
AKiF PAŞA 

dünya ve varlığa karşı nefret duygusu 
kuwetli bir şekilde işlenmiştir. Cennet, 
cehennem, hatta mutasawıfların özle
diği elest• meclisine dönüş ve Tanrı'nın 
varlığında yok olma (fena). böylece ebe
diyete ulaşmanın (bekabil lah) zıddı olan 
"adem· kavramına methiye, islamı ge
lenek içinde oldukça yabancı bir düşün
cenin tezahürüdür. Küçük yaşta ölen to
runu için hece vezniyle yazdığı "Mersiye" 
ile "Şeyh . Müştak'a Mektup" ve Tebsı

ra'sı da, yenilik getirmediği kanaatleri
ne rağmen. devrinin yazariarına yol gös
terici olmuştur. Divanındaki bir şiirden 
(İÜ Ktp. , TY, nr. 2597, vr. 161 b). meşhur 

Halveti şeyhi Çerkeşf Mustafa Efendi'nin 
müridi olduğu anlaşılan Akif Paşa'nın 
"Mersiye" dışındaki şiirleri divan şiiri 

tarzında dır. 

Eserleri. Münşeat-ı el-Hac Akit Efen
di ve Divançe (İstanbul 1259; eserin iü 
Ktp., TY: nr. 2597'deki nüshası daha tam 
ve zengindir) ; Tebsıra (4. bs.. istanbul 
1300); ölümünden sonra torun u Akif Bey 
tarafından neşredilen ve çeşitli mektup
larını ihtiva eden Eser-i Akit Paşa (İs
tanbul 1290) ile Muharrerat-ı Hususiy
ye-i Akit Paşa (nşr. Ebüzziya Tevfik, İs
tanbul 130 ı) dışında, Arapça'dan çeşit

li ilavelerle tercüme ettiği Risaletü'l-ti
rasiyye ve's -siyasiyye (İÜ Ktp. , TY. nr. 
1223) adlı bir eseri daha vardır. 
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kil ABDULLAH UÇMAN 

AKİK 
(~1) 

Halk arasında makbul tutulan 
bir süs taşı. 

_j 

Akik Arapça'da "vadi, dere yatağı, ır
mak" manalarında kullanılan bir keli
medir ve bu taşa da en fazla nehir ya
taklarında rastlanmasından dolayı akik 
denildiği ("ırmak taşı" gibi) anlaşılmakta
dır. Nitekim akiğin Avrupa dillerindeki 
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karşılığı olan agatanın da (agate, Achat) 
Sicilya'daki Achates nehir adından gel
diği bilinmektedir (bk. Frisk. 1, 199) 

Akik beyazdan siyaha kadar bütün 
renklerde ve mat. kısmen şeffaf haller
de bulunan sert ve parlak bir yarı kıy
metli (semiprecious) taş cinsidir. En ya
kın akrabası karnelian gibi bir kuars
kalsedon çeşidi olan akik, bazalt da
marları arasında veya deniz sahillerin
de, ırmak yataklannda ve çöllerde mün
ferit kütleler, yumrular halinde bulu
nur. Kesildiğinde, dışını kaplayan koyu 
gri, yeşil-kahverengi kabuğunun altın

da, tek merkezli daireler şeklinde da
marları bulunan parlak ve canlı renkler
de bir taş olduğu ve bazı yumruların . or
talarındaki bir boşluk içinde su ihtiva 
ettiği görülür. Deniz ve nehir kıyılarında 
bulunanlar. yuvarlanma sebebiyle ka
bukları aşınmış olduğu için gerçek renk
lerini belli ederler. Akiğin nasıl meyda
na geldiği kesinlikle tesbit edilememiş 
olmakla beraber birbirinden farklı bir
kaç ayrı şekilde teşekkül ettiği bil inmek
tedir. Arizona çölünde al akiğe dönüş
müş bir ağaç fosili bulunmuş ve bitki 
dokusunun damar haline geldiği görül
müştür (b k. Shaffer- Zim. s. 131). Akik 
dünyanın pek çok yerinde çıkmakta ve 
en kaliteli örneklerine Yemen (akik-i Ye
man!, Mocha stone), Almanya, Meksika, 
Brezilya ve Amerika Birleşik Devletle
ri'nin çeşitli eyaletlerinde rastlanmak
tadır. Sertlik derecesi 7 ve özgül ağırlığı 

Hz. Muhammed'e izafe edllen akik yüzük tas ı 

(Topkapı Sarayı MOzesi ) 

2.65 olup kırılması sedef eğrisi halinde
dir (konkoidall XIX. yüzyılın başlarından 
itibaren Almanya'nın ldar-Oberstein şeh
rindeki kıymetli taş işleme atölyelerinde. 
özellikle makbul tutulmayan mat beyaz 
ve kirli sarı akikler. ısı değişikliği a!tın

da kimyevr maddelerle muamele edile
rek çeşitli renklere boyanabilmektedir. 

Akik milat öncesi asırlardan beri Mezo
potamya, Mıs ı r. Yunan ve Roma gibi me
deniyetlerde seviterek kullanılmış, Tev
rat'ta başrahibin göğüslüğünün (pekto
ral) üzerine kakılacak yakut ve zümrüt 
gibi kıymetli taşlar arasında çeş itli renk
leriyle zikredilmiştir (Çı k ı ş. 28/ 17. 18. 20). 
Akiğin tarih boyunca, kakmacılığın dı

şında en fazla yüzük kaşı ve mühür ya
pımında kullanıldığı görülmektedir. En 
güzel örnekleri Romalılar ve Rönesans 
sanatçıları tarafından meydana getiri
len ve "cameo" . adı verilen bir ziynet eş
yası türü, yalnız akiğin halka damarlı 
cinsinden (onyx) yapılabilmektedir. Ca
meo çalışmalarında taş oyulurken ge
nellikle koyu renkli damarı fon olarak 
bırakılmakta. açık renkli damarından 

da figürler işlenerek iki renkli bir ka
bartma elde edilmektedir. Büyük akik 
pcırçalarından ise fincan. kadeh. kupa. 
mektup açacağı. şemsiye ve baston sa
pı gibi eşya yapılmaktadır. 

Özellikle müslüman erkekler arasın
da en makbul yüzük kaşı al renkli Ye
men akiğinden yapılanlardır. Bunun se
bebi, taşın Arabistan'dan ve genellikle 
hacılar tarafından getirilmesi olduğu ka
dar, Hz. Peygamber'in üzerinde "Muham
medün resOlullah" yazan yüzüğünün de 
akik kaşlı olduğuna inanılmasıdır. Hz. 
Muhammed'in mektuplarında baskısı 

bulunan mühür, rivayete göre Hz. Pey
gamber'in yüzüğünün siyah akik kaşı
dır ve bu yüzük, Hz. EbQ Bekir ve Hz. 
Ömer'den sonra .kendisine intikal eden 
Hz. Osman tarafından kuyuya (Medine'de 
Bi'rieris) düşürülerek kaybedilmiş ve ye
rine yenisi yaptırılmıştır. Halen Topkapı 
Sarayı Hırka- i Saadet Dairesi'nde sergi
lenen üzerinde "Muhammedün resOlul
lah" yazılı al akiğin Hz. Osman tarafın
dan yaptırılan yüzüğün kaşı olduğu tah
min edilmektedir. Yine, Hz. Ali'nin de 
üzerinde üç satır halinde "maşaallah. la 
kuwete illa billah, estağfiruiiah" sözleri 
yazılı bir akik yüzüğünün olduğu bilin
mektedir (bk Müttakı ei-Hindl, VI. 686) . 
Bazı kaynaklarda Hz. Peygamber'e nis
bet edilen, akiğin mübarek olduğuna ve 
akik yüzük kullanmanın fakirliği gider
diğine dair çeşitli rivayetler yer almakta 



ise de (a.e., vı. 663-664) bunların güveni
lerniyecek ölçüde zayıf hatta mevzo• 
oldukları kabul edilmektedir (bk Kastal
lani. ı. 334) Ünlü hadis mütehassısı Ukay
ır ise daha kesin bir ifadeyle. Hz. Pey
gamber'den bu konuda herhangi bir ha
dis rivayet edilmediğini bildirmektedir 
(edDu'afa'ü'J.kebfr, IV, 449) 

Akik yüzüklerio kaşları genellikle yük
sek bombeli ve oval veya yuvarlak ol
makta ve daima gümüş halkaya rapte
dilen bu taşların oturtulduğu yuvanın 

tabanı oyularak akiğin parmağa temas 
etmesi sağlanmaktadır. Yüzüklerin, ka
şın parmağa dakunacak biçimde yapıl
masına. al akiğin vücuda doğrudan te
mas etmesi halinde akan kanı durdur
duğu . asabiyeti teskin ettiği ve savaş 
alanında soğukkanlılık verdiği gibi bazı 
batı! inançlar gerekçe gösterilmektedir. 
Bu inançların ise taşın renginden, suyu 
kurumuş vadilerde bulunmasından ve 
özellikle taşıdığı adın kökünü teşkil eden 
akkın ( ~ ) "kesmek" anlamını taşıma
sından kaynaklandığı tahmin edilebilir. 
Yüzüklerde kafes tabanını oymanın ger
çek sebebi gümüşten tasarruf olsa ge
rektir ve nitekim gümüş yüzüklerio bir 
miskalden (4.722 gr.) daha ağır olmama
sı . hususunda zayıf da olsa bir hadis mev
cuttur (EbO DavOd, ".Ejatem", 4 ; Tirmizi, 
"Libas", 43). Üzerine bazı tılsımlı işaret
ler ve dualar kazmarak boyuna asılan 

harnailler de tercihen al akikten yapıl
makta ve yine vücuda temas edecek şe
kilde çıplak ten üzerine takılmaktadır. 

iki boyama akik dilimi 

Halk arasında al akiğin makbul tutul
masına karşılık, islami rüya tabircileri
ne göre rüyada ak akik görmek al akik 
görmekten daha hayırlıdır ve akik. fa
kirliğin gideceğine. işlerin düzene gire
ceğine işaret eder (NabiOsi, s. 86) Akik, 
tesbih yapımında da haddeli ve yontma 
(fasetalı) olmak üzere iki ayrı biçimde 
kullanılmıştır (bk. TESBİH) . Haddelilerin, 
taşın rengine ve imamesinin uzunluğu
na göre kıymetli tesbihler arasında yer 
almasına karşılık yontmaların fazla bir 
değeri yoktur. Çünkü taneler haddeden 
geçmedikleri için aynı ölçüde olmamak
ta ve köşeleri birbirine sürtünme sebe
biyle aşındıklarından dolayı da zaman
la donuk bir görünüm almaktadır. Akik 
islami güzel sanatlarda mühre ve zer
mühre olarak da kullanılmaktadır (bk. 
TEZHİP). 
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Ili] SARGON ERDEM 

AKİK 

( J:Ao!l ) 
Medine'nin güneybatısında bulunan 

bir vadi. 

AKIKA 

dine'nin ileri gelenlerinden birçoğu da 
buraya gezmeye gelmekteydiler. Tatlı 

suları olan. büyük ve küçük olarak ikiye 
ayrılan Akik hakkında birçok şiir de söy
lenmiştir. {980'de 4000 civarında olan 
nüfusu. yaz aylarında daha da artmak
tadır. 

Hz. Peygamber zamanında Medine'
den Mekke'ye giden yolun ilk merhalesi, 
Akik üzerinden Zülhuleyfe'ye uzanıyor
du. Bazı hadislerde. Cebrail'in Hz. Pey
gamber'e burada geldiği ve bu sebeple 
buranın "mübarek bir vadi" olduğu zik
redilmektedir. Medineliler'in mikat•ı da 
yine bu vadideki Zülhuleyfe'dedir. Vadi
nin Müzeyne topraklarında yer alan kıs
mı Hz. Peygamber tarafından Bilal b. 
Haris'e mukataa• olarak verilmiş, an
cak Hz. Ömer'in hilafeti zamanında, ye
teri kadar imar edilmediği gerekçesiyle 
bir kısmı alınarak fakir müslümanlara 
dağıtılmıştır. 

Medine'deki Akik vadisinden ayrı ola
rak Taifte, Orta Arabistan'da, Irak'ta 
ve Sudan'ın Kızıldeniz kıyılarında da ay
nı adı taşıyan başka vadiler vardır. 
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liJ İoRis BosTAN 

AKİKA 
( ~1 ) 

Çocuğun 

doğumunun ilk günlerinde 
bir şükran ifadesi olarak 

kesilen kurban. 
L _j L _j 

Hurmalıklar ve pınarlarıyla meşhur 

olan Akik, Harretülvebre ile Medine'den 
ayrılır ve Kuzeyde Vadilhamd ile birle
şir. Şiddetli yağmurlardan sonra çevre
deki yamaçlardan toplanan sularla ge
niş bir çay görünümüne bürünen Akik 
vadisinde diğer zamanlarda yeterli su 
bulunmamaktadır. Hz. ömer devrinde 
görülen vadide yağmur sonrası toplanan 
seli seyretme adeti. günümüzde de de
vam etmektedir. Akik'te sahabeden Sa'd 
b. Ebü Vakkas. Said b. As ve Said b. 
Zeyd'in yazlık evleri bulunduğu gibi. Me-

Yeni doğan çocuğun başındaki saça 
Arapça'da akika denir. Akika kurbanı 

kesildiği gün çocuğun saçı traş edildiği 
için kurbana da akika adı verilmiştir. 

islam öncesi dönemde Araplar arasında 
akika kurbanı kesrnek adetti. islamiyet 
bu adeti meşrülaştırmış, fakat çocuğun 
başına kan sürülmesini menetmiştir (bk. 
Ebü Davüd. "Edahi", 20). Bununla ilgili 
hadisiere dayanan alimierin çağuna gö
re akika kanını çocuğun başına sürmek 
mekruhtur. Hz. Peygamber, Cahiliye dev
rinde yalnız erkek çocukları için kesilen 
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