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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
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man Çelebi, Pîr Þemseddin Mehmed Bu-
hârî, Abdurrahman Çelebi’nin oðlu Pîr Ce-
lâleddin Abdurrahman Çelebi, Saraçlar Pî-
ri Sun‘ullah Halvetî, Pîr Zekeriyyâ Halvetî,
Ýðnecizâde Pîr Safiyyüddin Mahmûd el-
Halvetî, Kubâlý Çelebizâde Pîr Muhyiddin
Mehmed Çelebi, Buhârîzâde Pîr Mehmed
el-Halvetî, Þeyh Ya‘kub el-Halvetî, Þeyh Ab-
durrahman el-Halvetî, Abdurrahman el-
Halvetî’nin oðlu Þeyh Ýzzeddin Hasan el-
Halvetî, diðer oðlu ulemâdan Þeyh Hüsâ-
meddin Hüseyin el-Halvetî. Daha sonra
Þeyh Mehmed Efendi (ö.1099/1688), Sey-
yid Ýbrâhim Efendi, oðlu Seyyid Mehmed
Efendi, Hâfýz Seyyid Mahmud Efendi ve
Hâfýz Seyyid Abdullah Efendi (ö. 1214/1800)
meþihatý sürdürmüþtür. 1031’de (1622)
Vâiz Þeyh Hüsâmeddin Efendi ile Þeyh Ab-
di Efendi arasýnda meþihata sahip olma
konusundaki anlaþmazlýðý ortadan kaldýr-
mak amacýyla mescidle buna baðlý halvet-
hâne birimlerinde bir medrese tesis edilip
müderrisliði Abdi Efendi’ye verilmiþtir. Ku-
zeydoðu köþesindeki odayla tevhidhâne-
de ise tekke iþlevi devam ettirilerek meþi-
hatý Hüsâmeddin Efendi’ye býrakýlmýþtýr.

Yâkub Paþa Tekkesi depremlerde zarar
görmüþtür. 1939’daki Erzincan depremin-
de zarar gören yapý 1967’de tamir edilmiþ-
tir. Tekkenin iki giriþi doðu-batý doðrultu-
sunda uzanan beþik tonozlu dehlizin uç-
larýndadýr. Cümle kapýsý olduðu anlaþýlan,
diðerine göre daha gösteriþli batý giriþi
cepheden yukarý taþan bir eyvanýn içine
alýnmýþtýr. Dehlizin güney yönünde orta-
da mescid, bunun yanlarýnda kuzey-gü-
ney doðrultusunda geliþen beþikli dehliz-
lerle baðlantýlý altýþardan on iki adet to-
nozlu ve ocaklý birim yer almaktadýr. Bu
birimlerden, dehlizin yaný sýra bitiþik ol-
duklarý mescide açýlan ve penceresi bulun-
mayan altý birim halvethâne, birer pence-
reden ýþýk alan, yapýnýn dýþ duvarýna biti-
þik diðer altý birim de derviþ hücresi þek-

linde tasarlanmýþtýr. Kare planlý mescidi
tromplarla geçilen bir kubbe örter. Omur-
gayý meydana getiren dehlize göre yük-
sekte kalan mescide ve halvethâne-derviþ
hücresi gruplarýnýn açýldýðý dehlizlere mer-
divenlerle ulaþýlmaktadýr. Ana dehlizin ku-
zey yönünde ortada geniþ bir sivri kemer-
le dehlize açýlan (eyvan niteliðini taþýyan) tev-
hidhâne, bunun doðusunda þeyh odasý, ba-
týsýnda da türbe yer alýr. Kare planlý olan,
kuzey yönünde cepheden taþan ve bu ke-
simdeki pencerelerden ýþýk alan tevhid-
hânenin kubbesine pandantiflerle geçil-
miþtir. Ayný boyutlardaki kare planlý þeyh
odasýyla türbenin kubbeleri içerden priz-
matik üçgen kuþaklarýna oturmakta, þeyh
odasýna dehlizden, türbeye tevhidhâne-
den geçilmektedir. Türbenin “amel-i Ra-
mazan el-Kastamonî” þeklinde iki imza ta-
þýyan, kesiþen çokgenlerin gözlendiði þe-
bekeli dövme demir kapýsý erken dönem
Osmanlý maden sanatýnýn nâdir güzellikte
ürünlerindendir. Þeyh odasý ile türbe dör-
der pencereye sahiptir. Türbenin dehlize
açýlan hâcet / dua penceresinin üzerinde
türbede yatanlara iliþkin Farsça bir kitâ-
be mevcuttur.

Arazi doðu-batý ve kuzey-güney doðrul-
tularýna eðimli olduðu için yapý farklý kot-
larda dört sete oturtulmuþtur. En yüksek
kotta mescid ve bunun doðusunda der-
viþ hücreleriyle halvethâneler yer alýr. Mes-
cidin batýsýndaki halvethânelerle derviþ hüc-
releri bunlara göre daha aþaðýdadýr. Tev-
hidhâne-türbe-þeyh odasý grubu üçüncü
kotta, ortadaki dehliz ise en alçak kotta
bulunur. Yapýnýn cephelerinde herhangi bir
süslemeye rastlanmaz. Batýdaki giriþin kes-
me taþ cephesi dýþýnda yapýnýn almaþýk
duvarlarýnda moloz taþ örgü üçlü tuðla
hatýllarla, mescid kubbesinin eteði teste-
re diþi silmelerle donatýlmýþ, örtüyü oluþ-
turan, kurþun kaplý tonozlarla kubbeler,
ayrýca bacalar tuðla ile örülmüþtür. Cep-

911, vr. 37a-46a). 6. Tercüme-i Kitâbü’r-
Rumûz ve’l-em¦âli’l-lâhûtiyye der En-
vâr-i Mücerrede-i Melekûtiyye. Süh-
reverdî el-Maktûl’e ait eserin Farsça ter-
cümesi olup Ýzmir’de kaleme alýnmýþtýr
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Fârisî, nr.
871, vr. 1-179).
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Amasya’da
XV. yüzyýlýn baþlarýnda inþa edilen

Halvetî tekkesi.˜ ™

Halk arasýnda Çilehâne Tekkesi olarak
da anýlýr. Amasya’nýn Pîrler semtinde 815
(1412) yýlýnda Ankara Beylerbeyi Pazar-
lýoðlu Yâkub Paþa tarafýndan kurulmuþ,
vakfiyesi 815 Zilkadesinde (Þubat 1413)
Amasya Kadýsý Sarý Kadý lakaplý Mevlânâ
Rükneddin Mahmud tarafýndan tescil edil-
miþtir. Amasya Târihi müellifi Hüseyin
Hüsâmeddin tekkenin Yâkub Paþa Kona-
ðý’nýn içinde yer aldýðýný söyler. Yâkub Pa-
þa, Halvetiyye tarikatýna meþrut olan tek-
keyi Müftü Þeyh Gümüþlüzâde Abdurrah-
man Çelebi için (ö. 903/1497-98) yaptýrýp
vakfetmiþtir. Halifesi Þemseddin Mehmed
Buhârî tekkenin mütevelliliðini üstlenmiþ,
vefatýný müteakip çocuklarýna intikal eden
mütevellilik görevi nesli kesildikten son-
ra Müeyyed Çelebi ve çocuklarýna devre-
dilmiþtir.

Tekkenin meþihatý Gümüþlüzâde Abdur-
rahman Çelebi’den sonra Amasya halký
arasýnda “silsiletü’z-zeheb” denilen þu zat-
lara intikal etmiþtir: Gümüþlüzâde Abdur-
rahman Çelebi’nin damadý Pîr Abdurrah-
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