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Asıl adı Firas idi. fakat ket olduğu için 
el-Akra· lakabıyla şöhret bulmuştur. Te
mim kabilesinin reisierindendi ve Arap
lar arasında önemli bir mevki ve itiba
ra sahipti. Cahiliye döneminde hakemlik 
yapar. elinden geldiğince adaletle hük
mederdi. Mecüsi olan Akra·. 8. yılın Ra
mazan ayında (Ocak 630) Mekke'nin fet
hinden önce İslamiyet'i kabul etti ve 
Mekke üzerine yürümekte olan islam 
ordusuna Sukya denilen köyde katıldı. 

Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Gaz
vesi ve Taif Muhasarası ' nda bulundu. Hz. 
Peygamber'in kalplerini islam'a ısındır
mak için ganimetierden büyük pay ayır
dığı şahıslar (müellefe-i kul ab*) arasın
da o da vardı. 

Hz. Peygamber 9. yı lın Muharrem ayın
da (Nisan -Mayıs 630) Uyeyne b. Hısn el
Fezarfyi bir seriyyenin başında. Sukya 
ile Beni Temim arazisi arasındaki böl
gede ikamet etmekte olan Temimliler 
üzerine gönderdi; Uyeyne elli iki esir le 
geri döndü. Bunun üzerine Akra' ile Te
mim'in ileri gelen diğer bazı simaları 

Medine'ye gelip Hz. Peygamber'den esir
lerin serbest bıraktimasını istediler. Hz. 
Peygamber de onların ricasını kabul ede
rek esirleri iade etti. Temimliler Akra ' ın 

teşvikiyle aynı yıl. aralarında Akra· ile 
Uyeyne'nin de bulunduğu yetmiş - sek
sen kişilik bir elçilik heyetini Hz. Pey
gamber'e gönderdiler. Bunlar (b ir rivaye
te göre bunlardan Akra') Mescid-i Nebe
vf'ye girerek, "Ey Muhammed, dışarı çık
sana! " diye bağırmışlar ve bu davranış
larından dolayı, "Hücrelerin arkasından 
sana bağıranların çoğu -senin yüce mer
tebeni- anlamayan kimselerdir. Eğer sen 
yanlarına çıkineaya kadar sabretselerdi 
şüphesiz onlar için daha iyi olurdu" (el
Hucurat 49 / 4-5) mealindeki ayetler! e kı
nanmışlardı. ResOluilah bir müddet son
ra dışarı çıkınca Akra', "Ey Muhammed! 
Benim övdüğüm kimseler aziz. yerdik
lerim de zelil olur" demiş, bunun üzeri
ne Hz. Peygamber de, "İnsanları aziz ve 
zelil etmek yalnız Allah'a mahsustur" 
buyurmuştur. Temimliler daha sonra Hz. 
Peygamber'e şair ve hatipleriyle birlik
te geldiklerini söyleyerek şiir ve hitabet 
müsabakası yapmak istediler. Bu teklifi 
önce kabul etmek istemeyen Hz. Pey
gamber onların ısrarı karşısında razı 

oldu. Yarışma sonunda müslüman şair 
ve hatiplerin üstünlüğünü kabul ederek 
müslüman oldular. 

Akra· Hz. Ebu Bekir devrinde Halid b. 
Velid'in yalancı peygamberlerle yaptığı 
bütün savaşlara ka,tıldı. İrtidad olayları 
sırasında ez-Zibrikan ile Hz. Ebu Be
kir'in yanına gelerek, "Bahreyn'in hara
cını bize verirsen biz de kavmimizin ita
at ve bağlılığını garanti ederiz" deyince 
Hz. Ebu Bekir bu isteği kabul etti ve 
onlara bir belge verdi. Ancak durumdan 
haberdar olan Hz. Ömer derhal müda
hale etti ve belgeyi yırttı. Dumetülcen
del ve Enbar savaşları sırasında öncü 
olarak görev yapan Akra·. Hz. Osman 
devrinde Vali Ahnef b. Kays tarafından 
Cuzcan'ın fethiyle görevtendirildi; yapı
lan savaş sonunda Akra· şehri ele geçir
di (31 1 651-52 veya 32 / 652-53) Ertesi yıl 
Cuzcan'da bazı karışıklıklar çıkınca Ab
dullah b. Amir tarafından halkı itaat al
tına almak üzere gönderildi. Akra' muh
temelen 33 (653-54) yılında öldü. 

AKRABA 

Akra· b. Habis cesur ve başarılı bir ku
mandandı. fakat sert bir mizaca sahip
ti. Huneyn'de elde edilen ganimetierin 
taksiminden sonra, mağlup ordunun bir 
kısmı Hz. Peygamber'e müslüman ol
duklarını söyleyerek esirleri serbest bı
rakmasını istediler. Hz. Peygamber de 
Abdülmuttalib oğullarıyla kendi hissesi
ne düşen ganimet ve esirleri geri verdi. 
Diğer müslümanlar da aynı şekilde ha
reket ettiler. Akra ' ise. "Ben ve Temim
liler böyle bir şeye razı olamayız " diye
rek Resulullah ' ın ricasın ı kabul etmedi. 
Yine bir defasında Hi. Peygamber'in Hz. 
Hasan'ı öptüğünü gören Akra· hayretle . 
"Siz çocuklarınızı öper misiniz? Benim 
on çocuğum var. fakat hiçbirini öpme
dim" demişti. Haccın farz olduğunu teb
liğ eden Hz. Peygamber'e, "Her yıl mı 

haccedeceğiz?" diyen ve. "Ey iman eden
ler! Bir kısım şeyleri sormayın ki şayet 
açıklanırsa hoşunuza gitmez" (el-Maide 
51 ı o ı ) mealindeki ayette kınanan da 
Akra'dır. 
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Kişiye nesep bakımından 
yakın olan kimseler. 

_j 

Arapça'da "yakın " anlamına gelen ka
rib kelimesi, bu genel manası yanında. 
özellikle "biriyle aynı soydan olan kim
se"yi de ifade etmekte olup bunun ço-

285 



AKRABA 

ğulu olan akriba' Türkçe'de akraba şek

linde ve daha geniş anlamda kullanıl

maktadı r. 

Arapça'da "akrabalık" manasma isim 
olarak kullanılan karabe, kurbe veya 
kurba masdarlarıyla yapılan zü'I- kara be, 
zü'l-kurba (çoğulu zevü'l -kurba) vb. ter
kipler de "akraba" manasma gelmekte 
olup Kur'an-ı Kerim'de akrabayı ifade 
etmek üzere daha çok zü'I-kurba (bk 
el-Baka ra 2183. 177; en-N ahi 16/90 vb ), 
ülü'l-kurba (bk. en-Nisa 4/ 8) ve el-akra· 
bun (b k el-Bakara 2/ 180, 215, en-N isa 
4/ 7, 33) gibi tabirler zikredilmektedir. 
Bunun gibi, nesebe dayalı kan hısımlığı
nı ifade eden rahm, rihm veya rahim 
(çoğul u erham) kelimeler iyle yapılan ülü'l
erhiim (b k el-En fal 8/75; el-Ahzab 33/ 6), 
zevü'l-erhiim ( tekili zü'r-rahim) terkipleri 
de "akraba" manasınadır. Ancak zevü'l
erham bu genel manası yanında miras 
hukukunda ashabü'l-fertl.iz* ve asabe* 
olmayan akrabayı da ifade etmektedir. 
Kendisiyle evlenilmesi ebediyen haram 
olan akrabaya zu rahim mahrem (mu
harrem). diğerlerine de z(i rahim gayru 
mahrem (Türkçe"de namahrem). kişinin 

neslinden geldiği baba. dede, ana, nine ... 
gibi yakınlarına usQI, onun nesiini sür
düren oğul, kız ve bunların çocuklarına 
da fürQ denir. Bununla birlikte ana. ba
ba ve çocuklar için örfen akraba tabi
ri kullanılmaz. Kan akrabalığından ayrı 
olarak evlilikten doğan akrabalık kara
betü'I-müsahere, süt akrabalığı da ka
rabetü'r-rada' ile ifade edilir. Ayrıca al, 
ehl ve aşiret kelimeleri de Arapça'da 
''akraba" manasma gelmektedir. 

Akrabalık bu vasfı taşıyaniara karşı

lıklı birtakım hak ve vazifeler yükler. Bu 
durum, ahlaki vazifeleri de içine alacak 
şekilde "akrabalık hukuku" tabiriyle ifa
de edilir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde 
akrabalık bağlarının karşılıklı ziyaret, 
haberleşme, maddi ve manevi yardım
laşma gibi çeşitli yollarla korunması ve 
güçlendirilmesi üzerinde hassasiyetle 
durulur. Akraba arasındaki bu ilişkiye 

dini-ahlaki bir tabir olarak sıla-i rahim* 
denir. Bir ayette, "Kendisi adına birbiri
nizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan . 
ve akrabalık -bağlarını koparmak-tan 
sakının" (en-Nisa 4/ ll buyrulur. Hz. Pey
gamber de, "Allah'a ve ahiret gününe 
iman eden kimse misafirine ikram et
sin; Allah'a ve ahiret gününe iman eden 
sıla-i rahimde bulunsun" (Buharf, "Edeb", 
31, 85) hadisi ile bunun önemine işaret 
etmiştir. Bu bakımdan akraba ile bağ
ları ve münasebetleri kesrnek bütün fa-
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kihlere göre haram kabul edilmiştir. Di
ğer taraftan İslam. akrabalığı yalnız kan 
bağıyla sınırlamamış, evlilik ve süt em
zirmeyi de birtakım dini ve hukuki so
nuçlar doğuracak şekilde akrabalık ba
ğı oluşturan unsurlar kabul etmiştir. 

Dini yönden akrabalık bağı ölünün yı- · 
kanması , namazının kıldınlması ve def
ni konusunda bir öncelik sebebidir. Ze
katın ödenmesi konusunda da nafakası 
zekat mükellefine ait olan akraba ile 
diğerleri farklı hükümlere tabidirler (bk. 

ZEKAT). Kendisiyle evlenilmesi ebediyen 
haram olan kadın akrabanın yüzüne. saç
Iarına. boyun ve gerdanına. dirsekten 
aşağı koliarına ve bacağının dizden aşa
ğı kısmına bakmak veya dokunmak di
nen caiz olduğu gibi bunlarla halvet* de 
caizdir. Ancak herhangi bir şehvet duy
gusunun söz konusu olması halinde bu 
davranışlar haram sayılır. 

Akrabalık hukuku kendisini en çok 
medeni hukuk alanında gösterir. Şahsın 
hukuku alanında hukuki temsil çeşitle
rinden velayet* ve vesayet• , öncelik ba
kımından akraba arasında farklılık ol
makla birlikte. akrabalığın ortaya çıkar
dığı haklardandır. Vakfiyelerde geçen 
"akraba" tabiri hem vakıf yapıldığı sı ra
da hayatta olan hem de gelecek nesil
lerdeki yakınları içine alır. Bu ifade mut
lak olarak zikredildiği takdirde din far
kı gözetilmez. Akrabalık bağı . azat im
kanı sağlaması dolayısıyla kölelik konu
sunda da bazı özel hükümler ortaya çı
karır (bk. KÖLE). Aile hukuku alanında 
akrabalık bağı evleome manilerinin en 
başta gelenidir. Akraba ile evleome yasa
ğı kan hısımları, evlilik hısımları ve süt 
hısımlarını kapsamakla birlikte, yasak 
sınırları kişiye ve akrabalık nevine bağ
lı olarak farklılık arzeder (bk. MUHARRE

MAT, SIHRiYYET, RADA'). Aile hukuku ala
nında akrabalık bağının doğurduğu di
ğer başlıca hak ve vazifeler de nafaka 
ve hidtl.ne* konusundadır. Temelde ak
rabalık bağına dayanan miras hukuku 
alanında da hısımlar ashabü'l-feraiz, asa
be ve zevi'l- erham şeklinde sınıflandırı
lırlar. İslam'a göre akrabalığın daha çok 
erkek unsura dayandığı ve dolayısıyla 

ana bir kardeşlerin aileden sayılmadık
ları gibi mirasta da hak sahibi olmadık
Iarı şeklinde bazı müelliflerce (bk E/2 

[İng 1. IV, 595-596) ileri sürülen iddianın 
gerçekle ilgisi yoktur. İslam miras hu
kukunda, ana bir kardeşler mirasta pay
ları belirlenen ashabü'l- feraizden sayı

lırlar. Hatta burada kız ve erkek kar
deşler arasında fark olmayıp bunlar mi-

rasta eşit hak sahibidir ler. Ancak dere
ce bakımından kendilerinden önce baş

ka mirasçıların bulunması halinde, ana 
baba bir veya baba bir kardeşlerde ol
duğu gibi onların da mirastan mahrum 
kalmaları söz konusudur. Diğer taraf
tan. mirasçı olmayan akrabaya vasiyet 
yapılabiJirken mirasçıya yapılan vasiyet 
ancak diğer mirasçıların rızasıyla geçer
lilik kazanabilir. Borçlar hukuku alanın
da da kişinin füruu dışında kalan akra
basına yaptığı hibeden teslimden sonra 
dönerneyeceği hususunda İslam hukuk
çuları görüş birliği içindedirler. Fürüa 
yapılan hibeden dönüş konusunda ise 
farklı görüşler mevcuttur. 

Usul hukukuna gelince. bir hakim ken
di davasına olduğu gibi usulü, fürüu ve 
karısının davasına da bakamaz. Ayrıca 
usul ve fürüun, karı ve kocanın birbirle
ri lehine şahitlikleri de geçerli değildir. 
Ceza hukuku alanında akrabalık, İslam 
hukukçuları arasında bazı görüş ayrılık

ları bulunmakla birlikte, bazı cezaların 
ağırlaştırılması. bazılarının da hafifJetil
mesi veya kaldırılmasının sebebidir (bk. 

HIRSIZLIK, KAZF, KISAS, ZİNA). Diğer ta
raftan, şibh-i amd veya hata yoluyla öl
dürme ve yaralama suçlarında diyetin 
ödenmesine suçlunun akıl e* sini oluş
turan akrabası da iştirak eder. Bu ko
nuda suçlunun erkek veya kadın olma
sında fark yoktur. Bir kadının mirası ço
cuklarına ve kocasına kaldığı halde söz 
konusu suçları işlediğinde diyet borcu
nun kendi erkek akrabasına yüklendiği
ni ileri sürerek bundan İslam'a göre ak
rabalık konusunda erkek unsurun da
ha ağır bastığı sonucunu çıkarmak da 
(bk. a y ) yanlış bir değerlendirmedir. 
Kadının mirasında en büyük pay sahi
bi olan erkek çocukları onun diyetini 
ödeyen akılesinin başında geldikleri gi
bi, buna iştirak eden diğer erkek ak
rabası da mirasında en çok hak sahibi 
olan kimselerdir. Bu konuyu daha çok 
erkek unsurun sosyal ve ekonomik fonk
siyonuna bağlı görmek gerekir. Nitekim 
miras konusunda da nesepte yakınlık 
asıl unsur olmakla beraber kadın erkek 
arasındaki farklılık tamamen erkeğin 

sosyal ve ekonomik yükümlülüklerin
den kaynaklanmaktadır. 

İslam, akrabalık konusunda tabii ola
rak kan bağını esas almakla birlikte, 
evlilik ve emzirmeden doğan akrabalıga 
da aynı şekilde önem vermiş, gerek dini 
gerekse hukuki konularda, bazı durum
larda kişiye daha yakın olma hali bir ta
rafa, kadın ve erkek akraba arasında 
fark gözetmemiştir. 
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İsl~m tıbbında 
il~ç formüllerini ihtiva eden 

L 
el kitaplarının genel adı; kodeks. 

_j 

Akrabazin Arapça'ya Grekçe grafidion 
"kitapçık" kelimesinin Süryani diline geç
miş şekli olan grafazinden alınmıştır. 

Bugün Batı dillerinde kullanılan codex 
ve pharmacopoeia kelimelerinin karşılı
ğıdıL Bu kitaplar hekimlerin devamlı su
rette başvurdukları birer kaynak eser 
olmaları sebebiyle cep, kuşak, çizme ve 
çanta gibi yerlerde kolaylıkla taşınabil
meleri için genellikle dar uzun ve küçük 
boyutlarda yazılmışlardır. 

Akrabazin "tıbbi formüler" mahiye
tinde olup bilhassa mürekkep ilaç for
müllerini taşır. Bunlar muhtelif yazar-

Tankabuni'nin Tuh(elü '/-mü' minrn adlı akrabazininin ilk 

sayfası (T. Baytop koleksiyonu) 

lardan toplanmışlar ve farmasötik şe
killerine veya farmakoloj ik etkilerine gö
re gruplandırılmışlardır. Her mürekkep 
ilaç için, ihtiva ettiği etkili maddeler, 
miktarları, yapılış şekli, etkileri, kullanı
lış yerleri ve alınacağı dozlar ayrı ayrı 

gösteri l miştir. Akrabazinlerde ilaçlar ge
nellikle müfred (birleşik olmayan) ilaçlar, 
tiryaklar, müshiller, lavmanlar, kurslar 
(akras). devaşir (müshil ve kabızlar). toz
lar, şuruplar, merhemler, yağlar ve ya
kılar, fitiller, göz ilaçları. haplar, macun
lar, mahlülat (çözeltiler), iksirler, panze
hirler şeklinde bölümlere ayrılmışlardır. 

Mürekkep ilaçlar Doğu ülkelerinde bü
yük bir öneme sahip olmuşlar ve he
kimler, müfred ilaçların etkilerini kuv
vetlendirmek, zayıflatmak ve tatlarını 

değiştirmek, etki sürelerini kısaltmak 

yahut uzatmak gibi maksatlarla muh~ 
telif etkili maddeleri birbirleriyle karış

tırıp içlerine de tat ve koku verici baş
ka maddeler katmak suretiyle mürek
kep ilaç yapma yoluna gitmişlerdir. Mü
rekkep ilaç formüllerini taşıyan akraba
zinlerin kökeni olarak Galenus'un ünlü 
eseri de Compositione Medicamento
rum kabul edilmektedir. Her yazarken
di şahsf deney ve düşüncelerine göre 
formüllerde bazı değişiklikler, ekleme 
ve kısaltmalar yapmıştır. 

IX. ve X. yüzyıllarda İslam dünyasında 
telif edilen Ali b. Rabben et-Taberfnin 
Firdevsü'l-J:ıikme, Ebü Bekir er-Razf'nin 
el-Havf ve Tıbbü'l -Mansı1ri, Ali b. Ab
bas· el-Mecüsf'nin KamilÜ's-sına ca, İbn 
sına'nın el-Kanun ti't-tıb ve Halef b. Ab
bas ez-Zehr~vfnin et: Tasri'f l i -men cace
ze c ani't-te 'lif gibi büyük tıp ansiklope
dileri akrabazfnle ilgili bölümler ihtiva 
etmekle birlikte, İslam tıbbında ilk müs
takil akrabazin IX. yüzyılın ortalarında, 
Abbasf Halifesi Mütevekkil zamanında, 
özellikle ilaç yapmadaki başarısıyla şöti
ret kazanan Sabur b. Sehl el-Küsec {ö 

2 551 869) tarafından yazılmıştır. Cündi
şapür Bfmaristanı'nda tabip olduğu bi
linen Sabür b. Sehl'in Kitabü'l-Akrabô
ı,ini'l-kebir adını taşıyan ve on yedi bab
dan meydana gelen bu eseri, yaklaşık 
üç asır süreyle en güvenilir akrabazin 
olarak kabul edilmiştir. Darü'l-kütübi'l
Mısrıyye'de altmış dokuz sayfadan olu
şan bir nüshası bulunmaktadır. Sabür 
b. Sehl'in eserinin yerini, zamanının en 
büyük tıp otoritelerinden olduğu bili
nen Adudf Simaristanı hekimlerinden 
Refsületıbba Emfrüddevle İbnü 't-Tilmfz 
el-Bağdadfnin {ö 560/ ı 165) ünlü ese
ri el -A~rabôı,in almıştır. Yirmi babdan 
oluşan bu kitabın Sabür b. Sehl'in Kitô-
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bü'l-Akrabôı,fn'ine çok benzediği, hatta 
bazılarının, ondan derlenmiş olduğunu 
ileri sürdükleri zikredilmektedir. Bu iki 
eserden sonra İslam tıp aleminde, Kala
nisi'nin {ö 590/ 1194) bugün Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye'de kı rk dokuz babdan mey
dana gelmiş seksen iki varaklık bir nüs
hası bulunan Akrabôı,fn 'i ile, Kühin el
Artar lakabıyla tanınan Davüd b. Ebü'n
Nasr'ın (ö _ 658/ 1260'tan sonra) yirmi bab
dan oluşan ve son yüzyıllarda çeşitli bas
kıları yap ı lmış bulunan Minhôcü'd -dük
kan ve düstı1rü'l - a eyan li'l-edviyeti'n
nafi ca li'l -ebdan adlı akrabazini temel 
kaynak olarak kabul edilmişlerdir. Ko
nuyla ilgili birçok eseri bulunan Neci
büddin es-Semerkandfnin {ö 619/ ı 222) 
on dokuz babdan oluşan Akrabôı,in 'i 
de XIII. yüzyıla ait önemli eserlerden bi
ridir. 

Akrabazinler İslam tıbbında en fazla 
IX-XIII. yüzyıllar arasında gelişme gös
termişler've özellikle XIII. yüzyılın son
larından itibaren, Moğol istilasının ve 
çeşitli buhranların etkisiyle girilen du
raklama döneminde, eskilerin hayranlık 
duygularıyla kaleme alınmış kısmi tek
rar ve yorumlarından öte gidememiş

lerdir. Avrupa'da da XII. yüzyılda ortaya 
çıkıp XVIII. yüzyıla kadar yaygınlıkla kul
lanılan kodeksierin gül balı ve ıtırı, sir
kencübin, kara merhem gibi Arap ilaç
larının formüllerini ihtiva etmelerinden, 
ilk örneklerinin hazırlanışlarında İslam 
akrabazinlerinin kaynak olarak kullanıl
dıkları anlaşılmaktadır. Bunların en ün
lüsü, eczanelerin ve ilaçların denetlen
mesinde dayanak olarak kullanılan Ni
colas Jersen'in 1471 yı lında yayımianm ış 

Antidotorium (panzehirler k itab ı ) adlı La
tince düsturudur. İçlerinde pek çok Arap 
ilacının da bulunduğu yüz kırk iki reçete 
ihtiva eden bu eserin aslının 1130-1150 
yılları arasında Nicolas isimli başka bir 
ilim adamı tarafından kaleme alındığı 

sanılmaktad ır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde de 
pek çok akrabazin yazılmıştır. Bunlar 
genellikle Arapça veya Farsça eserler
den tercüme olup tercümeyi yapanlar 
kendi görüş ve deneylerinin sonuçlarını 
da eklemişlerdir. Geredeli İshak b. Mu
rad, Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin, 
Halepli Salih b. Nasrullah, ömer Şifai ve 
Sursalı Ali'nin akrabazinleri bunların en 
ünlülerinden olup yazma nüshaları bol 
miktarda mevcuttur. İran saray hekim
lerinden Muhammed Mü'min Hüseyni 
Tankabunfnin Şah Süleyman (!666-1694) 
namına yazdığı Tuhfetü'l-mü 'minfn ad-
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