
AKKOYUNLULAR 

tır. Hasan Bey'in kanunnamesi Akko
yunlu Türkmen Devleti'nin İslam mali 
hukuk tarihine yaptığı önemli bir katkı
dır. i. Hakkı Uzunçarşılı kırk iki yıl önce 
yazmış olduğu Osmanlı Devleti Teşki
Jatına Medhal (ı 939) adlı eserinde, el
deki malzemenin verdiği imkan nisbe
tinde her iki Türkmen devletinin teş

kilatları üzerinde güzel bilgiler vermiş
tir. Buna M. Halil Yınanç'ın Akkoyunlular 
maddesindeki bilgiler de ilave edilmeli
dir (İA, ı. 263-267). Minorsky'nin Türk
men devletlerinin teşkilatları ile ilgili in
celemeleri de mühim bir değer taşır. 
Her iki Türkmen devletinin idari ve mali 
teşkilatma dair daha birçok araştırma 
meydana getirilmiştir. Ancak yapılmış 
olan bütün bu tetkiklerden de fayda
lanılarak bu devletlerin teşkilatlarının 

ayrıca ele alınıp incelenmesi gerekmek
tedir. 

Akkoyunlular devrindeki kültür haya
tı hiç incelenmemiştir. Akkoyunlu hane
danı mensupları ile büyük beyler çok 
kısa süren zamanlarında gerek Türki
ye'de gerekse iran'da cami, medrese, 
kervansaray. hastahane, türbe ve saray 
gibi pek çok eser vücuda getirmişlerdi. 
Bu hususta Uzun Hasan Bey başta gel
mektedir. Gerçekten kaynaklarda Ha
san Bey'in cami. medrese. zaviye ve ker
vansaray olmak üzere birçok eser yap
tırdığı söylenir. Bunların çoğu günümüze 
kadar ulaşmamış ise bu sadece zama
nın değil, insanların da yaptıkları tahri
battan ileri gelmiştir. Bilhassa Safevf
ler. Tebriz 'de Akkoyunlular tarafından 
yaptırılmış olan içtimar eserlerin pek 
çoğunu şuurlu bir şekilde yıkmışlardı. 
1514 yılında Tebriz' e gelen Osmanlılar 
Uzun Hasan Bey'in camiini de harap bir 
halde bulmuşlardı. Yakub Bey'in Heşt
Bihişt adlı sarayını gören Venedikli bir 
tacir bu sarayın ihtişamına hayran kalıp 
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hakkında tafsilatlı bilgi vermiştir. Biz
zat Türkçe ve Farsça şiir söyleyen Ya
kub Bey'in çevresinde birçok şair top
lanmıştı. O Molla Camfi de çok seviyor 
ve ona sık sık maddi yardımda bulu
nuyordu. Yakub Bey devrinde onun hi
mayesi ile minyatür sanatı da büyük bir 
gelişme göstermişti. Öyle ki sanat ta
rihçileri bu minyatürleri inceleyip Türk
men minyatür mektebinden söz etmiş
ler ve bu mektebin Safevi minyatürleri 
üzerinde derin tesirler bıraktığını söyle
mişlerdir. 
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AKKÖPRÜ 

Eski Ankara-İstanbul yolunun başında 
Çubuk suyu üzerinde 

bir Selçuklu devri köprüsü. 

Arapça kitabesine göre 619 Rebfüla
hirinde ( 1222) Sultan ı. Alaeddin Keyku
bad tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde 
ikinci bir kitabe varsa da okunamamış-



tır. Ankara'yı diğer iliere bağlayan ker
van yolu üstünde olan Akköprü munta
zam yontutmuş andezit taşlarıyla yapıl
mış olup inşasında yer yer İlkçağ 'dan 
kalma üzerieri işlemeli veya yazılı , dev
şirme taşlar da kullanılmıştır. Sivri ke
merli yedi gözlü olan köprü 77 m. uzun
luğunda ve 7 m. genişliğindedir. Ortada
ki en yüksek ve büyük göz 1 O m. metre 
açıklığındadır. Diğer gözler her iki uca 
gittikçe alçalır ve ufalırlar. Birkaç defa 
tamir edildiğinden esas biçimi bozulan 
köprü, 1970'teki son tamirinde bir dere
ceye kadar eski görünüme döndürülme
ye çalışılmıştır. Akköprü, Selçuklu devri 
Türk köprü mimarisinin en güzel eser
ler inden biridir. 
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AKKUŞ, Hasan 
(1895 · 1972 ) 

İstanbul Nuruosmaniye Camii 
eski başimamlarından, 

son devrin tanınmış hil.fız ve 
kıraat alimi. 

Ankara ' nın Kızıteahamam ilçesine bağ
lı Beşkonak (Gürcü) köyünde doğdu . Ba
bası Osman Efendi, annesi Keziban Ha
nım'dır. Çalışmak maksadıyla İstanbul'a 
giden babası daha sonra oğlu Hasan'ı 
da yanına aldı ( 1899). Osman Efendi bir 
müddet Gazhane'de işçilik yaptıktan son
ra Sirkeci Emirler Mescidi'ne müezzin 
oldu. 

Hasan Akkuş'un çocukluğu İ stanbu l' un 
Sirkeci semtinde geçti. İlk dini bilgileri 
babasından aldı. İlk tahsilini de bugün 
IV. Vakıf Ham diye anılan büyük iş ha
nının yerindeki Hamidiye Mektebi'nde 
tamamladı. Daha sonra Eyüp Kızılmes
cid imam-hatibi Hafız Hüsnü Efendi'nin 
yanında hıfza başladı. Hafızlığı tamam
ladıktan sonra Ayasofya Merkez Rüş
diyesi'ne kaydoldu. 1913 yılında bura
dan mezun olunca, Darü'l-hilafeti'I-aliy
ye medreselerinden Ayasofya Medrese
si'ne girdi. Aynı yıl Çemberlitaş Dizdari
ye Camii'ne müezzin-kayyım olarak ta
yin edildi. Öğrencilikle cami görevini bir
likte yürütürken 191 S yılında silah altı-

na alındı ve iki aylık kısa bir eğitimden 
sonra Yemen cephesine gönderildi. Bu
rada Birinci Fırka 'ya bağlı istihkam bölü
ğü ihtiyat zabit vekili olarak görev yaptı. 
Bir ara İngilizler ' e esir düştü . Çiteli bir 
esaret hayatından sonra 1918'de hürri
yetine kavuştu . İstanbul'a dönünce Diz
dariye Camii'ndeki görevine yeniden baş
ladı. 

Bundan sonra kendisini Kur'an öğre
nimine verdi. Tabak Yunus Camii ima
mı Reisülkurra Hacı Hasan Efendi'den 
kıraat-ı seb'a • ve aşere• dersleri aldı. 
1923'te Galata Arap Camii imam-hatip
liğine , 1926'da Nuruosmaniye Camii ha
tipliğine , sonra da ikinci imam- hatipli
ğine tayin edildi. Bu sırada evlendi ve 
bu evlilikten üç çocuğu oldu. Bir t araf
tan N uruosmaniye Camii başimam- ha
tibi Akreboğlu Hafız Osman Efendi'den 
takrib • dersleri alırken bir taraftan da 
aynı camiin kayyımhanesinde Kur'an 
okuttu. Tanınmış hafızlardan Ayasofya 
Camii imam-hatibi İdris Okur'la bir likte 
Ayasofya dersiamlarından Ama Hafız 
Halil Efendi'den ders aldı. 1934'te 30 li
ra maaşla İstanbul ikinci hafız muallim
liğine ve 1936'da da Nuruosmaniye Ca
mii başimam-hatipliğine tayin edildi. 

1940 yılında Il. Dünya Savaşı sebebiy
le ikinci defa askere alınarak şark cep
hesine gönderildi. Bir yıl kadar Diyarba
kı r' da ihtiyat zabiti olarak görev yaptı. 
Terhisden sonra eski vazifesine döndü. 
Bu arada, Kur'an öğretimi için müstakil 
bir dershane ve öğrenci yurdu açma ge
reğine inanarak teşebbüse geçti. Pek çok 
güçlükle karşılaştı. Sonunda Nuruosma
niye Külliyesi içinde bulunan ve o zama
na kadar depo olarak kullanılan müte
velli odasını (bugün HasanAkkuş Dersha
nesil dershane, daha sonra da harap 
vaziyette bulunan on iki adalı medrese
yi yurt olarak kendi adına Vakıfla r İda
resi'nden kira lamayı başardı. Böylece 
1940-1950 yıllarında ilk yatılı Kur'an 
kursu modelini gerçekleştirmiş oldu. 

Hasan 
Akkuş 

AKL -ı SELIM 

Kur' an - ı Kerim'e hizmeti ve güzel oku
yuşu ile meşhur hafızlar arasında yer 
alan Hasan Akkuş, 1950-1960 yılla rı ara
sında da imam-hatiplik ve Kur'an mual
limliği görevlerini birlikte yürüttü. Bu 
arada birkaç defa hacca gitti. 1960'ta 
iki görevin birlikte yürütülmesi uygu
lamasına son verilince imamlığı tercih 
ederek 1926 yılından beri sürdürdüğü 
fiilf Kur'an hocalığını bıra ktı. Bir ara İs
tanbul Haderne-i Hayrat Cemiyeti baş 

kanlığı da yaptı. 4 Eylül 1970'te Nuru
osmaniye Camii başimam-hatipliğinden 
kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 8 Ocak 
1972'de vefat etti. Namazı, uzun süre 
hizmet verdiği Nuruosmaniye Camii 'nde 
kalabalık bir cemaatin i şti rakiyle Beya
zıt Camii başimam-hatibi Hafız Abdur
rahman Gürses tarafında n kıldınldı ve 
Levent Zincirlikuyu'daki aile kabristanı 

na defnedildi. 

Pek çok hafız yetiştirmiş ve birçok 
hayırlı faaliyete önderlik etmiş olan Ha
san Akkuş şakacı bir tabiata sahipti. 
Spora ve özellikle güreşe ilgi duymuş. 

gençliğinde çeşitli spor faaliyetlerine ka
tılmıştı. 
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Hüküm ve kararlarında 
doğruyu yanlıştan, 

L 
iyiyi kötüden ayıran akıl, sağ duyu. 

_j 

Her insanda az veya çok duyarlık. ha
fıza ve hayal gücü gibi akl-ı seiTm de var
dır. Descartes, " doğruyu yanlıştan ayır

ma gücü" diye tarif ettiği akl- ı selimi (le 
bon sens) akıl ile aynı kabul eder ve bu
nun bütün insanlarda eşit olduğunu söy
ler. Buna göre akl - ı seiTmin Kur'an'da 
(bk er-Rüm 30 / 301 ve hadislerde geçen 
fıtrat ile yakın alakası olduğu söylene
bilir. Müfessirler fıtratı genellikle, "bü
tün insanların yaratılışında bulunan hak 
dini ve onun mesajlarını kabul etmeye 
müsait olan kabiliyet" şeklinde yorum
lamışlardır. Hz. Peygamber de, "Her ço
cuk fıtrat üzere doğar; sonra ebeveyni 
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