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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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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 
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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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AKYOL, Mehmet Hulüsi 

rihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan
lığı Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme 
Kurulu üye yardımcılığı ve üyeliği görev
lerinde bulundu. Bu görevine devam 
ederken 12 Ocak 1955 tarihinde geçirdi
ği bir trafik kazası sonucu iki ayağından 
sakat kaldı ve Haziran 1959'da emekli 
oldu. 

Mehmet Hu!Osi Efendi ömrü boyun
ca halkı irşad ile meşgul olmuş, İstan
bul ve Yozgat'taki müderrisliği sırasın
da birçok talebe yetiştirerek icazetler 
verm iştir. İleri görüşü, ilmi dirayeti ve 
fazileti herkes tarafından kabul edile
rek "Büyük Müftü Efendi" diye şöhret 
bulmuştur. Müşavere ve Dini Eserleri 
inceleme Kurulu üyesi iken, Diyanet İş 
leri Başkanlığı'nca kendisine Vakavas' ın 

İslamiyet'e karşı tecavüzkar neşriyatı
na cevap mahiyetinde bir eser yazma 
görevi verilmişse de daha sonra böyle 
bir eserin neşrinden vazgeçilmesi üzeri
ne bu çalışması yarım kalmıştır. 

Mehmet HuiOsi Akyol 22 Kasım 1964 
ta rihinde Yozgat'ta vefat etmiş ve ora
da defnedilmiştir. 
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~ A. ŞAKİR ERGİN 

AKYÜREK, Ahmed Remzi 

(1872·1944) 

Son devir mutasawıf şairlerinden, 
Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi. 

L . ~ 

Mevlana Dergahı poştnişini Said Hem
dem Çelebi'nin mürşidi Seyyid Süley
man Türabi sülalesinden gelen Kayseri 
Mevlevihanesi şeyhi Süleyman Ataullah 
Efendi'nin oğludur. Kayseri Mevleviha
nesi'nde dünyaya geldi. Sıbyan rnekte
bini ve rüşdiyeyi bitirdikten sonra, baş
ta babası olmak üzere, eniştesi Günci
zade Nuh Necati Efendi'den. Müridza
de Ali Efendi'den ve Hisarcıklızade şair 
Salim Efendi ile şair Sami Efendi'den 
Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri aldı. 
1892'de istanbul'a gitti. Divan- ı Muha
sebat'ta çalışırken Yenikapı Mevleviha
nesi şeyhi Celaleddin Efendi'ye intisap 
ederek sema• çıkarttı. Bir yıl sonra Kay
seri'ye dönünce Nazım Paşa'nın aracılı
ğıyla Kayseri İdadisi ahlak ve ulum-ı di
niyye hocalığına tayin edildi. Bir taraftan 
da çeşitli medreselerde Farsça, Pend-i 
cAttilr, Gülistiin, Bostan, cAnlt-ı Cami 
ve Meşnevi okuttu. 
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ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra gittiği 
Konya'da Abdülhalim Çelebi'nin emriyle 
Çelebizadeler'e Meşnevi okuttu. Daha 
sonra Kütahya Ergüniye Mevlevihanesi'ne 
şeyh vekili olarak gönderildi. 1909'da 
Kastamonu Mevlevihanesi'ne şeyh oldu. 
1913'te Halep Mevlevihanesi postnişin
liğine tayin edildi. ı. Dünya Savaşı baş
layınca , istanbul'dan Filistin cephesine 
hareket eden Mevlevf taburuna katıla
rak taburun başında önce Şam'a, daha 
sonra Medine'ye gitti. Şam'da kaldığı 

süre içinde Emeviyye Camii'nde Meşne
vi okuttu. 1919'da Halep'in işgali üzeri
ne istanbul'a döndü ve Üsküdar Mevlevi
hanesi'ne şeyh tayin edildi. Aynı zaman
da Üsküdar'daki Sultan Mustafa Camii 
ile Beyazıt Camii'nde Meşnevi okutan 
Remzi Dede, Meclis-i Meşayih azalığı, 

Medresetü'l - irşad'da tasawuf müder
risliği , Üsküdar müfettişliği idaresindeki 
tekkelere ait işlerle ilgili mecliste de aza
lık yaptı. 2 Eylül 1925'te tekkelerin ka
patılması üzerine Üsküdar Selim Ağa Kü
tüphanesi başmemurluğuna tayin edil
di. Burada on seneden fazla bir süre ki
tapları tasnif ve tanzim ederek fihristie
rini çıkardı . 1 Şubat 1937'de istifa ede
rek Ankara'ya gitti. Ankara'da da bir sü
re Eski Eserler Kütüphanesi'nde müşavir 
olarak çalıştı. 6 Kasım 1944'te Kayse
ri'de vefat etti; cenazesi Seyyid Burha
neddin Tirmizi'nin türbesine defnedildi. · 

Hazine-i Fünı1n ( 1893- 189 5), Mahfel 
( 1922), Tarih ve Edebiyat ( 1922) gibi 
devrin bazı edebi mecmualarında aruz 
ve hece vezni ile dini ve tasawuff şiirler 
de yayımiayan Ahmed Remzi Dede, di
van şiiri geleneği içinde yetişmiş Mevle
vi şairterin son temsilcilerindendir . Baş
ta Mevlevflik olmak üzere tasawufla il
gili pek çok risale telif ve tercüme et
miş, ayrıca Arapça ve Farsça şiirler yaz
mıştır. Son devir müelliflerinden Hüse
yin Vassafın Ahmed Remzi Dede hak
kında Remzinc'ime adlı yayımlanmamış 
biyografik mahiyette bir eseri vardır. 

Eserleri. 1. Manzum Kavc'iid -i Farisi 
( İ stanbul ı 316). 2. Tuhfetü 's-sc'iimin. Sul
tan Veled'in oruç hakkında otuz beyitlik 
kasidesinin şerhidir (İstanbu l 1316). 3. 
Ayine-i Seyyid-i Sırdan. Seyyid Burha
neddin Muhakkık-ı Tirmizi'nin manzum 
menakıbıdır. Terkibibend şeklinde yazı
lan eser on üç bendden meydana gel
miştir (Sivas 1316) . 4. Mir'c'it-ı Zeyne
lc'ibidı"n. Kayseri'de medfun mutasav
vıflardan Zeynelabidin'in (ö. 8171 1414) 

mü::;eddes biçiminde yazılmış on bend-

den meydana gelen manzum menakıbı
dır (Sivas 1317). 5. Bir Günlük Kara
man Seyahatnamesi. Seksen beyitlik 
bir manzumedir (Konya 1324). 6. Bergü
ziir. Remzi Dede'nin, şiirlerinin bir kıs
mını topladığı mecmuadır. Basılmış nüs
hanın içindeAyine-i Seyyid-i Sırdan ile 
Mir'c'it-ı Zeynelc'ibidin de bulunmakta
dır (Kastamonu 1329). 7. Tarihçe-i Ak
tab. Mevlana'dan başlayarak Konya'da
ki Mevlevf dergahında postnişin olan çe
lebilerin doğum. ölüm ve şeyhlik maka
mına geçiş tarihlerini bildiren seksen 
dört beyitlik bir manzumedir. Nesib De
de'nin Mevlana. Sultan Veled ve Ulu Arif 
Çelebi'nin doğum ve ölüm tarihlerini 
yazdığı yirmi bir beyitlik manzumesi
ne zeyil olarak kaleme alınmıştır (Şam 
1331 ı. s. Münaciit-ı Hazret-i Mevlana. 
Meşnevf'deki dua ile ilgili beyitlerin bir 
araya getirilmesinden meydana gelmek
tedir (İ stanbul ı 336). 9. Gülzc'ir-ı Aşk. 

iranil mutasawıf şair Vahidf'nin Gül ü 
Bülbül adlı manzum- mensur eserinin 
tercümesidir (İstanbul 1337). 10. Rehnü
mii-yı Ma'rifet. Ebu Sabit Muhammed 
b. Abdülmelik et- TQsi ed- Deylemf'nin 
tasawufa ait Arapça risalesinin tercü
mesidir (İ stanbul 1928) 11. Tuhfe-i Rem
zi. Tuhfe-i Şc'ihidive Tuhfe-i Vehbftar
zında, Farsça'yı kolayca öğretmek için 
hazırlanmış manzum . bir sözlüktür (İ s

tanbul 1344). 12. Fihrist-i Hı1b. Tuhfe-i 
Vehbi ile bunun Hayati tarafından ya
pılan şerhindeki kelimeleri kolayca bul
mak için yapılmış bir fihristtir. Tuhfe-i 
Vehbi'nin son baskılarından birinin ba
şında yayımlanmıştır. 13. Üslı1b -ı Mer
güb. Nuhbe-i Vehbi ile Hayati şerhinde
ki Farsça kelimeleri kolayca bulabilmek 
için düzenlenmiş bir fihristtir. Nuhbe-i 
Vehbi'nin son baskılarından birinin ba
şında yayımlanmıştır. 14. Miftilhü'l-kü
tüb ve Esiimf-i Müellifin Fihristi. Sur
salı Mehmed Tahir'in Osmanlı MüelJif-
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