
ile MUslim'in el-Cami'u'ş-şa~~·ıerine 
mUştereken aldıkları (müttefekun aleyh) 
hadisleri derleyen bir eser olduğu anla
şılmaktadır. 3. Mul]taşaru İt~afi'l-me
here bi-etrdfi'l- 'aşere. İbn Hacer ei-As
kalanfnin İt~afü'l-mehere adlı sekiz cilt
lik kitabının muhtasarıdır. Eser Darü'I
kütübi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır (bk. 
Zirikli, VI, 196). 4. et-T~afü'?-:wat fi tel
l]işi'l-etrat. Medine'de Arif Hikmet Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (bk. Zirik
li, VI, 196). 5. ~abesü'n-neyyireyn 'ala 
Tefsiri'l-Celaleyn. Tefsirü '1-Celaleyn 'e 
yazdığı Mşiyedir (bk. Fihrisü 'l·kütübi'l

'Arabiyye, 1, 45). 
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ALKARISI 

Halk arasında 
lohusa hummasına sebep olduğu 

sanılan hayali yaratık. 
_j 

Halk dilinde al, alanası, alkızı, alkarı, 
albası ve albıs adlarıyla da anılan alka
rısı kötü ruhlardan sayılmakta ve cin, 
peri, dev veya şeytan şeklinde tasavvur 
edilmektedir. inanışa göre albastı (lohu
sa humması) onun tesiriyle ortaya çıkar 
ve tedbir alınmazsa lohusa kadınla ço
cuğunun ölümüne · sebep olur. Alkarısı
nın ahır ve samanlıklarda, viranelerde, 
nehir kenarlarında, çeşme ve kaynak 
başlarında bulunduğuna ve atlarla Io
husa kadın ve çocuklarına musaHat ol
duğuna inanılır. Çoğunlukla al gömlekli, 
yaşlı ve son derece çirkin bir cadı şek
linde tasawur edilmekle birlikte güzel 
olanlarının da bulunduğu ve yakalandık
Iarında bunlarla evlenmenin mümkün 
olduğu kabul edilmektedir. 

Halk arasında iki tip alkarısı imajı ya
şamaktadır. Birincisi ölüme sebep ol
maz, sadece geceleri ahırda atlara bin
rnek ve yelelerini örmekten zevk alır. AI
karısının atiarına bindiğini farkeden ba
zı kişilerin atın sırtına kara sakız, zift 
vb. sürmek suretiyle onu yakaladıkları, 

vücuduna iğne veya çuvaldız sapiayarak 
insan şekline dönüştürdükleri ve uzun 
süre hizmetlerinde kullandıkları rivayet 
edilmektedir. Alkarısının yakalandığı ev
lere ·ocak·, o evlere mensup olanlara 
da "ocaklı" denilir; alkarısının ocaklarla 
ocaklılardan ve onlara ait eşyanın bulun
duğu yerlerden uzak durduğuna inanı
lır. ikinci tip alkarısının yeni doğum yap
mış kadınlarla çocuklarına musaHat ol
duğu, kadının böbrek. yürek ve ciğerini 
yemekten hoşlandığı söylenir. Alkarısı

nın musaHat olduğu lohusaya albasan, 
belirtileri gerinme. şiddetli ağrı, çevre
deki eşyayı kırmızı görme, bayılma, sa
yıklama ve ağız köpürmesi şeklinde gö
rülen hastalığa da albastı veya albas
ması denir. Söylentiye göre alkarısı, ko
ruma tedbirleri alınmamış evde yalnız 
bırakılan ve henüz kırkını çıkarmamış 

lahusanın göğsüne oturarak ciğerini sö
ker ve suya batırır; eğer bu noktada far
kedilip tedbir alınmazsa kadın ölür. Has
tadan kan geldiğinde alkarısının onu ya
kaladığı anlaşılır ve derhal korkutulup 
suya batırmasına fırsat vermeden lahu
sanın ciğer, böbrek ve yüreğinin elinden 
alınması gerekir; bu başarılırsa kanama 
durur ve hasta ölümden kurtulur. 

Alkarısına karşı alınacak tedbirler, do
ğum yapan kadının albastıya tutulma
sından önce ve sonra olmak üzere iki
ye ayrılır. Önce alınacak tedbirlerin belli 
başlıları Iohusayı kırk gün yalnız bırak
mamak; gece gündüz odasında lamba 
yakmak; ona ve çocuğuna yakın bir ye
re Kur'an, ayna, soğan, sarımsak, na
zarlık asmak; yastığının altına en'Am•, 
kama, bıçak, maşa, makas, ekmek, er
kek ceketi veya yeleği koyup üstüne iğ
ne sokmak; lohusanın başına ve çocu
ğun beşiğine birer al kurdele bağlamak
tır. Eğer lohusa veya çocuğu albasması
na uğramışsa hocaya yahut ocaklıya oku
tulur; yanlarında ansızın silah atılır veya 
demir aletlerle gürültü yapılır; odaya al 
(veya kır) bir at getirilip kişnetilir, has
tanın üzerine arpa konarak ata yedirilir. 

Eskiden toplum hayatında büyük bir 
problem teşkil eden albasması , modern 
tıptaki lohusa humması (fievre puerpera
le) denilen mikrobik hastalık olduğunun 
anlaşılması ve doğru teşhis edilmesi ha
linde hastalara gerekli antibiyotiklerin 
verilmesi üzerine daha seyrek karşıla

şılır hale gelmiştir. Buna bağlı olarak 
alkarısı imajı da ulaşırnın kolaylaşma

sı, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, 

ALKAZAR 

ayrıca eğitimde ilerlemeler kaydedile
rek her çeşit batı! inancın islam'a aykı
rı olduğunun halka anlatılması ile eski 
korkutuculuğunu büyük ölçüde kaybet
miştir. 
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llhl ABDURRAHMAN KüçüK 

ALKAZAR 

Endülüs'te bulunan 
ve en önemlileri Sevilla Alkazarı olan 

müstahkem Ortaçağ sarayları. 
_j 

ispanyolca'da alkazar (alcazar). Porte
kizce'de alkaser (alcacer) şeklinde söyle
nen kelime, aslında Arapça "köşk, sa
ray" manasma gelen el-kasr olup İberik 
yarımadasının birçok yerinde görülen 
mazgallı kalın duvarlarla korunmuş, is
lami döneme ve onu takip eden Mude
jar sanat dönemine (XII-XVI yüzyıll ar) ait 
sarayları adlandırmakta kullanılmakta

dır. Başlıcaları Sevilla, Granada, Cordo
ba, Segovia, Toledo ve Jerez de la Fren
tera'da bulunan alkazarların en önemlisi 
ve örnek olarak incelenebilecek derece
de mimari özellikler taşıyanı, müslüman 
ispanya'nın en büyük şehirlerinden İşbi
liye'de (Sevilla), islami yapıların topluca 
yer aldığı bugün Aleazaba ((Ar. el-kasa
ba "kasaba, köy") denilen eski şehir mer
kezinde inşa edilmiş alanıdır. Altın yal
dızlı çinilerle kaplı olduğu için Altın Kule 
adıyla tanınan ve 1220 yılında inşa edi
len on iki köşeli büyük kule ile halen ka
tedralin çan kulesi olarak kullanılan bü-
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