
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-



zini ta rafından öldürülmüş olması (bk 
Bündari. s. ı 69) kabul edilebilir. Aksun
gur'un öldürülmesi üzerine en güçlü da
yanağından mahrum kalan Mesud'un, 
tahtı kardeşi Tuğrul'a bırakarak Bağ

dat'a gitmesi de bununla yakından il
gilidir . 

Aksungur'un Selçuklu tarihindeki ro
lü, Revadi hanedanına son verip yerine 
kendi hanedanını ikame etmiş olması
dır. Aksungur'un oğlu ve torunları, Me
raga ile diğer bazı şehirleri atabeg un
vanı ile uzun süre idare etmişlerdir. Bu 
sebeple Aksungur hanedanına Meraga 
atabegler i adını vermek yerinde olur. 
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Jllll!ıl FARUK SüMER 

AKSUNGUR el- PORSUK.İ 

Ebu Said Seyfüdd!n Kaslmüddevle 
Aksungur ei-Porsuki 

(ö. 520/1126) 

Selçuklu Hükümdan Muhammed Tapar 
ve oğlu Sultan Mahmud'un 

L 
meşhur emiri. 

_j 

Sultan Tuğrul Bey'in emirlerinden Por
suk'un memlük"ü olduğu için efendi
sine nisbetle ei-Porsuki diye anılan Ak
sungur. 11 OS yılında Büyük Selçuklu 
Sultanı Muhammed Tapar tarafından 

Irak şahne" liğine tayin edildi. Emir Mev
dOd'un Batınfler ta rafından öldürülmesi 
üzerine (ı ı ı 3), onun yerine Musul valili
ğine getirildi ve Haçlılar'la cihada me
mur edildi. İki aydan fazla bir süre Ur
fa 'yı kuşattıysa da bir sonuç alamad ı. 

Aksungur 1115 yılında , daha önce cihad 
harekatına katılması istendiği halde ka
tılmayan İlgazi'yi cezalandırmak maksa
dıyla sefere çıktı, fakat Dara yakınla
rında İlgazi'nin ani baskınına uğraya
rak mağiOp oldu. Bu mağiObiyet üzeri
ne Sultan Muhammed Tapar tarafından 
Musul valiliğinden aziedilen Aksungur, 
iktii" ı olan Rahbe'ye çekildi ve Muham
med Tapar'ın ölümüne kadar orada sa
kin bir hayat sürdü. 

Muhammed Tapar' ın oğlu Mahmud, 
Irak Selçukluları tahtına çıkınca onu tek-

rar Bağdat şahneliğine tayin etti. Sul
tan Mahmud ile kardeşi Mesud arasın
daki taht mücadeleleri sırasında bu gö
revden alınan Aksungur. 1121 yılında 

ikinci defa Musul valiliğine getirildi. Hil
le Emiri Dübeys b. Sadaka'nın Bağdat'a 
hücumundan çekinen Halife Müsterşid, 
Sultan Mahmud'dan yardım isteyince 
sultan onu Musul valiliğiyle birlikte Irak 
şahneliğine tayin etti. Fakat Aksungur. 
taktik hatası yüzünden Dübeys b. Sada
ka'ya mağlOp oldu ( 1122). Irak ve Suri
ye'de geniş bir alanda hakimiyet kur
mak isteyen Dübeys. Haçlılar'la iş birliği 
yapıp Kral Baudouin ile birlikte Halep'i 
muhasara etti. Ancak Aksungur şehrin 
Haçlılar'ın eline geçmesine mani oldu ve 
Halep'i zaptetti ( 112 5 ı. Daha sonra Ke
fertab' ı da ele geçiren Aksungur, Azaz 
muhasarasında ağır bir bozguna uğra
yarak Musul'a döndü ve Cami-i Atik'te 
cuma namazında iken Batınfler tarafın
dan öldürüldü. Halep'e hakim olduktan 
sonra halka çok iyi davranan, gümrük 
vergilerini kaldırıp zulüm ve kötülüklere 
son veren Aksungur hayır sever ve din
dar bir emir idi. 
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!il COŞKUN ALPTEKiN 

AKSÜT, Ali Kemali 
(1884- 1963) 

idareci, 
tarih ve milli terbiye konularındaki 

eserleri ile tanınan yazar. 

Yanya'da doğdu. Babası şehrin tanın
mış ailelerinden Babanur lakabı ile ta
nınan İbrahim Ağa, annesi ise Nebile 
Hanım'dır. Yanya İdadisi'ni bitirdikten 

AKSÜT, Ali Kemal1 

Ali Kemali Aksütün Erzincan vali l iğ i sırasındaki bir fotoğrafı 

sonra ( 1903) İstanbul'a gidip Mekteb-i 
Mülkiyye'den mezun oldu (1908) Yanya 
vilayeti maiyet memurluğuna tayin edil
di ve orada kaymakamlık stajını tamam
ladı. Aynı zamanda idadide t arih ve coğ
rafya muallimliği de yaptı. Bir müddet 
İttihat ve Terakki Mektebi'nin müdür
lüğünde bulunduktan sonra kaymakam
lığa başladı. Filat (1910) , Mecidiye (1912). 

Mucur (1913), Haymana (1916), Kalecik 
( 1918) kaymakamlıklarından sonra An
kara Vilayeti Umar-ı Hukukiyye müdür
l üğüne tayin edildi. Millf Mücadele'ye 
katıldı . 1921 Haziranında Dahiliye Veka
leti müfettişliğine getirildi. 1928 yılına 
kadar bu görevde kalan Ali Kemalf, da
ha sonra sırasıyla Ordu ( 1929). Erzincan 
( 1930), Doğubayazıt ( 1932) ve Bilecik'te 
(1933) valilik yaptı. 1_ 934'te emekli ol
duktan sonra Deniz Yolları, Denizbank, 
Limanlar genel müdürlüklerinde çeşitli 

idari hizmetlerde çalıştı. 1960 yılında is
tanbul Robert Kolej edebiyat öğretmen
liğine geçti. Bu görevdeyken 6 Şubat 
1963'te vefat etti ve Karacaahmet Me
zarlığı'na defnedildi. 

Ulviye Aksüt ile evli olan Ali Kemalf 
Bey'in beş çocuğundan biri Türk mOsi
kisinin tanınmış sazendelerinden Sadun 
Aksüt'tür . Çalışkan ve titiz bir idareci 
olarak tanınan. Fransızca, Rumca ve 
Arapça bilen Aksüt, idarr görevleri ya
nında tarihi ve sosyal ilimiere ait pek 
çok eser telif ve tercüme etmiş, Vakit 
gazetesinde birçok makale yazmıştır. 

Belli başlı eserleri şun lardır: 

Telif eserleri. Kanun-ı Medeni'den Her 
Türk'ün Bilmesi Lazım Gelen Şeyler 
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