
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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