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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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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-
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cid'in 1844 yılında dergahı tamir ettirdi
ği an l aşılmaktadır. XIX. yüzyıla ait iki re
sim dergahın bu dönemindeki mimarisi
nin ipuçlarını vermektedir. Fransız sey
yahı Charles Texier'in kitabında yer alan 
"Karahisar'ın Görünüşü" isimli gravürde 
mevlev'ihanenin bir ahşap binalar toplu
luğu halinde olduğu görülmektedir. Res
sam Hüsnü Yusuf Bey'in "Afyonkarahi
sar'da Sultan Mehmed Sema! Hazretle
rinin Huzuru" adlı çiziminde ise Sultan 
Abülmecid'in 1844'te tamir ettirdiği ah
şap türbe-semahane- mescid içten gö
rülmektedir. Burada tahta döşemeli, ah
şap korkulukla çevrilmiş bir sema mey
danının doğusunda, ön planda sandukalı 
bir türbe kısmıyla onun arkasında ikinci 
katlı bir mahfi! kısmı. güneyinde kıble 
duvarının ortasında iki pencere arasında 
bir mihrap. sağında bir minber 'le solun
da devam eden sandukalı tür be kısmı yer 
almaktadır. Türbe kısmının üzerine uza
nan yarısı kafesle örtülmüş kadın ve yarı
sı korkulukla kapatılmış beyzl çıkmalı er
kek züwar mahfillerinin altında ön sıra 
sikkeli başlıklı sandukalarının ortasında 
Divan e Mehmed Çelebi'ye ait büyük san
duka dikkati çekmektedir. Oldukça süslü 
mekan avize ve kandillerle donatılmıştır. 
Semahane-türbenin en hakim unsuru. 
sema meydanıyla doğusundaki türbe kıs
mını örten beyzl göbekli büyük bağdadl 
kubbedir. Kırma bir çatının altında giz
lenmiş yalancı kubbe, doğudaki kadın 
mahfilinin sütunlarıyla güneydeki sema 
meydanını mescidden ayıran iki sütuna 
taşıtılmış. panolarla dilimlenmiş kubbe 
içi nebat! motifli kalem işleriyle süslen
miştir. Kubbe eteği ile düz tavan köşele
rindeki küçük konsol detaylarıyla çeyrek 
ışınil güneş motifleri, kıble duvarındaki 
dikdörtgen alt sıra pencerelerin üzerin
deki dikine beyzl tepe pencereleriyle mi h-

raptaki boyalı perde motifi, ll. Mahmud 
ve Abdülmecid döneminde revaçta olan 
belirgin mimari özelliklerindendiL Bu re
simlerden. mevlevlhanenin 1908 yenilen
mesine kadar ahşap olarak inşa edildiği 
ve XIX. yüzyıldaki türbe-semahane- ca
mi ve doğusundaki iki katlı şerbethane
mahfil kısımlarının plan ve yerleşiminin 
bugünküne benzediği anlaşılmaktadır. 

187 4'te yanan dergahı postnişin Meh
med Raşid Çelebi kendi parasıyla tamir 
ettirmiştir. Dergah. 1902'de Celaleddin 
Çelebi'nin şeyhliği sırasında Karahisar'ı 
perişan eden büyük yangında 1318 bina 
ile beraber yine yanmış. bu yangını Af
yonlu şair Vehbi Çizmecioğlu "Yangın Des
tanı" adlı şiirinde anlatmıştır. ll. Abdül
hamid'in emriyle 1905'te yeniden kagir 
ve çok kubbeli olarak yapılan dergahın in
şas ı 1908'de tamamlanmıştır. İnşaat sü
rerken Hacı Nasuh Camii dergah olarak 
kullanılmıştır. Arşiv belgelerinden (BA, 
irade-Evkaf ll B. 1323 H.; BA, irade-Ev
kaf 20 B. 1325 H ), mevlevlhanenin inşası 
için keşif bedeline göre 600.000 kuruş 
keşif bedelinin üçte ikisinin evkaf ve ma
liye hazinesinden, üçte birinin postnişin 
tarafından karşılanacağı, inşaat bitmek 
üzereyken yapılan mimari bir hata yü
zünden kubbelerde çökmeler görüldüğü. 
1907'de durumun yeni mühendis rapor 
ve keşifleriyle d üzeltilerek bir kısmını yi
ne şeyh efendinin karşılayacağı 1 07.209 
kuruş ilave masraf talebinde bulunul
duğu anlaşılmaktadır. Bu konuda Şura-yı 
Devlet. maliye, evkaf ve sadrazamlık ma
kamı arasında çeşitli yazışmalar yapılmış 

ve 1908 inşaat mevsiminde saraydan 
gönderilen Hacı Bey adlı mimarın neza
retinde kubbeler tamamlanmıştır. Bu 
onarım yıllarına ait iki resimde, Dalma
bahçe üslubu özelliklerini gösteren eski 
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şadırvanın su haznesi ve dergahın 1908 
tarihli resmi küşadı görülmektedir. 

Tekkeler kapatıldıktan sonra banda 
binası. Kur'an kursu ve müftülük binası 
olarak kullanılan mevlevlhanede 1962 yı
lında mimar Arif Turunç tarafından geniş 
çaplı onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kub
be kurşunları değiştirilmiş. ana kubbe 
onarılmış. son cemaat yeri duvarları kes
me taşla kapatılmış ve yıkılma tehlikesi 
gösteren minaresi sökülerek empire üs
lubunda yeniden inşa edilmiştir. Ana av
lusu yeniden döşenmiş. eski şadırvanın 
yerine üstü örtülü yenisi inşa edilmiş . 

matbah-ı şerifin yanına bir gasilhane ek
lenmiş. cümle kapısı önüne muntazam 
kademeli üç yönlü merdivenler konmuş. 
kapı üstü oluklu çinko sundurmayla ör
tülmüştür. Bugün Afyon'un önemli ca
milerinden biri ve ünlü bir ziyaretgahtır. 

Türbe kısmının önünde, yazma eser ve 
musiki aletleriyle Mevlevl kıyafetlerinin 
sergilendiği sabit vitrinler konmuştur. 

Dedegan hücrelerinin altındaki eski kö
mürlük ve kiler yerinde fakiriere günlük 
yemek dağıtılmaktadır. 

740 m 2 'lik yeri kaplayan türbe-sema
hane-cami 1 şerbethane 1 bacılar kısmını 
içeren ana bina. 25 x 25 m. kare planlı 
ana kısmın kuzeybatısına ilave edilen bir 
minare ile 17 x 7.4 m. dikdörtgen planlı. 
iki çapraz tonazla örtülü kapalı son ce
maat yerinden meydana gelmiştir. Kur
şun kaplı, çok kubbeli binanın kare planlı 
ana kısmının kuzeybatısı ( semahane -tür
be üstü) yüksek kasnakl ı. 14 m . çapında 
büyük bir kubbe; güney (kıb le ) tarafı 6,2 
m. çapında kasnaksız ve sivri tepeli üç 
alçak ku b be ve kuzeydoğu kısmı yine 6.2 
m. çapında ve aynı seviyede sekizgen kas
naklı, iki yuvarlak kubbe ile örtülüdür. 

Dış görünüşünde manzumenin en yük
sek seviyesinde bulunan ana ünite her 
yerden görülebilecekyükseklikte olup en 
hakim unsuru. silindirik kasnaklı büyük 
ana kubbesiyle üzerindeki bronz destarh 
M evievi sikkeli alemi ve empire üslübun
daki yivli tek şerefeli kesme taş minaresi
dir. Son cemaat yeri destar lı sikke alem li 
iki piramit çatıyla örtülmüştür. Binanın 
kalın dış duvarları yatay profilli silmelerle 
çıkintılı girintili yatay bantlarla örülmüş 
düzgün kesme taşla kaplanmıstır. Bu 
saçaklı cepheler tekrarlanan pilastrlarla 
arasındaki sağır yuvarlak kemerlerle bö
lünmüştür. Her kemerin altında kabart
ma hilal tepeli küçük bir yuvarlak pence
re ve onun altında alışılmamış taşkın ki
lit taşlı. çıkıntılı söveli ve demir parmak
lıklı dikdörtgen pencere açılmıştır. Sokak 
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cephelerinde seviye farkları ve yokuşun 
dikliği daha fazla hissedilebilmekte. en 
alt seviyedeki matbah-ı şerif köşesinden 
bakıtdığı zaman manzumenin yukarıya 
doğru kat kat yükselen taş yığın ı bir dağ 
intibaı vermektedir. 

Kapalı son cemaat yeri, üç yönde yer 
alan yüksek basık kemer li altı pencereyle 
aydınlatılır. Doğusundaki cümle kapısının 
üstünde. besmete-i şerif yazılı kabartma 
bir destarh Mevlevl sikke motifi görül
mektedir. Son cemaat yeri köşeleri rumi 
ve palmet motifli kalem işleriyle tezyin 
edilmiş, 7 x 7 m. ölçüsünde iki çapraz to
nozla örtülmüştür. Güney duvarında çift 
kanatlı ahşap türbe-semahane-cami 
cümle kapısı. demir parmaklı niyaz pen
ceresi. tepeliği taşkın silmeli ve kilit taşı 
sade bir mihrapla tepefiği ay şeklinde, kaş 
kemerli bir minare kapısı doğudan batı
ya doğru sıralanmaktadır. 

Harime girilince. tam karşıda yüksek 
ana ku b be ile örtülü 1 S x 1 S m. kare plan
lı semahane-türbe ve onun arkasında iki 
kubbe ile örtülü 1 S x 7 m. dikdörtgen 
planlı cami- tür be kısmı ile solda iki pen
cereyle aydınlatılmış 6,2 x 6,2 m. kare 
planlı. sağır nişli mihrabı olan tek kubbeli 
bir mekandan oluşan üç bölümlü bir me
kanla karşıtaşı !ır. Semahane-caminin do
ğu duvarı önünde, torna işi ahşap korku
lukla çevrilmiş türbe kısmında postnişin 
ve aile efradına ait on iki san d u ka yer alır. 
Yüksek bir ahşap kaide üzerinde bulunan 
Sultan Divane Mehmed Çelebi'nin büyük 
sandukası. babaları Mevlevl sikkesi şek
linde pirinç bir parmaklıkla tecrit edilmiş
tir. Bu parmaklık ve sanduka üzerindeki 
sırma işlemeli M evievi destarh sikkeli ye
şil puşldeyi 1912'de Sultan Mehmed Re-
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şad göndermiştir. Ana kubbenin altına 
gelen kare planlı sema meydan ı ünitenin 
zemininden 2S cm. düşük olup dört ta
rafı torna işi ahşap korkulukla çevrilmiş
tir. Korkuluk babaları boyanmış Mevlevl 
destartı sikke şeklindedir. Minare merdi
veninden ayrılan bir ara kapıyla geçilen 
asma ahşap mutrip mahfili ve altındaki 
sema meydanı korkuluğunun üstüne ya
pışık. post makamını gösteren yeşil boya
lı üçgen tahtası semahanenin kuzeybatı 
köşesinde yer alır. 

Semahane-cami yuvarlak tepelikli. ba
sık kemerli. yedi yüksek pencere ile ana 
kubbenin kasnağındaki on altı pencerey
le aydınlatılır. Duvarlardan ana kubbeye 
dört köşe trompuyla ve dört sağır ke
merle geçilir. Semahane yan mekaniara 
yüksek kemerlerle açılır. Ancak kıble ta
rafına açılan 14 m. çapındaki kalın ayaklı 
büyük sepet kulpu gibi kemerin, kıble 
tarafında 1.2 m. kalınlıkta ve 6 m . çapın
da iki kubbe arasında sivrittiimiş gibi bir 
yarım kemerin üzerine bindirilmesi alı
şılmamış ilginç bir inşa tekniğidir. Bu ke
merlerin içieri ve üzengi taşları mermer 
taklidi şeklinde boyanmıştır. 

Caminin mermer mihrabının geniş kaş 
kemerli. üç kenarlı sade nişi iki sütunçe 
ve sade bir bordürle çevrilmiş ve köşelik
lerdeki gülçelerle üzerindeki kitabeyi taç
landıran lotus motifli tepelik tipik iri ru
mi kabartmatarla bezenmiştir. Sade mer
mer minberin soğan şeklindeki kubbesi. 
sivri kemerleriyle iri rumi kabartmaları 
bu üslubun diğer belirtileridiL Ana kub
be göbeğinin ortasında. rumi dolgu! u bir 
çerçeve içinde üç daire ile çevrilmiş yeşil 
bir zemin üzerinde sarı sülüs hatta As
hab-ı Kehf'in isimleri yazılı bir bezerne 
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yer alır. Bu göbekten kasnaktaki on altı 
pencerenin salbekli rumi dolgulu tepelik
lerine doğru uçları palmet şeklinde sal
bekiL rumi dolgu! u sekiz şemse s üsteme
si sarkar ve kasnak pencerelerinin araları 
yine palmet şeklinde salbeklerle taçla
nan naturalist bitkisel motifler bulunur. 
Ashab-ı Kehf hattı ile mihrap ve minbe
rin ayetleri Mevlevl hattat Sursalı Meh
med Raşid Dede'ye aittir. Ana ünitenin iç . 
tezyinatında Abdülaziz dönemindeki ek
lektik ve birinci ulusal mimarlık(neo-kla

sik) üs!Gpları arasındaki geçiş dönemine 
ait bir üslüp gözlenmektedir. 

Ana ünitenin planı. erken dönem tek
ke mimarisinin zaviyeli (tabhaneli) camile
rine benzemektedir. Ancak buradaki üni
tenin tamamıyla önceden tasarlanmış bir 
zaviyel i -cami olmaktan ziyade zaman 
içinde yapılan ilave ve tadilatlarla orga
nik bir şekil aldığı ve 1902'ye kadar ah
şap olduğu dikkate alınmalıdır. Son şekil 
1908'de bitiriten onarımın sonucunda 
meydana gelmiş ve Abdülaziz dönemin
deki eklektik ve birinci ulusal mimarlık 
üslupları arasındaki geçiş dönemine ait 
bir tekke yapısı ortaya çıkmıştır. inşaatta 
çalışan İzmirli Andan Usta'nın taş işçiliği 
her tarafta görülmektedir. Son cemaat 
yeri inşaatın 1908'deki son aylarında ek
lenmiş veya kapatılmış olmalıdır. 

Karahisar Dergahı semahanesinin di
ğer mevlevlhanelerden önemli farkı. as
ma mutrip mahfilinin ve post makamı
nın mihraba karşı olmayışıdır. Kı b le yönü 

· mihrabın bulunduğu yerden 2so güneye 
doğru olması gerektiğinden buradaki 
mutrip mahfili ve post makam tahtası 
tam kıbleye ve Divane Mehmed Çelebi '
nin sandukasına karşı bulunmaktadır. 
Bunun sebebi, sema mukabelesinin sa
dece Mevlana Dergahı ve Karahisar Mev
levlhanesi'nde burada yatan pirterin (Mev
lana, Divane Mehmed Çelebi) huzurunda 
yapılmasıdır. Bundan dolayı post maka
mı bu iki dergahta mihrabın önüne değil 
plrin sandukasına karşı konmuş. mutrip 
de postun arkasında yer almıştır. istiva 
hattı ise pir makamı ile post arasında ka
bul edilmiştir. Bu durum. Karahisar Mev
levlhanesi'nin Divane Mehmed Çelebi do
layısıyla Mevlevller nezdinde sahip olduğu 
itibarı göstermektedir. 
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!il BARİHÜDA TANRlKORUR 

KARAHİSARISAHİB 

(bk. AFYONKARAHİSAR). 
_j 

ı . ~ ~ ı 
KARAHISARI, Ahmed Şemseddin 

(ö. 963/1556) 

Ekol sahibi Osmanlı hattatı. 
L _j 

875 (1470) yılından önce Afyonkarahi
sar'da doğdu. Soyu, yetişmesi ve öğrenim 
durumu hakkında yeterli bilgi yoktur. II. 
Bayezid devrinin ilk yıllarında ilim tahsili 
için istanbul'a gittiği ve hayatının sonu
na kadar istanbul'da kaldığı bilinmekte
dir. 

Karahisari aklam-ı sitteyi, Yakut ei
Musta'sıml ekolünün önde gelen temsil
cilerinden olup Fatih Sultan Mehmed za
manında bir grup sanatkarla beraber is
tanbul'a giderek yerleştiği tahmin edi
len iranlı hattat Esedi.ıllah-ı Kirmanl'den 
meşketti. Şeyh Hamdullah'tan yazı meş
ketmiş olan Halvetiyye şeyhlerinden Ce
maleddin ishak Karamani'ye intisap ede
rek tasawufi eğitimini tamamladıktan 
sonra hilafet aldı. Müstakimzade, onun 
ilk hat hocasının Fatih devri hattatların
dan Yahya SGfi olduğunu kaydederse de 
( Tuh{e, s. 94) bu bilgi tarih bakımından 
doğru değildir. Bununla birlikte yazılarını 

inceleyerek ondan faydalanmış olması 
mümkündür. Eserlerine koyduğu kete
belerde de daima Esedullah-ı Kirmanl'yi 
hacası olarak belirtmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman zamanından 
günümüze ulaşan Muharrem, Safer ve 
Reblülewel 952 ( 1545) tarihli saray ehl-i 
hiref maaş defterinden, Karahisarl'nin 
katipler bölüğü içinde altıncı sırada 14 ak
çe yevmiye ile görev yaptığı ve saray ehl-i 
hiref cemaati içinde yer aldığı aniaşılmak
ta (TSMA. nr. D 9706/4), ancak saraydaki 
bu göreve ne zaman başladığı bilinme
mektedir. 

Doksan yaşlarında vefat eden Karahi
sar!, Cemaleddin İshak Karamani'nin Süt
lüce'deki tekkesinin haziresine defnedil
di. Vefatma Hüdayl Mustafa Efendi, "Geç
ti h ayfa Karahisari-i pir" (963) ibaresini 
tarih düşürmüştür. Mezarının kitabe ya-

Ahmed 
Semseddin 

Karahisari'nin 
muhakkak 
ve revhani 

hatıa vazdıgı 

Mushaf-ı Şerif'in 

serlevhası 

(TSMK, 
Hırka-i 

Saadet, nr . 5} 

KARAHiSAR!, Ahmed Şemseddİn 

zısı sağlığında kendisi, ölüm tarihi ise ev
Iatlığı Hasan Çelebi tarafından yazılmış
tır. Kabrinin yeri bugün bilinmemektedir. 
Tezkirelerde Karahisarl'nin tasawuf ah
Iakının canlı bir örneğini teşkil ettiği, za
hidane, mütevazi ve sade bir hayat yaşa
dığı, şiir ve terzilikte de h üner sahibi bir 
sanatkar olduğu kaydedilmektedir. 

Aklam-ı sitte özellikle sülüs ve nesih 
yazılar, Şeyh Hamdullah mektebinde sa
tır nizarnı ve harf güzelliği bakımından 
Yakut üsiGbunu aşmış, Osmanlı zevkini 
ortaya koymuştu. Karahisari ise Yakut 
ei-Müsta'sıml üsiGbunu yeni bir yorumla 
canlandırmış, ayrıca cell ve müsenna ya
zılarda Fatih devri hattatlarından Yahya 
SGfi ve Ali b. Yahya SGfi'nin yazılarını ör
nek alarak harf bünyesinde ve kompozis
yonlarda daha güzel ahenge kavuşmuş, 
kendi adıyla anılan üsiGbu ortaya koy-
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