
konularda akla değer vermeme tavrı 

daha da yaygınlık kazandı. Aynülkudat'a 
göre gözün görme, kulağın işitme alanı 
sınırlı olduğu gibi aklın anlama alanı da 
sınırlıdır. Ezeli ve yüce hakikat bu ala
nın dışında kalır. Mevlana Celaleddin 
aklın gayb alemi hakkında verdiği bilgi
leri körün renkler, sağırın sesler hak
kında verdiği bilgilere benzetir. Aklın 
söz ve davranışlarımızda rehber olabile
ceğini , fakat deruni hayat alanında "ça
mura batmış merkep" gibi aciz kalaca
ğını söyler ve. "Mustafa'nın huzurunda 
aklı kurban edin" öğüdünü verir. 

İlk yaratılan varlığın akıl olduğu konu
sundaki görüşlere (bu konuyla ilgi li ola
rak rivayet edilen hadislerin mevzü oldu
ğu hakkında b k. Aclüni, 1. 236-238, 263; ll , 
4091 Haris ei-Muhasibfden itibaren bü
tün mutasawıflarda rastlanır. Yeni Ef
latuncu görüşlerden kaynaklanan anla
yış, İbnü'I-Arabi ve Abdülkerim el-Cili gi
bi mutasawıflar tarafından yeni yorum
tarla değişik bir tarzda ortaya konulmuş 
ve Hallac'dan gelen "hakikat-i Muham
mediyye" görüşü ile "akl-ı ewel " nazari
yesi birleştirilmiştiL İbnü'l-Arabi'n in "ka
lem-i a'la" ve "dürre-i beyza" gibi isimler 
verdiği akl-ı ewel. varlık aleminde ortaya 
çıkan ilk mahlüktur. "Akl-ı ewel", "akl-ı 
külli" ve "akl-ı meaş" kavramları üzerin
de duran Abdülkerim el-Cilfye göre akl-ı 
ewel ilahi ilmin nurudur. Bu sebeple 
Cebrail'e akl-ı ewel de denir. Akl-ı külli, 
akl-ı ewele tevdi edilen bilgi süretlerinin 
kendisinde tecelli ettiği nurlu bir müd
rikedir (el-insanü 'l-kamil, ll. 21-24). 

Burada, süfilerin aciz. yetersiz ve de
ğersiz buldukları aklın madde ve duyu 
alemini aşıp ezeli, ebedi ve yüce hakika
te dair hüküm veren nazari ve metafizik 
akıl olduğu özellikle vurgulanmalıdır. On
lar, faaliyet ve yetki alanı maddi alemden 
ibaret olan insan aklının önem ve değe
rini her vesile ile ifade etmişler. bu ma
nadaki akla da "akl-ı cüz'i", " akl-ı meaş", 

" akl-ı tecrübi" gibi isimler vermişlerdir. 

Ebü Hanife başta olmak üzere bazı 
alimler aklın insan bedenindeki yeri 
olarak beyni göstermişlerse de çoğun
luğa göre aklın mahalli kalptir (bk. Razi, 
XXIV. 167). Mutasawıflar da bu son gö
rüşü benimsemişlerdir. Tasawufta ba
zan akıl aşkın zıddı olarak da kullanılır. 
Buna göre akıl ile aşk bir arada bulun
maz, biri gelince öbürü gider. Akıl ve 
aşk, su ile ateş gibi birbirine zıttır (bk. 
Necmeddin-i Da ye, s. 59 ; İbrahim Hakkı 
Erzurümi, s. 416). Mutasawıflara göre 
Mi'rac gecesi Hz. Peygamber'i sidretü'l
müntehaya kadar götüren Cebrail ak-

lı. ondan öteye götüren refref ise aşkı 
temsil eder; bu sebeple aşk akıldan, 

aşık da akıllıdan üstündür. Tasawuf ve 
tekke edebiyatında üzerinde önemle du
rulan konulardan biri de budur. 
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AKıL 
( j!WI) 

Hukuk bakımından 
temyiz kudretine sahip kimse. 

Lugatta " akıl sahibi kimse" manasma 
gelmektedir. Bir hukuk terimi olarak iyi 
ile kötüyü, kar ile zararı ayırt etmeye 
yarayan zihni melekeler açısından yeter-

AKlL b. BÜKEYR 

li kimseyi ifade eder. Mecelle'de mü
meyyiz* terimi de benzer şekilde tarif 
edilmiştir (md 943) Kişinin ibadetlerle 
mükellef ve hukuki- ceza i ehliyete sahip 
olabilmesi için temyiz kudretine sahip 
bulunması gerekir. Bu ehliyete sahip ol
mayan küçükler mali sorumluluk dışın
da herhangi bir dini emirle yükümlü de
ğildirler. Bu konuda Hz. Peygamber'in 
"Üç kimseden kalem kaldırıldı (dini yü
kümlülüklerden muaf tutuldu): Bulüğa erin
ceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar 
uyuyandan ve şifa buluncaya kadar akıl 
hastasında n" (Buhari. ".f:Iudıld", 22 ; "Ta
li'ık", ll) anlamındaki hadisi delil olarak 
gösterilmiştir. 

Hukukçular Hz. Peygamber'in. "Yedi 
yaşına girdikleri zaman çocuklarınıza na
mazı emredin" (Ebü Davüd, "Sal iH", 60) 

hadisine ve tecrübelere dayanarak yedi 
yaşını temyiz kudretine sahip olmanın 
başlangıcı kabul ederler. Bu yaşa gelen 
kimse temyiz kudretine sahipse "mü
meyyiz küçük" kabul edilir. Mümeyyiz 
küçük eksik ehliyetlidir (bk. EHLiYEr). Bu 
kimse reşid olarak bulüğa erince tam 
ehliyetli olur. Kişi bulüğa erdiğinde re
şid değilse (sefih ise) ibadetler, aile ve 
ceza hukuku bakımından tam ehliyetli 
kabul edilir; mali muameleler bakımın
dan ise hala eksik ehliyetlidir (bk. SEFiH). 

Şu halde akıl olma yedi yaşında başla
makta. bulüğla gelişmekte ve rüşdle en 
olgun şeklini almaktadır. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Buhari "Hudü.d" 22 "Talak" ı ı · Ebü Da
vüd. "Sal§_t"; 60; K~sanr. Beda.·, i', v.' ı 69- ı 72; 
Amidi.' el-ihkam, Kahire 1914, I, 25ı·252; M. 
Ebü Zehre. Uşalü'/-fıkh, Kahire, ts., s. 334-339; 
Mustafa es-Sibai. Şerf:ıu Kanani'l·ahvali'ş-şat_ı

siyye, Dımaşk ı 958, ll , 9 vd.; Mustafa Ahmed 
ez-Zerka. e l-Fı~hü'l - islamf {i şevbihi'l ·cedid 
(e/-Medt_ıal), Dımaşk ı 967-68, ll , 763-790. 

L 

~ HAMDi DöNDÜREN 

AKıL b. BÜKEYR 
( P.l .:r. J!~) 

Akıl b. el-Bükeyr b. Abdiyiilli 
el-Kinanı el-Leysf 

(ö. 2/624) 

Bedir Savaşı'nda 
şehid düşen sahabi. 

Babasının adı bazı kaynaklarda Bükeyr; 
bazılarında ise Ebü'l-Bükeyr olarak geç
mektedir. Annesi Afra bint Ubeyd, Haz
rec kabilesinin Beni Neccar koluna men
suptu ve hac için geldiği Mekke'de Bü
keyr b. Abdüyalil ile evlenmi$ti. 590'da 
doğan Akıl'ın asıl adı Gafil idi; ancak 
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