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kiş önce Semerkant ve Buhara'yı ele ge
çirdi; daha sonra da Seyhun ırmağını ge
çerek Tayangu'nun ordusunu İ lam ış sah
rasında (veya Talas'ta) mağiGp edip ken
disini esir aldı. Çaresiz kalan ordu başşe
hir Balasagun'a dönünce ahali kale ka
pılarını kapattı. Bunun üzerine -kuşatma 
altına alınan şehir üç gün yağma edildi ve 
katliama maruz kaldı. 1209'da Karahıtay
lar'ın tabilerinden Uygur Hükümdan İdi
kut Barçuk. Cengiz Han'a bağlandı. Bu 
sırada Harizmşahlar, Moğol Naymanlar'ın 

hükümdan ve Gürhan Ch'e-lu-ku'nun da
madı olan Küçlüğ Han ile anlaşarak ayrı 
yönlerden saldırdılar. Önce Küçlüğ. arka
sından Harizmşah Muhammed b. Tekiş 
ve sonra tekrar Küçlüğ zafer kazandılar. 
Böylece Karahıtaylar'a son darbeyi vuran 
Küçlüğ kayınpederi Ch'e-lu-ku'yu esir 
ederek bu devlete son verdi ( 121 ı ) . 

Karahıtay Devleti'nin sınırları en geniş 
olduğu dönemde doğuda Çin'in batısın
daki Hsi-hsia'ya. kuzeyde Altay dağların
daki Nayman ülkesine, batıda Ceyhun ır
mağına, güneyde ise Belh. Tırmiz ve Ho
ten'e dayanıyordu. Doğuda Beşbalık'tan 
başlayarak Turfan . Karaşar ve Kuça'da 
oturan Uygur Türkleri. kuzeyde Aşağı İli'
de oturan Karluklar. güneybatıda Mave
raünnehir ve Kuzey Afganistan halkları. 
Doğu iran'da da müslüman Türkler ve 
diğer bazı kavimler Karahıtaylar'a tabi 
idiler. Müslüman yazarlar tarafından put
perest olarak tanıtılan Karahıtaylar'ın 
dinleri Budizm ile Şamanizm karışımı bir 
mahiyette idi. İbnü'l-Eslr ilk hükümdarla
rını Maniheist olarak gösterir (el-Kamil, 
Xl, 82). Karahıtaylar. İslamiyet'i kabul et
memekle birlikte genelde bütün din ve 
inançlara karşı hoşgörülü davrandılar; 
son gürhan Ch'e-lu-ku'nun gizlice müs
lüman olduğu da rivayet edilir (CGzdlnl, 
rı. 96). Çin hece sisteminden uyarlanmış 
özel bir yazıya sahip olan Karahıtaylar sü
rekli kendi kültürlerine dayanarak eski 
Liao İmparatorluğu'ndan getirdikleri ge
lenekle ri ve idare sistemini muhafaza 
etmişlerdir. Devlet idaresinde Yeh-lü ve 
Hsiao adlı iki aile büyük rol oynamıştır. 
Beş hükümdardan ikisinin kadın olması il
gi çekicidir ve kadınların toplumda önem
li bir yer işgal ettiğini göstermektedir. 
İpekyolu güzergahını elinde bulunduran 
Karahıtaylar doğu ile olan ticari münase
betlerini daha da güçlendirdiler. Karahı
taylar'ınyıkılmasından sonra hanedana 
mensup Barak Hacib (Kutluğ Han) Kir
man'da Kutluğhanlılar adıyla bilinen bir 
devlet kurmuştur ( 1222). 
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Türkiye'de bazı yerlerin 
ortak coğrafi adı . 

_j 

Ülkemizde ikisi Trakya'da -biri Karahi
sarlı şeklinde olmak üzere- otuzdan fazla 
yerde Karahisar adına rastlanmaktadır. 
Genellikle ulaşılması güç yerlerde kurul
muş hisarlarla (kale) bunların yanı başın
daki yerleşme yerlerine Karahisar adı ve
rilmiştir. Hisar kelimesinin başına ekle
nen kara sıfatı . genellikle üzerinde hisar 
bulunan yükseltinin sert bazalt ya da tra
kit lavlarından oluşmuş koyu renkli bir 
görünümde olmasıyla ilgilidir. Ülkemizde 
Karahisarlar'ın biribirine karışmaması için 
çoğunun başına birer tanımlayıcı kelime 
ilave edilmiştir. Bu isim bazan söz konusu 
Karahisar'ın hangi yörede bulunduğunu 
ifade eder : Vankarahisarı, Tekekarahisarı, 
Develikarahisarı gibi. Bazan Şarkikarahi
sar örneğinde olduğu gibi yön ifade eder. 
Bazan da yerleşmenin veya çevresinin 
önemli bir ürününü hatırlatır (Afyonka
rahisar ve Şarkika rahi sar' ın başka bir ad ı 

olan Şebinkarahisar örnekleri nde afyon ve 

şap ürünlerini anımsatmas ı gibi) . Bir kısım 
Karahisar isminin ise başına değil sonuna 
başka bir kelime eklenerek yer ismi oluş
turulmuştur. Ankara 'nın Nallıhan ilçesi 
sınırları içinde bulunan Karahisarkozlu ve 
Karahisargölcük ile Yozgat' ın Akdağma

deni ilçesine bağlı Karahisartatlısı köyleri 
gibi. Bazan da Karacahisar ve Karahisarlı 
gibi az farklı yerleşme isimlerine rastlan
maktadır. Türkiye'deki Karahisarlar'ın en 
tanınmış olanları Afyonkarahisar ile Şe
binkarahisar' dır. 

Develikarahisar (günümüzdeki adı Yeşil

hisar) . Erciyes dağının güneyindeki Develi 
ovasının ( Develikarahisar ovas ı) batı kena
rındaki bir tepenin yamacında deniz sevi
yesinden 11 SO m. yükseklikte kurulmuş
tur. Kayseri'yi Niğde'ye bağlayan karayo
lu ve demiryolu buradan geçer. Bugünkü 
yerleşmenin 4 km. kadar güneybatısında
ki Kaleköyyakınında bulunan ve İlkçağ'a 
ait harabeleri görülen (Zengibar Kalesi) 
Nora veya Cybystra antik şehirlerin mi
rasçısı olan Karahisar, Selçuklular'dan 
sonra Eretnaoğulları ' nın hakimiyetinde 
kalmış. bir süre Kadı Burhaneddin Devle
ti'nin, ardından Karamanoğulları Beyli
ği'nin idaresi altına girmiştir. 1391'de Yıl
dırım Bayezid tarafından Osmanlı toprak
larına katıldıysa da burada kesin bir haki
miyet kurulamadı. Osmanlılar. Karama
noğulları ve Kadı Burhaneddin Devleti sı
nırları yakınında bulunduğundan sık sık 

bu üç devlet arasında el değiştirdi. 1474'
te Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Bey
liği'ne son vermesi üzerine kesin olarak 
Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bu 
dönemlerde Develikarahisar olarak tanı
nan kasaba aynı ovanın doğusunda bulu
nan Develi kasabası ile karıştırılmış. biri
ne ait bilgilerin diğerine ait gibi gösteril
mesi yakın zamanlara kadar sürmüştür. 
Develikarahisar. Osmanlı yönetiminin ilk 
dönemlerinde Karaman eyaletinin Niğ
de sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. 
1 530'da burası dört mahalleden oluşan 
(Yukarı mahalle, Orta mahalle veya Cami, 
Kadı Mescidi mahallesi ve Şam! Mescidi 
mahallesi). 118 hane (yaklaşık 550 kişi) 
nüfusu bulunan küçük bir kasabaydı (387 
Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman 
ve Rum Defteri, ı . 184). Kalesinde ise alt
mış iki muhafız görev yapıyordu. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında eyalet sistemin
den vilayet sistemine geçilince burası An
kara vilayetinin Kayseri livası içinde yer 
aldı. XIX. yüzyılda Karahisar birkaç yüz 
evden müteşekkil bir köy olarak tasvir 
edilmiştir. Bu yerleşmenin gelişme gös
terememesinde, Erciyes dağı eteklerin-



den Karahisar yakınlarına kadar uzanan 
ve Sultan sazlığı adı verilen geniş batak
lı kların da rolü vardır. Gerileme devam 
edince kaza merkezi de Erciyes'in güney 
eteklerindeki Everek'e (bugünkü Develi) 
nakledildL Develikarahisar. Kayseri san
cağının merkez kazasına bağlı bir nahiye 
merkezi durumuna geldi. Daha sonra da 
Kayseri sancağının İncesu kazası sınırları 
içinde nahiye merkezi durumunu sürdür
dü . Bu dönemlerde artık sadece Karahi
sar olarak adlandırıldı. Cumhuriyet döne
minin başlarında da Kayseri ilinin İncesu 
kazasına bağlı bucak merkezi olan Kara
hisar' ın adı , çevresinin meyve (özell ikle el
ma, ikinci sı rada kay ı sı) bahçeleriyle çev
rili olması sebebiyle Yeşilhisar'a dönüştü
rüldü ve 1948 yılında çıkarılan 5071 ta
rihli kanunla bir ilçe merkezi durumuna 
getirildi. Nüfusu bucak merkezi olduğu 
yıllarda SOOO'i bulmazken ( ı 940'ta 4763) 
ilçe merkezi olduktan sonra SOOO'i aştı 
( 1 950'de 58 ı 2 nüfus) ve ilk defa 1975'te 
1 O.OOO'i geçti ( I 0.409) 198S'te 13.711'e 
çıktı ktan sonra bir düşüş göstererek 
1990'da 11 .904'e ve 1997'de 10.000'in 
de altına inerek 9549'a geriledi. 

İscekarahisar (günümüzdeki ad ı İscehi
sar) . Afyonkarahisar şehrinin yaklaşık 22 
km. kuzeydoğusunda bulunur. İzmir' i Af
yon üzerinden Ankara'ya bağlayan önem
li karayolu İscehisar ' ın yakınından geçer. 
Deniz seviyesinden 111 S m. yükseklikte 
bulunan bu yerleşmenin adı bazı kaynak
larda Eskikarahisar olarak da geçer (Ha
mil ton ve Charles Texier'de o l d uğu gibi) . 
Eskiçağ'da Anadolu'nun önemli mermer 
ocaklarının bulunduğu Dokimion şehrinin 
yerini alan İscehisar'ın merrnerieri çeşitli 
yerlere gönderiliyordu. Daha sonra işle
tilmeyen bu ocaklar. XX. yüzyılın hemen 
başlarında bazı Avrupalı müteşebbisler 

tarafından yeniden bir süre i ş letmeye 

açıl d ı. Cumhuriyet 'in başlarında Afyon'un 
merkez ilçesi sınırları içinde bir nahiye 
merkezi durumunda olan İscehisar 'ın nü
fusu 1955 yılında 3000'i geçiyordu (3293 ). 
1975'te SOOO'i geçti (5398 ) 1987'de aynı 
adla kurulan bir ilçenin merkezi oldu. 
1990 yılında 1 O.OOO'i aşan nüfusu (I 0.07 ı) 
1997'de gerileyerek 9633'e düştü . 

Vankarahisarı. 1990 yılına kadar Van ili
nin Özalp ilçesine bağlı olan köy (I 950'de 
160, 1975' te503, 1985'te828 nüfus) buta
rihte yeni kurulan Saray ilçesi sınırları 
içinde kaldı. 1990'da 948'e yükselen nü
fusu 1997'de 969'u buldu. Van ' ı Kotur'a 
bağlayan tarihi yolun epeyce uzağında 
kalmasına rağmen Evliya Çelebi Van'dan 

Kotur'a giderken buraya uğradığını söy
lemektedir. 

Eskişehi r İ l i Sınırları İçindeki Karahi
sarlar. Hamamkarahisarı . Eskişehir ili sı
nırları içinde Sivrihisar ilçesine bağlı köy. 
Sivrihisar'ın 17 km. doğusunda bulunan 
bu köy, yeni haritalarda ve nüfus istatis
tiklerinde Hamamkarahisar olarak geç
mektedir. 1950'da 443 nüfuslu olan köy, 
1990'da Sivrihisar'dan ayrılarak ilçe olan 
Günyüzü'nün sınırları içinde kaldı (ı 990'
da 627 nüfus). Daha sonra yeniden Sivri
hisar'abağlandı ( ı 997'de 592 nü fus). Es
kişehir ilindeki bir başka Karahisar da eski 
kaynaklarda Karacahisar ya da Karacaşe
hir olarak geçen yerdir. Osmanlı kaynak
larında Osmanlılar'ın ilk yerleştikleri bir 
yer olarak geçen ve 1288'de Osman Bey 
tarafından alındığı belirtilen Karacahi
sar, XV. yüzyılın ikinci yarısında Sultanö
nü sancağının sınırları içinde bulunuyor
du. XVII. yüzyılda Eskişehir' e bağlı bir na
hiyenin merkeziydi. Günümüzde Eskişe
hir'in 13 km. kadar güneybatısında bu
lunan ve Karacaşehir adı verilen bir köy 
durumundadır ( ı 975'te 528, ı 997'de 340 
nüfus) . 

Ankara ilindeki Karahisarlar. Ankara' 
nın Nallıhan ilçesi sınırları içinde Karahi
sar ismi taşıyan birkaç köye rastlanmak
tadır. Bunlar Nallıhan ilçe merkeziyle Sa
rıyar baraj gölü arasında yer alan Karahi
sar (I 975' te 11 8, 1997'de 45 nüfus). Kara
hisargölcük ( I 975' te I 5 I , 1997'de 78 nü
fus) ve Karahisarkozlu ( ı 975'te 67, 1997'
de 26 nü fus) gibi nüfusları sürekli azalan 
köylerdir. 1530 tarihli kayıtlarda adına 
rastlanan Karahisarınallı , Beypazarı kaza
sına bağlı nahiye olup sınırları içinde na
hiye ile aynı adı taşıyan küçük bir kasaba 
mevcuttu. Burası on dokuz haneden iba
ret olup nahiyenin merkezi durumun
daydı ( 166 Nurnarall Muhasebe-i Vilay et-i 
A nadolu Defteri, s. 108). 

Sivas ilindeki Karahisarlar. Siva s ' ın 

Ulaş ilçesine bağlı biri belde (Yen ika rahi 
sa r I 997'de ı 807 nü fus). diğeri köy duru
munda ( Eskikarahisa r I 997'de 620 nüfus) 
iki yerleşme bulunur. Kiepert haritasının 
191 S tarihli Sivas pattasında da aynı isim- · 
lerle geçen köyler. 1946 tarihli 1/500.000 
ölçekli Türkiye haritasının Sivas pattasın
da Karahisarıcedid ve Karahisarıatik şek
linde yer almaktadır. Halk Eskikaraşar 
ve Yenikaraşar isimlerini de kullanmak
tadır. Aynı ilin sınırları içinde Gürün il
çesine bağlı ve ilçe merkezinin 7 km . 
güneybatısında bulunan Karahisar köyü 
sürekli nüfus kaybına uğrayan bir yerleş
medir (ı 975 'te 308, I 990'da 150, I 997'de 
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57 nü fus) Sivas ili sınırları içinde ayrıca 
iki Karacahisar ismin e rastlanmaktadır ki 
bunlardan biri İmranlı ilçesine bağlı Ka
racahisar ( I 997'de 39 nü fus). diğeri Za
ra ilçesine bağlı aynı isimli yerleşmedir 
( 1997'de 255 nüfus). 

Çorum i lindeki Karahisarlar. Kiepert 
haritasında Alacahöyük'ün biraz kuzeyin
de biri köy, diğeri harabe olarak birbirine 
yakın iki Karahisar ismi görülmekteyse 
de günümüzde sadece Çorum'un merkez 
ilçesi sınırları içinde olan (ı 997'de 72 ı nü
fuslu ) bir Karahisar köyü bulunmaktadır 
(eski ad ı Karasor) . 1530 tarihli kayıtlarda 
Çorum 'abağlı olarak Karahisarıdemirli 
adlı bir kaza merkezinin adı geçer. Bir ka
le ve etrafında iki mahalleli bir kasaba
dan oluşan bu yerleşme daha sonra Ka
lehisar olarak anılmıştır. 1 530'da Kadı ve 
Kazancılar ismini taşıyan iki mahallede 
doksan yedi hane bulunuyordu (ya kl aş ı k 

500 kişi). Ayrıca kalede dokuz muhafız gö
rev yapıyordu (387 Nurnarall Muhasebe-i 
Vilay et-i Karaman ue Rum Defteri, ll , 4 I 9-
427) Katib Çelebi'nin Cihannüma adlı 
eserinde burası Karahisarıdemirci adıyla 
geçer (s. 625 ). 

Yozgat i lindeki Karahisarlar. Hamdul
lah el-Müstevfi'nin eserinde de adı geçen, 
Seydi Ali Reis'in Sivas'tan Bozok ve Kı rşe

hir ' e giderken ziyaret ettiğini söylediği 
Karahisar, Karahisarıbehramşah adıyla 
bilinmekte olup 1 530 'da Zile kazasına 
bağlı bir nahiye olarak gösterilmiştir. Bir 
kale ve küçük bir yerleşmeden ibaret 
olan nahiye merkezinin adı Karahisarı
behramşah-ili şeklinde kaydedilmiş , kırk 

altı hane (200 k i ş i) nüfusu bulunan. iki za
viyenin yer aldığı küçük bir kasaba oldu
ğu , kalesinde on muhafızın görev yaptığı 
belirtilmiştir (38 7 Numara lı Muhasebe-i 

Vilay et-i Karaman ue Rum Defteri, ll , 465-
466) . Burası XVII. yüzyılda Sivas eyaletine 
bağlı bir kazanın merkeziydi. Daha sonra 
Yozg at'ın Akdağmadeni kazasının Ka
ramağara nahiyesinin merkezi olunca 
Karamağara adıyla anılmaya başlandı. 

1990'da Akdağmadeni'nden ayrılarak Sa
raykent adıyla kurulan ilçenin merkezi ol
du (ı 997'de 9977 nü fus). Artık ismi yaşa
mayan bu Karahisar'ın dışında günümüz
de Yozgat ili sınırları içinde iki Karahisar 
ismine daha rastlanmaktadır : Akdağma

deni ilçesine bağlı Karahisartatlısı ( ı 997' 
de 267 nüfus) ve Kadışehri ilçesi sınırları 
içinde Karahisarkemallisi ( ş im d i sadece 
Kemal l ı deniyor; I 997'de 4 I 7 nüfus). 

Konya i lindeki Karahisarlar. Beyşehir 
ilçesine bağlı Karahisar adlı bir köyle 
( 1997'de 380 nüfus) Kadınhanı ilçesi sınır-
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ları içinde Karahisarlı köyü (ı 997'de 2 ı 2 
nüfus). ayrıca Bozkır ilçesine bağlı Karaca
hisar köyü (ı 997'de ı 86 nüfus) bulunmak
tadır. 

Trakya'daki Karahisarlar. Edirne'nin 
Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyü ile 
( Keşan'ı Enez' e bağlayan yol üzerinde , 
ı 997'de 374 nüfus) Tekirdağ ilinin merkez 
ilçesi sınırları içindeki Karahisarlı köyü 
(1997'de 212 nüfus) olmak üzere iki ta
nedir. 

Manisa ilindeki Karahisarlar. Eski kay
naklaraatfen günümüzdeki Turgutlu yer
leşmesinin Karahisar olabileceğine dair 
bir ima bulunmaktaysa da (İA, VI, 284) 
ibn Fazlullah el-Ömerl'nin Turgutoğlu
ili'nde olduğunu belirttiği Karahisar. Ka
raman bölgesindedir ( Mesalikü '1-ebsar 
lAnadolu Kısmı tre. Yaşar Yücel, Çoban
oğulları u e Candar-oğulları Beylikleri için
del, s. ı 88). Yalnız günümüzde Manisa ili 
sınırları içinde biri Demirci, diğeri Soma 
ilçesi sınırları içinde olmak üzere Karaca
hisar adlı iki yerleşmeye rastlanır (I 997' 
de nüfusları sırasıyla I 96 ve 280). Bunlar
dan Demirci'ye bağlı olana günümüzde 
Eskihisar denilmektedir. 

Bunlardan başka Muğla'nın Milas. Ba
lıkesir'in Balya, Isparta'nın Aksu, Uşak'ın 
merkez ilçesi sınırları içinde Karacahi
sar adlı yerler vardır. Denizli ilinin Tavas 
ilçesi sınırları içinde, Tavas'ı Karacasu 
üzerinden Aydın'a bağlayan yol üzerinde
ki Karahisar beldesi (ı 997'de 4084 nüfus) 
geleneksel Denizli el dokumacılığının bu
lunduğu yerlerden biridir. Bu kasabada 
daha çokjakarlı bez dokuyan tezgahlar 
vardır. Kaynaklarda Tekekarahisar'ı ya da 
Karahisarıadalya olarak geçen, Yaküt el
Hamevl'nin Antalya yerine yanlışlıkla An
takya civarında gösterdiği Karahisar gü
nümüzde mevcut değildir. 
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~ METiN TUNCEL 

1 
KARAHiSAR MEVLEVİHANESİ 1 

XIV. yüzyılda Afyon' da kurulan, 
Divane Mehmed Çelebi'nin 

(ö. 951/1544'ten sonra) 
medfun bulunduğu mevlevihane. 

L ~ 

Afyon il merkezinde Karahisar'ın ete
ğinde Sivritepe'ye çıkan dikyamacın baş
langıcında, bugünkü Zaviyesultan mahal
lesinde kuzeyden güneye meyilli olarak 
inen yaklaşık 5000 m2 'lik bir arsa üzerin
de bulunmaktadır. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'den sonra adeta ikinci pir olarak ka
bul edilen Divane Mehmed Çelebi burada 
medfun olduğundan Mevlevller'ce Konya 
Mevlana Dergahı'ndan sonra en önem
li Mevlevl Asitanesi olarak kabul edilen 
mevlevlhane bugün Mevlevl Camii veya 
Türbe Camii olarak bilinmektedir. 

Mevlevlhanenin ne zaman. kim tarafın
dan ve kimin adına yaptırıldığı. planının 
ne şekiller aldığı kesin olarak bilinmemek
tedir. Mevlevlliğin Afyonkarahisar'la iliş
kisinin daha Mevlana Celaleddin-i RQm'i 
zamanında başladığı, Sultan Veled'in bir 
süre burada kaldığı ve kızı Mutahhara Ha
tun'u 1276 yılında Germiyanlı Savcı Bey'in 
oğlu Umur Bey'le evlendirdiği, aynı za
manda ilk M evievi tekkesinin nüvesini 
kurma girişiminde bulunduğu bilinmek
le birlikte bu girişimin nasıl sonuçlandığı 
konusunda yeterli bilgi yoktur. Arif Çele
bi Afyon'da misafir kaldığında ev sahibi 

Sahiboğlu Ahmed Bey'in bağışladığı ar
saya 1316'da ahşap bir dergah yapılmış . 

aynı yıl Mutahhara Hatun'un oğlu Germi
yanoğlu Yakub Bey dergah fakirlerinin 
geçinmesi için dayısı Arif Çelebi'ye Büyük
kaleciK Küçükkalecik ve Ortakalecik köy
leriyle Kışlacık, Deper (Ataköy), Kozluca, 
Çukurköy gibi yerleri m evievihaneye vak
fetmiştir. Yıldırım Bayezid 1392'de Yakub 
Bey'in kaybolan 1 316 tarihli vakfiyesinin 
yenilenmesini emretmiştir. ll. Yakub Bey 
ise 1 422 tarihli vakfiyesinde mevlevlha
neye Atanos. Ağaçayı, Sarıcaova, Gezler 
gibi beş köy daha vakfetmiştir. Mevlevl
hane çeşitli bağış ve vakfedilen mülklerle 
çok zengin geliriere sahip olmuştur. 

Kuruluşundan Mutahhara Hatun'un 
tarunu Germiyanoğlu Balı Mehmed Çe
lebi'ye (AbapOş-i Veli) kadar (ö. 890/1 485) 
on altı kişi dergahta postnişinlikyapmış
tır. Mevlana soyundan ilk postnişin olan 
AbapQş-i Veli'nin yerine oğlu Divan e Meh
med Çelebi geçmiştir. Divane Mehmed 
Çelebi'nin kızı Destlna Hatun ve Küçük 
Arif Çelebi'nin kızı Güneş Hatun. küçük 
yaşta olan oğullarına vekaleten dergah 
postnişinlik görevini üstlenmişlerdir. Di
vane Mehmed Çelebi başta olmak üze
re Mevlevlliğin birçok seçkin siması bes
tekar KQçek Mustafa Dede, Gülşen-i Es
rar'ın yazarı Muğla Mevlevlhanesi post
nişini ibrahim Şahidi bu dergahta yetiş
mişler ve burada defnedilmişlerdir. 

Dest'ina Hatun (ı 560 civa rı) ve Güneş 
Hatun'un (ı 683 civa rı) postnişinlik dö
nemlerinde dergah büyük bir yangın ge
çirmişse de kendi imkanlarıyla onarılmış
tır. Zlver Paşa'nın türbe kapısına hakko
lunmak üzere yazdığı kasideden ( BA, Cev
det- Evkaf. nr. I 3574) Sultan Abdülme-

Karahisar Mevlevihanesi 


