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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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liJ SüLEYMAN HAYRi BoLAY 

L _j 

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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sana rahmetiyle muamele etsin) diye dua 
etmesi, İslam'ın muaşeret kurallarından 
sayılmıştır. Buna teşmltü'Hitıs denilmek
tedir. Hatta teşmit, müslümanın müslü
man üzerindeki haklarından kabul edil
miş ve bu hakkın dünyada yerine geti
rilmediği takdirde kıyamet gününde ta
lep edileceği bildirilmiştir. Aksırdığı hal
de hamdetmeyen ile hutbe okunurken 
aksırana karşılık vermek gerekmez. Ehl-i 
kitaptan olanlara ise "yehdikümullah ve 
yuslih baleküm" ( ~~ ~ .J ..tı l ~-4;. ) 

(Allah sizi doğru yola iletsin, halinizi dü
zeltsin) diye karşılık verilir. Bir rivayete 
göre de bu sonuncu dua, teşmitin karşı
lığı olarak aksıran tarafından yapılır. 

Aksıranın "yağfirullahu lena ve leküm" 
( ~.Jt:J ..U\ fo.. ) (Allah bizi de sizi de bağış
lasın) şeklinde karşılık vermesi de uy
gundur (bk Ebü Davüd, "Edeb", 90) . Na
mazda aksıranın sessizce harndetmesi 
namazı bozmamakla beraber (bk Ebü 
Davüd, "Şalat", 167), aksıran birine na
maz kılmakta olanın karşılık vermesi na
mazı bozar. 

Müslümanlar arasında sevgi ve bağlı
lığın yaygınlaşmasına ve Allah'ın rahme
tine vesile olan teşmitin Hz. Adem'den 
bu yana gelenekleşmiş bir muaşeret ka
idesi olduğu söylenebilir. Nitekim Bey
haki'nin rivayet ettiği ve İbn Hibban'ın 
da sahih kabul ettiği bir hadise göre, Al
lah Teala Adem'i yaratınca Adem aksır
mış, ona "elhamdülillah" demesini ilham 
etmiş ve Adem'e "yerhamükellah" diye
rek karşılıkta bulunmuştur (bk. İbn Ha
cer, XXII, 426). Anlatılan şeklin dışında 

kalan uygulamaların. mesela aksırana 

"Çok yaşa!" demenin, onun da "Sen de 
gör!" diye karşılık vermesinin İslamiteş
mit ile bir ilgisi yoktur. 
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~ İsMAİL L. ÇAKAN 

AKSUNGUR 

Adı Türkler'de 
şahıs ismi olarak kullanılan 

doğan türünde 
yırtıcı bir avet kuş 

(bk. SUNGUR). 
_j 

L 

AKSUNGUR 
Kasimüddevle Aksungur b. Abdiilah 

(ö. 487 /1094) 
Musul Atabegliği'nin kurucusu 
İmadüddin Zengi'nin babası 

ve Halep valisi. 
_j 

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 

memlük*ü olan Aksungur, Melikşah'ın 
Suriye Seferi'ne katıldı. Halep'in zapte
dilmesi üzerine Kasimüddevle unvanıyla 
bu şehrin valiliğine getirildi (ı 087) Sul
tan Melikşah Suriye'nin idaresini karde
şi Tacüddevle Tutuş'a bıraktı ve onu Fa
tımiler'e_karşı sefere memur etti. Sul
tan, Aksungur ile Urfa Emiri Bozan'a da 
haber gönderip kuwetleriyle Tacüddevle 
Tutuş'a katılmalarını istedi. Ancak Sel
çuklu ordusu Trablusşam önlerine va
rınca Tutuş ile ihtilafa düşen Aksungur 
ordudan ayrıldı, bu sebeple Tutuş geri 
dönmek zorunda kaldı. Bundan bir müd
det sonra Melikşah'm ölümü (1092) üze
rine tahtta hak iddia ederek saltanat 
mücadelesine atılan Tutuş, önce Halep 
üzerine yürüdü. Aksungur, Tutuş·a mu
kavemet etmeyip onun emrine girdi, fa
kat daha sonra Emir Bozan ile birlikte 
Tutuş'tan ayrıldı ve Selçuklu tahtının asıl 
varisi Berkyaruk b. Melikşah'ın tarafına 
geçti. Tutuş bu durumda Berkyaruk ile 
savaşı göze alamayarak asker toplamak 
gayesiyle Suriye'ye döndü. Bozan ile Ak
sungur'un böylesine kritik bir anda ken
disinden ayrılmalarını ihanet olarak ka
bul eden Tutuş, onlarla hesaplaşmak için 
tekrar Halep önlerine geldi. Ruyan köyü 
yakınındaki savaşta Aksungur'u mağlüp 
edip esir aldı ve öldürttü (1094). 

Sultan Melikşah'a sadakatle bağlı olan 
Aksungur halka çok iyi davranır. onların 
hak ve hukukunu korumaya itina göste
rirdi. Yönetimi altındaki bölgelerde ada
let ve emniyet hüküm sürmüştür. 
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liJ CoşKuN ALPTEKiN 

AKSUNGUR el-AHMEDİLİ 
(ö. 5271 1133) 

Revadi hanedanından olan ve 
Azerbaycan'da Meraga ile muhtemelen 

diğer bazı yerleri idare eden 
Selçuklular'abağlı İbrahim oğlu 

Emir Ahmedil'in memlük*ü. 
L _j 

Ahmed Kesrevi. Aksungur'u AhmedTI'in 
oğlu olarak göstermiş (bk. Şehriyaran-t 

Gumnam, s. 1 15-1 1 9), aynı hata Z. Velid i 
Togan tarafından da tekrarlanmıştır (bk 
İA, I, 275) Aksungur. efendisinin Bağ

dat'ta Batıniler tarafından öldürülmesi 
üzerine (509 / ı ı 16) onun sahip olduğu 
yerleri ele geçirdi ve Revadi hanedanına 
son verdi. Sahip olduğu bazı meziyetler 
ve askerlerinin çokluğu sayesinde siyasi 
bakımdan güç kazanan Aksungur, Sul
tan Mahmud tarafından oğlu ve veliah
tı Davud'a atabeg tayin edildi. 

Aksungur, Sultan Mahmud'un ölümü 
ve yerine kardeşi Tuğrul'un geçmesi üze
rine ( ı ı 3 2), büyük emirlerden Yarınkuş 
ez- Zekevi ve aralarında eski Fars haki
mi Karaca'nın iki oğlunun da bulunduğu 
bazı kimselerle birlikte tahtı elde etmek 
için Davud'u harekete geçirdi. Fakat iki 
taraf arasında meydana gelen savaş

ta Davud'un kuwetleri mağlüp oldu; 
Davud. Aksungur tarafından savaş mey
danından uzaklaştırıldı (ı 132) Davud'un 
başarısızlığı üzerine Tuğrul'un kardeşi 

Mesud'un hizmetine giren Aksungur, 
Tuğrul'un üzerlerine yürüdüğünü haber 
alınca Mesud ile birlikte Bağdat'a çekil
di. Daha sonra hazırlıklarını tamamla
yarak Mesud ile beraber Azerbaycan'a 
döndüler. Tuğrul'un Azerbaycan'da nac 
ib olarak bıraktığı Karasungur onlara 
karşı kayamayacağını görerek Zencan'a 
çekildi. Tuğrul'un emirlerinden Aynüd
devle Harizmşah ile Bulak Erdebil'e, Ha
cib Tatar da Urmiye Kalesi'ne sığındılar. 
Erdebil'i kuşatan Mesud ile Aksungur, 
üzerlerine yürüyen Karasungur'u ş~hir 

önlerinde bozguna uğratarak Erdebil'i 
~le geçirdiler. Ardından karşıianna çıkan 
Tuğrul'u da mağlüp ettiler ve böylece 
Rey'e çekilen Tuğrul'un yerine Mesud 
Hemedan'da tahta geçti. Ancak bu sıra
da Aksungur, Batıniler tarafından He
medan yakınlarında Karategin çayırlı

ğında öldürüldü. 

Aksungur'u Mesud'un öldürttüğüne 

dair İbnü ' l-Esir'in zikrettiği rivayeti, Me
sud'un ona olan ihtiyacı göz önüne <;~lın

dığında. kabul etmeye imkan yoktur. 
Buna karşılık Tuğrul'un. veziri Dergü-


