
AKSIRMA 

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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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-


