
AKlL b. BÜKEYR 

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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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-

248 

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. 



Diyet miktarı bu asgari sınırların altın
da kalan cinayetlerde diyet suçlu tara
fından ödenir, akıle buna karışmaz. Akı
lenin yokluğu veya diyeti ödemede ye
terli olmaması halinde diyet beytülmal
den ödenir. Beytülmalin bulunmadığı 

durumlarda ise diyeti suçlunun kendisi 
ödemek zorundadır. Burada, İslam hu
kuk düşüncesinin ilgi çekici bir misali 
olarak, daha çok bu son husus üzerine 
fıkıh kitaplarında geçen teorik bir tar
tışmaya dikkati çekmek gerekir. Bu da 
akılenin yüklendiği sorumluluğun baş

tan (ibtidaen) ve doğrudan doğruya bir 
özellik mi taşıdığı, yoksa suçludan hu
kuki bir transferin mi (intikal, tahammül) 
söz konusu olduğudur. Hanefller'in gö
rüşü açık olup ikinci teoriden yanadır. 
Diğer mezheplerde de, çok açık olma
makla birlikte, cezanın ewela suçlu üze
rine terettüp ettiği, ondan da akıleye 

intikal yoluyla geçtiği ve dolayısıyla akı
lenin yüklendiği sorumluluğun bir ha
fifletme ve yardım mahiyetinde oldu
ğu kanaatinin daha ağır bastığı anlaşıl
maktadır. 

Müslümanlar ile gayri müslimler ara
sında da akıle hükümlerinin uygulana
mayacağı konusunda fıkıh alimleri ara
sında görüş birliği mevcuttur. Ancak 
mezheplere göre bazı farklı şartlar söz 
konusu olmakla birlikte gayri müslim
lerin kendi aralarında akıle geçerlidir. 

Bütün mezhepler akllenin diyeti bir 
defada peşin ödeme yerine, üç taksit ha
linde üç yılda ödeyeceği hususunda gö
rüş birliği içindedirler. Zira bu konuda 
sahabenin icmaı vardır. Ancak, taksitle
rin başlangıç tarihi bazı fakihlere göre 
suçun işlendiği, bazılarına göre de mah
keme kararının verildiği tarihtir. Öde
necek diyetin akıle üyeleri arasında da
ğılımı konusunda ise mezhepler arasın
da fikir ayrılığı görülür. Hanefiler diye
tin dağılımında üyeler arasında fark gö
zetilmemesinden yana olmakla birlikte, 
her şahsa üç veya dört dirhemden fazla 
yüklenemeyeceği şeklinde bir sınırlan

dırma getirmişlerdir. Hanbeli ve Maliki
ler ödeme miktarını her üyenin maddi 
gücüne bağlı olarak hakimin takdirine 
bırakmışlardır. ŞafiTier'e göre asgari bir 
pay söz konusu olup zenginler yarım di
nar, orta halliler de dörtte bir dinar öde
mekle mükelleftirler. Birinci dereceden 
akılenin sayısı diyeti öderneğe kafi gel
mezse ikinci dereceden akıleye başvu
rulur. Diyetin beytülm~Hden ödenmesi 
halinde, alimierin çoğunluğu bir defada 
ödenmesi gerektiği görüşündedir. 

İmamiyye Şiası'nın akıle konusundaki 
görüşleri de genel olarak, bazan biri 
bazan diğeriyle aynı çizgide olmak üze
re, Ehl-i sünnet mezheplerinin görüşle
rinden farklı değildir. 

Akıle, burada anlatılan hususlardan 
bazı farklı yönleri bulunmakla birlikte, 
İslam ceza hukukunun bir başka mües
sesesi olan kasame*de de görülür. 

İslam ceza hukukunun karakteristik 
bir müessesesi olan akıle , İslam'ın ilk 
zamanlarında temelde kabile yardım
laşmasına dayanırken, hemen ardından 
görülen hızlı İslam yayılışına bağlı ola
rak değişen sosyal yapıya intibakı söz 
konusu olmuş, bunun üzerine teoride 
birtakım değişikliklere uğrayarak bir 
gelişme göstermiştir. Farklı yapılara sa
hip geniş İslam coğrafyası göz önüne 
alınınca, İslam tarihi boyunca bazı böl
gelerde uygulanma imkanı bulunmadı
ğı ve diyetin suçlunun kendisine ödetti
rildiği de görülmektedir. Bütün bunlar 
akllenin teşriT hikmetine bir hale! getir
mediği gibi, akılenin dayandığı hukuki 
mülahaza ona her zaman uygulanabilir 
bir esneklik imkanı vermektedir. Uygu
lanma imkanı bulunduğu takdirde -ki 
değişen cemiyet şartları çerçevesinde 
İslami ilkelere ters düşmeyen birtakım 
sosyal sigorta ve yardımlaşma kurum
ları, sendikalar vb. kuruluşlar vasıtasıyla 
bu mümkündür - akılenin karşılıklı yar
dımlaşma ve içtimar zaruret bakımından 
öneminin inkar edilerneyeceği açıktır. 
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AKlNCI 

Osmanlı 
hafif süvari birliklerinden biri. 

L _j 

Temelinin Osman Gazi zamanında Kö
se Mihal tarafından atıldığı rivayet edil
mektedir. Orhan Bey zamanında daimi 
piyade ve süvari askerlerinin teşkiline 

AKlNCI 

kadar hep bunlar kullanılmış, Osmanlı 
uç beyliğinin kısa sürede bir devlet ha
line gelmesi de bunlar sayesinde ger
çekleşmiştir. Akıncılığın bir ocak şeklin
de kurulmasında ise Evrenos Bey'in (ö 

1417) büyük emeği geçmiştir. 1. Murad 
devrinde Yeniçeri Ocağı kurulunca akın
cıların görevleri sadece sınır boylarına 

inhisar etmiştir. 

Akıncılar sürekli ordu birliklerine men
sup değillerdi: bunlar Rumeli'de serhad 
boylarına yakın yerlerde otururlar ve 
genellikle yaz aylarında, zaman zaman 
düşman topraklarına akınlar yaparlardı. 

Devlet akıncılar için kışla tahsis etmez, 
onl~ra maaş vermez, teçhizat ve silah 
sağlamazdı. Akıncılar silahlarını kendi
leri temin ederler ve düşmandan aldık
ları ganimetle geçinirlerdi. Buna karşı

lık devlete vergi vermekten muaf tutu
lurlardı. Akıncı olabilmenin bazı şartları 
vardı. Bunlar güçlü ve genç yiğitlerden 
seçilirdi. Her bir akıncı adayı imam veya 
köy kethüdasını veya dürüst birini kefil 
göstermek mecburiyetinde idi. Düzenli 
bir şekilde tutulan akıncı defterlerin
den bir nüshası ilgili serhad kadılığında, 
diğeri merkezde saklanırdı. Bu defter
lere akıncıların isim ve eşkalinden baş
ka, baba adları, mahalle ve köyleri de 
yazılırdı. 

Akıncı beyini devlet tayin ederdi. Bu 
önemli kumandanlık uzun süre Mihal. 
Evrenos, Turhan ve Malkoçoğlu gibi meş
hur akıncı ailelerinde kalmış, adeta ba
badan oğula intikal etmiştir. Akıncılar 
Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu akıncıları 

gibi mensup oldukları kumandanların 

adlarıyla anilırlardı. Türkler'in Rumeli'ye 
ilk geçişlerinde hazır bulunan Evrenos 
Bey'e bağlı olanlar Arnavutluk'ta, Tur
hanoğulları Mora'da, Mihaloğulları Sof
ya'da, Malkoçoğulları ise Silistre dolay
larında bulunurlardı. 

Akıncı kanununa göre her on akıncıya 
onbaşı, yüz akıncıya subaşı, bin kişiye 

·ise binbaşı kumanda ederdi. Akıncıların 
sayısı devletin gücüne göre azalıp ço
ğalmıştır (mesela XVI. yüzy ıl sonlarında 

sayıları 40.000 kişi kadardı). Savaşlarda 

başarılı akıncılara devletçe dirlik* tahsis 
edilmeye başlanınca akıncıların timar*lı 
kısmı da ortaya çıkmış oldu. Küçük rüt
beli akıncı zabitlerine toyca veya taviçe 
denirdi. 'Bunlar barış zamanında akıncı
ların çeriba$ısı, seferde ise alay beyle
riydi. Akıncılar barış zamanlarında ken
di işleriyle meşgul olurlar. bu arada baş
ta binicilik olmak üzere yüzme, sarp 
yerleri aşma ve at üstünde her türlü si-
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