
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 
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~ 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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~ 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 ) 



Aksamü'I-Kur'an konusunda telif edi
len en önemli eser. İbn Kayyim el- Cev
ziyye'nin (ö 751 1 1350) et-Tibyan ii a~

sami'l-~ur,an adlı kitabıdır. Eser Mu
hammed Hamid ei-Fakki (Kahire 1352/ 

1933) veTaha Yüsuf Şahin (Kahire 1388/ 

1968; Beyrut 1402 / 1982) tarafından n eş
red ilmiştir. Abdülhamfd ei-Ferahf'niri de 
İm 'an if a~sô.mi'l-Kur, an adlı bir ese
ri vardır (H indistan 1329; Kahire 1349). 
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~ CELAL KıRCA 

AKSARAY 

İç Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Melendiz dağlarından inerek Tuz gö
lünün güneyindeki bataklık alanda kay
bolan Melendiz çayının avaya çıktığı yer
de kurulmuştur. Antik devirde Garsaura 
adıyla tanınan şehrin milartan önce lll. 
binyıla ait önemli Hitit merkezlerinden 
Kursaura ile aynı yer olduğu kabul edil
mektedir. Son Kapadokya Kralı Archelaos 
(ö 17) tarafından yeniden kurulduktan 
sonra Archelais olarak anılmaya başlan 

dı. Anadolu Selçuklu Devleti idaresine 
girdikten sonra ise Sultan ll. İzzeddin 
Kılıcarslan'ın (ı ı 55-1 192) yaptırdığı sa
raya nisbette Aksaray adını aldı; bu isim 
Bizans kaynaklarında Taxara (To 'Ak Sa
ra) şeklinde geçmektedir. Bu sultanın 

askeri üs ve içtimar müesseseler kur-

duğu bir yer olduğu için Darüzzafer. Da
rülcihad ve Darürribat adlarıyla da anıl
mıştır. 

Anadolu Selçukluları devrinde bir kül
tür merkezi olan Konya ve Kayseri şe

hirlerinin birbirine bağlandığı ana yol 
üzerinde bulunan Aksaray, ll. İzzeddin 
Kılıcarslan ' ın yaptırdığı dini. ticari ve 
sosyal tesislerle adeta yeniden kuruldu. 
Anadolu Selçukluları'nın dağılmaya baş
lamasıyla Karamanoğulları ' nın hakimi
yetine girdi. Bu dönemde Karamanoğul

ları ile Osmanlılar ve Kadı Burhaneddin 
arasındaki siyasi mücadelelerden olduk
ça etkilendi. Yıldırım Bayezid zamanın
da Osmanlı topraklarına katıldı ( 1397) 

Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Sava
şı ' nda Timur·a mağlüp olması ndan sonra 
tekrar Karamanoğulları hakimiyetine ge
çen şehir. Fatih Sultan Mehmed'in 1468'
de bu beyliğe son vermesinden sonra 
kesin olarak Osmanlı Devleti idaresine 
girdi. Fatih, şehirde yaşayanların büyük 
bir kısmını İ stanbul'a yerleştirdi ve İs
tanbul'da birsemtebu adı verdi. 

Şehir, Osmanlı döneminde yapılan 1501 
tarihli tahrir* e göre 5000-5500 civarın

da Türk nüfusa sahipti (BA. TD, nr. 40. 

s. 787-806) Şehrin nüfusu 1 525'te yine 
5000 dolayında iken (BA, TD, nr. 387. s. 
124-125) 1584'te 9500'e çıkmıştır (TK. TD, 
nr. 131. vr. 2b- [ 3b). XVII ve XVIII. yüzyıl
larda muhtemelen bu durumunu koru
yan Aksaray, XIX. yüzyılda önemini büyük 
ölçüde kaybetmiştir. Nitekim 1837' de 
nüfusu 3000-3500 kadardı ve XIX. yüz
yıl sonlarında ancak 4000 - 5000' e yük
selebilmiştir. 

XVI. yüzyıla ait tahrirlerde yer alan 
şahısların nisbelerinden, daha çok ya
kın çevredeki merkezlerin ve aşiretlerin 
iskanına sahne olduğu anlaşılan Aksa
ray'ın 1501'de otuz altı, 1 525'te otuz 
yedi, 1584'te kırk bir, XVII. yüzyılda ise 
otuz iki mahallesi vardı (bk. Evliya Çele-
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Minare (Emrullah Güney Ar~ivi) 

bi, III. 192- 195). Mahalle adlarından. şe
hirdeki yerleşmenin önceleri kale içinde 
iken nüfusun artması sonucu zamanla 
kale dışına doğru yayıldığı anlaşılmak
tadır. 1501 'de şehrin mahalleleri ara
sında yer alan Teşviş, Hacı Celal ve Hacı 
Rükneddin'in sakinleri arasında mahal
le kurucularının veya bunların çocukla
rının yer alması, buraların söz konusu 
tarihte veya bu tarihten önce yaşayan 
nesiller tarafından kurulduğunu göster
mektedir. 

Şehrin iktisadi ve ticari faaliyetinde 
bilhassa dokumacılık önemli bir yere sa
hipti. 1331'de Aksaray'a gelen ünlü sey
yah İbn Battüta. koyun yününden imal 
edilen ve hiçbir yerde benzeri olmayan 
halıların Şam. Mısır. Irak, Hint. Çin ve 
diğer Türk illerine kadar gönderildiğini 
belirtmektedir. Halıcılığa bağlı olan kök
boya da bol miktarda üretilmekteydi. 
XIX. yüzyılda güherçilenin yanında şeh
rin en önemli ticari ürününü kökboya 
teşkil ediyordu. Şehirdeki ticari ve sınai 
hayatın gelişmesinde bilhassa vakıflar 

büyük rol oynamıştır. Aksaray'da Kara
manoğlu İbrahim Bey'in Konya'daki ima
retinin vakfına ait kervansaray. değir
men. hamam ve pek çok dükkanın ol
ması. daha Osmanlı idaresine girmeden 
önce ticari ve iktisadi canlılığa sahip ol
duğunu göstermektedir. XVI. yüzyıl baş
larında şehirde bir boyahane. bir boza
hane. bir bezirhane ve en az doksan beş 
dükkan mevcuttu (BA. TD, nr. 387. s. 139). 

Ayrıca şehirde ve civarında ekonomik fa
aliyetlerin ağırlığını zirai mahsuller. mey
vecilik ve hayvancılık teşkil etmekteydi. 
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