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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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şunlu bir kubbe ile örtülü olan bu tara
fın cepheleri tamamen mermerle kaplı 
olup yatay silmeler ve köşelerde plaster
le hareketlendirilmiştir. Avlu tarafında. 
girişin bulunduğu kenar dışında. sekizge
nin diğer kenarlarında, kilit taşları kon
sol biçiminde olan yarım daire kemerli 
ve demir parmaklıklı birer pencere bu
lunmaktadır. Türbe ile cümle kapısında, 
inşa edildikleri dönemde revaçta olan 
arnpir (empire) üsiQbunun izleri açıkça 

görülmektedir. Türbenin batısında yer 
alan. kagir bir badruma sahip dikdört
gen planlı ahşap bir yapı olduğu anla
şılan tevhidhaneden günümüze ancak 
bazı duvar kalıntıları ulaşabilmiştir. Bi
ri Üsküplü caddesi üzerinde, diğeri ar
sanın batısında yer alan ikişer katlı ah
şap binaların ise harem. selamlık. der
viş hücreleri gibi bölümleri ihtiva ettik
leri muhakkaktır. Tevhidhane ile türbe
nin çevresinde küçük bir hazirenin izleri 
görülmektedir. Çoğu kırılmış olan me
zar taşlarından geriye kalanlar içinde, 
gerek kitabelerinin hattı gerekse itinalı 
taş işçiliğiyle dikkati çekenler vardır. 
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(bk. ÇAŞNİGİR). 
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ı 
EMIR ÇELEBİ 

ı 

Seyyid Emtr Mehmed Çelebi 
(ö. 1048 / 1638) 

L Osmanlı tıp bilgini, hekimbaşı. 
_j 

Bir Anadolu çocuğu olan Emir Çelebi 
ilk tahsilini Edirne'de yaptı. Ardından 

Mısır'a giderek Kahire'de tıp öğrenimi 

gördü ve orada uzun süre kalıp Kala-

vun- MansOriye Hastahanesi 'nin başhe
kimi oldu. 1 032 ·de ( 1622-23) Akdeniz 
seferine çıkan ve Kahire'ye giden Kap
tanıderya Receb Paşa'nın özel hekimli
ğini yaptı. Daha sonra İstanbul'da Has
sa hekimleri arasına girdi ve kısa zaman
da sarayın hekimbaşılığına yükselerek 
ölümüne kadar ı. Mustafa, ll. Osman ve 
IV. Murad dönemlerinde bu görevi sür
dürdü. Kendisine Eskişehir'in önemli bir 
kazası olan Mihalıççık arpalık olarak ve
rilmişti. Kaynaklarda Unkapanı ' nda bir 
muayenehane açtığı da yazılıdır. IV. Mu
rad devrinde hekimbaşılık yaparken Sad
razam Bayram Paşa v~ Silahdar Mustafa 
Paşa başta olmak üzere padişahın çev
resinden bazı düşmanlar kazandı. Silah
dar Mustafa Paşa'nın Hassa hekimliği
ne tayin etmek istediği bir yakınına kar
şı çıkması üzerine padişaha afyon kul
landığı ihbar edildi. Bunun üzerine IV. 
Murad, bir satranç maçı sırasında Emir 
Çelebi'ye fazla miktarda afyon yurtura
rak ve panzehir almasının fayda etmeye
ceği derecede oyunu uzatarak onu ölüm
le cezalandırdı. Kaynaklarda hem iyi bir 
hekim hem de iyi bir alim olduğu belir
tilmektedir. Hoşsohbet ve tatlı dilli bir 
kişi olup iyi satranç bilirdi: bu sebeple 
IV. Murad'ın musahibleri arasında yer 
almıştı. Emir Çelebi ayrıca ince zevkli 
olarak tanınıyordu ve devrinin meşhur 
bir Jale meraklısıydı. 

Bazı eserleri bulunan Emir Çelebi, özel
likle Enmı1zecü 't- tıb adlı kitabıyla ün 
kazanmıştır. Kaptanıderya Receb Paşa 
adına yazdığı bu eserin önsözünde eski-

EMIR ÇELEBi 

leri aynen almanın hatalı olduğunu ya
zar. Örnek olarak mahmQde (scammonia) 
bitkisini verir ve İbn Sina devrindeki mah
mQde ile kendi devrindeki mahmQde
nin. hatta Antakya, İstanbul ve Mısır'da 
yetişen cinslerin tesirlerinin aynı olma
dığını bildirir. Enmı1zecü 't- tıb havanın. 

toprağın ve ikiimin nitelikleriyle ilgili sağ
lık bilgileri bölümüyle başlar ve anato
miden kısaca bahsettikten sonra has
talıklarla ilaçlarının teker teker açıkla
masına geçer. Emfr Çelebi kitabın ana
temi kısmında , savaş alanlarındaki ya
ralılardan ve ele geçen hıristiyan kadav
ralarından faydalanarak hekimleriri ana
temi bilgilerini arttırmaları gerektiği

ni ileri sürmektedir. Eserin sonundaki 
deontolojik bölümde ise hekimlere bazı 
öğütler verir. Kitap. daha önceki tıp yaz
malarından yapılmış bir derleme olmak
la birlikte Emir Çelebi'nin şahsi araştır
malarını da ihtiva eder. Enmı1zecü't
tıbb 'ın başta Süleymaniye olmak üzere 
çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüs
hası bulunmaktadır (mesela i ü K tp ., Yıl

dız, Tıp , nr. 28; TY, nr. 7043, 7044; Köprü
lü Ktp., nr. 958 ; Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 2457 / 1, Mihrişah Sultan, nr 
343; TSMK, Emanet Hazinesi, nr 1838; 
British Museum, Or ., nr. 7282 / ı). Çok rağ
bet görmüş olan eser, sonraki asırda He
kim Arnidi Rıza Efendi tarafından Kitd
bü'J-Muhtasar fi 't-tıb adıyla özetlen
miştir. 

Emir Çelebi'nin diğer eserleri Netice
tü 't-bb ve Garfbü'l-hekfm olup Netf
cetü 't-tıbb'ın İstanbul Üniversitesi Tıp 

Emir Çelebi'nin 
Enmazecü"t-tıb 

ad lı eserinin 
unvan 

sayfasıyla 

ilk sayfası 
(iü Ktp .• TY, 

nr. 7043) 
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