AKFEHSi
BİBLİYOGRAFYA :

rilmesi mütat olan "reisülhattatin" unson olarak 21 Ağustos 191 S'te Ka mil Efendi'ye tevcih edilmiştir.

vanı

Kamil Akdik disiplinli hayatı ve perhize dikkat etmesi sebebiyle uzun süren
ömrünün sonlarında bile el titrernesi ve
görme bozukluğu gibi sıkıntılar çekmeden seçkin eserler bırakmıştır. Divan-ı
Hümayun'daki resmi vazifesi esnasında
divani. celi-divani veya rik'a hatlarıyla
yazdığı menşur•, berat. muahedename. tasdikname gibi evrak dışında. yazı
hacası olarak hazırladığı meşk* ler de
pek çoktur. Ayrıca sülüs-nesih kıtalar.
murakka'lar (yaz ı albümleri ). hilye ve levhalar. kitabeler. bazı süre ve cüzlerden
başka bir de mushaf yazmıştır.
Eski hattatların eserlerinden meydana gelen kıymetli hat koleksiyonu ölümünden sonra Topkapı Sarayı Müzesi'nce satın alınmıştır.
BİBLİYOGRAFYA:

Melek Celal. Refsü 'l-hattatfn Kamil Akdik,
istanbul 1938; ibnülemin. Son Hattatlar, s.
172-178; Mahmüd Kamil Hüseyin Zeyyan v.dğr ..
Delflü metf:ıafi ~asri"l-f\1enyel, Kahire 1979, s.
5 (59; M. Uğl,Jr Derman. Türk Hat Sanatının
Şaheserleri, istanbul 1982, s. 49.
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UGUR DERMAN

AKDİK, Şeref

(Ül99-1972)
L

Ressam ve hattat.
_j

Celal Esat Arseven. Türk Sanatı Tarihi İ s·
tan bul, ts. IMaarif Basımevi), s. 210-211 ; Gültekin ElibaL Şeref Akdik: Hayatı-Sanatı-Eserleri,
istanbul 1973; Osman Altıntaş. Şeref Ak dik,
Ankara 1988; R. Ekrem Koçu. "Akdik (Şeref)",
ist.A, 1, 515-516.
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AKFEHSİ
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Ebu Abbas Şihabüdd!n Ahmed
b. İmad b. Muhammed b. Yusuf
ei-Akfehsl el- Kahiri
{ö. 808/1405)

Şeref

Akdi k

na katıldı. "Sivas't!i Cer Atelyesi" ve Atatürk'ü makine başında tasvir eden "Telgrafhane" gibi eserlerini bu çalışmala
rı sırasında yaptı. Resmi görevini 1951
yılına kadar resim öğretmeni, o yıldan
sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'nde
atölye hacası olarak emekliliğine kadar
sürdürdü.
ilk sergisini Ankara Halkevi'nde açan
Akdik, gerek Paris'teki öğrencilik
yıllarında gerekse memlekete döndükten sonra çeşitli ödüller kazandı. 1957'de o zamanki Şehir Galerisi'nde (şimdi
ki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi). geçmiş
günleri konu alan ilk retrospektif sergisini ve akademiden emekli olduktan
sonra da bu kurumun salonlarında aynı
tarzda ikinci büyük sergisi ni açtı. 20
Haziran 1972'de ·öldü ve Karacaah"met
Mezarlığı'na defnedildi.
Şeref

Şeref

Reisülhattatin Kamil Akdik'in oğludur.
istanbul'da doğdu; ilk ve orta öğreni
mini Fatih Merkez Rüşdiyesi 'n de yaptı.
Babasından hat meşketti ve sülüs. nesih, ta'likte usta bir hattat oldu. Fakat
resme olan büyük istidadı onu bu sanatı meslek olarak benimsemeye sevketti.
Hoca Ali Rıza Bey ve Çallı İbrahim'le tanışarak onların da teşvikiyle 191 S'te Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi. Ancak bir
süre sonra savaş sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Savaştan sonra tekrar baş
ladığı okulu M. Warnier, Ömer Adil ve
Çallı İbrahim 'i n atölyelerinde çalışarak
1924'te bitirdi. Bir yıl sonra açılan bir
devlet imtihanını kazandı ve sanatını
ilerietmek üzere Fransa'ya giderek Paris'te Julian Akademisi'nde Prof. Albert
Laurence'le çalıştı. 1928'de istanbul'a
döndü. ilk yıllarından itibaren Güzel Sanatlar Birliği ' nin üyesi oldu ve bütün
karma sergilerine katıldı. 1941'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ressamları çeşitli bölgelere göndererek memleket manzaraları yaptırma çalışmaları-

ZAHİR GüvEMLİ

Akdik resmin hemen her türünEmpresyonist prensipiere
bağlı olup bilhassa manzara ve portrede
çok başarılı örnekler vermiştir. Eserleri, istanbul Resim ve Heykel Müzesi ile
Ankara Devlet Resim ve Heykel Galerisi
başta olmak üzere Sakıp Sabancı, Ali
Koçman, Kemal Erhan gibi kişilerin özel
de

çalışmıştır.

koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Şafii

L

fakihi ve hadis alimi.

_j

ibnü'l-imad olarak da tanınan Akfehsi. 7SO'den ( 1349) önce doğdu . Cemaleddin el-isnevi, Iraki. Bulkini ve ibnü's-Saiğ
gibi hocalardan okudu. Fıkıhtaki derin
bilgisi sayesinde devrindeki Şafii fukahasının önde gelenlerinden biri oldu. Reşidi. Burhaneddin el-Halebi ve İbn Hacer
gibi alimler kendisinden ders aldılar.
Velüd bir müellif olan Akfehsi.

başta

fıkıh olmak üzere islami ilimierin değişik
dallarında,
çoğu
yazma olarak günümüze kadar ulaşan otuz kadar kitap
ve risale telif etmiştir. Bunlardan üçü
basılmıştır. 1. el-Kavlü't-tam (temam) ii
ahkdmi'l-me' milin ve'l-imam (Kahire
ı 322) 2. Manzı1me fi'l-ma cfüvvat. Fık
ha dair olan bu eser Ahmed er-Remlf'nin (ö 9571 ı 550) Fetfıu'l - cevad adlı
şerhi ve bu şerhe Hüseyin b. Süleyman

er-Reşidf'nin Bulı1gu'l-murad bi-Fetfıi'l

adıyla yaptığı haşiye

ile birlikte
(Kahire 1286, 1298; 1299, 1321 ).
::ı. Keşfü'l~esrar camma l]ufiye cald ('an{ehmi) '1-efkdr. Kelamla ilgili bazı konula rı ihtiva eder (İskenderiye 13 I 5)
cevad

basılmıştır

Akfehsi'nin yazma halinde olan diğer
eserlerinden bazıları da şunlardır: Teshi-

Şe ref

Akdi k" in

"Erdek"te
Balıkçı

Kayıkları · ad lı

boya
tablosu

yağlı

(Ankara
Devlet
Resim ve

Heykel
Müzesi)
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Akfehsl'nin

Keşfü'l-esraradlı

eserinin ilk sayfas ı ile unvan

lü'J-ma~iişıd

li -züvvari1-mesacid; A}zye':v?urı1f ve md .fihd mine'l-ma?rı1f; el-~avlü't-teinc'im ii adabi duhı11i'l-hamc'im; ed-Dürretü'd-dav' iyye fi'l-ahkami's-sünniyye ve'l~a~va
li'r-raiiyye ii hicreti l]ayri'l-beriyye;
et-Ta 'akkubdt 'ale'l-Mühimmc'it; Dela' ilü '1-~·ükkdm ild nia 'riieti gavamiii'l-a}zkam, Divanü'l-}zayevan, Şerhu 'l
Bürde, Risale ii'n-Nil ve ehramiha.
kdmü'l-evani

BİBLİYOGRAFYA:
Sehavi, eç!Dau' ü'l·lami', ll, 47-49; Süyüti.
ljüsnü'l·muhadara, 1, 439; ibnü'I-imad. Şe;?e·
rat, VII, 73; Şevkani. elBedrü 't·tali', ı, 93; He·
diyyetü't-'ari{fn,l, 118; Serkis.. Mu'cem, 1, 462·
463, 938, 951; Brockelmann. GAL, 1, 309; ll,
114-116; SuppL, ı. 753; ll, 110·111; Kehhale.
Mu'cemü'l·mü'elli{fn, ll, 26.
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VECDİ AKYÜZ

AKHAN
Denizli yakınında,
Çivril yolu üzerinde
XIII. yüzyıla ait kervansaray.

L

sayfası (Süleymaniye

Ktp., Bagdatl ı

Goncalı

larıyla
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1621, vr.

p - "ı

Camii'nin tamir kitabelerinde de ( 1249)
rastlanır. Geçen yüzyıllarda Pococke.
Arundell. Hamilton. Sarre gibi yabancı
seyyahların seyahatnamelerinde Akhan
hakkında bilgi verilmektedir.
, İki bölümden meydana gelen binanın
önce öndeki aviulu bölümü yapılmış,
sonra buna daha dar olan ikinci kısım
eklenmiştir. Açık bir avlusu olan ilk bölümün sağında iki kat halinde beşik tonozlu odalar vardır. Bunlardan birinin
hamam olduğu ve sol tarafta da yine
benzeri odaların bulunduğu anlaşılmak
tadır. Ön tarafta köşede yer alan ve avluda n merdivenle çıkılan kubbeli küçük
mekanın mescid olması mümkündür.
Ön avludan geçilerek ulaşılan ikinci kı
sım ise her bir sırada üçer tane olmak
üzere iki sıra paye ile uzunlamasına üç
sahna ayrılmıştır. Bu sahn ların üstleri
de beşik tonozlarla örtülüdür. Kervan-

_j

Kervansaray veya Bozhan adda anılan Akhan. birinci kitabesine göre Sultan ll. İzzeddin Keykavus
devrinde ( 1238- ı 278) Karasungur b. Abdullah tarafından Receb 650'de (Eylül
1-252) yaptınlmaya başlanmış, ikinci kitabedeki Cemaziyelahir 652 (TemmuzAğustos 1254) tarihinde ise tamamlanmış
olmalıdır. Banisi Karasungur'un ismine Denizli'deki Ulucami ( 124 7) ile Müftü

Vehbi, nr.

Akhan ·ı n

avlusundan
taçkapının

görünüşü-

Denizli

sarayın dışında üstteki kubbeli mekana dışarıdan taş bir merdivenle çıkılan
küçük bir yapı yer almaktadır. i. Hakkı
Uzunçarşılı bunun bir hamam olduğunu
ileri sürmektedir. Ancak Akhan esasın
da bir ribat* olduğuna göre buranın bir
türbe olması ihtimali de vardır.
Çok muntazam işlenmiş değişik renklerdeki taşla rdan itinalı bir işçilikle inşa
edilmiş hanın dış kaplaması birçok yerde dökülmüş, sadece iç dolgusu kalmış
tır. Cephedeki taşların bir kısmı antik
harabelerden devşirilerek tekrar kulla nılm ıştır. Dışarıya açılan avlu kapısı zengin kabartmalarla bezenmiştir. Bu süslemede yer alan svastikalı (gamalı haç)
bir motifin arasındaki karelerde değişik
hayvan kabartmaları dikkati çeker. İçe
rideki kapalı kısma açılan ikinci kapı ise
daha sadedir. Avlu eyvanının kemer baş
langıcında aslan başı biçiminde işlenmiş
konsollar bulunmaktadır. Mescidin dış
cephesi. iç duvarları ile kapısı ve kubbeye geçişi sağlayan pandantif de itinalı
bir işçilikle meydana getirilmiştir.
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SEMA vi EvicE

AKHiSAR
L

Ege bölgesinde
Manisa iline bağlı ilçe merkezi.
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Gediz'in kollarından olan Kumçayı'nın
verimli ve geniş bir ovada kurulmuş olup denizden 115 m. yüksekliktedir. İ lk adı Pelopeia olan şehir da-

suladığı

