AKSEKi, Ahmet Hamdi

AKSARAYi, Ke rimüddin
( ı$.1_,...9'S' I .:n..Uir:'..J )
Mahmud b. Muhammed el-Aksaray!
(ö. 733 / 1332-33)

Anadolu Selçuklul arı tarihinin
en önemli kaynaklarından
birini teşkil eden
Müsameretü '1 - ahbfir adlı
eseriyle tanınan- tarihçi.
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Aksarayi nisbesi onun muhtemelen Akbir aileden geldiğini göstermektedir. Eserinden iyi bir tahsil gördüğü ,
İslami ilimlerle Arap ve Fars edebiyatı
na vakıf olduğu anlaşılmaktadır. İlhanlı
Hükümdan Aba ka ve Arg un devirlerinde Anadolu'daki İlhanlı hazinesine ait
"incü ve iktaların idaresi", naiblik, Danişmendli ilinin yönetimi gibi görevlerde bulunan Mücirüddin Emi rşah'ın ölümüne kadar (70 ı 1 130 l -1302) onun maiyetinde bulundu. Daha sonra İlhanlı Gazan Han tarafından Anadolu'daki vakıf
ların m ütevelliliğine getirildi ve bir müddet Aksaray Kalesi muhafızlığı yaptı.
saraylı

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

Kerimüddin Aksarayi'nin

Müsameretü'l-a/:ıbar

( 1323) telif edilen ve İlhanlılar'ın Anadolu valisi Timurtaş·a ithaf edilmiş olan
eser dört bölümden meydana gelmektedir. Müellif birinci bölümde rümi, hicri, Yezdicerd ve Celali takvimlerinden
bahseder. İkinci bölümü Hz. Peygamber, Hulefa-yi Raşidin. Emeviler ve Abbasiler'e ayırmıştır. Üçüncü bölümde Büyük Selçuklular'ın ku ruluşundan yıkılışı
na kadar cereyan eden olaylarla ıı. Gıya
seddin Keyhusrev'e kadar gelen Anadolu Selçuklu l arı tarihini ihtiva eden olayları anlatır. xııı. yüzyılın ikinci yarısın
dan XIV. yüzyılın ikinci yarısına kadar
meydana gelen hadiselere dair olan son
bölüm ise kendi müşahadelerine dayandığı için eserin en geniş ve en önemli bölümünü teşkil eder. Aksarayi eserini yazarken İbn Abdürabbih'in el- cİk
dü'l-ferid, Kadi Beyzavi'nin Ni;z;dmü'ttevdril] ve Ebü Bekir es-SOli'nin Kitd bü'l-Evrdl:< adlı eserleriyle bazı Selçukname'lerden faydalanmıştır. Meşhur Osmanlı tarihçisi Müneccimbaşı (Cami c u 'd·
düuel) ile Kadı Ahmed Negidi (ei·Veledü 'ş -şe{ik), Anadolu Selçukl uları'yla ilgili konularda onu kaynak olarak kullanmışlardır.

Hasan Fehmi Turgal eserin Anadolu
ait kısmını tercüme ederek 1937'de Konya Mecmuası'nda neş
retmiştir. Daha sonra tamamı Nuri Gen-

Selçukluları'na

ve müsayeretü 'l·atıyar ad l ı eserinin ilk iki
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sayfas ı

çosman tarafından Türkçe'ye çevrilen
eser SelçukJ Devletleri Tarihi adıyla
yayım l anmıştır {Ankara 194 3). Osman Turan da eserin tenkitli neşrini yapmıştır
{Ankara 1944).
BİBLİYOGRAFYA:

Aksaray!. Müsam eretü'f-ahbar lnşr. Osman
Turan Mogollar Zamantnda Türkiye Selçuklulan Tarihi). Anka ra 1944, s. 28-57 ; Safa. Ede·
biyyat, lll 12, s. 1255- ı 256 ; Fikret ı şı ltan. Die
Sellschuken geschich le des AksarayT. Leipzig
1943; Storey. Persian Literature, London 1970,
1/1 , s. 267; Nejat Kaymaz. Peruane Muinüddin
Süleyman, Ankara 1970, s. 14 ; M. Fuad Köprülü. "Anadolu Selçukluları Tarihi'nin Yerli
Kaynakları", IT/\ Be/leten, Vll / 27 ( \94 31 . s.
389-391 ; Fel ix Tauer. "Les Manuscrits Persans
historiques.des bibliotheques de Stamboul",
Ar. O, IV 11932). s. 93.

li] İsMAİL AKA

AKSEKİ, Ahmet Harndi
(1 887- ı 951)
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Din Alimi,
Türkiye Cumhuriyeti'nin
üçüncü Diyanet İ~leri ba~kanı.
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Akseki'nin Sülles (Güze lsu) nahiyesinde doğdu. Babası Güzelsu Camii imamı
Mahmud Efendi'dir. Beş altı yaşlarında
iken Kur'an okumaya başladı. ilk Arapça derslerini nahiyedeki iki medreseden
biri olan Mecidiye Medresesi 'nde Abdurrahman Efendi'den aldı. On dört yaşına
geldiğinde babası onu Ödemiş'e götürerek Karamantı Süleyman Efendi Medresesi'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 mühür kazıyarak geçimini sağlad ı.
190S'te istanbul'a giderek Fatih derBayındırtı Mehmed Şük
rü Efendi'nin derslerine devam etti ve
1914'te ondan icazet aldı. Bu arada o
dönemin ünlü dersiamlarından olan Tokatlı Hacı Şakir Efendi ile Aksekili Hacı
Mustafa Hakkı Efendi'den özel dersler
aldı. Ayrıca Mehmed Akiften Mu callakat-ı Seb ca başta olmak üzere Arap
edebiyatı ile ilgili bazı metinler okudu .
Bir taraftan medrese tahsilini sürdürürken diğer taraftan da Darülfünun 'un
Ulum-i Aliyye-i Diniyye Şubesi'ne girdi.
Dördüncü sınıfa geçtiğinde bu fakültenin lağvedilmesi üzerine Darülhilafeti'IAiiyye Medresesi 'nin yüksek kı smına nakledi ldi ve son sınıfı burada okuyarak icasiamlarından
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