AKIKA
ise de (a.e., vı. 663-664) bunların güvenilerniyecek ölçüde zayıf hatta mevzo•
oldukları kabul edilmektedir (bk Kastallani. ı. 334) Ünlü hadis mütehassısı Ukayır ise daha kesin bir ifadeyle. Hz. Peygamber'den bu konuda herhangi bir hadis rivayet edilmediğini bildirmektedir
(edDu'afa'ü'J.kebfr, IV, 449)

Akik yüzüklerio kaşları genellikle yüksek bombeli ve oval veya yuvarlak olmakta ve daima gümüş halkaya raptedilen bu taşların oturtulduğu yuvanın
tabanı oyularak akiğin parmağa temas
etmesi sağlanmaktadır. Yüzüklerin, ka şın parmağa dakunacak biçimde yapıl
masına. al akiğin vücuda doğrudan temas etmesi halinde akan kanı durdurduğu . 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 gerçek sebebi gümüşten tasarruf olsa gerektir ve nitekim gümüş yüzüklerio bir
miskalden (4.722 gr.) daha ağır olmaması . hususunda zayıf da olsa bir hadis mevcuttur (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.

Halk

arasında

al

akiğin

makbul tutul-

masına karşılık, islami rüya tabircileri-

ne göre rüyada ak akik görmek al akik
görmekten daha hayırlıdır ve akik. fakirliğin gideceğine. işlerin düzene gireceğine 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 olmamakta ve köşeleri birbirine sürtünme sebebiyle aşındıklarından dolayı da zamanla donuk bir görünüm almaktadır. Akik
islami güzel sanatlarda mühre ve zermühre olarak da kullanılmaktadır (bk.
TEZHİP).

BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü'l- CArab, ,c~,. md.; Tacü 'l- c aras, "ca~"
md. ; Frisk, GEW, ı , 199; EbO DavOd. "ljatem",
4; Tirmizi, "Libas", 43; ibnü'I-Esir. el·Kamil, lll,
113 ; Ukayli, ed-Du'afa'ü'l·kebir (nşr. Abdülmu'tT Emin Kal'aci). Beyrut 1404 /1984, IV,
449; Kastalla ni. el.fvleuahibü'l·ledünniyye,
Beyrut, ts., 1, 334; Müttaki ei-Hindi, Kenzü'l·
'ummal (nşr. Bekri Hayyani- Safvetü's-Seka),
Beyrut 1405 / 1985, VI, 663·664, 686 ; Nablusi.
Ta 'ırrü'l·enam tr ta 'brri'l-menam: islam i Rü·
ya Tab irleri Ansiklopedisi (tre. A. Bayram M. S Çöğenli). istanbul 1980, s. 86; Tahsin Öz.
Hırka · i Saadet Dairesi ue Emanat-ı Mukadde·
se, istanbul 1953, s. 28; islam Yaşar- Nebil
Fazı! Alsan. Mukaddes Emanet/er, istanbul
1985, s. 51 ; L. Quick. Book of Agates, Philadel·
phia 1963; P. Shaffer - H. Zim. Rocce e Mine·
ra/i, Milana 1970, s. 80·81, 117, 131; J. Hell.
"Akik", İA, ı, 247; C. B. Slawson. "Agate",
EAm., 1, 330·331; W. A. Wooster - C. S. Hurlbut, "Agate", EBr., ı , 321.

Ili]

iki boyama akik dilimi

dine'nin ileri gelenlerinden birçoğu da
buraya gezmeye gelmekteydiler. Tatlı
suları olan. büyük ve küçük olarak ikiye
ayrılan Akik hakkında birçok şiir de söylenmiştir. {980'de 4000 civarında olan
nüfusu. yaz aylarında daha da artmaktadır.

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

Medine'deki Akik vadisinden ayrı olarak Taifte, Orta Arabistan'da, Irak'ta
ve Sudan'ın Kızıldeniz kıyılarında da aynı adı taşıyan başka vadiler vardır.
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Hurmalıklar ve pınarlarıyla meşhur
olan Akik, Harretülvebre ile Medine'den
ayrılır ve Kuzeyde Vadilhamd ile birleşir. Şiddetli yağmurlardan sonra çevredeki yamaçlardan toplanan sularla geniş bir çay görünümüne bür ünen Akik
vadisinde diğer zamanlarda yeterli su
bulunmamaktadır. Hz. ömer devrinde
görülen vadide yağmur sonrası toplanan
seli seyretme adeti. günümüzde de devam etmektedir. Akik'te sahabeden Sa'd
b. Ebü Vakkas. Said b. As ve Said b.
Zeyd'in yazlık evleri bulunduğu gibi. Me-

L

ilk günlerinde
ifadesi olarak
kesilen kurban.

şükran

_j

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 göre akika kanını çocuğun başına sürmek
mekruhtur. Hz. Peygamber, Cahiliye devrinde yalnız erkek çocukları için kesilen
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AKiKA
akika kurbanını kız çocuklarına da teş
mil etmiş, ayrıca, "ana babaya karşı gelmek" anlamındaki ukük ile aynı kökten
gelen akika kelimesinden hoşlanmadı
ğını belirterek, bir şükür ifadesi olarak
kesilen bu kurban için, "itaat ve ibadet"
anlamına gelen nüsük kökünden türetilmiş nesike tabirini kullanmayı tercih
etmiştir (bk. el-Muvatta,, "~~a", I : Müs·
ned, 11, 182 : Nesiii. "'Ak.ilca", ll. Bununla
birlikte bazı hadislerde akika kelimesinin kullanılmış olması, muhataplara bildikleri kelimelerle hitap etme gayesine
bağlanmış veya bu kelimeyi kullanmanın da caiz olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Konuyla ilgili hadislerin muhtelif rivayetleri sebebiyle akika kurbanının dini
hükmü üzerinde fıkıh alimleri ihtilaf etmişlerdir. Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel ve Şafifye göre akika kurbanı kesrnek sünnet, Zahiri mezhebine göre vaciptir. EbO Hanife'ye göre ise mubahtır.
Kaynaklarda Hanefiler'e göre akikanın
mendup olduğu da zikredilmektedir.
Fukahanın

dır.

kurbanının çocuğun doğumu

nun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Aynı gün saçları traş edilerek çocuğa isim konması (bk. AD KOYMA) ve kesilen saçların ağırlığınca gümüş veya attının sadaka olarak verilmesi de müstehaptır. Konuyla ilgili hadislerin hepsinde gümüş zikredilmekte, fukahanın altın da tasadduk edilebileceği şeklindeki.
görüşleri ise kıyasa dayanmaktadır. Kurban yedinci gün kesilmezse, Hz. Aişe'nin
belirttiğine göre, on dördüncü veya yirmi birinci günlerde kesilebileceği gibi
daha önce veya sonra kesilmesi de caizdir. Hanbeliler'e göre akika kurbanı
kesmek, fıtır sadakasında olduğu gibi
babanın görevidir; başkası kesemez. Ancak onun ölümü veya kesrnekten kaçın
ması halinde başkası tarafından kesilebilir. Şafiiler'e göre ise bu görev, çocuğun nafakasını temin etmekle mükellef
olan kimseye aittir. B~ hususta rivayı:ıt
edilen bir hadisten anlaşıldığına göre
baba, anne veya bir başkası da kesebilir.
Hz. Aişe'den gelen bir rivayete dayanan Şafii ve Hanbeliler'e göre, çocuğun
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için bir uğur sayılarak
kemiklerinin kırılmadan mafsallanndan ayrılması gerekir. Malikiler'e
göre ise çocuğun beşeri hırsiarının kırıl
masına vesile olması için, ayrıca Cahiliye devrindeki uygulamanın aksini yapmak maksadıyla akikanın kemikleri kı
ve

esenliği

akikanın

rılmalıdır.

BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü "l·'Arab, "~"md. ; el-Muuatta', "'~ 
ka", 1: Müsned, ll, 182; Ebü Davüd, "Eçlillft",
20 ; Nesai, "'Akika", 1; Şirazi, el-Mühezzeb,
Kahire 1379 1 19.59-60, 1, 248; Kasa ni, BecÜ' i',
V, 69; İbn Rüşd , Bidayetü "1-müctehid, 1, 397;
İbn Kudame, el-Mugnf, VIII, 645·649; Ayni.
'Umdetü'l-~arf, Kahire 1-348, XXI, 82-83; Şirbi
ni, Mugni'l-muf:ıtac, Kahire 1958 - Dımaşk, ts.
(Darü'I-Fikr). IV, 293; el-Fetaua"l-Hindiyye, Bu·
lak 1310, V, 362; Haraşi. Şerf:ıu Mul].taşarı ljalfl, Bulak 1317, lll, 46-48; Şevkani, f'leylü "l-e utar, V, 149 vd.; Cevad Ali. el-Mu{assal, IV, 652
~d. ; Th. W. Juynboll - J. Pederse~·. "'AJ:ciJ!:_a",
E/ 2 (ing.). 1, 337.

li]

da meşhur olan Akil. Muaviye döneminde veya Yezid'in halifeliğinin ilk günlerinde vefat etti.
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AHMET ÖNKAI.

AKİLETÜ ETRABİ'I- KASAiD
(...:wl._,.,ı_,;ı~ı şatıbi (ö.

590/1194) tarafından,
Ebu Amr ed-Dilni'nin
el-Mukni c adıyla
Kur'An-ı Kerim'in imlilsına dair
yazdığı eserin

·

FAHRETTiN ATAR

nazmedilmiş şekli

(bk. ei-MUKNİ').
ı

AKİL b. EBÜ TALiB

( yU.. ._r.l

çoğunluğuna

göre akika
kurbanı koyundan olabileceği gibi sığır
ve deveden de kesilebilir. imam Malik'e
göre ise koyun kesilmesi efdaldir. Kurban edilecek hayvanda bulunması gereken vasıflar bakımından akika da kurban bayramında kesilen normal kurban
gibidir. Eti hakkındaki hüküm de aynı
Akı"'ka

sağlık

ı

.y, ~ )

L
ı

Ebu Yezfd Akil b. Ebi Talib
b. Abdilmuttalib el-Haşim! el-Kureşf
(ö. 60/680)
L

Hz. Ali'nin büyük
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AKİS
(~1)
Mantık

kardeşi.

ve edebiyat alanlarında
bir teriin.

kullanılan
_j

Hz. Ali'den yirmi yaş büyüktür. Miladi
SBO'de doğdu. Ensa.b• ve tarih bilgisiyle Cahiliye devrinde Kureyş kabilesi arasında önemli bir yeri olup anlaşmazlık
larda hakemliğine başvurulan dört kişi
den biri idi. Bedir Gazvesi'nde Mekkeli
müşrikler safında savaştı ve müslümanlara esir düştü . Amcası Abbas b. Abdülmuttalib tarafından verilen 4000 dirhem fidye ile esaretten kurtuldu. Müslüman olduğu tarih hakkında ihtilaf vardır. Bazılarına göre Hudeybiye AntıaŞ
ması'ndan önce, bazılarına göre hemen
sonra, bir kısmına göre ise Mekke'nin
fethinden önce 630 yılı başlarında müslüman olmuş ve Medine'ye gitmiştir.
Kardeşi Ca'fer ile MOte Seferi'ne katıldı.
Yakalandığı bir hastalık sebebiyle daha
sonraki savaşlarda bulunamadı. Ancak
Huneyn Gazvesi'ne iştirak ettiği ve herkesin dağıldığı sırada Hz. Peygamber'in
yanından ayrılmadığı da rivayet edilir.
Hz. Ömer devrinde divan•ın düzenlenmesinde görevlendirildi. Hz. Ali'nin halifeliği sırasında ödemek mecbuı:iyetinde
olduğu büyük bir borç meselesinde ondan beklediği yardımı göremeyince, kendisine gerekli yardımı sağlayan Muaviye'ye katıldı ve Sıffin ' de kardeşine karşı
savaştı. Belagatı ve hazır cevaplılığıyla

L
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O MANTIK. Bir önermedeki konuyla
yüklemin yerlerini değiştirerek yeni bir
önerme elde etme.

Sözlükte "döndürme, tersine çevirme,
bir şeyin başını sonuna, sonunu başına
getirme" anlamlarına gelen akis, islam
mantık literatüründe Aristo mantığın
daki conversio teriminin karşılığı olarak
kullanılmıştır. Klasik mantıkta genellikie
"ahkamü'l-kazaya" veya "aksamü'l-kazaya· başlıkları altında önermeler (kazıyye)
arasındaki ilişkiler incelenirken biri tekabül*, diğeri de akis olmak üzere iki
ilişki üzerinde durulmuştur. Akis, asıl
denilen önermenin nitelik (olumluluk veya olumsuzluk) ve doğruluğunu (sıdk} olduğu gibi bırakarak yüklemini konu. konusunu yüklem yapmak suretiyle meydana getirilir. Eğer aslın niteliği aynı kalmakta birlikte doğruluğu değişirse buna akis değil inkılab denir. Buna karşı 
lık aksi elde etmek için aslın ·niceliğini
korumak gerekmez: ayrıca aslın yanlış
olması durumunda akis doğru olabilir.
Akis, düz döndürrn~ (aks-i müstevl) ve
ters döndürrne (aks-i nakiz, aks-i mütekabil) şeklinde ikiye ayrılır.
1. Düz döndürme, bir önermenin niteve yanlışlığına dokun-

liğine, doğruluk

