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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 
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Akyazılı 

Sultan 

Tekkesi 'nin 

meydanevindeki 

ocak 

tekkesi olarak faaliyette bulunuyordu. 
Rebiülewel 967 (Ara l ık 1559) tarihli bir 
hükümde buraya sızmış olan ve Işıklar 

denilen Alevi zümrelerin teftişi istenmiş
tir. Rebiülewel 1062'de (Şubat 1652) Si
listre'den Özi'ye giderken Batova sah
rasındaki bu asitanede misafir kalmış 
olan Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde 
manzumenin mimarisini tafsilatlı bir şe
kilde anlatır. Bazı vesikalardan anlaşıl

dığına göre, Sultan lll. Mustafa devrin
de ( 175 7-177 4) tekkenin idaresinde yol
suzluklar olmuştur. Bu yüzden önceleri 
çok zengin olan tekke bakımsız kalmış, 
hayvanları, hatta üstündeki kurşunları 

bile satılmıştır. 1828'de ise asitanenin 
Ruslar tarafından yakıldığı söylenmek
tedir. Bundan sonra esas tekke binası 
artık ihya edilememiş, yalnız türbe ta
rafına tek katlı ahşap binalardan yeni 
bir tekke yapılmıştır. 1872'de burada 
misafir edilen F. Kanitz, o sırada Şeyh 
Halil Baba idaresinde on sekiz devam
lı, sekiz geçici dervişin barındığını ya
zar. Çok geçmeden burası Osmanlı ida
resinden çıkmıştır. 1883' e doğru Jire
çek, burada sadece bir dervişe rastla
mıştır. Çevre hıristiyanlar tarafından is
kan edildiğinden Akyazilı Sultan da hı

ristiyan azizi Athanasius'un (Sveti Tanaş) 
makamı yapılmıştır. ı. Dünya Savaşı'n

dan sonra bölge Rumen Devleti'ne geç
miş, o sırada türbe bir müslüman ziya
ret yeri olarak korunmuş, ll. Dünya Sa
vaşı'nın arkasından da adı Obrişişte ola
rak değiştirilerek Bulgar topraklarına 

katılmıştır. 1966'da türbe iyi bir halde 
olmakla beraber içinde hiçbir mefruşat 
yoktu. Asitane binası ise harap durum
da idi ve Sveti Tanaş'ın makamı olarak 
tanıtılıyordu. 

Türbe ve asitane klasik Türk mimari
si üsiObunda muntazam kesme taştan 
itinalı şekilde yapılmış binalardır. Her 
ikisinin de mimarilerinde yedi rakamı
nın hakim olduğu dikkati çeker. Türbe
nin, güzel kemerli kapısından geçilen 
kubbeli bir giriş mekanı vardır. Esas 

türbe binası yedi köşeli olarak yapılmış

tır. Az ilerisinde, önünde önceleri bir gi
riş mekanı bulunan asitane veya mey
danevi de yedi köşeli büyük bir yapıdır. 
Ekseni üzerinde uçtaki ocağın dışarı çı
kıntı halinde olan taşkın kısmı yedi cep
heli olduğu gibi üstündeki yüksek ba
ca gövdesi de yine yedi köşelidir. Evliya 
Çelebi, meydanevinin üstünün kurşun 
kaplı bir sivri çatı ile örtülü ve içeride ah
şap tavanın nakışlı olduğunu yazar. Hiç
bir desteğe dayanmayan bu tavandan 
300 kandilli bir top kandil sarkıyor ve 
mermer döşeli mekanın ortasını bir şa
d ı rvan süslüyordu. Rumeli'de kalan Türk 
hatıralarının en değerlilerinden olan Ak
yazılı Sultan Asitanesi, mimarisi bakı

mından da Osmanlı tarikat yapılarının 
en eskilerinden biridir. 
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~ SEMAVİ EvicE 

AKYOL, Mehmet Hulôsi 

(1888-1964) 

Son devir din alimlerinden. 
_j 

Yozgat'ta doğdu. Babası Hacı Bekir 
Ağa, annesi MeviOde Hanım'd ı r. İlk öğre
niminden sonra Yozgat İdadi- i Mülkisi'n
den pekiyi derece ile mezun oldu (1904) . 

Daha sonra Kayseri'ye giderek Hamur
cuıu Osman Hulüsi Efendi'nin medrese
sinde Arapça ve dini ilimleri tahsil ede
rek icazet aldı. Bilgisini ve görgüsünü ar
tırmak maksadıyla istanbul'a gitti. 1912 
yılında yapılan ruo.s• imtihanında başa
rı göstererek müderris unvanını aldı ve 

Mehmet 

Hulüsi 

Ak yol 

AKYOL Mehmet Hu i Cıs i 

Mehmet Hulüsi Akyol'un Şeyhülislam Asım Efendi'nin 

nazmettiğ i na'ta yazd ığ ı tahmisten bir sayfa 

kayd-ı hayat şartıyla dersiamlık maa
şma bağlandı. Üç yıl kadar Beyazıt Ca
mii müderrisliği yaptı. Medresetü'l-ku
dat* üçüncü sınıf imtihanlarını bitirdik
ten sonra. öğrencilerin askere alındığı ı. 

Dünya Savaşı yıllarında tahsilini terke
derek askerlik görevini yaptı. 1920 yı
lır'lda Yozgat müftülüğüne tayin edildi. 
Bu yıllarda Yozgat'ta Medrese-i İ lmiy
ye'de müderrislik yaptı. Ayrıca Darülhi
lafe Medresesi'nde müderrislik ve mü
dür vekilliği görevlerinde bulundu. 

istiklal Savaşı'na Yozgat'tan katıldı ve 
burada kurulan Müdataa-i Hukuk Ce
miyeti'ne başkanlık etti. Genç bir müf
tü olarak gösterdiği gayret ve faaliyet
leri sonucunda. bölgede üstün hakimi
yeti olan ve istanbul hükümetine bağ
lılığı ile tanınan Çapanoğulları ailesiyle 
arası açıldı. İlk Büyük Millet Meclisi'ne 
Yozgat mebusu olarak katıldı. Mebus
luk ile başka bir memuriyetin birleşe

meyeceğine dair çıkarılan karar üzeri
ne 14 Mart 1921 tarihinde mebusluk
tan istifa ederek tekrar Yozgat müftü
lüğüne döndü. Bu görevde iken medre
selerdeki müderrisliğinden başka özel 
dersler de verdi. Hilal-i Ahmer. Tenvir u 
İrşad , MecrOh u Guzata Yardım gibi ha
yır cemiyetlerinde çalıştı; Emval-i Met
rOke Komisyonu azalığı ve Hey'et-i Tef
tişiyye reisliği yaptı. 15 Haziran 1950 ta-
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