
yanlardan ibaretti (BA, TD, nr. 399. s. 311-
319; BA, TO, nr. 387, s. 70) XVI. yüzyıl 
ortalarında nüfusu 4000 -4500 civarın
da iken (BA, TD, nr. 415. s. 332-340) bu 
rakam 1 584'te 7000'e yükselmiştir; XIX. 
yüzyıl sonlarında ise 8500 civarında idi. 

1 501 yılında şehir halkından birer ha
nenin Karaman ve Yalvaç'tan, iki hane
nin Aksaray'dan. üç hanenin "Acem di
yarı"ndan geldiği. XVI. yüzyıl ortaların
da ise altı hanenin Konya'nın ova bölge
sini kendisine yurt edinen Atçeken (Esb
keşan) oymaklarına mensup olduğu an
laşılmaktadır. Şehirdeki hıristiyan nü
fus ise ayrı bir mahalle teşkil etmeyip 
Türkler'le aynı mahallelerde oturmak
taydı. Bunlardan Seydi Mahmud Hayran 
ve Ahi Yadigar Mescidi mahallelerinde 
oturan bir kısmı, Türkçe adlar taşımak
taydı. Aynı tarihte şehirde kırk. 1 525'te 
kırk bir, XVI. yüzyıl ortalarında ise kırk 
iki mahalle vardı. Bunlardan Medrese, 
İmaret, Nakkaş Mescidi. Ahi Celal Mes
cidi, Hacı Kuş Mescidi, Ahi Yadigar M es
cidi ve Seydi Mahmud Hayran (Zaviyesi) 
vb. mahalleler birer sosyal müessese et
rafında gelişmiştir. 

Şehirde Osmanlı öncesinde de olduk
ça hareketli bir ticari ve iktisadi hayat 
vardı. Bunda, ticari ve sınai fonksiyonu 
olan pek çok dükkanı ve işyerini elin
de bulunduran vakıfların büyük rolü ol
muştur. Şehrin bu gelişmesi. Osmanlı 

döneminde önemli bir ticaret yolu olan 
istanbul- Bağdat yolu üzerinde bulun
ması sebebiyle daha da arttı. Nitekim 
1 525'te şehirde en az elli altı dükkan 
ve on sekiz han ile bir bozahane, bir 
mumhane ve on bir değirmen vardı (BA, 
TD, nr. 387. s. 70) Bunun yanında eko
nomik faaliyetin ağırlığını zirai mahsul
ler teşkil etmekte idi. Civarda yetişen 
çeşitli meyveler yakındaki şehirlerle be
raber İstanbul'a da gönderiliyordu. Ak
şehir gölünde de balıkçılık yapılıyordu. 

Kanuni dönemine kadar idari statüsü 
hakkında açık bir bilgi bulunmayan Ak
şehir. 1525'ten itibaren Karaman eyaJe
tine bağlı bir sancak oldu. Bu tarihte 
sancağa bağlı olarak merkez kazadan 
başka İshaklu, Çimenili. Ilgın, selviran 
ve Aladağ kazaları bulunmaktaydı (BA. 
TD, nr. 387. s. 81, 84, 86, 92. 100) San
caklık statüsünü XVII ve XVIII. yüzyıl

larda da korudu. Cuinet, XIX. yüzyılın or
talarından itibaren Konya'nın bir kazası 
haline gelen Akşehir'in Doğanhisar ve 
Cihanbeyli adıyla iki nahiyesinin bulun
duğunu kaydeder. 

Aksehir'de Nasreddin Hoca Meydanı'ndan bir görünüş 

Günümüzdek.i Akşehir, Evliya Çelebi'
nin bu şehir için yaptığı tasvirlere uy
gun bir şekilde, meyve bahçelerinin ku
şattığı yeşillikler şeridi içinde yer alır. 

Afyon'u Konya'ya bağlayan işlek yol üze
rinde özellikle zirai ürünler bakımından 
canlı bir alım satım merkezidir. Sultan 
dağlarını 1700 m. yüksekliğindeki bir 
geçitle aşarak Göller yöresine giden yol, 
burada Afyon - Konya yolundan ayrılır. 

Ayrıca Haydarpaşa - Afyon - Konya de
miryolu üzerinde de istasyonu vardır. 

Şehrin nüfusu, 1 927'de yapılan Cumhu
riyet'in ilk sayımında 1 O.OOO'in altında 

idi. 1 950'de 13.000, 1 970'te 33.000 olan 
nüfus 1 985'te 45.320'ye ulaştı. 

Akşehir'de Selçuklu ve Osmanlı dö
nemlerinden kalma birçok tarihi eser 
vardır. 1525'te burada dört cami, kırk 

altı mescid, üç medrese, altı zaviye, ye
di çeşme ve altı hamam bulunuyordu 
(BA, TD, nr. 387. s. 70) Bu eserler arasın
da, XIII. yüzyılda Fahreddin Ali Sahib 
Ata tarafından bir külliye olarak inşa 

ettirilen Taşmedrese ve Mescidi, yine 
XIII. yüzyılda yaptırılan Altın Kalem Mes
cidi, aynı yüzyıla ait Seydi Mahmud Hay
ran Zaviyesi ve bugün Ulucami adıyla 

bilinen yine XIII. yüzyılda inşa edilmiş 

Sultan Alaeddin Minaresi Camii ile ll. 
Bayezid'in oğluna ait Sultan Abdullah 
Zaviyesi ve XVI. yüzyıl başlarında yapı
lan İmaret (Hasan Paşa) Camii en önem
lilerindendir. Ayrıca Nasreddin Hoca'nın 
türbesi de burada bulunmaktadır. 

Akşehir ilçesi, merkez bucağından 

başka Reis ve Tuzlukçu bucaklarına ay-
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rılmıştır. Yüzölçümü 1442 km 2 olan il
çenin sınırları içinde 1 985 sayımının so
nuçlarına göre 96.522 nüfus yaşamak
taydı. Nüfus yoğunluğu ise 67 idi. 
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AKŞEHİRLİ HASAN FEHMİ 

(bk. HASAN FEHMİ EFENDi). 

AKŞEMSEDDİN 

(ö. 863/1459) 

Fatih'in hocası, mutasavvıf, 
alim-tabip ve şair. 

Asıl adı Şemseddin Muhammed b. 
Hamza' dır. Ancak Akşemseddin veya kı
saca Akşeyh adıyla şöhret bulmuştur. 

792 ( 1390) yılında Şam'da doğdu. 'Ava-
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rifü '1- ma 'arif sahibi Şeyh Şe ha beddin 
Sühreverdi'nin (ö 632/ 1234) torunların
dan Şeyh Hamza'nın oğludur. Baba ta
rafından nesebi Hz. Ebu Bekir'e kadar 
uzanmaktadır. Yedi yaşlarında babasıy
la birlikte Anadolu'ya gelerek o zaman 
Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yer
leştiler (799/ 1396-97) Kur'an'ı ezberleyip 
kuwetli bir dini tahsil gördükten sonra 
Osmancık Medresesl'ne müderris oldu. 
Yine bu arada iyi bir tıp tahsili yaptığı 

da anlaşılmaktadır. Hayatı hakkında en 
geniş ve doğru bilgilerin yer aldığı Eni
si'nin Mendkıbndme'sine göre "ilm-i 
batın lezzeti dimağından gitmediği için", 
tahminen yirmi beş yaşlarında iken ken
disine bir mürşid aramak üzere Fars ve 
Maveraünnehir'e doğru yola çıktı; an
cak arzusunu gerçekleştiremeden geri 
döndü. Bazı tavsiyeler üzerine Hacı Bay
ram-ı Veli'ye intisap etmeyi düşündüy
se de vazgeçti ve şöhreti Anadolu'ya ka
dar yayılmış bulunan Zeynüddin ei-Ha
ITye intisap için Halep'e gitti. Fakat bir 
gece rüyasında, boynuna takılı bir zinci
rin Hacı Bayram'ın elinde olduğunu gö
rünce Ankara'ya döndü. Akşemseddin 
hakkında bugüne kadar en geniş araş
tırınayı yapmış bulunan A. İhsan Yurd, 
Akşemseddin'in Def 'u meta 'in adlı ese
rinde Zeynüddin ei-Hafı'ye açıkça tariz
de bulunduğuna dikkati çekerek tenkit 
ettiği bir kimseye intisap etmeyi düşün-

Akşemseddin ' in Milddetü'l·hayilt adlı eserinin ilk sayfası 
(TSMK, Hazine, nr. 552, vr. 1 b) 
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mesinin mümkün olamayacağını belirt
mekte ve onun doğrudan doğruya Hacı 

Bayram'a bağlandığını kaydetmektedir. 
İntisap tarihi belli olmayan Akşemsed
din sıkı bir riyazet ve mücahededen son
ra kendisini takdir eden şeyhinden kısa 
zamanda hilafet* aldı. Akşemseddin' in 
içinde çiteye girdiği hücre bugün de An
kara · Hacıbayram Camii bodrumunda 
mevcuttur ve şeyhin adıyla anılmakta
dır (bk. Ayverdi, IV, s. 893-894). Daha son
ra şeyhinin yanından ayrılarak Beypa
zarı 'na gitti, burada bir mescid ve de
ğirmen inşa ettirdi. Fakat halkın bü
yük rağbet gösterip etrafına toplanma
sı üzerine günümüzde Çorum'a bağlı 

olan iskitip kazasında Kösedağı civarın
daki Evlek köyüne çekildi. Bir süre son
ra buradan da ayrılarak Göynük'e yer
leşti ve orada da yine bir mescidle de
ğirmen yaptırdı. Bir yandan çocukları

nın, diğer yandan da dervişlerinin ta
tim ve terbiyeleriyle meşgul oldu; bu 
arada hacca gitti. Şeyhi Hacı Bayram-ı 
Veli'nin vefatından sonra onun yerine 
irşad makamına geçti (833 / 1429-30) 
Akşemseddin, şeyhi Hacı Bayram'ın 

ll. Murad'la münasebetlerinde hemen 
daima yanında olduğundan oğlu ll. Meh
med ile de tanışmış ve tahta çıktıktan 
sonra da onunla görüşmeye devam et
mişti. Tarihi kesin olarak bilinmemekle 
beraber İstanbul'un fethinden önce iki 
defa Fatih'in yanına Edirne'ye giden Ak-
şemseddin, ilkinde ll. Murad'ın kazaske-

Ensari'nin kabrini de Fatih'in i~teği üze
rine yine o keşfetti. Fatih tarafından ki
liseden çevrildikten sonra Fatih medre
seleri yapılıncaya kadar önce medrese 
olarak kullanılan Zeyrek Camii'nin gü
ney ihata duvarında pencere üstünde
ki bir kitabeden, Akşemseddin'in istan
bul'da bulunduğu yıllarda burada otur
duğu ve ders verdiği anlaşılmaktadır 

(bk. Ayverdi, lll , s. 537). Fetihten sonra 
padişahın tae ve tahtını terkedip bütü
nüyle şeyhe bağlanmak ve ondan tarikat 
ahkamını öğrenmek ist emesi üzerine 
Akşemseddin büyük bir dirayet göste
rerek Fatih'in bu arzusuna engel olma
ya çalıştı. Bunu başaramayacağını anla
yınca Gelibolu üzerinden Anadolu yaka
sına geçerek Göynük'e döndü. Sultanın. 
gönlünü almak üzere arkasından gön
derdiği hediyeleri geri çevirdiği gibi Göy
nük'te yaptırmak istediği cami ve tek
keyi de kabul etmeyerek sadece bir çeş
me yapılmasına razı oldu. 

Hayatının son yıllarını Göynük'te ge
çirdiği tahmin edilen Akşemseddin. Me
nakıbname'ye göre 863 Rebiülahirinin 
sonunda (Şubat 1459) burada vefat etti. 
Türbesi halen ziyaretgahtır. Halifelerin
den Abdürrahim Karahisari'nin 865'te 
( 1460-61) Mahmud Paşa adına kaleme 
aldığı Vahdetname'nin başında yer alan 

ri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi'yi, öbür Aksemseddin'in istanbu l kuşatması s ı rasında Fatih Sultan 

defasında da Fatih'in kızlarından birini Mehmed'e yazd ı ğ ı mektup (TSMA, m. 5584) 

tedavi ederek iyileştirmiş, Fatih'in kızı 

da kendisine Beypazarı'ndaki pirinç mez-
raalarını vermişti. Fatih 1453 yılı baha
rında istanbul'u muhasara etmek üzere 
ordusuyla Edirne'den yola çıkınca Ak
şemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin di
ğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce mü
ridleriyle ona katıldılar. Akşemseddin 

kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek 
padişahın gerekse ordunun manevi gü
cünün yükseltilmesine yardımcı oldu. 
Araştırmacılar, Akşemseddin'in bu sı

kıntılı anlarda zaferin yakın olduğu müj
desiili vererek sabredip gayret göster
mesi gerektiğine dair Fatih'e . yazdığı 

mektupların fethin kısa zamanda ger
çekleşmesinde büyük bir tesiri olduğu

nu belirtmektedirler (b k. in akık, s. 131 ). 
Fetihten sonra Ayasofya'da kılınan ilk 
cuma namazında hutbeyi Akşemseddin 
okuduğu gibi, İslam ordularının daha 
önceki kuşatmalarından birinde şehid 

düşmüş olan sahabeden Ebu Eyyub el-



Aksemseddin 'in sandukası 

bir beytine göre. Akşemseddin'in bu ta
rihten önce vefat etmiş olduğu açıkça 
anlaşıldığından, Menakıbname'deki ve
fat tarihinin doğruluğuna hükmedilebi
lir. Nitekim bugün türbe kapısı üzerinde 
bulunan inşa kitabesi de 863 Rebfülahi
rini göstermekte ve menakıbın verdi
ği bilgiyi doğrulamaktadır. E. Hakkı Ay
verdi'nin kitabedeki "rebiayn" kelimesi
ni "rebiülewel" ·olarak kabul etmesinin 
izahı zordur. Türbesi vefatından beş yıl 
kadar sonra yapılmış olup sandukası 

üzerindeki yazı da oğullarından Mehmed 
Sadullah'a aittir. Evlatlarından Mehmed 
Sadullah ve Nürullah da bu türbede yat
maktadır. 

Kaynaklarda aynı zamanda "tabib-i 
ebdan • olduğu. devrinin iyi bir hekimi 
sıfatıyla da şöhret kazandığı ve tıbba 
dair eserleri bulunduğu belirtilen Ak
şemseddin'in, tıp tarihinde ilk defa mik
rop meselesini ortaya atmak ve hasta
lıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sür
mekle, bu alanda kesin bilgiler veren 
Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 
100 yıl önce bu konuya ilk temas eden 
tabip olduğu kabul edilmektedir. Ad
nan Adıvar gibi bazı müellifler, ilk önce 
Dr. Osman Şevki Uludağ'ın işaret ettiği 
bu konuda biraz tereddütlü davranırlar
sa da Bedi N. Şehsuvaroğlu bunun ger
çekliğini inandırıcı bir şekilde ve açıklık
la ortaya koymuştur. 

Akşemseddin'in yedi oğlu olmuştur. 

Bunlar sırasıyla Sadullah, Fazlullah, NQ
rullah, Emrullah, Nasrullah, Nürülhüda 
ve Hamdullah Harndi adlarını taşımak
tadır. Bunlardan küçük oğlu Hamdullah 
Harndi (ö 909 / 1503) hey'et, nücüm ve 
mOsikide iyi derecede bilgi sahibi olup 
aynı zamanda devrinin önde gelen şair
leri arasında da yer almıştır. 

Akşemseddin'in kurduğu Bayramiy
ye'nin Şemsiyye kolu kendisinden son
ra Göynük'te oğlu Fazlullah, Kayseri'
de İbrahim Tennüri, iskiJip'te Attaroğ 
lu Muslihuddin, Ankara ve civarında ise 
Hamza eş-Şami tarafından devam etti
rilmiştir. 

Eserleri. Akşemseddin'in eserlerinin 
büyük bir kısmı tasawufa dair olup baş
lıcaları şunlardır: 1. Risaletü 'n- m1riy
ye. Sadece Nuriyye olarak da anılan bu 
Arapça eser, devrinde şöhreti çok yay
gınlaşan ve bu sebeple hakkında bazı 

dedikodular çıkarılan Hacı Bayram-ı Ve
li ve dervişlerini savunma maksadıyla 

yazılmıştır. Akşemseddin eserinde, "ta
ife-i nüriyye· adını verdiği safileri mü
dafaa ederek onların özelliklerini, ta
sawufi ahlak ve adabı anlatır. Kitap
ta geçen tarihlere bakarak eserin 838-
841 ( 1434-1438) yılları arasında kale
me alındığı söylenebilir. Risc11etü'n-nr1-
riyye, A. İhsan Yurd tarafından Arapça 
metni ve Akşemseddin'in kardeşi Hacı 
Ali'nin Türkçe tercümesiyle birlikte ya
yımlanmıştır (İstanbul 1972). Bayrami ha
lifelerinden Bolulu Himmet Efendi ta
rafından 1071 'de (1661) yapılmış eksik 
bir tercümesi ise Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Hacı Mahmut Efendi, nr. 
2863). 2. Def cu meta cini'ş-şufiyye. Kı

saca Def cu meta cin adıyla da anılan bu 
kitap bazı kaynaklarda ]iall-i Müşkilc1t 
olarak zikredilmektedir. 856 (1452) yı

lında kaleme alınan bu Arapça eser Muh
yiddin İbnü'I-Arabi ve benzeri bazı bü
yük mutasawıfların küfür ve ilhadla it
ham edilmelerine karşı onların sözleriy
le Kuşeyri, Gazzali, Cüneyd-i Bağdadi, 

Necmeddin-i Kübra gibi tanınmış ulema 
ve meşayihin sözleri arasında bir fark 
olmadığını, ikincilerin eserlerinden nakil
ler yaparak göstermekte ve hepsinin ay
nı yolda bulunduklarını ispata çalışmak-

Aksemseddin 
ve tanınmış 

bazı 

mesavihin 
fetihten 

sonra 
Zeyrek 

Kilise 
Camii 'nde 

ikamet 
ettiğini 

bildiren 
kitabe
Fatih/ 

istanbul 
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ta ve itharnları reddetmektedir. Kaynak
larda eserin Tell]işu Def ci meta cin adıy
la bir hulasasından bahsediliyorsa da 
şimdiye kadar böyle bir esere rastlan
mamıştır. 3. Makamat-ı Evliya. "Mür
şid kimdir. makam-ı velayet nedir ve de
receleri nelerdir" gibi tasawufl konuları 
işleyen Türkçe bir eserdir. A. İhsan Yurd 
tarafından beş nüshası karşılaştırılarak 

neşredilmiştir (İstanbul 1972) . 

Risale-i Zikrullah, Risc11e-i Şerh-i Ak
val-i Hacı Bayram-ı Veli ve Risc11e ii 
devrani'ş-şufiyye adlı eserleri ise bu
güne kadar ele geçmemiştir. Kütüpha
ne katalogianna değişik isimlerle geç
miş bazı eserleri ise Defcu meta cin ve 
Risaletü'n-nuriyye'nin çeşitli bölüm
leridir (krş Risaletü 'l·intişar, Süleymani
ye Ktp ., Carullah, nr. 279 / 2). Ayrıca Ak
şemseddin'in Fatih'e yazdığı iki mek
tubu bilinmektedir. Bunlardan biri Ha
lil inalcık, diğeri ise Sursalı Mehmed 
Tahir tarafından yayımlanmıştır. Ona 
nisbet edilen ve yaklaşık kırk beş beyit
lik Türkçe manzum bir risale olan Na
sihatname-i Akşemseddin 'i ise yine 
A. İhsan Yurd, Süleymaniye Kütüpha
nesi nüshasına (Mihrişah Sultan, nr. 
443 / 3) dayanarak neşretmiştir (İstanbul 
ı 972) . Kemal Eraslan da Akşemseddin'in 
yazma bir mecmuada bulduğu otuz se
kiz şiirini imla özellikleri ve açıklamalı 

sözlüğüyle birlikte yayımlamıştır. Mad
detü '1- hayat veya Maidetü '1- hayat'ın 
ona aidiyeti tartışmalı olmakla beraber 
araştırmacıların çoğu bunun Akşemsed
din'in eseri olduğunu kabul etmiş gö
rünmektedir. Bu eserin geç tarihlerde 
istinsah edilmiş pek çok nüshası vardır. 
En eski tarihli nüsha, 1096 ( 1685) yı
lında istinsah edilen Ali Emiri yazması
dır (diğer nüshalar için bk. Türkiye Kü

tüphane/eri islami Tıp Yazmalan Kata/o

ğu, s. 139). 
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li] ÜRHAN F. KöPRÜLü-MusTAFA UzuN 

AKŞEMSEDDiN TÜRBESi 

Bolu'nun 
Göynük kazasında 

Akşemseddin'in defnedildiği kabir. 
L ~ 

istanbul'un manevi fatihi kabul edilen 
ve Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan 
Akşemseddin'in türbesi Süleyman Pa
şa Camii yanındadır. Kapı kemeri ayna
sındaki Arapça kitabesine göre. 792'
de ( 1390) dünyaya gelip 863 Rebiüla
hir sonlarında (Şubat 1459) vefat eden 
Şeyh Akşemseddin için 868 ( 1463-64) 
yılında yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Se
yahatnamesi'nin matbu nüshasındaki 
bir notta. türbenin harap olması üzeri-
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ne hazine-i hassadan masrafı karşıla

narak yeni ve güzel bir türbe yapıldığı 
belirtilmiştir. 1952 yılından itibaren tür
benin dış mimarisi tamir görmüş, bu 
sırada içindeki sandukaların yerleri de
ğiştirildiği gibi bir tanesi de aniaşılma
yan bir sebepten kaldırılarak yok edil
miştir. 

Akşemseddin Türbesi. çapı 4.80 m. 
kadar olan bir altıgen biçimindedir ve 
kesme taştan yapılmıştır. Üstünü kur
şun kaplı bir kubbe örter. Her cephesin
de altlı üstlü ikişer pencere vardır. Kapı 

çerçevesi basit, sade ve Osmanlı devri 
Türk türbe mimarisinin klasik çağının 
mütevazi bir örneğidir. Son tamirde san
dukaların yaniara yerleştirilmesi gibi 
yanlış bir işin niçin yapıldığının izahı 

mümkün değildir. Türbede Akşemsed
din:den başka iki oğlu da yatmaktadır. 
Evliya Çelebi, Akşemseddin'in pek çok 
sayıdaki oğul ve torunlarının adlarını 

vererek bunların çoğunun onun yanın
da yartıklarını bildirir. Şeyhin sanduka
sı. Anadolu 'da Selçuklu devrinde çok 
görülen ceviz ağacından işlenmiş san
dukaların bir benzeridir. İki yan cephe
sinde kabartma harflerle bir hikmet ile 
bir hadis-i şerif yazılmıştır. Baş tarafta
ki aynasında rümilerle bezenmiş yine bir 
hadis-i şerif. diğer aynada ise bir hakim 
sözü görülür. Akşemseddin ' in sanduka
sı. Osmanlı devrinde yapılan ağaç san
dukaların sonuncusu olarak özel bir de
ğere sahiptir. 
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li] SEMA vi EvicE 

1 
AKYAZILI SULTAN ASiTANESi 

1 

L 

Bulgaristan' da 
Varna ile Balçık arasında 
XVI. yüzyıla ait bir tekke. 

~ 

Mimari üsiObundan XV. yüzyıl sonları 
veya XVI. yüzyıl başlarında yapılmış ol
duğu tahmin edilmektedir. Erken devir 
Osmanlı fetihlerine katılan bir veli olan 
Akyazılı Sultan'ın buraya gelmesi ve bu
rada defnedilmesi. menakıbnamesinde 
anlatılmaktadır. Evliya Çelebi'ye göre 
Akyazılı Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli hali
felerinden olup Rumeli'nin Türkleşme
si'nde payı olan gazi (veya alp) erenler
dendir. Evliya Çelebi onun yüz yıldan 

fazla yaşadığını ve Sultan ll. .Murad dev
rinde ( 1421-14 51 1 öldüğünü yazmakta. 
tekke ve türbenin kurucusu olarak da 
Gazi Mihaloğulları'ndan Arslan Bey' i gös
termektedir. Mihalli Akıncılar olarak Ru
meli'de akınları idare eden Gazi Miha
loğulları arasında Arslan Bey adında bir 
kişi bilinmiyar ise de asitanenin bu aile 
mensuplarından biri tarafından yaptı

rılıp vakfedildiği muhakkaktır. En azın
dan asitane Yavuz Sultan Selim zama
nında ( 1512-1 520) mevcuttu ve Bektaşi 

Akyazıl ı Sult an Türbesi • varna 1 Bulgaristan 


