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maz mun lar, ta sav vufî te ma gi bi özel lik-

le riy le öne çık mış bir şi ir tar zı olan sebk-i 

Hindî akı mı nın tem sil ci le rin den Nâbî 

ve Nedîm-i Ka dîm’in et ki si ni gör mek 

müm kün dür. Ah med Hâtem ay rı ca halk 

inanç la rı, halk âdet le ri, ge le nek ve gö re-

nek le riy le il gi li un sur la rı ata söz le ri ve de-

yim ler le harman la ya rak şi ir le rin de kul lan-

mıştır. Ba zı şi ir le rin de dö ne min top lum sal 

olumsuz lukla rı nı eleş tir miş, bu amaç la 

irsâl-i me sel sana tı na çok ça baş vur muş, 

ken di si de öz lü söz ler söy le miş tir. Di va nın-

da ta rih kı ta la rı, ga zel ka si de le ri ve mu-

am malar da var dır. Şi ir le rin de dinî ve ta-

sav vufî maz mun la ra faz la ca yer ver miş tir. 

Ahmed Hâtem dil, ede bi yat, dinî ilim ler ve 

ma te ma tik alanla rın da da eser ler ka le me 

al mış tır. İb nü’l-Hâ im’in ma te ma ti ğe da ir 

el-Lü ma£ına şerh yaz ma sı ken di si nin çok 

yön lü bir âlim ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Ay rı ca güç lü bir mûsi ki kül tü rü ne sa hip tir. 

Di va nın da mûsi ki usul ve ma kam la rın dan 

bah se den bir ka si de si, mûsi ki te rim le riy le 

il gi li bir ga ze li, ba ğım sız be yit ve kı ta la rı, 

üç de şar kı sı var dır.

Eser le ri. 1. Di van. Ah med Hâtem’in 

Türk çe, Arap ça ve Fars ça şi ir le ri bir di van-

da top lan mış tır (İs tan bul 1284). Türk çe 

di va nın da on al tı ka si de, kırk dört ta rih, 

127 ga zel, bir müs te zad, üç şar kı, iki mu-

ham mes, ye di kı ta, bir lu gaz, alt mış ye di 

mu am ma ve yir mi iki müf red bu lun mak-

ta dır. Di van da ay rı ca yak la şık 300 be yit ten 

olu şan dinî ve ahlâkî te ma lar da Arap ça şi ir 

par ça la rı mev cut tur. Fars ça be yit sa yı sı 

ise 355’tir. Di va nın Türk çe şi ir ler bö lü mü 

üze ri ne Meh met Ce lal Va rı şoğ lu yük sek li-

sans ça lış ma sı yap mış tır (bk. bibl.), Fars ça 

bö lü mü de Al man ya’da Sa ba he ta Ga ̧ a-

nin ta ra fın dan ya yım lan mış tır (The Per si-
an Di van by Ah mad Khatem Aqo va li za de, 
Frank furt 2011). 2. Şer¼u’l-Lü ma£ (Süley-
ma ni ye Ktp., Gi re sun, nr. 166). İb nü’l-Hâ-

im’in el-Lü ma£ fi’l-¼isâb ad lı ese ri nin 

şer hi olup Ako va lızâde bu şer hi el-Lü ma£ı 

oku tur ken öğ ren ci le ri nin is te ği üze ri ne ka-

le me al mış tır. 3. Şer¼-i Tu¼fe-i Şâ hi dî 

(Sü ley ma ni ye Ktp., Bağdat lı Veh bi Efen di, 
nr. 1918; Lâle li, nr. 3562). İbrâhim Şâhidî’-

nin Fars ça-Türk çe man zum lu ga tı nın şer-

hi dir. Eser de ke li me ler ve ka lıp ha lin de ki 

ifa de ler açık lanmak ta, dil ko nu la rı na dair 

bil gi ve ril mek te dir. 4. Şerh-i Tuh fe-i Veh-

bî (Köp rü lü Ktp., M. Âsım Bey, nr. 684). 
Sün bülzâde Vehbî’nin Fars ça-Türk çe man-

zum söz lü ğü nün şerhidir. 5. Æa½îdetü’l-

ƒâdim Benî Âdem (DTCF Ktp., Mus ta fa 
Çon, nr. 97-01, 97-02). 6. Şer¼u’l-Bed-

ri’r-Reşîd fî el fâ ¾i’l-küfr. Mu ham med b. 

İsmâil b. Mah mûd er-Reşîd’e ait risâle nin 

aÅbâri a£yâni’l-MiÅ lâ fi’s-Sü leymânî (nşr. İsmâil 
b. Mu ham med el-Bişrî), Ri yad 1424/2003, neş re-
de nin gi ri şi, s. 9-16; Ey men Fuâd Sey yid, Me½âdi-
ru târîÅi’l-Ye men fi’l-£a½ri’l-İs lâmî, Ka hi re 1974, 
s. 302-303; Zi riklî, el-A£lâm (Fet hul lah), II, 183; 
Ab dul lah Mu ham med el-Ha beşî, Me½âdi rü’l-fik-
ri’l-İs lâmî fi’l-Ye men, Bey rut 1408/1988, s. 511; 
İsmâil b. Ali el-Ek va‘, Hic rü’l-£ilm ve me£âšılüh 
fi’l-Ye men, Bey rut 1416/1995, III, 1233-1234; 
Mu ham med Zebâre, Ney lü’l-va¹ar min terâcimi 
ricâli’l-Ye men fi’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer (nşr. Âdil 
Ah med Ab dül mevcûd – Ali M. Mu av vaz), Bey rut 
1419/1998, I, 48, 105, 109, 171, 245, 257, 310-
311, 344, 450-456, 466, 532; II, 418; İbrâhim 

el-Ha kemî, “el-¥asan b. A¼med £Âkiş (1219-
1290), http://www.alhkm.com/vb/showthread . 
php?t=752 (22.12.2014); Hâ lid b. Ab dul lah el-Kü-

reyrî, “£Âkiş eŠ-™a me dî ve cühûdühû fi’t-tedvî-
ni’t-târîÅî”, http://www.al-amir.in fo/inf/artic les.
php?ac ti on=show&id=603 (22.12.2014).

ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —AKOVALIZÂDE AHMED HÂTEM
(ö. 1168/1755)

Þair ve mutasavvýf.˜ ™

Do ğum ye ri bu gün San cak böl ge si sı-

nır la rı için de yer alan Ye ni pa zar (No vi Pa-

zar) şeh ri ne bağ lı Ako va’dır. Ba ba sı Os-

man lı Dev le ti’nde çe şit li gö rev ler yap mış, 

1171’de (1757) Rus ya’ya se fir ola rak ta yin 

edil miş ve bir sefâretnâme ka le me al mış 

olan şa ir Ako va lı Şehdî Os man Efen di’dir. 

Ah med Hâtem, ilk öğ re ni mi ni ta mam la-

dık tan son ra 1115’te (1703) İs tan bul’a git-

ti, Ye di ku le li Hâşimîzâde Ab dul lah Efen-

di’den sü lüs ve ne sih hat la rın dan icâzet 

al dı. Meh med Emin To kadî’nin Şeh za de 

Meh med Ca mii’nde ki ders le ri ne de vam 

et ti. Ar dın dan To kadî’nin delâle tiy le Mek-

ke’ ye gi de rek dö ne min Nak şi bendî-Mü-

ced di diy ye bü yük le rin den, Yek dest-i Mek-

kî di ye bi li nen Ah med Cüryânî’ye (ö. 1119/ 
1707) in ti sap et ti. Ho ca sın dan ir şad için 

icâzet al ma sı nın ar dın dan Ka hi re’ye geç-

ti, bu ra da on yıl ka dar fennî ilim ler tah sil 

etti. Da ha son ra bir sü re Ke şan ve Tur-

hal’ da me mur luk yap tı. Ha ya tı nın son dö-

ne min de Ye ni şehr-i Fe ner’e (Yu na nis tan-
Ye ni şe hir) gi dip ir şad la ve ders ver mek le 

meş gul ol du. 27 Rebîülâhir 1168 (10 Şu bat 

1755) ta ri hin de bu ra da ve fat et ti. Di van 

şa iri Ye ni şe hir li (Mo ra) Meh med Emîn 

Belîğ onun öğ ren ci le rin den dir.

Ako va lızâde Türk çe, Arap ça ve Fars-

ça şi ir ler yaz mış, fark lı alan lar da eser ler 

ver miş, ay nı za man da dö ne min ta sav vuf 

ha ya tın da et ki li ol muş tur. Onun şi ir le rin-

de dö ne min di ğer şa ir le rin de de gö rül-

dü ğü gi bi XVII. yüz yıl Türk şi iri ne hâkim 

olan, an lam ve ha yal de rin li ği, içe dö nük 

ıs tı rap his si, abar tı, te zat, ye ni ke li me ve 

men he cühû fi’t-tefsîr fî Fet ¼i’l-mennân 

bi-tefsîri’l-Æurßân adıy la, Fâ ti ha sû re sin-

den Mâide sûre si nin so nu na ka dar olan 

bö lü mün tah kik li neş ri ni de içi ne alan bir 

dok to ra te zi ha zır la mış (Câ mi atü’l-İmâm 
Mu ham med b. Suûd el-İs lâ miy ye, Ri yad 
1422/2001), bu ça lış ma da ha son ra ba sıl-

mış tır (Ri yad 1430/2009). Tef si rin En‘âm 

sû re sin den Ra‘d sûre si nin so nu na ka dar 

Ab dü lazîz b. Mu ham med es-Su hey bâ nî 

(ay nı üni ver si te, Ri yad 1423/2002), İb râ-

him sûre sin den Nûr sûre si nin so nu na ka-

dar Mu ham med b. Merşûd (ay nı üni ver-
si te, Ri yad 1424/2003), Zuh ruf sûre sin den 

Kur’an’ın so nu na ka dar Vefâ bint Ab dul lah 

b. Ab dü la zîz (ay nı üni ver si te, Ri yad 1425/ 
2004) ta ra fın dan dok to ra ça lış ma sı ya pıl-

mış tır. 6. Mü nâ ¾a ra tü A¼ med b. İdrîs 

me£a fušahâßi £Asîr (nşr. Ab dul lah Ebû 
Dâhiş, Cid de 1407/1987). 7. Mec mû£u’ş-

şi£r. Mü el li fin ken di dü zen le di ği di va nı dır. 

Ha san en-Nu amî (Na‘mî) bu nun üze ri ne 

el-¥asan b. A¼med £Âkiş eŠ-™a me-

dî: ¥ayâtü hû şi£ruhû ve ta¼ š¢ šu dî vâ-

nih adıy la yük sek li sans ça lış ma sı yap mış 

(Câmi atü’l-İmâm Mu hammed b. Suûd el-
İs lâmiy ye, Ri yad 1417) ve bu ça lış ma ya-

yım lan mış tır (baskı ye ri yok, 2002). 8. Vü-

cû bü šırâßeti’l-Fâti¼a £ale’l-meßmûm 

(nşr. Ali b. Mu ham med Ebû Zeyd el-Hâ-
zi mî, Ri yad 1409/1988). 9. Keş fü’s-sitâre 

£an vü cû hi’l-ašvâli’l-muÅ tâ re fî na¾mi 

me£â ni’l-is ti£âre (nşr. Ali b. Mu ham med 
Ebû Zeyd el-Hâzimî, Ri yad 1419/1998).

Âkiş ed-Da medî, ho ca sı Şevkânî’nin 

en önem li fı kıh ça lış ma sı ka bul edi len 

es-Sey lü’l-cerrârü’l-mü te def fiš £alâ 

¼a dâßi ši’l-Ezhâr ad lı ese ri ni Nüz he tü’l-

eb ½âr mi ne’s-Sey li’l-cerrâr adıy la ih ti sar 

et miş, di ğer bir ho ca sı olan Bey tül fakîh 

ka dı sı Ab dur rah man b. Ah med el-Beh-

kelî’ nin 1215-1225 (1800-1810) yıl la rı nı içi-

ne alan Nef¼u’l-£ûd ad lı ese ri ne de 1226-

1233/1811-1818 yıl la rı nı ih ti va eden Nef-

¼u’l-£ûd fî eyyâmi’ş-Şerîf ¥amûd adıy la 

bir ze yil yaz mış tır (nşr. Mu ham med b. 
Ah med el-Ukaylî, Ri yad 1402/1982; Fuâd 
Ab dül vehhâb eş-Şâmî, San‘a 1425/2004, 
Tâ rî Åu’l-MiÅ lâ fi’s-Sü leymânî için de). Ay-

rı ca İbn Hişâm en-Nahvî’nin el-Æa vâßi-

dü’½-½u³râ’sı nı İn sikâbü’s-se¼âb £alâ 

ri yâ Ši’l-a¼bâb Na¾mü šavâ£idi’l-i£râb 

is miy le şer het miş tir (nşr. Mu ham med b. 
Muh sin İbrâhim Dîbâcî, £Âle mü’l-kü tüb, 
XVI/2 [Ri yad 1995], s. 136-144).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ha san b. Ah med Âkiş, ¥a dâßi šu’z-zehr fî ×ik-
ri’l-eşyâÅi a£yâni’d-dehr (nşr. İsmâil b. Mu ham-
med el-Bişrî), Ka hi re 1413/1992, neş re de nin gi-
ri şi, s. 27-44; a.mlf., ed-Dî bâ cü’l-ƒus revânî fî 
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1966). 2. Türk Ta ri hin de İslâmi yet (İs-
tan bul 1993). Eser de Türk ler’in İslâmi yet’i 

ka bu lüy le baş la yan de ği şi min eko no mi, 

hu kuk, bi lim, fel se fe, ede bi yat ve gü zel 

sa nat lar ala nın da or ta ya çı kar dı ğı ye ni gö-

rü nüm ler in ce len miş tir. 3. Türk ler’in Din 

ve Hu kuk Ta ri hi (İs tan bul 1999). Türk-

ler’in dinî inanç ve âdet le riy le Os man lı 

hu ku ku üze ri ne ya zıl mış ma ka le le rin den 

oluş mak ta dır. 4. Türk Kül tür Ta ri hin den 

Esin ti ler (İs tan bul 2003). Ba tı lı ta rih çi ler-

le Türk ta rih çi le ri nin Sel çuk lu ve Os man lı 

dö nem le ri ne ait ya zı la rı nı, yö rük le rin ya-

şa yı şı nı ve Çep ni ler’in dil özel lik le ri ni ko nu 

edin miş tir. 5. İs tan bul Üni ver si te sin de 

50 Yıl Ön ce si Ba zı Bü yük Ho ca la rı mız 

ve Kül tü rü mü ze Kat kı sı Ol muş Yaban-

cı Bil gin ler (İs tan bul 2004). Eser de bu 

âlim le rin ha ya tın dan ba zı ke sit ler yer al-

mak ta dır. Tur gut Ak pı nar’ın bun la rın dı-

şın da Ba tı Al man ya Kre di İş le ri Kanu nu 

(An ka ra 1971), Türk ler ve Ta tar lar Ara-

sın da, 1394-1427 (H. J. Schiltberger’den, 
İs tan bul 1995) ve Türk ler’in Elin de Bir 

Al man Ta cir (H. U. Kraft’tan, İs tan bul 
1996) ad lı çe vi ri le ri de var dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İs met Sun gur bey, Me denî Hu ku kun Te mel 
So run la rı, İs tan bul 2002, s. 221-225; İh san 

Işık, Re sim li ve Me tin Ör nek li Tür ki ye Ede-
bi yatçı lar ve Kül tür Adam la rı An sik lo pe di si, 
An ka ra 2006, I, 191; Mil li yet, sy. 7055, İs tan bul 
16.07.1967, s. 1; Cum hu ri yet Ki tap, sy. 486, 
İs tan bul 10.06.1999, s. 21.

ÿAy han Yük sel

– —AKRÎ, Abdülfettâh

(bk. ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ).˜ ™

– —AKSOY, Ömer Asým
(1898-1993)

Dil alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan

hukukçu.˜ ™

5 Ni san 1898 ta ri hin de An tep’te doğ-

du. Ba ba sı Kül lü oğul la rı’ndan Ab dur rah-

man Efen di, an ne si Bay ra mo ğul la rı’ndan 

Fat ma Ha nım’dır. İlk öğ re ni mi ni An tep’te 

yap tı, ar dın dan rüş di ye yi bi tir di (1911). 
Ta le be le ri ne yurt se ver lik ve ilim sev gi si 

aşı la yan rüş di ye de ki ho ca sı İb ra him Hil-

mi’ den (Ko nu ralp) çok et ki len di. İdâdî 

tah si li ne An tep’ te açı lan Ay nül maârif ad lı 

özel bir okul da baş la dı, An tep Ti caret İdâ-

dî si’nden bi rin ci lik le me zun ol du (1916). 
Da ha son ra Ha lep Pos ta ve Tel graf Baş-

mü dür lük Ka le mi’nde açı lan im ti ha nı ka-

za nıp me mur lu ğa baş la dı. Bir yıl son ra 

An tep’e ta yin edil di. Me mur luk ya nın da

Üni ver si te si’nde Die Ban kena uf sicht in 

der Bun des re pub lik De utsc hland und 

in der Tür kei ad lı te ziy le 1962’de dok-

tor un va nı al dı. Dresd ner Bank Mü nih ve 

Ham burg mer kez le rin de dış iliş ki ler ve 

hu kuk bö lü mün de staj yap tı. Yur da dö-

nü şün de Tür ki ye İş Ban ka sı Ge nel Mü-

dür lü ğü’nde çe şit li gö rev ler de bu lun du. 

İs tan bul böl ge hu kuk mü şa vir li ği gö re-

vin de iken ken di is te ğiy le 1980’de emek-

li ye ay rıl dı. Böy le ce özel lik le ge nel ve Türk 

kül tür ta ri hiy le il gi li araş tır ma la ra da ha 

çok va kit ayır ma im kâ nı bul du. 7 Ara lık 

2011’de öl dü. Sağ lı ğın da Tür ki ye Di ya net 

Vak fı İslâm Araş tır ma la rı Mer ke zi Kü tüp-

ha ne si’ne 300 ci va rın da ki tap ba ğış la yan 

Ak pı nar’ın zen gin kü tüp ha ne si İSAM (3500 
ki tap) ve 29 Ma yıs Üni ver si te si (4800 ki tap) 
ta ra fın dan sa tın alın mış tır.

Tur gut Ak pı nar ya zı ha ya tı na, 1950’de 

Cum hu ri yet ga ze te si nin aç tı ğı ya rış ma da 

“Ye şil Amas ya’nın Ka ra Ka de ri” isim li ya-

zı sıy la ödül ka za na rak gir di. 1967’de Mil-

li yet ga ze te si nin aç tı ğı “Di nin Türk Ta ri-

hin de ki Et ki le ri” ad lı ya rış ma da Dr. Tuğ rul 

Pı nar tak ma adıy la yaz dı ğı ma ka ley le ikin-

ci lik ödü lü ka zan dı. Ban ka hu ku ku üze ri ne 

ya yım la dı ğı üç ki tap dı şın da Ak pı nar’ın, İs-

tan bul Üni ver si te si ta ra fın dan 1981-1988 

yıl la rın da dü zen le nen Tür ko lo ji kongre le-

ri ne ara la rın da “Es ki Türk ler’in Di ni: Tek 

Tan rı İnan cı mıy dı?” (1981), “Türk ler ve 

Do muz: Türk ler’in İs la mi ye ti Ka bul le rin-

den Ön ce de Do muz Bes le me dik le ri ve 

Ye me dik le ri Hak kın da Araş tır ma” (1982), 
“Fâ tih’in Ka nunnâme le ri nin Mev su ki ye tin-

den Şüp he ler ve Bun lar Üze rin de Dü şün-

ce ler” (1985) gi bi baş lık lar da su nu lan se-

kiz teb li ği, Tür ki ye Di ya net Vak fı İslâm 

An sik lo pe di si’nde on do kuz mad de si, 

çe şit li ga ze te ve der gi ler de ya yım lan mış 

araş tır ma ya zı la rı bu lun mak ta dır.

Eser le ri. 1. Ban ka lar ve Dev let: Ban-

ka lar Ka nu nu Üze rin de Sis te ma tik ve 

Kar şı laş tır ma lı Açık la ma lar (An ka ra 

şer hi dir. Ese rin 1148’de (1735) istin sah 

edi len bir nüs ha sı Nu ru os ma ni ye Kü-

tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır (nr. 2152). 7. 

Fevâßid-i ƒâ te miy ye. Ahmed Hâtem 

Efen di’nin ba zı Arap ça takrir le ri nin ta le-

be le rin den İbn Rey hân la ka bıy la bi li nen 

Meh med Sa id Efen di ta ra fın dan bir ara ya 

ge ti ril miş şek li dir (Os man lı Mü el lif le ri, II, 
167). 8. Mül tekå Şer hi. Mü el li fin, İbrâhim 

b. Mu ham med el-Ha lebî’nin Ha nefî fık hı-

na da ir Mül teša’l-eb ¼ur ad lı ese ri ne bir 

şerh yaz dı ğı yo lun da bir ri va ye tin bu lun-

du ğu kay de dil mek te dir (a.g.e., II, 166). 9. 

Man ¾û me fi’l-aÅlâš. Arap ça olan ese rin 

adı yaz ma nüs ha lar da Æa½îde tün câmi£a 

fî me kâ ri mi’l-aÅlâš (TSMK, Ha zi ne, nr. 
129) el-Man ¾û me fi’l-aÅlâš (Kas ta mo nu 
İl Halk Ktp., nr. 4058), Kitâbü’l-El fiy ye fî 

£il mi’l-aÅlâš (Sü ley ma ni ye Ktp., Se rez, nr. 
4039) gi bi fark lı şe kil ler de kay de dil miş tir. 

239 be yit ten olu şan man zu me de vü cut 

or gan la rı nın iş le ye bi le ce ği gü nah lar açık-

lan mış tır. El fiy ye’ye bi lin me yen bir ki şi 

ta ra fın dan Arap ça şerh ya zıl mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ako va lızâde Hâtem, Şer hu Tuh fe-i Şâhidî, 

Sü ley ma ni ye Ktp., Lâle li, nr. 3562, vr. 1b-2a; 
Râmiz ve Âdâb-ı Zu rafâ’sı: İn ce le me-Ten kid li 
Me tin-İn deks-Söz lük (haz. Sa dık Er dem), An ka ra 
1994, s. 87; Müs ta kimzâde, Tuh fe, s. 95; İs met, 
Tek mi le tü’ş-Şekåik, s. 507, 508; Fatîn, Tez ki-
re, s. 95; Si cill-i Osmânî, II, 263-264; Os man lı 
Mü el lif le ri, II, 166-167; Meh met Ce lal Va rı şoğ-

lu, Hâtem: Ha ya tı, Ede bi Şah si ye ti, Di va nı nın 
Ten kit li Met ni ve İn ce le me si (yük sek li sans te zi, 
1997), Ata türk Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ensti-
tü sü, s. 4-7, 8-10, 16-17, 24; Hü sa med din Er dem, 
“Os man lı da Ah lak ve Ba zı Ah lak Ri sa le le ri”, SÜ 
İlâhiyat Fa kül te si Der gi si, sy. 10, Kon ya 2000, s. 
25-64; İh san Faz lı oğ lu, “İb nü’l-Hâim”, DİA, XXI, 
63; Ha mid Al gar, “Nak şi ben diy ye”, a.e., XXXII, 
339; Ali Fu at Bil kan, “Sebk-i Hindî”, a.e., XXXVI, 
254; Uğur De mir, “Şehdî Os man Efen di”, a.e., 
XXXVIII , 427-428.

ÿKe rim Açık

– —AKPINAR, Turgut
(1928-2011)

Araþtýrmacý, yazar.˜ ™

14 Ocak 1928 ta ri hin de Sam sun’da 

doğ du. Ba ba sı Amas ya Gök med re se ma-

hal le sin den İd ris Na ci Bey, an ne si Na ci ye 

Ha nım’ dır. İlk ve or ta öğ re ni mi ni Sam-

sun’da gör dü. Ar dın dan İs tan bul Üni ver-

si te si Hu kuk Fa kül te si’nde oku du (1948-
1952). As ker lik gö re vi ni Er zu rum’da yap tı. 

Hâkim lik sta jı nı İs tan bul’da ta mam la dık-

tan son ra Bey tüş şe bap’a ta yin edil diy se 

de is ti fa ede rek git me di. Mü fet tiş lik sı na-

vı nı ka za nıp Tür ki ye İş Ban ka sı’na geç ti. 

1958’de ban ka ta ra fın dan dok to ra yap-

mak üze re Al man ya’ya gön de ril di. Mü nih 

Turgut

Akpınar
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