
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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~ SÜLEYMAN ULUDAG 

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. 
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~ 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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müslüman olunca Hz. Peygamber ken
disine Akıl adını verdi. Akıl ve kardeşle
ri Darülerkam'da Hz. Peygamber'e ilk 
biat edenlerdendir. Akıl ilk hicret eden
ler arasında yer a ldı ve Hz. Peygamber 
onu ensardan Mübeşşir b. Abdülmünzir 
ile, başka bir rivayete göre ise Mücezzir 
b. Ziyad ile kardeş yaptı (bk. MUAHAT). 

Bedir Savaşı'na katılan Akıl. bu savaşta 
Malik b. Züheyr ei-Cüşeml tarafından 

şehid edildi. 
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1 
AKlL HASTAUGI 

ı 

L 
(bk. CÜNÜN). 

_j 

1 
Aru:LE 

ı 

( ;U.9WI) 

Kasıt unsuru bulunmayan 
bir öldürme veya yaralama hadisesinde 

suçlu adına diyet ödemeyi yüklenen 

L 
şahıslar topluluğu. 

_j 

Kelimenin kökünde "bağlamak. engel
lemek; anlamak" manaları vardır. Diye
te akl (ç6ğulu uküll veya ma'küle (çoğulu 
meakıl), ödemede bulunacak kimselere 
de akıle denmesi, diyet olarak verilen 
deveterin mağdurun veya velflerinin av
lusuna getirilip "bağlanması" yahut di
yetin ödenmesiyle diğer tarafın intikam 
a lmasına "engel olunması" gibi müla
hazalara dayandırılmaktadır. 

İs lam ceza hukukunun özellikle sos
yolojik gelişimi bakımından önemli bir 
müessesesi olan akılenin kökleri Arap
lar' ın eski kabile dayanışmasına kadar 
uzanır. Bununla birlikte bu müessesenin 
islam'da hukuki bir hüviyet ve meşrü
luk kazanması bizzat Hz. Peygamber'in 
tatbikatma dayanır (bk. İbn Mace. "Di
yat", 15; Nesaf. "I(asame", 37) Akılenin 
meşrüluğu bütün fıkıh mezheplerince 
kabul edilmiştir. Yalnız Mu'tezile'den 
Ebü Bekir ei-Esam ile Harici çevreleri. 
Kur'an'da muhtelif ayetlerde ifadesini 
bulan (b k. Fatır 351 18; el-En'am 6/ 164; 
Fussilet 41 1 46) cezaların şahsfliği pren
sibiyle bağdaşmadığını ileri sürerek bu
na karşı çıkmışlardır. Bu mezheplere gö
re Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki umu
mi hükmü, ilgili hadislerle tahsis edil-
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miştir. Ayrıca Hanefi hukukçular, akıle

nin bu sorumlu luğunun asıl suçlunun 
yükünü hafifletme mahiyetinde bir inti
kal olduğunu belirtmişlerdir. Bunun te
melinde, bir taraftan İslam'a göre ma
sum bir kanın heder edilemeyeceği, di
ğer taraftan da suç işleme kastı bulun
mayan kimsenin bir bakıma mazur ol
duğu ve dolayısıyla ağır bir cezaya ma
ruz bırakılmaması gerektiği şeklinde 

düşünceler yatmaktadır. Buna karşılık, 

akılenin sorumluluğunu, onun aynı sos
yal grubun bir ferdi olarak suçluyu kont
rol hususundaki kusur ve ilgisizliğine 

bağlayanların bakış tarzı pek sağlam ve 
isabetli görünmemektedir. 

İslam öncesi Arap kabileleri arasında
ki uygulamada, suçta kasıt unsuru bu
lunup bulunmadığına bakılınadığı gibi, 
akıle kavramı yakın akrabalar yanında 
bütün kabile fertlerine teşmil edilmiş
t i. İslam hukuku bu müesseseyi kabul 
ederken bazı sınırlayıcı esaslar getirerek 
yeni bir düzenlemeye gitmiştir. Başta 

müessesenin hukuki fonksiyonu. kasıt 
bulunmayan (hataen) veya kasıt benzeri 
(şibh-i amd) öldürme ve yaralama halle
riyle sınırland ırıld ı. Bu tahdit Kur'an'ın 

(bk el-Bakara 2/ 178-179; en-Nisa 4/ 921 
kasıtlı öldürme ile hataen öldürme ara
sında yaptığı ayınma dayanmaktadır. 

Burada işaret edilmesi gereken bir hu
sus da imam Şafii d ışındaki hukukçula
rın çocuk ve delinin kasıtlı f iilini, irade 
noksanlığı sebebiyle kasıtsız fiille eş tut
muş olmalarıdır. Diğer bir sınırlandırma 
da suçun sabit olmasıyla ilgilidir. Suçun 
delille değil de itirafla sabit olması ha
linde akılenin diyeti ödeme mükellefi
yeti yoktur. Bunun gibi, diyet ödemeye 
taraflar arasında varılan bir anlaşma 
(sulh) ile gidilmesi halinde de akıle bu 
ödemeye katılmaz. Bu son iki şartla, 

akıle üyeleri aleyhine söz konusu olabi
lecek her türlü gizli anlaşma yolu kapa
tılmıştır. 

Hanemer dışındaki mezhepler akıleyi, 
suçlunun baba tarafından erkek akra
bası olan asabe*nin oluşturduğu husu
sunda görüş birliği içindedirler. Bunda 
da yakın asabeden uzak asabeye doğru 
bir sıralama söz konusudur. Hanemer 
ise erkek akrabayı tamamen akılenin 

dışında tutmamakta ve onları yardımcı 
bir unsur olarak kabul etmektedir. On
lara göre suçlunun akılesi öncelikle onun 
bağlı bulunduğu "divan ehli"dir. Bunlar. 
aynı ücret siciline kayıtlı askeri birlik 
mensuplarından oluşur. Diğer hukukçu
lar Hz. Peygamber zamanındaki uygula-

mayı esas alarak geleneksel bakış açısı 

na bağlı kalırken Hanefiler akıle kavra
mındaki bu ilgi çekici yenilik konusun
da Hz. Ömer'in uygulamasını delil gös
terirler. Ayrıca bu uygulamanın. temelde 
cezal yardımlaşmanın esası olan gele
neksel karşılıklı yardım laşma fikrine da
yandığını ileri sürerek görüşlerinin hak
lılığını ispata çalışırlar. Bu temel nokta
dan hareketle, Hanefi mezhebi içinde, 
belli bir bölgedeki aynı sanat ve meslek 
erbabı ile işçilerin de kendi aralarında 
akılenin fonksiyonunu icra edebilecek
leri şeklinde bir doktrin geliştirildiği gö
rülmektedir. Hanemer'in izinden gidile
rek divanı belli bir dereceye kadar he
saba katma yolunda bir temayülün Ma
likfler arasında da bulunduğunu belirt
mek gerekir. 

Mezhepterin akıle konusundaki temel 
tavrı bu olmakla birlikte. İslam'ın sürat
li yayılışı karşısında kabHelerin bölün
mesi ve geniş coğrafi alanlara dağılma
sı, müslüman hukukçuları, yaklaşımları 
farklı olsa da coğrafi mahiyette ve ak
rabalık derecesi hususunda bazı sınırla

malara ve yeni düzenlemelere sevket
miştir. Bazı alimler ayrı bölge ve şehir
lerde yaşayanlar arasında akıleye işti

rak olamayacağ ı hükmüne varırken , ba
zıları da yakın mesafedeki uzak akra
banın uzak mesafedeki yakın akrabaya 
tercih edilip edilmeyeceğin i söz konu
su etmişlerdir. İslam'ın sosyal hayat
ta meydana getirdiği · değişiklikleri göz 
önüne alan diğer bazı fakihlerin de şe
hirli ve göçebeler arasında akıle birliğini 
reddettikleri görülmektedir. 

Diğer taraftan bütün mezhepler ka
dın, çocuk. akıl hastası ve fakirleri akıle 
dışında tutarlar. Şafiiler suçlunun usul. 
ve füru • unu da akıleye iştirak ettirmez
ler. Hanbelfler'in bu konuda müsbet ve 
menfi olmak üzere iki ayrı görüşü var
dır. Suçlunun bizzat kendisine gelince, 
Hanemer'in · dışındaki mezheplere göre 
suçlu akılenin dışında kalarak diyet öde
meye katılmaz. Malikfler'den bazı fakih
lerin de bu konuda Hanemer'in görüşü
nü benimsediğini belirtmek gerekir. 

Şafiiler akılenin ödemek zorunda ol
duğu diyetin miktarı konusunda belli 
bir ölçüye bağlı kalmazlar. Onlara göre 
işlenen ·cinayetin diyeti ister az ister 
çok olsun akıle tarafından ödenir. Mali
ki ve Hanbelfler akılenin ancak bir tam 
diyetin üçte birinden fazla olan diyetle
ri ödemekle mükellef bulunduğu görü
şündedirler. Hanemer'in kabul ettiği en 
alt sınır ise tam diyetin yirmide biridir. 


