
fından yaptırılmış olduğu tahmin edil
mektedir. Cevdet Çulpan, köprünün bir 
yerinde koyuna benzer bir çift hayvan 
kabartmasının varlığından bahseder. 
Tamamen kesme taştan 21 m. uzunlu
ğunda ve tek gözlü olarak inşa edilen 
köprünün doğu tarafı kemerli kısımla 

düz bir çizgi meydana getirmeyip yana 
dönüktür. Her iki ucunda merdivenler 
bulunur ; korkuluklar da kademeli bi
çimde yapılmıştır. Büyük kemer açıklığı 
11 ,20 m., yüksekliği ise 5,60 m. kadar
dır ; 1954 'te tamir görmüştür. 
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!M SEMAV İ EYİCE 

r 
EMİR BAYlNDlR MESCİDİ 1 

ve KÜMBETİ 

Ahlat'ta Akkoyunlular devrine ait 
mescid ve türbe. 

L _j 

Mescid. İki Kubbe mahallesinde olup 
1481 yılında Akkoyunlu Hükümdan Sul
tan Yakub'a karşı isyan ederek verdiği 
savaşta öldürülen Akkoyunlu Türkmen 
beylerinden Emfr Bayındır b. Rüstem ta
rafından yaptırılmıştır. Tamamen kes
me taştan inşa edilen mescid dikdört
gen planlı ve beşik tonoz örtülüdür. Ku
zeyinde biraz batıya kaymış, yine beşik 
tonazla örtülü fakat daha basık bir ha
zırlık eyvanı vardır. Mescid, kıble yönün
deki kümbet sebebiyle zaviye görünümü 
arzeden basit bir yapıdır. Hazırlık eyva
nının sağında baninin adıyla inşa tarihi
ni (882 / 1477-78) veren kitabe, solunda 
ise Farsça vakfiye kitabesi bulunmakta
dır. Yan duvarda yer alan beyaz taş üze
rine yazılmış "amel-i Baba Can" ibare
sinden mimarın adı öğrenilir. 

Emir Bayınd ı r 

Kümbeti · 
Ah ı at 

Ana mekanı örten beşik tonazun or
tasında bir kaburga kemer bulunur. Dı
şarıya çıkıntı yapan yarım sekizgen mih
rap nişi külahiıdır ve Bursa kemeri biçi
minde süslemelere sahiptir. Kesme taş 
iç mekanda tek süsleme, mihrap nişi çev
resindeki zencirek motifli bordürden iba
rettir. Mihrabın iki yanında bulunan pen
cereler sonradan açılmıştır; üst seviye
deki mazgal ışıklıklar ise orüinaldir. 

Kümbet. Mescidin 2 m. kadar güneyi
ne inşa edilmiştir ; çevresindeki sekiz kı

sa sütun sebebiyle halk arasında Par
maklıklı Kümbet adıyla da anılır. üst ta
rafta yapıyı çepeçevre dolanan kitabede 
Bayındır Bey'in 886 Ramazanında (Ka
s ı m 1481) öldüğü belirtilm iş ve unvan
Iarı ile hayatı anlatılmıştır. Bayındır Bey'in 
ölümü üzerine eşi Şah Selime Hatun ta
rafından yaptırılan kümbetin mimarı

nın, mescidin yan duvarında kitabesi bu
lunan Baba Can olduğu sanılmakta ve 
bu zatın Azerbaycan veya Ahlat kökenli 
bir usta olduğu hususu tartışılmaktadır 
(geniş bilgi için bk. Sönmez, s. 371 ). 

Kare kaide üzerinde, cenazelik katı

nın pahlanması ile onikigen gövdeye ge
çilmiş olan kesme taştan yapıyı diğer 

kümbetlerden ayı ran en önemli özel
lik, gövdenin dörtte üç bölümünün bo
dur sütunlar tarafından taşınan kemer
lerle yarı açık biçimde ve Ahlat gölü
ne ( kıbl e yönü) bakan bir balkon şeklin 

de yapılmış olmasıdır. İçten kubbe ör
tülü gövdenin üstünde konik bir külah 
yer alır. Gövdede geometrik süslemenin 
hakim olduğu bordürler, kuşaklar ve niş
ler taş işçiliğini zenginleştirmektedir. 

Dıştaki geometrik ve bitkisel süsleme
ye paralel olarak yarı açık iç mekanda 
da özellikle mihrap niş i ve duvarlarda 
yer alan bezerneler dikkati çekecek zen
ginliktedir. 
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EMIR BUHART 

EMİRBUHARİ 
(ö. 922 / 1516) 

İstanbul'da 
ilk Nakşibendi tekkesini kuran 

mutasavvıf. 
_j 

Buhara'da doğdu . Hayatıyla ilgili bil
giler, geniş ölçüde müridi Lamii Çelebi'
nin Nefeh at Tercümesi'ne dayanmak
tadır. Taşköprizade'nin eş -Şe~ii, ik 'te
ki ifadeleri, Lamii Çelebi'nin eserindeki 
bilgilerin tekranndan ibarettir. 922 'de 
( 151 6) yetmiş üç yaşlarında vefat etti
ğine göre 849 (1445) yılında doğmuş ol
malıdır. Nakşibendiyye silsilesinin büyük 
şahsiyetlerinden Mahmüd-ı Fağnevf'nin 

tarunu olan Emfr Ahmed-i Buhar!, ilk 
tahsilini Buhara'da tamamladıktan son
ra Semerkant'ta dönemin en meşhur 
mutasawıfı Ubeydullah Ahrar'a intisap 
etti. Ahrar' ın dergahında Anadolu'dan 
buraya gelmiş olan Abdullah-ı İlahi ile 
tanıştı. Seyyid ve Fağnevf'nin tarunu ol
ması sebebiyle mürşidinin kendisine özel 
ilgi göstermesinden rahatsız olduğu için, 
sülükünü tamamlayıp Anadolu'ya dön
me hazırlığı yapan Abdullah-ı İlahi ile 
birlikte gitmek üzere şeyhi Ahrar'dan 
izin aldı. Abdullah-ı İlahi memleketi olan 
Kütahya · nın Simav ilçesine yerleşince 

Emfr Buhar! onun yanından ayrılmadı. 
Abdullah-ı ilahi'nin burada açtığı Ana
dolu'daki ilk Nakşibendi tekkesinde ken
disine intisap etti. Sülükünü tamamlama
ya çalıştığı bu dönemde tekkenin imam
lığını yaptı. Bir müddet sonra hacca git
mek üzere Abdullah-ı ilahi'den izin ala
rak yola çıktı. Kudüs'te Mescid-i Aksa '
nın yanındaki odalardan birinde oturur
ken vakıf imkanlarından faydalanmayı 

kabul etmeyip kitap istinsah ederek ge
çimini sağladı. Kutsal beldelerin feyizli 
ortamından ayrılamayan Emir Buhari. 
Mekke'de kaldığ ı sürece her gün yedi 
tavaf yedi sa'y yaptı. Bir yı l sonra Abdul
lah-ı İlahi'nin daveti üzerine Simav·a 
döndü. Ardından istanbul'u görmek is
tediğini şeyhine arzedince şehrin dini 
ve tasawufi durumunu bildirmesi şar
tıyla kendisine izin verildi. Esasen Ana
dolu'da şöhreti hızla yayılan Abdullah-ı 
İlahi de ısrarlı bir şekilde istanbul'a da
vet ediliyordu. Orta Asya, Hicaz bölgesi 
ve Anadolu'yu yakından tanıyan Emir 
Buharf'nin istanbul'da arayıp bulduğu 
ilk yer Şeyh Vefa Tekkesi 'ydi. Şeyh Ve
fa ile görüşen ve bir süre onun misafiri 
olan Emir Buhari birkaç ay sonra şeyhi 

ne Farsça bir beyit gönderdi. Bu beyitte 

125 



EMIR BUHAR! 

gönül rahatlığından, sevgilinin eteğine 
yapışmaktan ve bir köşeye çekilmekten 
söz ediliyordu. Lamii Çelebi"nin ifadesi
ne göre Abdullah-ı İlahi bu beyti oku
duktan uzun bir müddet sonra İstan
bul'a geldi. Emir Buhari'ye hilafet vere
rek ardından Evrenoszade Ahmed Bey'in 
daveti üzerine Vardar Yenicesi 'ne gitti. 
1477'den itibaren irşad faaliyetine baş
layan (Abdu l l ah-ı ilahi, vr. 66•) Emir Bu
hari, böylece Nakşibendiyye tarikatını İs
tanbul'da yayan ilk mutasawıf olma özel
liğini kazanmış bulunuyordu. 

Muslihuddin Tavil, Abid Çelebi, Bed
reddin Baba gibi birçok sQfi de Abdul
lah-ı İlahi'nin yanında başladıkları süiQk
lerini Emir Buhari'nin tekkesinde ta
mamlamışlardır (Abdülmecld el-HanT, s. 
174). Bu yıllarda Fatih Camii"nin batısın
da (bugün Fevzipaşa caddesinin Malta ke
siminde Emlrbuharl sokağındal oturan 
Emir Buhari'nin taliplerinin artması üze
rine ll. Bayezid bir meseldie dervişler için 
hücreler yaptırarak burasını Nakşibendi 
tekkesine dönüştürdü. Mensupları gide
rek çağalınca daha sonra Ayvansaray ve 
Edirnekapı'da birer tekke daha açılmış
tır (bk EMİR BUHARITEKKESİ). 

Emir Buhari vefat edince müridierin
den Bursa Kaplıca Medresesi müderrisi 
Hızır Bey Çelebi "Vah Şeyh", Lamii Çele
bi ise "Ey Seyyid Buhari ah vah" ifade
lerini tarih düşürmüşlerdir. Abdürrezzak 
Efendi adlı bir kişi onun hakkında bir 
menakıbname kaleme almıştır (bk. bibl) 
Lamii Çelebi, mürşidinin özellikle üzerin
de durduğu, esasen Nakşibendiyye " nin 

prensipleri olan konuları şöyle sıralamak
tadır : Sohbet. uz! et. tevekkül, sünnete 
bağlılık, zikr-i hafiye devam. az yemek. 
az konuşmak, az uyumak, şekil ve sOre
te önem vermemek, bid"atlardan kaçın
mak, teheccüd namazı kılmak, ibadet
lerde azimet yolunu tercih etmek. 

Mecdi, Emir Buhari'nin Mevlana'ya ait 
bazı gazelleri şerhettiğini, tasawufi mu
hitlerde çok yaygın olan dünyayı, ahire
ti, varlığı ve terki terk olarak bilinen dört 
çeşit terk konusunu işleyen Farsça bey
tın ona ait olduğunu söyler. Hüseyin Vas
saf, Ristile-i Hazret-i Sünbül Sinan (At ı f 

Efendi Ktp., Tasawuf, nr. 1398) adlı ese
rin sonunda onun divançesini gördüğü
nü söyleyerek buradan bir şiiri iktibas 
etmiştir (Se{ine, ll, 33) . 

Emir Buhari'nin, şeyhi Abdullah-ı İla
hi'nin Nakşibendiyye ' nin Anadolu'daki 
ilk büyük temsilcisi olması sebebiyle bu 
tarikatın silsilesinde önemli bir yeri var
dır . Hatta onun için "pir-i sani" unvanı 
da kullanılmıştır. Nakşibendiyye silsile
si, bu tarikatın Müceddidiyye ve Hali
diyye kolları Anadolu 'ya girene kadar 
Ubeydullah Ahrar. Abdullah-ı İlahi ve 
Emir Buhari şeklinde yürümüş (Hüsamed
din Bursevl, vr. 308b). daha sonra Halid 
el-Bağdadi ile (ö 1242 / 1827) başlayan 
Nakşibendi- Halidi silsilesinin yaygınlaş
masıyla bu silsile terkedilerek Ahrar '
dan sonra diğer halifesi Muhammed Za
hid ile devam ettirilmiştir. 

Emir Buhari vefat ettiğinde Fatih'teki 
tekkenin bahçesine gömülmesini. bura
daki defne ağacının kesilmemesini vasi
yet ederek ima yoluyla kendisine türbe 
yapılmamasını söylemişse de sonraki yıl
larda ağacın kesilerek orada bir türbe 
yapılması dervişler arasında bazı sıkıntı

lar meydana getirmiştir. Emir Buhari' 
den sonra damadı Mahmud Efendi (ö. 

938 / 1531) Fatih ve Edirnekapı 'daki tek
kelerde şeyhlik görevini sürdürmüştür. 

Emir Buhari'nin halifelerinden Hekim 
Çelebi (ö 974 / 1566), Fatih Halıcılar'da 

kendi adıyla anılan bir dergah açarak 
irşad faaliyetini sürdürmüş, Lamii Çele
bi de (ö 938 / ı 53 ı ı Bursa 'da Nakkaş Ali 
Tekkesi'nde hizmet etmiştir. 

Emir Buhari'nin türbesindeki sandukas ı ile kendi ad ıyla anı l an camide bulunan şahsi esya l arı - Fatih 1 istanbul 
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Emir Ahmed-i Buhari ile Bursa'da med
fun Emir Sultan (ö . 833 / 1429) ve İstan
bul Unkapanı'nda dergahı olan diğer bir 
Nakşi şeyhi Ahmed Buhari (ö 994/ ı 586) 
zaman zaman birbirine karıştırılmıştır. 
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liJ MusTAFA KARA 

EMİR BUHARİ TEKKESİ 

İstanbul'un 
değişik yerlerinde bulunan 

ve aynı adla tanınan 
üç Nakşibendi tekkesi. 

_j 

İstanbul'un Fatih, Ayvansaray, Edirne
kapı Otakçılar semtlerinde, Nakşibendiy
ye tarikatının bu şehirde ilk olarak ta
nınmasını ve yayılmasını sağlayan Emir 
Buhari'nin (ö . 922 / 1516) adını taşıyan 
üç tekke bulunmaktadır. 

Fatih Emir Buhari Tekkesi. Fatih Mal
ta 'da Hocaüveys mahallesinde Emirbu
hari sokağında yer alan bu tekke Emir 
Buhari'ye yakınlık gösteren ll. Bayezid 
tarafından tesis edilmiştir. Nakşibendiy

ye tarikatının istanbul'daki en eski ve en 
önemli kuruluşu olma özelliğini yüzyıl

lar boyu sürdüren bu tekkeye, Emir Bu
hari'nin vefatının ardından damadı ve 
halifesi Hace Mahmud Efendi (ö 938/ 
153 1). daha sonra sırasıyla bunun da
madı Ha ce Abdüllatif Efendi (ö 97 ı 1 
1563-64). Şeyh Cemaleddin İshak Kara
mani'nin oğlu Hace Seyyid Mehmed Efen
di (ö 993 / ı 585) ve Hace U beydullah Ah
rar'ın tarunu Hace Ahmed Sadık Efendi 
(ö 994 / 1586) postnişin olmuş, XVIII. yüz
yılın sonuna kadar tekkenin meşihatını 
bu şeyhin neslinden gelenler üstlenmiş
tir. XIX. yüzyılda ise Emir Sultan nesiin
den Haşhaş Molla lakabı ile tanınan Şeyh 
Seyyid Mustafa Efendi (ö 1259 / 1843), 


