
AKRABAZ)N 

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. 


