
Ali Yakup ilk tahsilini Gilan'da Sırp il
kokulunda yaptı. Bu arada babasından 
Kur'an - ı Kerim. dini bilgiler ve inşa ders
leri aldı. 1924 -1927 yıllarında Gilan Med
resesi 'ne devam ederek Molla Kadri Efen
di ile Müderris Abdurrahman Efendi'den 
temel medrese ilimlerini tahsil etti; ay
rıca Hasan Faik Efendi 'den özel olarak 
inşa ve Fransızca dersleri aldı. 1927'de 
Üsküp'e giderek Meddah Medresesi 'nde 
meşhur alimlerden Ataullah Efendi 'nin 
derslerine devam etti. Aynı medresenin 
muallimlerinden Seyfeddin Efendi'den de 
belagat ve Türk edebiyatma dair dersler 
a ldı. Tekrar Gilan'a dönerek iki yıl dev
let ortaokuluna devam etti ( ı 928- ı 929). 
Bu sırada Saraybosna ulema meclisi aza
larından Şakir Mesihoviç ·in delaletiyle 
1931 yılında girdiği Mekteb-i Nüwab im
tihanını kazanarak tahsiline üç yıl bura
da devam etti. 1932'de babasının ölümü 
üzerine bir süre tahsiline ara vermek 
zorunda kaldı. 1936'da Kahire'ye gide
rek Ezher Üniversitesi'ne bağlı Külliyye
tü usüli 'd-din'de öğrenimini tamamladı. 

Bu sırada eski şeyhülislamiardan Mus
tafa Sabr i. Zahid Kevseri ve Yozgatlı ih
san Efendi gibi Mısır ' a yerleşmiş olan 
ünlü Türk alimlerinin özel ders ve soh
betlerinden de istifade etti. 

1946- 1957 yılla rı arasında Kahire Üni
versitesi Merkez Kütüphanesi 'nde me
mur olarak çalıştı. Temmuz 1957' den 
Kasım 1959'a kadar Mısır'ın Ankara bü
yükelçiliğinde mütercimlik yaptı. Daha 
sonra bu görevinden istifa eden Ali Ya
kup Efendi 1960'ta istanbul 'a yerleşe
rek Türk uyruğuna geçti ve bir yıl sonra 
da evlendi. Bu tarihten itibaren özel te
şebbüse ait bir fabrikanın muhasebe ka
leminde çalışmaya başladı. Bir taraftan 
da Fatih . Mesih Paşa ve Emir Buhari ca
milerinde İJ:ıya ' ü ' ulilmi 'd-din, Ede
bü'd -dünya ve'd- dfn, Medôrik ü't-Ten
zfl ve Dfvan ü'l-Mütenebbi gibi eserleri 
·okuttu. Ayrıca Diyanet işleri Başkanlığı 

Ali Yakup 
Cenkçiler 

Haseki Eğitim Merkezi 'nde 1976- 1980 
yılla rı arasında tefsir. kelam ve belagat 
dersleri verdi. Evinde de orta ve yüksek 
öğrenim gençliğinden isteyenlere özel 
dersler vererek birçok talebe yetiştirdi. 

Mayıs 1983'te felç olan Ali Yakup Efen
di 22 Mayıs 1988'de istanbul'da vefat 
etti ve Edirnekapı'da Sakızağa cı Mezar
lığı ' na defnedildi. 

Muhammed Kutub'un Côhiliyetü kar
ni'l- 'ışrfn 'ini Yirminci Asrın Cahiliye
li adıyla iki cilt halinde tercüme eden 
(Osman Öztürk'le beraber; istanbu l 1 967) 
Ali Yakup Efendi Safahat' ın birinci ki
ta bındaki "Fatih Camii" başlıklı şiiri Ka
hire'de iken Arapça'ya çevirmiş ve bu 
çeviri Mecelle tü '1- edeb 'de yayımlan

mıştır. Ayrıca Safahat'ın altıncı kitabın

da Çanakkale Savaşı ' nı tasvir eden kıs

mı da nesir olarak Arapça'ya tercüme 
etmiş, dostu şair Savi Şa ' l a n da bu ter
cümeyi " Kasidetü'ş - şehid " adıyla man
zum hale getirmiştir. 
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CENNABi, Ebu Said 
( ..s1 l':::J I ~ y,l ) 

Ebu Said Hasen b. Behram ei- Cennabl 
(ö. 301 1913 -14) 

Karmatiler' in güçlü reislerinden . 
_j 

Basra körfezi kıyısında , devrin önemli 
bir liman şehri olan Cennabe'de doğdu. 
Basra 'da bir süre ticaretle meşgul oldu. 
Hamdan Karmat Vasıt'ta "Darülhicre" 
denilen Karmati merkezini kurduktan 
sonra Ebü Said'i Güney iran'a dal''' ola
rak gönderdi. Burada oldukça başarılı 

faaliyetler gösterdi ve mensupları ara
sında bir tür sosyalizmi yerleştirerek on
l a rın mallarını orta klaşa idare etti. Bir 
müddet sonra yine Hamdan Karmat t a
rafından Bahreyn 'e dai olarak gönderi
len Cennabi burada ileri gelen bir ailenin 
kızıyla evlendi ; artan nüfuz u sayesinde 
çevrede bulunan bedevi ve Karmati grup
l a rın çoğunu kendisine bağlamayı başar
dı. Kısa zamanda Bahreyn çevresindeki 
yerleşim bölgelerini ele geçirip kendisi 
ne tabi olmayan halkı katiettikten son
ra önce Katif'i (286 / 899). ardından da 
Ahsa'yı zaptetti. Onun asıl niyeti Basra·-

. yı alıp ülkesinin sınırlarını genişletmek
tL Bunu öğrenen Basra halkı memle
ketlerini bırakıp kaçmak istedilerse de 
vali Ahmed b. Muhammed b. Yahya bu
na engel oldu, bir taraftan da durumu 
Halife Mu'tazıd- Billah'a bildirdi. Bunun 

CENNABf, Ebu Said 

üzerine halife, Basra çevresine büyük 
masraflar gerektiren bir sur yapılması
nı emretti : ayrıca Cennabf'ye karşı 2000 
kişilik bir ordu gönderdi. Yapılan savaş

ta halifenin ordusu yenilgiye uğradı; ön
ce esir alınıp daha sonra serbest bıra 

kı lan kumandan dışındaki bütün asker
ler öldürüldü. 290 (903) yılında Bah
reyn 'in merkezi olan Hecer'i uzun bir ku
şatmadan sonra ele geçiren Cennabf. ar
dından Yername'yi de topraklarına kat
tı ve Uman üzerine yürüdü. Cennabi Bas
ra ' yı almak için tekrar harekete geç
tiği sırada , büyük bir ihtimalle kendi 
devletini kurup Fatımiler ' le irtibatını ko
parmasından dolayı, Ubeydullah el- Meh
di'nin tertipiediği bir suikast sonucun
da Slav asıllı kölelerinden biri tarafından 
hem kendisi hem de ileri gelen adamla
rı Ahsa sarayında harnarnda iken öldü
rüldü . 

Cennabi, yedi oğlunun en büyüğü olan 
Said 'i halef tayin etmişti. Said'in on yıl 

kadar bu görevde kalmasından sonra 
aile fertleri arasında çıkan mücadele ne
ticesinde Cennabf'nin en küçük oğlu Sü
leyman ağabeyini mağlüp ederek riya
seti ele geçirdi (3 1 ı 1 923-24) ve babası
nın başlattığı istila hareketini daha bü
yük bir şiddetle devam ettirdi. 

Cennabi ölümünden sonra taraftarla
rınca. müfrit fırkaların birçoğunda gö
rüldüğü gibi tekrar dünyaya dönecek bir 
veli olarak kabul edildi. Ahsa 'da bulunan 
türbesinin kapısında. dünyaya döndü
ğünde binmesi için eyertenmiş bir at ha
zır bekletilirdi. Nasır-ı Hüsrev'in belirt
tiğine göre namaz ve oruçla ilgileri bu
lunmayıp sadece Hz. Peygamber'i tanı
yan o yöredeki Karmatiler uzun zaman 
Ebü Saidiler diye anılmıştır. 
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