâîsinin Farsça’dan Türkçe’ye tercümesi
ve þerhidir (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi,
Þer‘iyye, nr. 911, vr. 1b-26b). 3. A‘yân-ý
Sâbite Risâlesi. Hüseyin Vassâf’a göre
mektup halinde kaleme alýnmýþtýr (Millet
Ktp., Ali Emîrî Efendi, Þer‘iyye, nr. 911, vr.
27a-28a). 4. Risâle. Sekiz sayfalýk bu risâ-
lede önce kurb-i ferâiz ve kurb-i nevâfil
konusu, ardýndan Allah’ýn tecellileri dört
baþlýk altýnda izah edilmiþ, sonunda mec-
zûb-i sâlik ve sâlik-i meczûb terimleri açýk-
lanmýþtýr (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi,
Þer‘iyye, nr. 911, 28b-36b). 5. Miftâ¼u’l-
³ayb Tercümesi. Sadreddin Konevî’ye ait
eserin bir kýsmýnýn Farsça tercümesidir
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Þer‘iyye, nr.

Ýbrâhim), Kahire 1375/1955, s. 12-13; Ýbn Hib-
bân, e¦-¡išåt, IX, 283; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist
(Þüveymî), s. 150-151, 175; Mekkî b. Ebû Tâlib,
el-Ýbâne £an me£âni’l-šýrâßât (nþr. Abdülfettâh
Ýsmâil Þelebî), Kahire 1379/1960, s. 7-8; Ebü’l-
Hasan er-Ruaynî, el-Cem£ ve’t-tevcîh limâ infere-
de bi-šýrâßetihî Ya£š†b b. Ýs¼âk el-¥aŠramî el-
Ba½rî (nþr. Ganim Kaddûrî el-Hamed), Amman
1420/2000, neþredenin giriþi, s. 7-12; Yâkut, Mu£-
cemü’l-üdebâß, XX, 52-53; Ýbnü’l-Kýftî, Ýnbâhü’r-
ruvât, IV, 51; Ýbn Hallikân, Vefeyât, V, 433-435;
Zehebî, Ma£rifetü’l-šurrâß (Altýkulaç), I, 328-332;
a.mlf., TârîÅu’l-Ýslâm: sene 201-210, s. 460-462;
Ýbnü’l-Cezerî, øåyetü’n-Nihâye, I, 339, 529; II,
386-389; a.mlf., en-Neþr, I, 39; II, 211; Ýbn Hacer,
Teh×îbü’t-Teh×îb, XI, 382; el-Fihrisü’þ-þâmil: £Ulû-
mü’l-Æurßân, maÅ¹û¹âtü’l-šýrâßât (nþr. el-Mec-
mau’l-melekî), Amman 1994, s. 15, 66, 127-128,
188, 210; Muhammed b. Ömer b. Sâlim Bâzmûl,
el-Æýrâßât ve e¦eruhâ fi’t-tefsîr ve’l-a¼kâm, Riyad
1417/1996, I, 268-269.
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YÂKUB HAN KÂÞGARÎ

(1818-1899)

Diplomat, Halvetî-Þâbânî þeyhi.˜ ™

Taþkent’te doðdu. Babasý Buharalý Sey-
yid Nizameddin Töre Han, annesi Paþa Be-
güm’dür. 1864-1869 yýllarý arasýnda Ho-
ten, Urumçi ve Turfan’daki mahallî beylik-
leri ortadan kaldýrýp merkezi Kâþgar olan
baðýmsýz Kâþgar Emirliði’ni kurmayý ba-
þaran Kâþgar Emîri Muhammed Yâkub
Han’ýn yeðenidir. Seyyid Yâkub ve Hoca
Töre diye tanýnýr. Yâkub Han, Türkistan
müslümanlarý arasýnda iç karýþýklýklarýn
artmasý, müslümanlarýn Rusya ve Çin’in
iþgaline fýrsat verecek bir zafiyet içinde
bulunmasý, Buhara, Hîve ve Hokand hü-
kümetleri arasýnda siyasî çekiþmelerin art-
masý üzerine Osmanlý hükümetinin des-
teðini saðlama göreviyle 1865’te Hokand
Haný Seyyid Sultan Han’ýn elçisi olarak Ýs-
tanbul’a geldi. Sadrazamlýða sunduðu tez-
kireye verilen cevapta, bölgedeki sýkýntýlý
duruma müdahale etmenin zorluðu be-
lirtilmiþ, müslümanlarýn birlik ve beraber-
liðinin önemi vurgulanmýþ, elden gelen
maddî ve mânevî desteðin verileceði ifa-
de edilmiþtir (Sadâret Tezkiresi, Ýrade Ha-
riciye, nr. 12493; Saray, s. 72). Ülkesinde bir
Nakþibendî þeyhine intisap ederek hilâfet
alan Yâkub Han, Ýstanbul’da iken tasav-
vufî çevrelerle iliþki kurdu. Dönemin ta-
nýnmýþ Nakþibendî þeyhi Hacý Feyzullah
Efendi’nin yaný sýra birçok þeyh ile görüþ-
tükten sonra Halvetî-Þâbânî þeyhi Meh-
med Tevfik Bosnevî’ye intisap etti. Bosne-
vî’nin 1866’da vefatýnýn ardýndan Mustafa
Enverî Efendi’nin sohbetlerine katýldý.

Osmanlý hükümetinden istediði yardý-
mý alamayan Yâkub Han, Hokand hanýnýn


