
BİBLİYOGRAFYA: 

Lisanü '{- 'Arab, "krb" ve "rhm" md.leri; Ka 
mus Tercümesi, "krb" md.; Bu harf, "Edeb", 
31, 85; Gazzalf. ihya', ll, 215-216; Kasanf. Be
da' i', 1, 304-306; V, 120-125; VI, 123; VII, 60, 
75, 320; Cürcanf, Şerhu 's-Siraciyye, Kah i re 
1363, s. 79-80, 163; ibn Abidin, Reddü '/-mu h
tar, IV, 472; Vehbe ez-Zühaylf. et-Fıkhü'l-islami 
ue edilletüh, Dımaşk 1984, VI, 31 , 79, 267, 
274, 333; VII, 199, 201-208; VI II , 41, 211-212, 
261; J. Chelhod. "Karaba", E/ 2 ı ing 1. IV, 595-
596; "Erhi'ım", Mu.Fi, V, 5-33; "Erham", Mu.F, 
ll l, 81-91. Iii VECDİ Aı<YÜZ 

ı 
AKRABAziN 

ı 

( .:n.l~lj~l ) 

İsl~m tıbbında 
il~ç formüllerini ihtiva eden 

L 
el kitaplarının genel adı; kodeks. 
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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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lı Farsça eser hekimbaşı Hasan Efendi 
(ö. 1733) tarafından Gunyetü'l-muhas
silfn ii tercemeti 't - Tuhfeti '1- mü 'minfn 
ismiyle Türkçe'ye çevrilmiş ve bu tercü
me Osmanlılar döneminde çok meşhur 
olmuştur; İstanbul ve Avrupa kütüpha
nelerinde birçok nüshası bulunmakta
dır. Bu eserin aslı 1850-1867 yılları ara
sında İran'da üç defa basılmış, Fransız 
rahibi Ange de la Brosse tarafından La
tince'ye yapılan çevirisi de daha önce 
Paris'te Pharmacopoea Persica adıyla 

yayımlanmıştır ( 1681 l 
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AKRA.S 
( ._,..,1)-gl ) 

İslam tıbbında pastil 
ve tabietiere verilen isim. 

Akras, Arapça kurs "yassı yuvarlak, de
ğirmi" kelimesinin çoğul şekli olup tıp 
ve eczacılıkta, ağızda emilen veya ya
kılarak tütsü halinde kullanılan ilaçla
rın adıdır; bugünkü karşılığı "pastil" ve 
"tablet! komprime"dir. Akn'ibazin • lerde 
pek çok akras terkibi kayıtlıdır. İbn Sf
na da Kiinı1n 'unda, o dönemde revaçta 
olan gül, eskülap (esculape), kafur, mah
müde ve yıldız adlarıyla anılan kursların 
terkip şekillerini ve tedavi alanlarını ver
miştir. XVII. yüzyıldan itibaren Osman
lılar tarafından da kullanılmaya başla

nan akras, önceleri Uzakdoğu ülkelerin
den getirilmiş ve çok yüksek fiyatlar
la satılmıştır. Bunların en tanınmışları, 
Çin'den gelen ve terkibi kil olan "tenzu 
kursları" ve "trn-i mahtüm"lardır (mü
hürlenmiş kil) Zamanla Osmanlı hekim
leri de değişik terkipli kurslar yaparak 
tedavi alanında kullanmışlardır. 
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Akr3s kalıp l arı ( Topkap ı Sarayı Müzesi , Hekimbaşı Odası ) 

Akras hazırlamak için, etkili madde
nin tozu nişasta ve kitreyle karıştınldık
tan sonra güzel kokması için gülsuyu ve 
sümbül suyu ilave edilerek hamur haline 
getirilir. Elde edilen hamur ince bir ta
baka halinde açılıp istenilen büyüklük
lerde kare veya bakiava dilimi şeklinde 
kesilerek yahut değirmi, beyzf ve yıldız 
biçimindeki kalıplara dökülerek gölge
de kurutulur. Kalıpianmış kursların üze
rinde genellikle yazı bulunurdu. Topka
pı Sarayı'nın hekimbaşı odasında, saray 
mensupianna ilaç hazırlamakta kullanıl
mış olan üzeri yazılı kalıplar muhafaza 
edilmektedir. 
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AKREB 
( y.)ogl ) 

Bilhassa vakıf, miras ve veliiyet gibi 
akrabalık bağıyla 

yakından ilgili konularda 
öncelikle hak ve yetki sahibi kimseyi 

ifade eden bir fıkıh terimi. 
_j 

Kelime olarak "en yakın, daha yakın" 
manasma gelen akreb, vakıfta, vakıf ya
pan kimseye nesep ve akrabalık bakı
mından en yakın kimse için kullanılır. 

Vakıf konusunda akrebden kastedilen, 
vakıf yapana mirasçı oluş bakımından 

değil, nesep bakımından yakın olan kim
sedir. Çünkü mirasta nesepten ayrı hu
suslar da söz konusudur. Buna göre ak-

reble ilgili olarak şu esaslar tesbit edil
miştir: a) Vakıf yapana en yakın kimse, 
başta onun fer'i, sonra da asl ıdır. Me
sela oğul veya kız, baba ve anadan, on
lar da dededen önce gelir. b) Vakıf ya
panın aslı, fer'in fer'inden yakındır. Bu
na göre baba, oğlun oğlundan önce ge
lir. c) Vakıf yapanın fer'i, aslın fer'inden 
yakındır. Nitekim oğul kardeşe tekad
düm eder. d) Vakıf yapana bir derece ile 
intisap eden, iki derecede intisap eden
den yakındır. Mesela kızın kızı, oğlun 

oğlunun oğlundan önce gelir. 

Buna göre, bir kimse vakfının gelirini 
akrebine ve ardından fukaraya şart kıl
sa. yukarıda belirtilen öncelik sırasına 
göre hayatta bulunan yakını buna hak 
kazanır. Aynı yakınlık derecesinde bu
lunanlar birden fazla iseler eşit hakka 
sahip olurlar. Bu konuda kadın erkek 
farksızdır. Bunlardan birisi vefat etti
ğinde hissesi diğerlerine değil, fakiriere 
intikal eder. Hepsi öldüğünde tamamı 
fakirierin olur. Ancak vakfeden "el-ak
reb fe'l-akreb" (en yakını. sonra en yakını) 
şeklinde sırasıyla sonra gelen yakınları
nı şart koşmuşsa hak onlara. onlar da 
kalmayınca fakiriere intikal eder. 

Vakıf konusundan ayrı olarak, ilgili 
kimse üzerinde akrabalık yönünden ve
layet hakkının söz konusu olduğu nikah, 
hidane*, cenazenin yıkanması, namazı
nın kıldınlması vb. konularda da "el-ak
reb fe'l-akreb" kaidesi geçerli olup ilgili 
kimse üzerinde velayet hakkına sahip 
olan yakınları arasında bir öncelik sırası 
söz konusudur. Ancak bu velflerin kim
ler olduğu konuya göre farklılık arzet
tiği gibi mezheplere göre de değişmek
tedir. 

"ei-Akreb" kaldesinin geçerli olduğu 
bir başka husus da hac b • dır. Fukaha 
hacb ile ilgili olarak iki genel kaide koy
muştur: a) Bir mirasçı vasıtasıyla ölüye 
ulaşan kimse, o mirasçının hayatta ol
ması halinde mirastan mahrum kalır. 

Bu kaide bütün asabe* mirasçılara ve 
ashabü'l-feraiz*in çağuna şamildir. b) 
Nevi ve vasıf ortaklığı ile ölüye miras
çı olanlardan derece bakımından yakın 
olan uzak olanı mirastan mahrum eder. 
Öncekinden daha kapsamlı olan bu kai
de asabe ve ashabü'l-feraizin hepsine 
şamildir. 

Akrabaya vasiyet konusunda fukaha
dan bazıları "el~akreb fe'l-akreb" pren
sibini esas aldığı gibi. zevi'l-erham*ın 
mirasçı olması hususunda da bazı hu
kukçular derece yakınlığını esas almış

lardır. 


