
öğrendi. Akkoyunlu Hükümdan Uzun 
Hasan'ın oğlu Halil'in Şiraz 'da vali ola
rak bulunduğu yıllarda kurduğu Şiraz 

nakışhanesinde çalıştı. Bu yıllarda yaz
dığı eserlerde Sultani imzasını kullandı. 
Halil 'in vefatından sonra kardeşiyle bir
likte. Sultan Ya'küb'un Tebriz Sara
yı'nda açtığı nakışhaneye girdi. Sanat
takl mahareti sebebiyle kısa zamanda 
kendisini sultana sevdirdi. Bu yıllarda 

onun musahibi ve hattatı olarak tanın
dı. Ya'küb tarafından kendisine "can 
dostum" anlamına gelen Enisi mahlası 
verildi. Şiirlerinde bu mahlası. yazıların
da ise Ya'kübi nisbesini imza olarak 
kullandı. Ya'küb'un ölümünden sonra 
oğlu Rüstem'in de iltifatlarına mazhar 
olan Abdürrahim'in bu devrede yazdığı 
yazılarında Rüstemi imzası görülür. Ak
koyunlular'dan üç padişahın yanında 

çalıştığı için Akkoyunlu hattatı olarak 
tanınmıştır. 

Yazıda babasının üslübunu devam et
tirerek bu tavrı Batı İran 'da yaymıştır. 
Bu üslüpta harfler Doğu İran nesta'lik 
harflerine göre daha iricedir. Yazıları. 

imzasız ayırt edilemeyecek kadar kar
deşininkine benzerlik gösterirse de Ab
dürrahim'in hattı daha makbul, yumu
şak ve özentisiz kabul edilmektedir. Ha
rizmfler'in hattaki üslüpları . çağdaşları 

Sultan Ali Meşhedfden üstün görülür. 
Ali Şir Nevaf. onu kardeşinden -sonra ya
zıda eşsiz bir üstat olarak kabul eder. 
Talebeleri arasında Mir Adud-ı Buha
rai, Molla Ali Sultan. Esedullah-ı Kirma
nf. Muhammed-i Kirmani gibi meşhur 
hattatlar bulunmaktadır. 

Ahlaklı. faziletli. bilgili bir kişi olan 
Abdürrahim. aynı zamanda iyi bir şair 
ka bul edilmektedir. Farsça şiirleri bir 
divan halinde toplanmıştır . 899 ( 1493-
94) tarihli kendi hattıyla yazılmış bir 
nüshayı Akkoyunlu emirlerinden Emir 
Muhammed'e ithafetmiştir ibk. Mehdi 
Beyanı. l l. 3861 . Kaleminden çıkmış eser
lerin büyük bir kısmı İstanbul kütüpha
nelerinde bulunmaktadır. Bunlar ara-

' sında, 879 ( 147 4-75) tarih ve Sultani 
imzalı Müntel]abdt-ı Gazeliyyô.t (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3946), de
ğişik tarih ve yerlerde yazılmış, muhte
lif şekillerde imzalı altmış dokuz kıta 

Murak~a' (Türk ve İ s lam Eserleri Müze
si), içinde kendi şiirlerinden de parça
lar bulunan 884 ( 1479-80) tarihli Mün
tel]abô.t-ı Eş 'ô.r-ı Fô.risi ( İÜ Ktp.), 880 
(1475-76) ve 886 (1481-82) tarihli ve 
Sultanf. Rüstemi imzalı ljamse-i Nizô.
mi ITapkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine, 
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Müzes i Ktp ., 

Hazine, 

nr. 2160. vr. 65b) 
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nr. 7621 en önemli örneklerdir. Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde da
ha başka eserleri de vardır (Hazine. nr. 
2 ı 53. 2 ı 60) Bazı eserleri ise İran. Mısır 
(Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Edeb Türki. nr. 
681 ve Viyana'da (Millf Ktp.) bulunmak
tadır. 
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ABDÜRRAHİM KARAHiSARİ 

(ö. 888/ 1483'ten sonra) 

Türk mutasavvıf ve şairi. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Babası Alaeddin-i Mısrf ve kardeşlerinin 
kurdukları vakıflardan zengin ve köklü 
bir aileye mensup olduğu anlaşılmakta
dır. Bazı kaynaklardaki rivayetlerden ve 
kendi eserlerindeki bilgilerden anlaşıl

dığına göre Akşemseddin'e1 intisap et
miş, ondan feyiz almış ve daha sonra 
da halifesi olmuştur. Enisf'nin Menô.
kıb-ı Akşemseddin adlı eserinde nak
ledilen bazı hadiselerden, hayatının bü
yük bir kısmını şeyhi ile beraber geçir
diği ve 1436 yılında onunla birlikte Bey
pazarı'nda , 1443 tarihinde ise Edirne'
de bulunduğu anlaşılmaktadır. Akşem
seddin'Je birlikte İstanbul'un fethine iş
tirak ettiği söylenmekte ise de kaynak
larda bu konuda herhangi bir kayıt yok
tur. Kardeşi Muslihuddin'in tanzim et
tirdiği vakfiyede şahitler arasında adı-

ABDÜRRAHiM KARAHiSARf 

., . 

nın geçmesinden. fetihten iki ay sonra 
(Receb 857 / Temmuz 1453) Karahisar'da 
bulunduğu anlaşılmaktadır. istanbul'
un fethinde bulunmuşsa bile muhte
melen o da. şeyhi Akşemseddin gibi, 
Fatih Sultan Mehmed'e kırılmış oldu- · 
ğundan memleketine dönmüştür. Ni
tekim, Münyetü'l-ebrô.r adlı eserinin 
müellif nüshasında fetih için düşürdü
ğü tarihi çıkarması ve fetihten yedi yıl 

sonra kaleme aldığı Vahdetnô.me adlı 

eserini Veziriazam Mahmud Paşa'ya it
haf edip Fatih Sultan Mehmed'in adını 
anmamış olması bu ihtimali kuwetlen
dirmektedir. Eşrô.tü 's-sô. 'a adlı eserinin 
telif kaydından. Karahisarfnin 1457 yı
lında İznik'te bulunduğu. Enisf'nin Ak
şemseddin ' in vefatıyla ilgili olarak verdi
ği bilgilerden de 1458'de Göynük'e git
tiği öğrenilmektedir. Şairin, vakfiyesini 
düzenlediği 888 ( 1483) yılına kadar ne
rede bulunduğuna dair herhangi bir 
bilgi mevcut değildir. Bu tarihte Kara
hisar'da tanzim ettirdiği vakfiyesiyle 
servetini ve kitaplarını Afyon'da yaptır
dığı mescide vakfetmiştir. Ölüm tarihi 
kaynaklarda zikredilmemekle beraber, 
1494'te Karahisar'ı ziyaret eden Muğla
lı Şahidf'nin. şairin bu tarihte hayatta 
olmadığına dair beyanından , onun 1494 
yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır. 

Türbesi Karahisar'da Kasımpaşa Camii'
nin yanındadır. 

Eserleri. Abdürrahim Karahisarf'nin bi
ri Arapça, üçü Türkçe olmak üzere dört 
eseri vardır. 1. Münyetü 'l-ebrô.r ve gun
yetü '1-ahyô.r. Sel ve adlı tasawuff bir 
eserin bazı ilavelei-le Türkçe'ye tercü
mesidir. 1453'te İznik'te yazılmıştır. Ka
rahisari bu tercümeyi şeyhi Akşemsed
din'in emri üzerine yaptığını mukaddi
mede belirtmektedir. İ ki kısım ile bir 
hatimeden ibaret olan ve her kısmı da 
on baba ayrılmış bulunan eserin çeşit
li kütüphanelerde nüshaları vardır. 2. 

291 



ABDÜRRAHiM KARAHiSART 

Tercüme-i Kaside-i Bürde. Hz. Pey
gamber'in medhi hakkında Büsiri tara
fından yazılan Arapça kasidenin Türk
çe tercümesidir. Eser. i. Hikmet Ertay
lan tarafından tıpkıbasım olarak neş

redilmiştir (İ ü Edebiyat Fakültesi yayın
l a rı , İ stanbu l 1960). 3. Risdle ff eşrap's
sa ca. Kıyametin alametlerinden bahse
den Arapça bir eserdir. 862 ( 1457) yı
lında telif edilmiştir. Tek nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'ndedir (Fatih, nr. 
5347, vr . 117b-123 •). 4. Vahdetname. Ab
dürrahim Karahisarrnin en önemli ese
ridir. Sade bir dille ve aruzun remel bah
rinde yazılan eser 4250 beyitten mey
dana gelir. Telif tarihi 865'tir ( 1490). 
Şair, tasawufi esasları basit hikayeler
le açıklamaktadır. Eserde bazı mistik 
İran şairlerinin ve Aşık Paşa'nın tesirleri 
açıkça görülmektedir. Muhtelif kütüp
hanelerde nüshaları bulunan eserin en 
iyi ' nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir (TY, nr. 808). 
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liJ İsMAİL E. ER ÜNSAL 

ABDÜRRAHİM KÜNHI DEDE 

(1769-1831) 

Mevlevi şeyhi, bestekar ve şair. 
_j 

istanbul'da doğdu. Babası Yenikapı 
Mevlevihanesi şeyhlerinden Kütahyalı 

Seyyid Ebübekir Dede, annesi Galata 
Mevlevihanesi şeyhlerinden Kutbünnayi 
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Abdürrahim 
Karahisiiri'nin 
Vahdetname 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(iü Kip., TY, nr. 808) 

Osman Dede'nin kızı Saide Hanım'dır. 

Sicill-i Osmanf'de babasının Ali Dede 
olarak gösterilmesi yanlıştır. Üç erkek 
kardeşin en küçüğü olan Abdürrahim, 
Yenikapı Mevlevınanesi'nde bilhassa bü
yük ağabeyi Şeyh Ali Nutki Dede'nin hi
mayesinde tasawuf, edebiyat ve müsiki 
bilgileri alarak yetişti. Bir müddet son
ra da bu mevlevihanenin kudümzenba
şılığına getirildi. 

Devrin hükümdan lll. Selim onu sara
ya almak istemiş, ancak ağabeyi Ali 
Nutki Dede'nin bir "nazar"ı ile cezbeye 
kapıldığından bu mümkün olmamış ve 
bu hali ağabeyinin ölümüne (1804) ka
dar devam etmiştir. Ali Nutki Dede'nin 
vefatından sonra altı ay kadar şeyhlik 
yaptığı rivayet edilmektedir. Kudüm
zenbaşılık vazifesi devam ederken di
ğer ağabeyi .Abdülbaki Nasır Dede'nin 
oğlu Şeyh Receb Hüsnü Dede'nin Ra
mazan 1245'te ( 1830) ölümü üzerine, 
Mehmed Said Hemdem Çelebi tarafın
dan Yenikapı Mevlevihanesi'ne şeyh ta
yin edildi. Ölümüne kadar bu görevde 
kaldı. Vefatında aynı mevlevihanenin 
haziresine gömüldü. 

Tabii bir ses güzelliğine sahip olan 
Abdurrahim Dede, bestelediği dini ve 
din dışı eserler ve yetiştirdiği talebe
lerle zamanın müsikişinasları. arasın

da önemli bir yer almıştır. Eserleri için
de en önemlisi, daha yirmi bir yaşında 
iken. içerisinde başka makam geçkileri
ne yer vermeden bestelediği hicaz Mev
levi ayinidir. Nühüft ayini ise unutul
muştur. Anberefşan adıyla yeni bir ma
kam icat etmiş ve bu makamda beste
lediği bir peşrev ·ile bir saz semaisi za
manımıza ulaşmıştır. Bu üç eseri dışın
da günümüze kadar gelebilen başka 

eseri yoktur. Yetiştirdiği talebeler ara
sında Galata Mevlevihanesi kudümzen-

başısı Derviş Mehmed ve Musahib Sey
yid Ahmed Ağa (Vardakosta) en meş
hurlarıdır. Aynı zamanda şair olan Ab
durrahim Dede, Künhi mahlasını kullan
dığı şiirlerinde daha çok tasavvufi ko
nulara yer vermiştir. Çeşitli mecmualar
da yer alan şiirleri bir divan halinde top
lanmamıştır. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

1 ABDÜRRAHİM MUHİB EFENDi 
1 

(ö. 1821) 

Osmanlı Devleti'nin üçüncü 

L 
Paris büyükelçisi. 

.J 

istanbul'da doğdu: Divan Kalemi'nde 
yetişti. Önce beylikçi • kesedarı, 1790'
da mükaleme katibi yardımcısı. sonra 
da beylikçi oldu. Asıl şöhreti 1806-1811 
yılları arasındaki büyükelçiliğinden gel
mektedir. 

Paris'e önce Napoleon Bonaparte' ın 

imparatorluğunu tebrik için fevkalade 
büyükelçilikle gönderildiyse de bir sü
re sonra orada ikamet elçisi olarak kal
ması uygun görüldü. 5 Haziran 1806'
da beraberinde götürdüğü "name-i hü
mayun"u merasimle imparatora sun
du. İki gün sonra da lll. Selim'in özel bir 
mektubunu Paris civarında bir ormanda 
imparatora gizlice verdi. Aslında onun 
bu gizli görevi pek bilinmiyordu : fakat 
Reisülküttab Ahmed Vasıf Efendi'nin 
bir ihtiyatsıziiğı sonucu bu görev önce 
Fransız sefiri, bir süre sonra da İngiliz 
ve Rus sefirleri tarafından öğrenildi. 

29 Mayıs 1807'de padişah olan IV. 
Mustafa, Fransa imparatoru nezdindeki 
Muhib Efendi'ye yeni bir itimatname 
göndererek onu yerinde bıraktı. Bu sı

rada, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'

nın ilk dönemine. 24 Ağustos 1807'de 
yapılan Slobosia Mütarekesi ile son ve
rilmişti. Barış .. antlaşmasının müzakere
lerinde de Muhib Efendi görevlendirildi. 


