
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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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), 
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Trabzonlu Şeyh Ahmed Faiz Efendi (ö. 

ı 273 / ı 856), Küçükkadızade ibrahim Ed
hem Efendi'nin oğlu Şeyh Abdullah Fer
di Efendi ile (ö 1274 / 1857) damadı Şeyh 
Halil Cemal Efendi'nin postnişin olduk
ları tesbit edilmektedir. 

Mukabele günü cuma olan Fatih Emir 
Buhari Tekkesi, XIX. yüzyılın sonlarında 
veya XX. yüzyılın ilk çeyreği içinde bilin
meyen bir tarihte, muhtemelen 1918 
yangını sonucunda ortadan kalkmış, bu 
tesisten günümüze 1959'da onarım gö
ren Emir Buhari Türbesi'nden başka hiç
bir şey intikal etmemiştir. Dahiliye Ne
zareti'nce rümi 1301'de (1885-86) hazır
lanan istatistik cetvelinde tekkede altı 

erkekle beş kadının ikamet ettiği belir
tilmektedir. Günümüzde tekkenin ye
rinde, Emir Bu ha ri Türbesi ile Sadrazam 
Cevad Paşa Türbesi'nden başka 1963'
te temeli atılmış bugün ibadete açık olan 
bir cami bulunmaktadır. 

İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde 
ve Hadikatü 'l- cevami'de yer alan bil
gilerden, Emir Buhari Tekkesi 'nin zen
gin vakıflarla donatılmış, tam teşekkül
lü bir tarikat tesisi olduğu anlaşılmak
tadır. Bu kaynakların ilkinde. tarihsiz 
olan asıl vakıf kaydının ardından "Evka
fü 'l-müridin ve'I-muhibbin" başlığı altın
da tekkeye yapılmış olan ek vakıfların lis
tesi yer alır. Ayrıca Maliye Nezareti'nin 
taamiye ve tahsisat defterinde tekke
nin tahsisatı yılda 7344 kuruş, günde 
iki çift ekmekle üç okka et ve kurban 
bayramlarında on adet koyun olarak be
lirtilmiştir. 

Tekkenin mescid- tevhidhanesi bugün
kü caminin yerinde bulunmakta. bu ya
pının yakınında Emir Buhari Türbesi ile 
hazTre sokağının karşı yakasında, halen 
Fatih Belediye Başkanlığı Hesap işleri 
Müdürlüğü'nün bulunduğu alanda da 
Hadikatü 'l- cevô.mi'de sözü edilen on 
altı adet derviş hücresiyle diğer tekke 

birimleri sıralanmaktaydı. Büyük kısmı
nın ahşap olduğu tahmin edilen tek
ke binalarının mimari özellikleri bilinme
mektedir. Zaman içinde birçok onarım 
geçiren Emir Buhari Türbesi ise kare 
planlı ve kubbeli bir yapıdır. Türbenin 
kare açıklıklı büyük ziyaret penceresi 
üzerinde 1197 ( 1782-83) tarihli manzum 
bir kitabe yer alır. 

Ayvansaray Emir Buhari Tekkesi. Kuru
luş tarihi bakımından ikinci sırada yer 
alan bu tekke, Eğrikapı'ya doğru yük
selen yamaçta Atikmustafapaşa mahal
lesinde. Dervişzade sokağı ile Ahmedri
fiii sokağının kavşağında bulunmakta
dır. Bu tesis de Emir Buhari tarafından 
918 (151 2- 13) yılında kurulmuştur. Va
kıflarının, Emir Buhari'nin tarunu ile ev
lenen Şeyh Muslihuddin Mustafa Efen
di (ö 1058/ 1648) tarafından yeniden dü
zenlendiği anlaşılmaktadır. Tekke XIX. 
yüzyılın ortalarında tekrar inşa edilmiş, 
tekkelerin kapatılmasından sonra ( 1925) 
bakımsız kalan binalardan harem dai
resi 1946'da bir yangın sonucunda or
tadan kalkmış, 1962'de çıkan diğer bir 
yangın da mescid - tevhidhaneyi harap 
etmiştir. 

Ayvansaray'daki Emir Buhari Tekke
si ' nin postnişinleri içinde, devrinin ile
ri gelen mutasawıflarından olan Şeyh 

Mehmed Emin Tokadi (ö ı ı 58 / 1745) 
bilhassa kayda değer. Tekkenin muka
bele günü bazı kaynaklarda pazar, ba
zılarında ise perşembe olarak gösteril
miştir. Dahiliye Nezareti'nce rümi 1301 
( 1885 -86) yılında hazırlanan istatistik 
cetvelinde bu tesiste altı erkekle üç ka
dının ikamet ettiği belirtilmekte. Mali
ye Nezareti'nin rümi 1325 (1909-10) ta
rihli taamiye ve tahsisat defterinde de 
yılda 108 kuruş tahsisatı olduğu . ayrı

ca aş ve ekmek bedeli verildiği kayde
dilmektedir. 

Ayvansaray'daki Emir Buhari Tekkesi'nin ka lınt ı l arı -
istanbul 
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Bizans devrine ait beşik tonozlu bir 
alt yapıya oturan mescid- tevhidhane
nin duvarları moloz taşla örülmüş , ol
dukça düzensiz olan bu örgü tuğla ha
tıllarla takviye edilmiştir. Dikdörtgen bir 
alanı kaplayan binanın girişi kuzeybatı 

köşesinde bulunmakta. girişten sonra 
gelen küçük taşlıkta. harim bölümüne 
ve zemin kattaki mahfile açılan iki kapı 
ile fevkani mahfile geçit veren merdive
nin izleri seçilmektedir. Yapının kuzey
batı köşesinde meydan odası olduğu an
laşılan. harim bölümü ile bağlantılı kü
çük bir mekan bulunmaktadır. Mescid
tevhidhanenin cephelerinde dikkati çe
ken herhangi bir özellik teşhis edileme
mektedir. Düzensiz biçimde dağıtılmış 

olan pencereler kıble duvarında basık 

kemerli, diğer cephelerde ise dikdört
gen açıklıklıdır. Yuvarlak kemerli mih
rabın içinde, büyük ihtimalle XVIII. yüz
yılın ilk çeyreğinde tekkenin yakınında 
yer alan Tekfur Sarayı'nda imal edilmiş 
olan Kabe tasvirli bir çininin izleri tesbit 
edilmektedir. 

Mescid- tevhidhanenin kı b le yönünde 
bulunan ahşap harem binasının Bizans 
devrine ait istinat duvarlarına oturdu
ğu, Haliç'in hemen bütününü kuşatan 
müstesna bir manzaraya sahip bulun
duğu anlaşılmaktadır. Kısmen tek. kıs

men iki katlı olduğu. on yedi adet oda ih
tiva ettiği bilinen harem binasından hiç
bir iz kalmamıştır. Mescid- tevhidhane 
ile haremin arasındaki alanı işgal eden 
hazirede ilginç mezar taşları göze çar
par. Mescid- tevhidhane girişinin yanın
da yekpare beyaz mermerden yontul
muş küçük bir abdest teknesi yer alır. 

Üç adet musluğunu gotik üslüba kaçan 
sivri kemerierin kuşattığı bu tekne XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına ait olmalıdır. 

Edirnekapı Otakçılar Emir Buhari Tekke
si. Eyüp ilçesinde. eski Edirnekapı-Eyüp 
yolu üzerindeki Otakçılar semtinde Mün
zevi caddesinde yer alan bu tekkenin ba
nisinin bazı kaynaklarda Emir BuharT. 
bazılarında da Kanüni Sultan Süleyman 
olduğu belirtilmekteyse de İstanbul Va
kıiları Tahrir Defteri'ndeki kayıtlardan, 
Emir Buhari'nin damadı ve halifesi Ha
ce Mahmud Efendi (Şeyh Mahmud Çelebi) 
tarafından tesis edildiği, vaktiyesinin de 
937 ( 1530) yılında düzenlendiği anlaşıl
maktadır. Adı geçen kaynakta tekkenin 
vakfiye özeti. "Vakf-ı zaviye-i kıdvetü's
salikTn umdetü' l -vasilin eş-şeyh Mah
mud Çelebi ibn-i Hüsam" başlığı altın
da verilmekte, bunun arkasında. Fatih'
teki Emir Buhar! Tekkesi'nde olduğu 
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gibi "Evkafü'I-muhibbin ve'I-müridin ... " 
başlığı altında ek vakıfların dökümü yer 
almaktadır. Bu bölümdeki vakfiye özet
lerinde Edirnekapı dışında bulunan tek
keden "Mahmud Çelebi Zaviyesi" olarak 
söz edilmekte, bizzat Emir Buhari'nin 
Fatih ile Ayvansaray'da kurmuş olduğu 
tekkeler ise "Zaviye-i Atika" ve "Zaviye-i 
Cedide" olarak anılmaktadır. Edirneka
pı dışındaki tekkeye yapılmış olan ek va
kıfların en önemlisi Emir Buhari'nin kızı 
ve Mahmud Çelebi 'nin eşi Fatma Ha
tun'a aittir. 

Zakir Şükrü Efendi'nin Mecmua-i Te
kôya 'sında yer alan meşayih listesinden. 
tekkenin 1086'da (1675-76) Halvetiyye'
nin Sivasiyye koluna. 1144'te ise (1731-
32) Kadiriyye'ye intikal ettiği, meşihatın 
1240 ( 1824 -25) yılında Şeyh Seyyid Ab
dülhalim Efendi'ye (ö . 1854) tevcih edil
mesiyle tekrar Nakşibendiyye'ye bağlan
dığı anlaşılmaktadır. Abdülhalim Efendi 
tekkeyi yeni baştan inşa ettirdiği için 
"banT-i sani" olarak kabul edilmiştir. Bu 
tekkenin en ünlü şeyhlerinden biri de 
Vekayiu '1- tuzala adlı eserin müellifi 
olan Şeyhi Mehmed Efendi'dir (ö . ı 145 / 
1732) 

Mukabele günü cuma olan tekkede 
1885 yılında yedi erkekle yedi kadının 

yaşadığı. Maliye Nezareti'nden günde 
iki okka et istihkakı olduğu tesbit edil
mektedir. 

Tekkenin kagir duvarlı ve kırma çatılı 
cami -tevhidhanesi , ı. Dünya Savaşı sı

rasında bir kaza sonucu Metris Kışiası 
önünden atılan bir ramazan topunun gül
lesiyle harap olmuş, kalıntıları Vakıflar 

tarafından 1942'de enkazcıya satılarak 
ortadan kaldırılmıştır. Eski Eserler Encü
meni Arşivi'nde bulunan 1936 tarihli fo
toğraflarda harim duvarlarının moloz taş 
örgülü olduğu , pencerelerin kesme taş
tan sövelerle çerçevelenmiş bulunduğu 
görülmektedir. Minarenin tuğla örgülü 
çokgen gövdesi, kare tabanlı ve almaşık 
örgülü bir kaide ile aynı örgüye sahip 
üçgen yüzeylerden oluşan bir kürsü üze
rine oturmaktadır. Şerefeye kadar olan 
kesimin ilk inşa dönemine ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Şerefe küfeki taşından 
süslemesiz korkuluk levhaları ile dona
tılmış, silindir biçimindeki petek kısmı 
kurşun kaplı bir soğan kubbe ile taçlan
dırılmıştır. Cami- tevhidhaneden bağım
sız olarak tasarlandığı ve XIX. yüzyılın 

ikinci yarısında yenilendiği anlaşılan iki 
katlı, ahşap harem binası mütevazi bir 
mesken niteliğindedir. 
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XIX. yüzyılda 
İstanbul Unkapanı'nda inşa edilen 

L 
bir Nakşibendi tekkesi. 

_j 

Tekkeye adını veren Nakşibendi şeyhi 
Emir Ahmed Buhari (ö 994 / 1586). Bu
hara'dan istanbul'a gelerek Unkapanı'n
da Üsküplü caddesiyle Yeşil Tulumbalı 
sokağının kavşağında bulunan bir evde 
ikamet etmiş, vefatından sonra lll. Mu
rad tarafından kabrinin üzerine bir tür
be inşa ettirilmiş, ancak türbe zamanla 
ortadan kalkarak yerine evler yapılmış
tır. Tekkenin son şeyhi Ali Fakri Efendi, 
Ahmed Buhari'nin ll. Mahmud 'un rüya
sına girerek kendisini bu durumdan kur
tarmasını istediğini, padişahın da ulema
dan ve Nakşibendi şeyhlerinden Musta
fa Mısri Efendi'ye şeyhin mezarını bul
masını irade ettiğini, Mustafa Mısri Efen
di'nin mezarı keşfen bulduğunu, padişa
hın emriyle evlerin yıkılarak yerine bir 
türbe ve tekke inşa edildiğini söyler. Tek~. 

keye ilk olarak Mustafa Mısri Efendi (ö. 

12371 1822) şeyh tayin edilmiş, vefatın-

dan sonra yerine Kıbrıslı Şeyh Hasan Hil
mi Efendi (ö 1248/ 1832) geçmiştir. Üskü
darlı Ali Behcet Efendi'nin halifesi ve Ha
san Hilmi Efendi'nin damadı Rıfkı Efendi 
döneminde 1836 yılında tekke binaları
na bazı ilaveler yapılmıştır. Rıfkı Efen
di'nin ölümü üzerine (ö 1271 / 1855) Be
şiktaş'taki Yahya Efendi Dergahı türbe
darı Şeyh Mahmud Efendi seccadenişin 
olmuş, vefatından ( 1291 1 1874) sonra ye
rine oğlu Ali Efendi (ö 1294 / 1877) tayin 
ed i lmiştir. Tekkenin son şeyhi Ali Fakri 
Efendi ( ö ı 928 ı. 1877' den tekkelerin 
kapatıldığı 1925 yılına kadar bu görevi 
sürdürmüştür. 1906' da onarım gören 
Ahmed Buhari Tekkesi, tekkelerin kapa
tıldığı tarihte bakımlı bir durumdayken 
Cumhuriyet'ten sonra bakımsızlıktan ha
rap olmuş ve yakın geçmişte tevhidha
nesi yanarak ortadan kalkmıştır. Türbe 
ise nisbeten sağlam ve bakımlıdır. Ardiye 
ve mesken olarak kullanılan diğer bölüm
ler son derece harap ve sonradan yapılan 
başka binalarla sarılmış durumdadır. 

Üsküplü caddesi üzerinde bulunan 
cümle kapısı, iki yandan kesme taş ör
gülü payelerle takviye edilmiş, Batı stan
dartlarında tuğlalarla örülü sövelere ve 
yarım daire bir kemere sahiptir. Keme
rin üzerinde 1232 (1817) tarihli manzum 
bir kitabe yer almaktadır. Metni Keçeci
zade izzet Molla'ya ait olan bu kitabe ta '
likle kabartma olarak yazılmıştır. Kapı

nın üst kesiminde, alttakilerle aynı cins 
tuğlalardan örülmüş üçgen bir alınlık 

kısmı vardır. Bunun ortasında, beyzi bir 
mermer Ievha üzerinde Mustafa Rakım 
imzalı ve 1232 tarihli ll. Mahmud 'un tuğ
rası göze çarpar. Kapının avluya bakan 
iç yüzünde metni Derviş Rıfkı'ya ait, ay
nı tarihte konmuş olan diğer bir man
zum tarih kitabesi mevcuttur. Cümle 
kapısının güneyinde, arsanın köşesinde 
türbe binasının sekizgen planlı ve dışarı 
taşkın kitlesi yer almaktadır. Üstü kur-
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