
AKiKA 

akika kurbanını kız çocuklarına da teş
mil etmiş, ayrıca, "ana babaya karşı gel
mek" 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 türe
tilmiş nesike tabirini kullanmayı tercih 
etmiştir (bk. el-Muvatta,, "~~a", I : Müs· 

ned, 11 , 182 : Nesiii. "'Ak.ilca", ll. Bununla 
birlikte bazı hadislerde akika kelimesi
nin kullanılmış olması, muhataplara bil
dikleri kelimelerle hitap etme gayesine 
bağlanmış veya bu kelimeyi kullanma
nın da caiz olduğu şeklinde yorumlan
mıştır. 

Konuyla ilgili hadislerin muhtelif riva
yetleri sebebiyle akika kurbanının dini 
hükmü üzerinde fıkıh alimleri ihtilaf et
mişlerdir. Malik b. Enes, Ahmed b. Han
bel ve Şafifye göre akika kurbanı kes
rnek sünnet, Zahiri mezhebine göre va
ciptir. EbO Hanife'ye göre ise mubahtır. 
Kaynaklarda Hanefiler'e göre akikanın 
mendup olduğu da zikredilmektedir. 

Fukahanın çoğunluğuna göre akika 
kurbanı koyundan olabileceği gibi sığır 
ve deveden de kesilebilir. imam Malik'e 
göre ise koyun kesilmesi efdaldir. Kur
ban edilecek hayvanda bulunması gere
ken vasıflar bakımından akika da kur
ban bayramında kesilen normal kurban 
gibidir. Eti hakkındaki hüküm de aynı
dır. 

Akı"'ka kurbanının çocuğun doğumu

nun yedinci günü kesilmesi müstehap
tır. Aynı gün saçları traş edilerek çocu
ğa isim konması (bk. AD KOYMA) ve ke
silen saçların ağırlığınca gümüş veya at
tının sadaka olarak verilmesi de müste
haptır. Konuyla ilgili hadislerin hepsin
de gümüş zikredilmekte, fukahanın al
tın da tasadduk edilebileceği şeklindeki. 

görüşleri ise kıyasa dayanmaktadır. Kur
ban yedinci gün kesilmezse, Hz. Aişe'nin 
belirttiğine göre, on dördüncü veya yir
mi birinci günlerde kesilebileceği gibi 
daha önce veya sonra kesilmesi de ca
izdir. Hanbeliler'e göre akika kurbanı 

kesmek, fıtır sadakasında olduğu gibi 
babanın görevidir; başkası kesemez. An
cak onun ölümü veya kesrnekten kaçın
ması halinde başkası tarafından kesile
bilir. Şafiiler'e göre ise bu görev, çocu
ğun 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 daya
nan Şafii ve Hanbeliler'e göre, çocuğun 
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sağlık ve esenliği için bir uğur sayılarak 
akikanın kemiklerinin kırılmadan maf
sallanndan ayrılması gerekir. Malikiler'e 
göre ise çocuğun beşeri hırsiarının kırıl
masına vesile olması için, ayrıca Cahili
ye devrindeki uygulamanın aksini yap
mak maksadıyla akikanın kemikleri kı

rılmalıdır. 
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li] FAHRETTiN ATAR 

ı 
AKİL b. EBÜ TALiB 

ı 

( yU.. ._r.l .y, ~ ) 

Ebu Yezfd Akil b. Ebi Talib 
b. Abdilmuttalib el-Haşim! el-Kureşf 

(ö. 60/680) 

L 
Hz. Ali'nin büyük kardeşi. 

_j 

Hz. Ali'den yirmi yaş büyüktür. Miladi 
SBO'de doğdu. Ensa.b• ve tarih bilgisiy
le Cahiliye devrinde Kureyş kabilesi ara
sında önemli bir yeri olup anlaşmazlık
larda hakemliğine başvurulan dört kişi
den biri idi. Bedir Gazvesi'nde Mekkeli 
müşrikler safında savaştı ve müslüman
lara esir düştü. Amcası Abbas b. Abdül
muttalib tarafından verilen 4000 dir
hem fidye ile esaretten kurtuldu. Müs
lüman olduğu tarih hakkında ihtilaf var
dır. Bazılarına göre Hudeybiye AntıaŞ
ması'ndan önce, bazılarına göre hemen 
sonra, bir kısmına göre ise Mekke'nin 
fethinden önce 630 yılı başlarında müs
lüman 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 her
kesin dağıldığı sırada Hz. Peygamber'in 
yanından ayrılmadığı da rivayet edilir. 
Hz. Ömer devrinde divan•ın düzenlen
mesinde görevlendirildi. Hz. Ali'nin hali
feliği sırasında ödemek mecbuı:iyetinde 
olduğu büyük bir borç meselesinde on
dan beklediği yardımı göremeyince, ken
disine gerekli yardımı sağlayan Muavi
ye'ye katıldı ve Sıffin 'de kardeşine karşı 

savaştı. Belagatı ve hazır cevaplılığıyla 

da meşhur olan Akil. Muaviye dönemin
de veya Yezid'in halifeliğinin ilk günle
rinde vefat etti. 
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li] 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 
nazmedilmiş şekli 

(bk. ei-MUKNİ'). 

AKİS 
(~1) 

Mantık ve edebiyat alanlarında 
kullanılan bir teriin. 

_j 

_j 

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-kaza
ya· başlıkları altında önermeler (kazıyye) 
arasındaki ilişkiler incelenirken biri te
kabül*, diğeri de akis olmak üzere iki 
ilişki üzerinde durulmuştur. Akis, asıl 

denilen önermenin nitelik (olumluluk ve
ya olumsuzluk) ve doğruluğunu (sıdk} ol
duğu gibi bırakarak yüklemini konu. ko
nusunu yüklem yapmak suretiyle mey
dana getirilir. Eğer aslın niteliği aynı kal
makta birlikte doğruluğu değişirse bu
na 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 müte
kabil) şeklinde ikiye ayrılır. 

1. Düz döndürme, bir önermenin nite
liğine, doğruluk ve yanlışlığına dokun-



· madan yüklemini konu, konusunu yük
lem yapmadır. Mesela "ilah olan fani de
ğildir" önermesinden "Pani olan ilah de
ğildir" şeklinde bir aks-i müstevi çıkarı
labilir. Bu önermelerin ikisi de doğrudur ; 

ikisinde de nitelik (olumsuzluk) korun
muştur. Doğruluk ve nitelik önerme çe
şitlerine uygulandığında düz döndürme 
bakımından şu sonuçlara varılır : a) Tü
mel olumsuz (el-külliyyetü's-salibe) öner
menin düz döndürmesi tümel olumsuz
dur. Mesela "Hiçbir insan taş değildir" 

önermesinin aksi "Hiçbir taş insan de
ğildir" olur. b) Tikel olumlu (el-cüz'iyye
tü'i-mücebe) önermenin düz döndürme
si yine tikel olumludur. Mesela "Bazı 

şairler akıl hastasıdır" önermesinin aksi 
"Bazı akı l hastaları şa irdir" olur. c) Tü
mel olumlu (el-külliyyetü'i-mücebe) öner
menin düz döndürmesi tümel değil, ti
kel olumlu olur. Buna göre, mesela "Bü
tün insanlar fanidir" önermesinin düz 
döndürmesi "Bütün faniler insandır" 

olamaz. Çünkü bu ikinci önerme yanlış
tır, yani asıldaki doğruluk unsuru ihlal 
edilmektedir. Şu halde bunun düz dön
dürmesi "Bazı insanlar fanidir" olacak
tır. d) Tikel olumsuz (el-cüz'iyyetü 's-salibe) 
önermenin düz döndürmesi olmaz; çün
kü her zaman doğru sonuç vermez. Me
sela " Bazı insanlar şair değildir" öner
mesinden " Bazı şairler insan değildir" 

şeklinde bir önerme çıkarılamaz. 

2. Ters döndürme ise bir önermenin 
olumluluk ve olumsuzluğunu, doğruluk 

veya yanlışlığını olduğu gibi bırakarak 
konusunun zıddını (nakz) yüklem, yükle
minin zıddını konu yapmaktır. Ters dön
dürmede olumlu önermeler düz döndür
medeki olumsuz önermeler gibi, olum
suz önermeler ise olumlular gibi sonuç 
verir. Buna göre: a) Tümel olumlunun 
ters döndürmesi tümel olumludur. Me
sela "Her insan canlıdır" önermesinin 
aksi "Her canlı olmayan insan olmayan
dır" olur. b) Tikel olumlunun ters dön
dürmesi sonuç vermez. c) Tümel olum
suzun ters döndürmesi tikel olumsuz 
olur. Mesela "Hiçbir insan at değildir" 

önermesinin aksi "Bazı at olmayan insan 
olmayan değildir" olur. d} Tikel olumsu
zun ters döndürmesi tikel olumsuzdur. 
" Bazı insanlar katip değildir" önermesi, 
" Bazı katip olmayanlar insan olmayan 
değildir" şeklinde ters döndürülebilir. 

İbn Sina'ya göre, tümel olumsuz olan 
hakiki mümkün önerme ters döndürüle
mez. Buna göre, mesela "Hiçbir insanın 
katip olmaması mümkündür" önermesi 
"Hiçbir katibin insan olmaması mümkün 

değ ildir" şeklinde ters döndürülemez. 
İbn Hazm'a göre. tümel olumlu olan im
kansızın ters döndürmesi hem tümel 
hem de tikel olabilir. Çünkü bunların iki
si de daima doğru sonuç verir. Mesela 
"Bütün insanların taş olması imkansız
dır" önermesi hem "Bütün taşların in
san olması imkansızdır" , hem de "Bazı 
taşların insan olması imkansızdır" şek

linde ters döndürülebilir. 
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~ M. N Aci BoLAY 

O EDEBİYA T. Bir cümle veya mısra
daki kelime yahut kelime gruplarının 

yer değiştirilmesiyle yapılan edebi sa
natın adı. 

Aks ü tard ve aks ü t ebdil de denir. 
Bir mısra veya cümledeki kelime yahut 
anlamlı kelime gruplarının yerlerini de
ğiştirerek önce geleni sona, sondakini 
başa getirmek suretiyle ikinci bir mısra 
veya cümle yapma sanatıdır. " Kibarın 
ketarnı ketamın kibarıdır" sözü. belagat 
kitaplarının sık sık tekrarladıkları akis 
örneklerindendir. Belagat kitapları bu 
sanatı ilm-i bediin kısımlarından olan 
mana sanatlarından saymışlardır. Aksin 
yapılış şekilleri üzerinde ayrıca ayrıntılı 
bir biçimde durulmuş ve değişikliğ in 

tam ve eksik olmasına göre aks-i t am 
ve aks-i nakıs diye ikiye ayrılmıştır. Bu 
iki şekle şu örnekler verilebilir: Aks-i 
tam : "Didem ruhunu gözler gözler ruhu
nu didem 1 Kıblem olalı kaşın kaşın ola
lı kıblem" - Nazim. Aks-i nakıs : "Gelse 
dergahına ikram görürler kürema 1 Kü
rema dergehine gelse görürler ikram" -
Ziya Paşa. 

Bilhassa yenileşme devrindeki yenilik 
taraftarı yazarlar, bir nükte veya tezat 
yoluyla söylenmek isteneni daha güzel 
anlatmak gayesi taşımadıkça bu sana
tın kullanılmamasını tavsiye etmişler

dir. İlk söyleyişle ikinci söyleyiş arasında 
önemli bir anlam farkı bulunması ge
rektiğini, yoksa sanatın anlamsız olabi
leceğini belirtmişlerdir. 

AKKA 
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~ KAZlM YETiŞ 

Filistin'in batı kıyısında bulunan 
önemli bir şehir. 

_j 

Bugün İsrail Devleti sınırları içinde yer 
alan Akka şehri, Hayfakoyunun (eskiden 
Akka koyu) kuzeyinde muhtemelen mi
lattan önce III. binyıl içinde kurulmuş
tur. Güneyinde bulunan Hayfa'ya 15 km. 
uzaklıktadır. 1982' de 39.1 00 kadar olan 
niifusu, değişik din ve mezheplere men
sup insanlardan oluşmaktadır. 

Ahd-i Atik'te Akkö adıyla geçen şeh
re eski Mısırlılar 'kr', Grekler Ptolemais, 
Fransızlar Acre adını vermişlerdir. Akka 
Hz. Ömer zamanında 636'da Şürahbil b. 
Hasene tarafından fethedildi. Daha son
ra Bizanslılar' la yapılan savaşlar sırasın

da tahrip ediidiyse de Halife Muaviye 
zamanında yeniden inşa edildi. Muaviye 
Suriye valisi iken (640). bölgede bulunan 
Bizans'tan kalma eski havuzları onarta
rak gemi inşasına uygun hale getirtti ve 
böylece Akka o devirde İskenderiye'den 
sonra gemi inşasına uygun ikinci büyük 
tersane oldu. Ayrıca Akka Limanı müs
lümanların Akdeniz'deki ilk deniz sefer
leri için donanma üssü olarak da kulla
nıldı. 649'da Kıbrıs'a, 654'te Rodos'a dü
zenlenen seferler Akka'dan başlatıldı. 

Emeviler devrinde önemli bir liman ha
line gelen şehirde Ahmed b. Tolun bü
yük dalgakıranlar yaptırttı. X. yüzyılın 

ortalarında İhşidiler' in, 969'dan itibaren 
de Patımiler' in eline geçen şehir. Patımi
ler döneminde bölgede faaliyet göster
meye başlayan Türkmenler ve Selçuklu
.lar tarafından zorlandı. 1 074'te Selçuk
lu emirlerinden Şöklü burayı ele geçirdi. 
1087'den sonra ise şehir yeniden Patı

miler'in idaresine girdi. 

Haçlı seferleri Akka ' nın tarihinde yeni 
bir dönemin başlangıcı oldu. Bu önemli 
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