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AKSARA Yi, Kerimüddin 

( ı$.1_,...9'S' I .:n..Uir:' . .J ) 
Mahmud b. Muhammed el-Aksaray! 

(ö. 733 / 1332-33) 

Anadolu Selçukluları tarihinin 
en önemli kaynaklarından 

birini teşkil eden 
Müsameretü '1 -ahbfir adlı 
eseriyle tanınan-tarihçi. 

_j 

Aksarayi nisbesi onun muhtemelen Ak
saraylı bir aileden geldiğini göstermek
tedir. Eserinden iyi bir tahsil gördüğü , 

İslami ilimlerle Arap ve Fars edebiyatı
na vakıf olduğu anlaşılmaktadır. İlhanlı 
Hükümdan Aba ka ve Argun devirlerin
de Anadolu'daki İlhanlı hazinesine ait 
"incü ve iktaların idaresi", naiblik, Da
nişmendli ilinin yönetimi gibi görevler
de bulunan Mücirüddin Emirşah'ın ölü
müne kadar (70 ı 1 130 l -1302) onun mai
yetinde bulundu. Daha sonra İlhanlı Ga
zan Han tarafından Anadolu'daki vakıf
ların mütevelliliğine getirildi ve bir müd
det Aksaray Kalesi muhafızlığı yaptı. 

Aksarayi'nin Müsdmeretü'l -al] Mr ve 
müsdyeretü'l-al]ydr veya Te~kire-i AI:<
sardyi adlı eser i, İbn Bibi'nin el-Evdmi
rü'l- cAl d' iyye fi'l- umılri'l- cAl d' iyye 
adlı eserinden sonra Anadolu Selçuklula
rı tarihi için en önemli kaynaktır. 723'te 

( 1323) telif edilen ve İlhanlılar'ın Ana
dolu valisi Timurtaş·a ithaf edilmiş olan 
eser dört bölümden meydana gelmek
tedir. Müellif birinci bölümde rümi, hic
ri, Yezdicerd ve Celali takvimlerinden 
bahseder. İkinci bölümü Hz. Peygam
ber, Hulefa-yi Raşidin. Emeviler ve Ab
basiler'e ayırmıştır. Üçüncü bölümde Bü
yük Selçuklular'ın kuruluşundan yıkılışı
na kadar cereyan eden olaylarla ıı. Gıya

seddin Keyhusrev'e kadar gelen Anado
lu Selçukluları tarihini ihtiva eden olay
ları anlatır. xııı. yüzyılın ikinci yarısın
dan XIV. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
meydana gelen hadiselere dair olan son 
bölüm ise kendi müşahadelerine da
yandığı için eserin en geniş ve en önem
li bölümünü teşkil eder. Aksarayi eseri
ni yazarken İbn Abdürabbih'in el- cİk
dü'l-ferid, Kadi Beyzavi'nin Ni;z;dmü't
tevdril] ve Ebü Bekir es-SOli'nin Kitd 
bü'l-Evrdl:< adlı eserleriyle bazı Selçuk
name'lerden faydalanmıştır. Meşhur Os
manlı tarihçisi Müneccimbaşı (Cami c u 'd· 

düuel) ile Kadı Ahmed Negidi (ei·Vele
dü 'ş-şe{ik), Anadolu Selçukl uları'yla ilgi
li konularda onu kaynak olarak kullan
mışlardır. 

Hasan Fehmi Turgal eserin Anadolu 
Selçukluları'na ait kısmını tercüme ede
rek 1937'de Konya Mecmuası'nda neş
retmiştir. Daha sonra tamamı Nuri Gen-
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AKSEKi, Ahmet Hamdi 

çosman tarafından Türkçe'ye çevrilen 
eser SelçukJ Devletleri Tarihi adıyla 

yayım lanmıştır {Ankara 194 3). Osman Tu
ran da eserin tenkitli neşrini yapmıştır 
{Ankara 1944). 
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AKSEKİ, Ahmet Harndi 

(1887- ı 951) 

Din Alimi, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 

üçüncü Diyanet İ~leri ba~kanı. 
_j 

Akseki'nin Sülles (Güze lsu) nahiyesin
de doğdu. Babası Güzelsu Camii imamı 
Mahmud Efendi'dir. Beş altı yaşlarında 
iken Kur'an okumaya başladı. ilk Arap
ça derslerini nahiyedeki iki medreseden 
biri olan Mecidiye Medresesi 'nde Abdur
rahman Efendi'den aldı. On dört yaşına 
geldiğinde babası onu Ödemiş'e götü
rerek Karamantı Süleyman Efendi Med
resesi'ne verdi. Orada Gerçekli İsmail 

Hasib Efendi ile Aksekili Hacı Mustafa 
Efendi'den medrese öğreniminde temel 
derslerden olan Arapça, Farsça. aka id. 
fıkıh. tefsir ve hadis dersleri okudu. 
Tahsili müddetince bir yandan da mü
hür kazıyarak geçimini sağlad ı. 

190S'te istanbul'a giderek Fatih der
siamlarından Bayındırtı Mehmed Şük

rü Efendi'nin derslerine devam etti ve 
1914'te ondan icazet aldı. Bu arada o 
dönemin ünlü dersiamlarından olan To
katlı Hacı Şakir Efendi ile Akseki li Hacı 
Mustafa Hakkı Efendi'den özel dersler 
aldı. Ayrıca Mehmed Akiften Mu cal
lakat-ı Seb ca başta olmak üzere Arap 
edebiyatı ile ilgili bazı metinler okudu. 
Bir taraftan medrese tahsilini sürdü
rürken diğer taraftan da Darülfünun 'un 
Ulum-i Aliyye-i Diniyye Şubesi'ne girdi. 
Dördüncü sınıfa geçtiğinde bu fakülte
nin lağvedilmesi üzerine Darülhilafeti'I
Aiiyye Medresesi 'nin yüksek kısmına nak
ledi ldi ve son sınıfı burada okuyarak ica-
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