
AKSA' 1- EREB 

altında kelimenin harflerinin sahih ve 
illetti olmasına göre daha küçük ayrım

lara tabi tutulmuştur. Her bir gruptaki 
fiiller son harf esasına göre sıralanmış
tır. Fiiller kısmında da tıpkı isimlerde 
olduğu gibi önce parantez içinde Arap
ça fiil mazi sigası ile verilir, sonra bu
nun Farsça karşılığı yer alır, parantez 
dışında da Türkçe tercümesi yapılır. Pek 
çok fiilin masdar şekli de kaydedilmiş 
ve birçoğunun Türkçe karşılıkları veril
miştir. 

Çeşitli konulara ait binlerce kelimeyi 
ihtiva eden Aksa'J- ereb, XVIII. yüzyıl 

Osmanlı Türkçesi'nin kelime hazinesini 
güvenilir bir kaynak halinde ve Arap
ça, Farsça karşılıklarıyla birlikte göster
mesi bakımından son derece önemli bir 
eserdir. 

İki cilt halinde basılan (İstanbul 1313) 
ve pek çok yazması bulunan Aksa'J
ereb 'in en önemli nüshaları Süleymani
ye Kütüphanesi'ndedir {Esad Efendi, nr. 
3180. 3181; Hekimoğl u, nr. 903, 904, 905 
lh lll?I;Damadibrahim, nr 115lh 11211; 
Hacı Beş i r Ağa, nr. 624 lh 11391; Halet 
Efendi, nr. 561, 561 m.; Lala İsmail, nr. 
649 lh. ı 1471. Yahya Tevfik, nr. 1713/413 
lh 11641) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zemahşerf. Aksa 'f-ereb (tre. ishak Hacası Ah
med Efendi), istanbul 1313, 1-11; Osmanlı Müef· 
lif/eri, 1, 232; Nuri Yüce, Mukaddimetü'f-edeb 
1Zemahşer11. ijviirizm Türkçesi ile Tercümeli 
Şuşter Nüshası, Ankara 1988, s. 12. 

~ NuRi YücE 

AK SAK 

Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

Dokuz zaman lı ve altı vuruşlu , sekiz
lik birimle yazılan bir küçük usuldür. 
Şematik gösterilişi şöyledir: 

i 
Aksak usulüne bu isim. çift zamanlı ol

mayışı ve 2+ 1 şeklinde bitişi dolayısıyla 

verilmiştir. Daha çok aruzun hezec bah
rinde yazılmış güftelerin bestelenme
sinde kullanılmıştır. Ayrıca remel bah
rinde ve hece vezniyle yazılmış bazı güf
telerin de bu usulle ölçülerek bestelen
diği görülmektedir. Şarkı. türkü, oyun 
havası ve ilahi gibi küçük formdaki eser
lerde sıkça kullanılmıştır. 
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~ CiNUÇEN TANRlKORUR 

AKSAKSEMAİ 

Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

On zamanlı ve altı vuruşlu , sekizlik 
birimle yazılan bir küçük usuldür. Şe

matik gösterilişi şöyledir : 

r r 
Daha çok aruzun hezec~ nadiren re

me! bahrinden seçilmiş güftelerin bes-· 
telenmesinde kullanılan bu usulün özel
liği. vezin gereği ikinci vur.uşta mutlaka 
hece bulunmasıdır. Bu yüzden bu usulle 
bestelenen eserler genellikle ilk vuruş
larda sus veya ah sözü ile başlar. Ço
ğunlukla ağır semailerde. saz semaile
rinin ilk üç hanesinde, nadir olarak da 
şarkılarda kullanılmıştır. 
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Ezgi, Türk Musikisi, ll, 14-15, 18; H. Sadet
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~ CiNUÇEN T ANRIKORUR 

AKSAMÜ'l -KUR'AN 
( .:,L,.<JI~Wl) 

Kur'iin-ı Kerim'deki yeminler 
ve bu yeminlerden bahseden ilim. 

L _j 

Aksam, "yemin" anlamındaki kasemin 
çoğuludur. İslam öncesi Arap toplumun
da yemin çok yaygındı. Kur'a n-ı Kerim 
Arap diliyle nazil olduğu için Araplar'ın 

bu adetini muhafaza etmiş, çeşitli edat
lar ta (hurüfü'l-kasem) yapılan yeminler ve 
ifadeyi güçlendiren değişik edebi sa
natlar kullanarak ilahi hakikatler i tekit 
ve teyit etmiştir. Bazan da yeminle. ken
disi için yemin edilen şeyin kıymet ve 
önemine işaret ed ilm iş, ayrıca dinleyen
lerin o şeye karş ı dikkatler inin çekilme
si de hedef alınmıştır. 

Yemini Allah'a izafe et menin uygun 
olmayacağını ileri sürenler vardır. Bun
lara göre. gerçeği söyled iğinden şüphe 

edilen kimse yemin eder ki Allah bun
dan münezzehtir. Çünkü Kur'an'ın mu
hatabı, inananı ve inanmayanı ile insan
dır. Mürnin yemine ihtiyaç duymaksızın 
Allah'ın haber verdiği her şeyin doğru
luğunu tereddütsüz kabul eder. Kafir 
ise, ifadeler yeminle pekiştirilsin veya 
pekiştirilmesin. zaten Kur'an'a inanma
maktadır. Ancak Kur'an- ı Kerim'de bir
çok yemin ifadesinin yer aldığı bir ger
çektir. Nitekim sekiz yerde (Zehebi ve Sü
yütlye göre yedi yerde) Allah kendi zatına 
{bk en-Nisa 4/65, Yunus 10/53; el-Hicr 
15/92; Meryem 19/68; Sebe' 34/3, ez-Za
riyat 5 ı /23; et-Tegabün 64/7; ei-Mearic 
70 / 40) . ayrıca peygamberlere. Kur'an'a. 
meleklere. kıyamet gününe. kainata ve 
kainattaki bazı olay ve varlıklara yemin 
etmiştir. 

Allah'tan başkası adına yemin etmek 
yasaklandığı halde (bk Müslim, "Eyman", 
1-4) Allah'ın mahlükatına yemin etmesi 
şöyle açıklanmaktadır: Bu bir bakıma 
Allah'ın kendi adına yemin etmesidir. 
Zira yaratılmış her şey O'nun zatına de
lalet eder. Bazı alimler de yemin edilen 
şeylerin başında "rab" kelimesinin mah
zuf bulunduğunu, mesela "semaya an
dolsun" ifadesinden maksactın "semanın 
rabbine andolsun" demek olduğunu ile
ri sürmüşlerdir. 

Kur'an-ı Kerim'deki yeminlerle ilgili 
olarak üzerinde durulan bir başka hu
sus da yemin fiilinin başına bazan la 
nefiy edatının getirilmiş olmasıdır. Bu 
yemin şekli eski Arap toplumunda da 
mevcuttu. Burada la, "iş sizin söylediği

niz gibi değil, yemin ederim: hayır, ka
fırlerin söyledikleri sözün bir değeri yok
tur. yemin ederim" gibi manalar ifade 
etmektedir. Bunun yanında bazı müfes
sirler yemin fiilinin başındaki bu edatın 
zait olduğunu (herhangi bir manası bulun
madığını) ileri sürmüşlerdir. 

İslam öncesi Arap toplumunun içti
mar hayatında önemli rolü olan yemini 
Kur'an-ı Kerim'in muhafaza etmesi ve 
ayetterin bu yolla lafız ve mana açısın

dan takviye edilmesi, yeminin önemini 
açıkça ortaya koymaktadır. İster kendi 
zatına ister mahlükatına olsun Allah'ın 
Kur'an'da yemin ettiği. gerçek olduğu

na yeminle tekit ve teyitte bulunduğu 
hususlar tevhid, Kur' an, Hz. Peygamber, 
ahiret ceza ve mükafat gibi İslam inan
cının temel unsurları ile ilahi tebliğin 
muhatabı olan insan ve onun maddi ve 
manevi birtakım özellikleridir {daha ge
niş bilgi için bk. İSTİHLAF, TAHLİF, YEMİN ) 


