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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). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Aksaray!. Müsameretü'f-ahbar lnşr. Osman 
Turan Mogollar Zamantnda Türkiye Selçuklu
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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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AKSEKi, Ahmet Harndi 

zet aldı. Daha sonra Medresetü'l- Müte
hassısin'in Felsefe, Kelam ve Hikmet-i 
ilahiyye Şubesi'ne girdi. Buradan birin
eilikle mezun oldu. Ruus* imtihanını ka
zanarak dersiam olduğu sırada otuz iki 
yaşındaydı. 

1908'den sonra yazı hayatına başla
yan Ahmet Harndi Akseki'nin bazı ma
kaleleri Beyrut ve Mısır gazetelerince 
iktibas edildi. Balkan Harbi'nden önce 
Sebilürreşad mecmuasının Bulgaristan 
ve Romanya muhabirliğini yapan Akse
ki. Bulgaristan'ı dolaşarak müslüman
ları irşad etti ve intibalarını Bulgaris
tan Mektupları adı altında bu mecmua
da neşretti. Medresetü'I-Mütehassısin'in 
son sınıfında- iken Heybeliada'daki Mek
teb-i Bahriyye-i Şahane'ye din dersle
ri, din felsefesi ve ahlak dersleri hoca
sı olarak tayin edildi (Mart 1916) Ara
lık 1916 - Kasım 1918 tarihleri arasında 
muhtelif zamanlarda Aksaray Pertev
niyal Valide Sultan, Dolmabahçe, Üskü
dar Mihrimah Sultan ve Hırka-i Saadet 
camileri kürsü şeyhliklerinde bulundu. 
Ağustos 1919'da Medresetü'I-irşad'ın Va
izin Şubesi tarih felsefesi müderrisliği

ne, Şubat 1921'de ibtida-i Dahil Medre
sesi ilm-i nefş müderrisliğine tayin edil
di ve aynı yıl eylül ayında bu görevi iç
timaiyat müderi'isliğine çevrildi. 

Milli Mücadele için Anadolu'ya geçen 
Ahmet Harndi yazı. vaaz ve konferans
larıyla Anadolu harekatını desteklemiş

tir. Ocak 1922 - Kasım 1923 tarihleri 
arasında Ankara Lisesi ulüm-i diniyye 
muallimliği yaptı. Bu görevi yürütürken 
Umür-ı Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti Ted
risat Umum Müdürlüğü'ne tayin edildi 
(Mart 1922). Bu sırada medreselerin müf
redat programlarını ıslah etmiş, hazır
ladığı rapor ve layihalar ile Darülhilafe 
medreselerinin sayısı on üçten otuz se
kize çıkarılmıştır. Şer'iyye Vekaleti'nin 
ilgası üzerine .Darülfünun ilahiyat Fakül
tesi hadis ve hadis tarihi müderrisliği 

ne getiriidiyse de (Nisan 1924 ). aynı ta
rihte Diyanet işleri Reisi Rifat Börekçi'
nin isteği üzerine. Diyanet işleri Reisliği 
Hey'et-i Müşavere azalığına tayin edildi. 
Bu görevi sırasında Elmalılı Harndi Ya
zır'ın Hak Dini Kur 'an Dili adlı tefsir i 
ile Sahfh-i Buhari Muhtasan Tecrid-i 
Sarih Tercemesi ve Şerhi'nin yayıma 
hazırlanmasında büyük hizmet gördü. 
1920 yılında kurulan Tarikat-ı Salahiy
ye Cemiyeti'nin üyesi olduğu ve bu ce
miyetin faaliyetlerine katıldığı ithamıy

la 1925'te Ankara istiklal Mahkemesi'n
de yargılandı. Cemiyetle ilgisi bulunan 

294 

on bir kişinin idama, birçoğunun da ağır 
hapse mahküm edildiği mahkemede suç
suz bulunarak beraat etti. 1939'da Diya
net işleri reis muavinliğine ve M. Şerefet
tin Yaltkaya'nın ölümü· üzerine 1947'de 
Diyanet işleri reisliğine getirildi. Bu va
zifede iken 9 Ocak 1951 tarihinde An
kara'da vefat etti ve Cebeci Asri Mezar
lığı'na defnedildi. 

Bekir Sıtkı Sencer, Akseki 'nin vefatı

na şu tarihi düşürmüştür: "ircii» ferma
nı geldikte Diyanet Başkanı 1 Azm-i Uk
ba eyledi mağfür ola mesrür ola 1 Kud
siyan « cevher »le tanzim ettiler tarihini 1 
Aksekili Harndi Efendi'nin durağı nür 
ola" (h ı 370). 

Arapça, Farsça ve ingilizce bilen Ah
met Harndi Akseki son derece zeki, ile
ri görüşlü . devrindeki gelişmeleri takip 
eden, kendini devamlı olarak yenileyen 
ve taklide karşı olan bir din alimidir. 
Müsbet ilimlere, akılcı anlayışa ve felse
fi düşüneeye ilgi duymuş, bir kısım fi
lozofları bu açıdan incelemiş ve islami 
bakımdan tenkit etmiştir. Saltanat. Meş

rutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşa
yan bir alim ve fikir adamı olarak müs
lüman Türk toplumunun ugradığı sosyal 
ve kültürel değişikliği yakından takip et
miş, eser ve makalelerinde bu konuda 
isabetli teşhis ve tahlillerde bulunmuş
tur. iktisadi, siyasi, kültürel ve ilmi ba
kımdan geri kalmış islam toplumlarının 
her alanda gelişme ve ilerlemeleri için 
hayatı boyunca gayret sarfetmiştir. Bu 
gaye için Kur'an'ı ve hadisi esas alarak 
islami ilimierin canlandırılmasını, geliş
melerin ışığında islami müesseselerin 
yeniden düzenlenmesini gerekli gören 
Akseki. Mehmed Akif ve arkadaşları gi
bi, bir taraftan hurafe ve batı! inançlar
la diğer taraftan da dini Batı kalıpları 
içinde değerlendirerek modası geçmiş 
bir müessese şeklinde gösterip isıam'a 
hücumda bulunanlarla mücadele etmiş
tir. Batı emperyalizminin islam dünya-

Ahmet 

Ha md i 
Akseki 

sının parçalanması için kurduğu plan ve 
sürdürduğü gayretiere dikkatleri çek
miş, Garpçılık ve milliyetçilik hareketle
rine karşı çıkarak müslüman toplurrı

ların kurtuluşu için islam birliği fikrini 
savunmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesiy
le namaz kılınması yönündeki temayül
lere karşı gerek Hey'et-i Müşavere aza
lığı sırasında takındığı tavizsiz tavrı (bk. 
Hikmet Bayur. s. 152-153). gerekse Diya
net işleri reis muavinliği sırasında. bu 
yönde bir kanaate sahip bulurian reis 
Şerefettin Yaltkaya'nın isteği üzer ine 
hazırladığı raporda böyle bir uygulama
nın dini ve . ilmi hiçbir dayanağı bulun
madığını ortaya koyarak karşı tavır al
ması (bk. Vehbi Vakkasoğlu. s. 192). ilmi 
ve dini gayret ve cesaretinin bir ifadesi 
olarak değerlendiril melidir. Ahmet Ham
di Akseki. verdiği eserlerle halkın uzun 
süre ihmal edilen dini bilgiler ihtiyacı

nın karşılanmasında da büyük hizmet 
görmüştür. 

Eserleri. 1. Ruh ve Beka - yı Ruh. A. 
Harndi Akseki bu eserinde ruh mesele
sini. ilkçağ Yunan düşüncesinden Thales 
ve iyonya mektebi filozoflarından baş
layarak müslüman filozof ve mutasav
vıfla rın bu konudaki görüşlerini de ele 
alıp tenkit etmiş, daha sonra bazı çağ
daş •filozofların ve materyalistler'in delil
lerinin ayrı ayrı münakaşasını yaparak 
sonunda kendi görüşlerini ortaya koy
muştur. Eser. Maarif Vekaleti Telif ve 
Tercüme Heyeti'nce neşredilmek üzere 
satın alınmış, ancak yayımı gerçekleş

memiştir. 2. İslam Dini. Türkiye'de en 
çok okunan dini bilgiler el kitabı olup 
şim diye kadar 1.5 milyon dolayında ba
sılmıştır ( 1. bs . Ankara 1933). 3. Pey
gamberimizin Vecizeleri. Önsözünde. 
hadisi inkar edenlere karşı uzun müda
taalar ortaya koyduğu bu eseri de ba
sılmıştır (1945) 4. Mezahibin Teliiki ve 
İslam'ın Bir Noktaya Cem'i. Talebeli
ğinde Reşid Rıza'dan tercüme ettiği bu 
eser de neşredilmiş (istanbul 1332). da
ha sonra Hayreddin Karaman tarafın

dan sadeleştirilerek bazı notlarla birlik
te İslam'da Birlik ve Fıkıh Mezhebieri 
adıyla yeniden basılmıştır (Ankara ı 974). 
Bir kısmı defalarca basılan diğer eser
leri de şunlardır: Dini Dersler (1-111 . is
tanbul ı 339- ı 34 ı ı; İslam Dini Fıtridir 
(istanbul 1341. 19661 ; İslam Dini Tabii 
ve Umumi Bir Dindir 11 - IV. 1. cilt istan
bul ı943 . ı966; ll. ciltAnkara 19811 . Ah
lak Dersleri (istanbul ı 924, 1968) ; Aske-
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re Din Kitabı (Ankara 1924. 1945, 1980, 1 
1 982); Yavrulammza Din Dersleri (is
tanbul I 94 I . I 948. I 968); Köylüye Din 
Dersleri (İstanbul I 928) ; Düşmana Karşı 

AKSEL, Malik 

(1903-1987) 

Halk resimleri üzerindeki 
çalışmalarıyla tanınan 

ressam ve yazar. 

ı Çeşitli dergilerde kalan ve daha çok 
deneme. inceleme. hatıra ve sohbet ma
hiyetinde olan yazıları dışında kitap ha
lindeki eserleri şunlardır: Resim Sergi
sinde Otuz Gün ( 1943) ; İstanbul Mi-(I 979); Yeni Hutbelerim (İstanbul I 936, 

1937, I 966); Ve'l-asr Suresinin Tefsiri 
(İstanbul ı 928). Değişik yerlerde yayım

lanan makale türündeki yazılarını ihtiva 
eden eserleri ise şöyle sıralanabilir : Ra
mazan Armağanı (Ankara I 937); Pey
gamberimiz Hz. Muhammed ve Müs
lümanlık (Ankara ı 934); Akaid-i İsla 
miyye; Ulema-i İslamiyyeye Bir Su
al ve Abdullah Guvilyam Efendi'nin 
Cevabı (Aıapça'dan tercüme. istanbul 
1332); Garanik Meselesi veya Hate
mü'I-Enbiya Hakkında En Çirkin Bir 
İsnadın Reddiyesi (I 922); Namaz Sıl
relerinin Türkçe Terceme ve Tefsiri 
(Ankara I 949); Bir Misyoner le Musa
habe; Bulgaristan Mektupları; Gaza
li'nin Ruh Nazariyesi; İslam'da İkil
sad ve Tasarruf (ı 932); Bilinmesi El
zem Hakikatler (1916); Prophet Mu
hammed (Ankara I 956); A Study on 
Prophet Muhammed (2. bs., Ankara 
1959); İsıarn Alemi 'nin Gerileme Se
bepleri (G Riviore'den tercüme, İ stanbul 

1966) Ahmet Harndi Akseki'nin yayım
lanmamış olan eserleri de şunlardır: Na-
maz ve Kur'an; Kur'an-ı Kerim Radyo 
ve Gramofon; İsliim'da Resim ve Su
retin Mahiyeti; Hızır Hakkında; Kud
ret-i İJQhiyye ve İrade-i Cüz'iyye; İh
His Suresi Tefsiri; Ölüm Nedir; Ahla
ki Umdeler; Teravih Namazı; Kurban 
Nisabı ; İbn Sina Felsefesi ve Tacü1-
'arı1s ile Ret'u'l-melam tercümeleri. 
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Selanik yakınlarında Katerin'de doğ
du. ilk öğrenimini Serez'de yaptı. Daha 
sonra istanbul'da Bayezid Numune Mek
tebi'ne devam etti. 1921 'de Darülmual-
limin'den mezun olup öğretmenliğe baş
ladı. Yüksek öğrenimini, 1928 yılında 

devletçe açılan bir imtihanı kazanarak 
gittiği Almanya'da, Berlin Yüksek Resim 
Öğretmen Okulu'nda tamamladı. Bura
da bir yandan Prof. Grossmann'ın atöl
yesinde yağlı boya ve gravür çalışmaları
nı sürdürürken bir yandan da M. Liber
mann ile halkın hayatından sahneler, 
portre ve peyzajlar yapan L. Corinth'in 
çalışmalarını yakından takip etti. Yur
da döndüğü 1932'den 1968 yılına ka
dar Gazi Eğitim Enstitüsü ve Çapa Eği 

tim Enstitüsü'nde resim ve sanat tari
hi öğretmenliği yaptı. 1968'de emekli 
oldu. 1 S Şubat 1987'de istanbul'da öl-
dü ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defne
dildi. 

Sanat hayatına 1924'te, Galatasaray 
Lisesi'nde açılan güzel sanatlar sergisi
ne sulu boya resimleriyle iştirak ederek 
giren Malik Aksel, daha sonra yurt için
de ve yurt dışında birçok sergiye katıl
dı. Bazı resimleri istanbul Devlet Resim 
ve Heykel Müzesi'ne alındı. Resimlerin
de büyük ölçüde mahalli renk ve motif
lere yer veren Aksel, konu olarak daha 
çok Anadolu köy hayatını ve halk eser
lerini işledi. Türk mahalli hayatını tasvir 
ettiği figüratif çalışma ve kompozisyon
lar yanında Anadolu halk resim sanatı 
ve folkloru. dini resimler gibi konular 
üzerinde de dikkate değer araştırmalar 
yaptı. 

Malik 

Aksel' in 

kendi 
yaptığı 

portresi 

marisinde Kuş Evleri (istanbul Enstitü· 

sü Mecmuası, sy. 5'ten ayrı basım . 1959) ; 
Anadolu Halk Resimleri ( 1960) ; Türk
lerde Dini Resimler ( 1967) ; Sanat ve 
Falklor ( 1971); İstanbul'un Ortası ( 1977) 
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~ TURGUT AKPlNAR 

AKSIRMA 

(Ats ..,...ı.... ) 
İslc!im muaşeret Adilbında 
karşılıklı duaya vesile olan 

fizyolojik bir olay. 
_j 

Aksırma. burun yollarında gelişen ve 
beyincikteki reflekse bağlı olarak ağız
dan ve burundan soluk boşalmasını sağ
layarak burundaki yabancı maddeleri 
temizleyen. esnemenin aksine insanda 
zindelik meydana getiren bir hadise ol
duğundan sağlık belirtisi kabul edilmiş 
ve islam'da bazı muaşeret kurallarına 
bağlanmıştır. 

Hz. Peygamber üçe kadar aksırmanın 
sağlık, fazlasının ise nezle belirtisi oldu
ğunu söylemiştir (bk. Tirmizi . "Edeb", 5) 
Aksırma "AIIah'ın sevip lutfettiği bir ni
met" olduğu için (b k Bu ha ri. "Edeb", ı 25; 
Ebü Davüd, "Edeb", 89 ; Tirmizi. "Edeb", 61 
her nimet gibi ona da şükretmek gerek
mektedir. Bunun için aksıran kişi ya "el
hamdülillah" ( .Uı ~~ ) veya "elhamdü
lillahi ala külli hal" ( Jb. J5 )->- .uı ~~ ) 
demelidir. Bu ifadenin yerine Fatiha'yı 

sonuna kadar okumanın sünnette yeri 
bulunmadığı gibi aksırdıktan sonra ke
lime-i şehadet getirip peşinden harndet
mek de dinen rnekruh sayılmıştır. Ak
sırırken ağzı elle veya mendille kapat
mak sünnettir. 

Aksıran kişinin "elhamdülillah" deme
si halinde yanında bulunanlardan birinin 
ona "yerhamükellah" ( .Uıl .!..l.> .n) !Allah 
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