
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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~ TuRHAN BAYTOP 

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. 



BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Rüşd . Bidayetü 'l·müctehid, II , ı2 - ı 3 , 32 ı ; 
ibn Kudame. el·fVfugnf (nş r . Muhammed Halil 
Herras). Kah ire, ts. IMektebetü ibn Teymiyye). 
VI, ı ı 8· ı 20; ibn Abi din. Reddü '1 - mufıtar, IV, 
473-474 ; Ali Hi mmet Berki. V ak fa Dair Yaz tlan 
Eserler/e Vak{iye ue Benzeri Vesika larda Ge· 
çe n lst ı la h ue Tabir/er, Ankara ı 966, s. 3; "Er
hdm", fVf u.Fi, V, 8·26 ; "Erham " ve " İrş", fVfu. F, 
III , 46·4 7, 54, 86·90. r;:ı 

\J!Illıı A H MET Ö z EL 

yüzyıldan itibaren hıristiyan Arap müel
lifler tarafından hazırlanan pek çok söz
lükte görülmektedir. 

Birincisi sözlük, ikincisi şahıslar ve il
mi terimler, üçüncüsü de ek olmak üze
re üç bölüm halinde düşünülmüş olan 
Akrebü 'l-mevô.rid'in yalnız birinci ve 
üçüncü bölümleri yazılıp 1889-1893 yıl 

ları arasında üç cilt halinde Beyrut'ta 
bastırılmıştır . Müellif ikinci kısmı yaza-

AKREBÜ'I-MEVARİD 
( ~.)!_,.lk., .. .)1 ) 

ı madan ölmüştür. 

L 

Said el-Huri eş-Şertlıni 

(ö . 1912) 
tarafından hazırlanan 

Arapça sözlük. 
_j 

Said b. Abdullah b. Mihafl hıristiyan 

bir aileye mensup olup 1849 yılında 

Lübnan ' ın Şertun kasabasında doğdu . 

Tahsilini Amerikan okullarında tamam
l a dı. Kardeşi Reşid eş-Şertüni gibi haya
tı boyunca hıristiyan okullarında Arapça 
öğretmenliği yaptı. Çoğu edebi mahiyet
teki eserlerinin en önemlisi olan Akre
bü 'l-mevô.rid'in tam adı Akrebü 'l-me
vô.ri d ii iusa}Ji'l- 'Arabiyye ve'ş -şevô. 
rid 'dir. Şertüni kaynak eserlerden fay
dalanmak suretiyle hazırladığı sözlük
te Zemahşerf'nin Esô.sü '1- belağa 'sm
daki tertibe uyarak kelimeleri, "hem
ze"den başlayıp "ya "da bitirmek üzere 
köklerinin birinci, ikinci, üçüncü harfleri
ne göre sıralamış ve müştaklarını da bu 
köklerin altında toplamıştır. Her mad
deyi kendi arasında fiil. isim ve sıfat ter
tibinde düzenlemiş, sırasıyla önce mü
cerred fiilin mazi, muzari ve masdarı

nın , sonra mezid fiillerin. daha sonra da 
aynı kökten türeyen isimlerle sıfatların . 

yine mücerredden mezide doğru git
mek suretiyle mana ve kullanılışia rını 

vermiştir. Bu sözlük, tertip tekniğ i yö
nünden el-M üncid ii'l-luga ' nın öncüsü 
sayılabilir. Ancak eserin kaynakları ile 
karşılaştırılarak yapılan bir araştırma
da, kelimelerin izahında olduğu gibi sü
lasi fiilierin babları ile isimlerio hareke-
lerinde ve cemilerinin tesbitinde de bir
çok yanlışlığın yapıldığı örnekleriyle gös
terilmiş , ayrıca örnek (şah it) olarak kul
lanılan şiirlerle bilhassa ayet ve hadisle
rin değiştirirerek nakledilmiş olduğuna 
dikkat çekilip yapılan tahrifler ortaya 
konmuştur (bk. Ahmed Rıza . XXI / 3-4, s. 
118-1 25; XXI / 5-6. s. 218-226 ; XXI/ 7-8, s. 
3 ı 7-328} . Bu eserde olduğu gibi, özellik
le ayet ve hadislerle ilgili tahrifler XIX. 
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1 ı 
AKSA'I-EREB 

(Y.J-)'1_,....91 ) 

Zemahşeri'nin 

Mukaddimetü'l- edeb adlı eserinin 
İshak Hocası Ahmed Efendi tarafından 

1705 yılında Osmanlı Türkçesi'ne 

L 
yapılan tercümesi. 

_j 

Tam adı Aksa 'l- ereb i i tercemeti M u
k addim eti'l- ed eb olan eserin başında 
esas tercümeden önce iki uzun mukad
dime yer alır. Ahmed Efendi, tercüme
nin okuyucular tarafından anlaşılması
nı kolaylaştırmak için ilk mukaddimede 
Arapça ile ilgili, sonraki mukaddimede 
de Farsça ile ilgili kaideleri anlatır ; ge
rekli gördüğü yerlerde atasözü ve şiir

lerden açıklayıcı mahiyette örnekler ve
rir. Bu girişten sonra M ukaddimetü '1-
edeb 'in tercümesi başlar. Eserin iki ana 
bölümünden biri olan isimler (esma). iki 
cilt halinde basılmış olan eserin birin
ci cildinin ikinci yarısını, fiiller (ef'al) bö
lümü ise ikinci cildin tamamını oluş

turur. 

Tercümesi yapılan Arapça kelime pa
rantez içinde yazılmış, hemen yanına 

bunun Farsça tercümesi kaydedilmiş, 

parantez dışında da Türkçe tercümesi 
verilmiştir. isimterin çoğul şekilleri de 
belirtilmiş, ayrıca bazı yerlerde tercüme
den sonra daha geniş aç ı klamalar yapı i-

AKSA' 1-EREB 

Aksa 'l · ereb 'in ilk sayfa sı 

(Süleymaniye Ktp., HSiet Efend i, nr. 561, vr. P ) 

mıştır. isimler alfabe sırasına göre de
ğil , kavrarnlara göre gruplandırılıp sı ra
lanmıştı r. Bu gruplardan geniş olanlara 
"bab", daha küçük olanlara "fasıl " adı 

verilmiştir . isimler kısmının ilk grubu 
zaman ifade eden kelimelerle başlar. 

Bunların arkasından gök, yer. bitkiler, 
mesken, meslekler, insan. din, aletler, 
yiyecekler, giyecekler, sayılar, at. silah. 
ehli hayvanlar, yabani hayvanlar, kuşlar, 

renkler ... ile ilgili kelimeler gelir. Birinci 
cilt zamir ler, zarflar, işaret kelimeleri. 
soru kelimeler i gibi gramer unsurlarıyla 

sona erer. 

Fiiller bölümü Arapça'daki fiil kalıpla
rına, yani önce üç harfli (sülasi). sonra 
daha fazla harfli olan kalıplara göre 
gruplandırılmış . bunlar da kendi grubu 
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