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AHMET KARAHiSARi 
(AFYON KARAHiSARLI 

AHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ) 

Türk Hat Sanatının önde gelen şahsiyetlerinden olan 
Ahmed Karahisari'nin (1469?-1556) doğum tarihi ve 
hayatı hakkında kesin bilgimiz yoktur. Sanat hayatı
na, padişah Il. Bayezid (1481-1512) devrinde başlamış 
ve I. Selim (ı 5 ı 2- ı 520) ve Kanuni Sultan Süleyman 
(1520-1566) devirlerinde yazı sanatının zirvesine çık
mıştır. 

Ahmed Karahisari'nin hayatını nasıl kazandığını bil
miyoruz. Il. Bayezid devrinden itibaren dikiş yerleri 
belli olmayan gömlek dikmekte şöhret kazandığına gö
re, önceleri bu sanatla meşgul olduğu söylenebilir. Son 
derece titiz ve temiz olan Karahisari'nin diktiği bir göb
leği ? ·yıl giydikten sonra, bir fakire vermesine rağmen 
hiç eskimemiş görünmesi, Il. Bayezid tarafından du
yulmuş ve emri üzerine, diktiği gömleğin dikiş yerle
rini terziler bir araya gelip araınışlarsa da 
bulamamışlardır. (!).Bütün bunlar, Karahisari'nin ya
zıdaki sanat anlayışını göstermesi bakımından önem
lidir. 

Ahmet Karahisari'nin İstanbul'a ne zaman geldiği
~i ve yazıyı ilk olarak kimden öğrendiğini bilmiyoruz. 
Ilk hocasının Yahya Sofi olduğu söylenirse de (2).eser
lerine attığı imzalarda onun adını kullanmaması ve 
Escdullah-ı Kirmani'den bahsetmesi göz önüne alınır
sa, esas hocasının Escdullah-ı Kirmani olduğu ortaya 
çıkar. Ahmed Karahisari'nin yazıy1 Escdullah-ı Kir-

Resim 1: . 
Meşk Murakka·ı {Afyon Müzesi el yazması_ 6.Y.1) 
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mani'nin İstanbul'da bulunduğu esnada öğrenmiş ol
duğunu kabul edebiliriz. 

Münzevi bir hayattan hoşlanan hattatın, evlenip ev
lenmediğini de bilmemekteyiz. Kendisi kadar başarılı 
bir hattat olan kölesi Hasan'ı manevi evlat edinınesi 
ve onu varisi olarak görmesi, evlenmemiş olduğu ihti
malini hatıra getirir. Daha sonraları Karahisari'nin 
Halvetiye tarikatı Şeyhi olan Cemal Halife ile olan ar
kadaşlığını görmekteyiz. 

Sanata ve ilme karşı büyük önem veren Karahisari, 
sadece hat sanatı ile yetinmeyerek iyi Arapça, Farsça 
da öğrenerek ilim ve Edebiyada uğraşrruş hatta, Türkçe 
şiirler bile yazmıştır. Örneğin: 

"Ey hüsnü-hatla feleğe baş yetiştiren 
Bilkim vücudüm ayağın altında haktır. 
Ger erişirse sana bu taze hututumuz 
anlara dil uzatma sakın zehirn§kdir. 
Hem hat başka başka bahirdir deniz gibi 
Kim satır mevc ve nokta ana ürrü p§kdir." 

kıt'ası onun nazım yazmaktaki üstünlüğünün yanısı
ra yazı ve çeşitleri konusundaki düşüncelerini göster
mesi bakımından dikkat çekicidir. (3). 

~esim 2: 
Meşk Murakka·ı (Afyon Müzesi el yazması- 6. Y.6) 
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Resim 3: 
Meşk Murakka-ı (Afyon Müzesi el yazması 6.Y.8) 

Hat Sanatında büyük yeri olan Karallısarı yazıfa
rıyla bir mcktep kurucusu olarak kabul edilir. Bu rnek
tcbin kurulması, hocası Escd ull a h- ı Kirma ni 
tarafından gerçekleşmişti. 

Yiiküt-ı Mustasımi ile gelişen yazıda ortaya çıkan 
estetik anlayışı, hattatlar tarafından ideal bir yol ola
rak kabul ~?itmiş ve bu anlayış İran ve Anadolu'ya 
yayılmıştı. Iran'da yetişen hattatlar " Yakut Mektcbi'
'ni devam ettirdiler. Bundan dolayı, Kirmanlı olan Esc
dullah'da " Yakut" yolunda idi. Ahmed Karahisari 
Esedullah'ın talebesi olması nedeniyle Anadolu'da 
" Yak ut" Ekolünü devam ettirdi. Hatta hat sanatın
da çok i"teri giderek, Yakut'u unutturdu. Yakut'un 
koyduğu hat kaidelerini göz önüne alarak, İslam ya
zısının altı çeşidini daha usta bir şekilde yazmıştır. Ya
kut 'un hat sanatına getirdiği dinamizmden daha ileri 
bir dinamizm getirmiştir. Karahisari Yakut'u hat sa
natında taklit etmekle kalmayarak, onu geçmeye mu
vaffak olmuştur. 

Şeyh Hamdullah'ın kurmuş olduğu klasik mektep
ten ayrılmış olmasına rağmen, üstün sanatıyla XVI. 
asır Anadolusunun yedi bü) ıık hattatı arasında beşinci 
olarak"zikredilmektedir. Onu övmek maksadıyla aşa
ğıdaki satırlar söylenmiştir: 

"Hatt-ı Hüb içre beyaza çıkarup kendözini 
Yazının Karahisar/'dir ağartan yüzini" 
(Güzel yazı içinde kendisini beyaza çıkarıp 
Yazının yüzünü ağartan Karahisar/'dir (4i 

Karahisar/'nin ce/i yazıdaki tesiri, Mustafa Rakım'a 
kadar devam etmekle beraber sülüs ve nesi h yazıların
daki üslübu, şeyhin yaptığı yenilikler karşısında benim
senmeyerek, kısa bir zamanda cafebeleri tarafından 
terk edilmiştir. (5) 

Ahmet Karahisar/'nin bırakuğı eserler içinde en 
önemlisi, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dai
resi için (H.S.No.5), Kanuni Sultan Süleyman adına 
yazdın/an büyük boydaki !Uır'an-ı Kerim 'dir. Topkapı 
Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmekte olan bu Kur'
an 'ın her sayfası üç satır kalın reyhani, diğer satırları 
nesih yazı ile yazılmıştır. Eserin başında ve sonunda 
gayet güzel tezhip/i sayfaları vardır. Aynı zamanda her 
sayfasında değişik desen ve renkte dörder adet ilitın 

yaldızla süsleme nıeı•cutcur. Bu Kur'iinın cildi de "sil
me :ı /tın şemse" kabartma deri olarak yapılmıştır. 

Siilcym:ıniyc C.ımiinin kubbc yazısı !\·!imar Sinan'
ın Sebilı·eTürbe kicabesi, Piyale Paşa Camii'nde (Se
liimün Alcyküm Tıbcüm) ayeti, kendi mezareaşının 
yazısı bilinen eserleri arasındadır. 

Türk İsllim Eserleri Müzesi'nde teşhir edilmekte 
olan, biiyiik boydaki En'am'ı da (T. 1443) çok meş
hurdur. Her sayfasında türiii yazı çeşitleriyle yazılmış 
ayrı kompozisyonlar vardır. Bu En 'amın ilk sayfasın
daki Besme/esi çok meş/ıurdur. Bu Besme/e kendine 
has bir karakter taşır. Biiliin özelliği kalemi hiç kal
dırmadan ı•c bazı harfleri stilize edilerek yazılmış o/
masırıdadır. Aym En 'anıda bulunan gene kalemi lı iç 
kaldırmadan yazılmış bir Besme/esinde de harfleri şa
şılacak bir şekilde iscife koymuş ve Besmelenin üstü
ne ilaı'e ettiği kalem lıarekeciyle Besmeleyi adeta 
bayraklaşcırmışur. (6). 

Karahisari yazdığı yazıların bazılarını altm/a yaza
rak.dalıa sonra bunların kenarlarını siyah mürekkep
le çevreiemiş ı•e bazende yazının içine süsler yapmıştır. 
Bütün bunlar Ahmed Karahisari'nin yenilik arayan ya
raucı kabiliyere sahip olduğunu gösteriyor. Yazıları
nın etrafını siyah mürekkeple çevirmiş olması, onun 
tezhip ile de uğraşlığını ortaya koymaktadır. 

Ahmed Karahisari eserlerine " Seyyid Es:ıdull:ıh 
Kirmiini " talebesi şeklinde imza almaktadır. Ayrıca 
her yazdığı varağın ardından birkaç rekat Nafile na
macı kılmayı adet edindiğini öğrenmekteyiz. (7). 

Resim 4: 

Meşk Murakka-ı (Afyon Müzesi el yazması-6 Y.9-10) 
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Resim 5: Meşk Murakka-ı (Afyon Müzesi el yazmas:. 6 Y.14) 

Resim 6: M eş k Murakka- ı (Afyon Müzesi el yazması - 6 Y .15) 

Şcmsii'l H at (Hat giincşi) olarak şölırec bulan Ka
rahisari 1556 carilıinde, doksan yaşında iken vefac et
miş ve Süt/üce'de C:ıferfibfid Tckkcsi'ne gömülmüşcür. 

Ahmed karalıisari'nin Afyon Müzesi'nde, 0,20 x 
0,28 cm. ebadında, H.941/M.l534 tarihli, sekiz yap
raktan oluşan Murakkası vardır. (8). 

Bu M urak ka hatcat Yakup tarafıııdan Ac Pazarı Ca
mii'nde Mir Ahmer Efendi'nin Vakfı olan kücüplıa
neye konmuştur. (H. Il97/M.1782) 

KISA ~ KISA 

El.6 Em·nmer numarasuıda kayıc/ı olan Murakka-
11111 15. yaprağında sanarçının imzası bulunmaktadır. 
İmzanın yanında H.941 rarihi okunmakcadır. 

ı\furakka'mn içine meşkler yazılmıştır. Bu meşkle
rin yazımmda siyah mürekkep kullamlmışllr. Sadece 
I. yapraktakİ meşkin bazı harfleri alışılmışlll dışmda 
alun ilc yazılmışfir. Yazıların ecrali yine altın cetvel 
ilc çc\-rilmişcir. 

!\lımcd Karalıisiiri'nin Mckcebi, Alımed Karalıisa
ri n.> calcbeleriyle (İbrahim el-Hüsnü (Haseni), EI Kii
cib (Ölümü: 1599), Mulıyiddin Halife (Ölümü: 1575, 
Den:iş Melımec (Ölüm ii J 592), Hasan Çelebi (Ölümü: 
1593'ccıı sonra), Fcrlıac Paşa (Ölümü: 1574), Süley
man ci-Hictizi, Yusuf Demirci Kulu) cafebelerinin ye
tiştirdiği kimselerden sonra tamamen orcadan kalkmış 
l"t' yerini Şey/ı Hamdullah Mektcbine terket miştir. (9). 
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BiR SELÇUKLU BAŞI 
Anadolu Selçuklu atabeglerinden Celaleddin Kara

tay'ın 1240/41 yılında tamamlanan, Kayseri-Eski Ma
latya yolu üzerindeki ham, figürlü süslemeleri ile 
tanınmaktadl(. Avlu portalindeki insan ve hayvan ka
bartmalao, 'türbe eyvanı üzerindeki takvim hayvanfao 
ve giriş eyvanmın kemerini çevreleyen ejder 8aşlı dü
ğümlü silmenin yanı Sl(a, giriş cephesinde de dört adet 
figürlü çörten yer almaktadtr. Bu çörtenlerden üç ta
nesi kanatlt aslan şeklindedir ve biri han m avlusunda, 
yerde durmaktadtr. 

Cephedeki dördüncü çörten ise. Selçuklu sanatın
da benzerine rastlamadtğımız bir örnektir. Çörtenin ön 
cephesinde, kaftanı ve şalvao ile tipik Türk giysi/eo !çm
de bir insan figürü çömelmiş olarak betimlenmiştir. 

Karatay Han 'in insan figürlü bu çörteni, yayınfaon
da başt kmk olarak tamtılmaktadır. Kmk olan bu baş, 
u_z':''! ytllar bir köylünün elinde iken. han m vakıf görev
lısmm çabalanyla_yerine getirilmiştir. Boyun yerinden 
kmlrn_tş olan bu_ b~şta, duyu organlan dışmda hiçbir ay
rmtı tşlenmemtşttr. Arkada, çörtenin üstündeki su ka
na/mm bir parçast kalmtştır. Dileğimiz, bu Selçuklu 
başmm çörten üzerindeki yerine zaman geçirilmeden 
yerleştirilmesidir. 

ŞEBNEM AKALIN 


