ei -KAMÜSÜ'I-MUHTT
di. 932'de ( 1526) Pan ipat Savaşı'nın ardından üvey kardeşi Hümayun Hint fetihlerine katılmış ve Agra'ya kadar olan
yerleri babası adına ele geçirmişti. Babür. Hümayun'un bu zaferleri sırasında
Hindistan'dan alınan ganimetin bir bölümünü Kamran Mirza'ya gönderdi. Ayrı
ca Belh ve Hisar'dan tahsis ettiği toprakları da ona ihsan etti.
Babür'ün vefatı (937/ ı530) ve yerine
Hümayun'un geçmesinden sonra kardeş
ler arasındaki anlaşmazlık su yüzüne çık
tı. Hümayun, Afganlılar'ın yanı sıra kardeşleriyle de uğraşmak zorunda kaldı .
Lahor Kalesi'ne giden Kamran Mirza, Safevller'den Şah 1. Tahmasb'ın Kandehar ' ı
boşaltması üzerine burayı ele geçirdi
(ı 532) . Ancak Afganlı Şlr Han'ın Kuzey
Hindistan'a hakim olması üzerine Kabil'e
çekildi. Bir ara Sind yöresine gitti. Ardın
dan gizlice tekrar Kabil'e döndü ve bir
baskınla Hümayun'un oğlu Ekber'i maiyetiyle birlikte ele geçirdi. Kamran Mirza ' nın bu arada kardeşi Hindal Mirza ile
de arası açıldı. Girdikleri çarpışmada Hindal yaralanarak ölünce ağabeyi Hümayun'un intikamından çekinerek Afganlı
lar'dan Şlr Han'ın oğlu Selim Han'a sığın
mak istedi, ondan yüz bulamayınca eşkı
yalıklarıyla tanınan Kokharlar'ın
(Khokar) yanına giti. Ancak Kokhar reisi tarafından Hümayun'a teslim edildi. Afganlı
lar ile bir olup Hindal'ı öldürmekle suçlanarak gözleri oyuldu . Böylece devlet
işlerinden elini çekmek zorunda kaldı.
Argunlu Hükümdan Şah Hasan'ın kızı
olan hanımı Mah Çiçek Begüm ile 961
( 1554) yılında hacca giden Kamran Mirza Zilhicce 964'te (Ekim 1557) Mekke'de
vefat etti; birkaç ay sonra da hanımı öldü. Kam r an M irza ' nın kendisi gibi şair
olan oğlu Ebü' I - Kasım . Ekber tarafından
t ehlikeli bir rakip olarak gö rül d ü ğü nd e n
964 'te (1557) Gevaliyar'a sürüldü , birkaç yıl sonra da öldürüldü.
Kamran Mirza. Babürlü edebiyatının
ilk temsilcilerinden olupvasat bir şair olarak kabul edilir. Hatız- ı Şlr azl'nin tesirinde kalmış. şiirlerinde genellikle aşka . zaman zaman da hikeml ve dinl-tasawufi
unsurlara yer vermiştir. Kamran Mirza'nın Türkçe ve Farsça şiirlerini içeren divanının BankipQr Şarkiyat Kütüphanesi
(nr_ı 05) ve Kalküta nüshaları bilinmektedir. Kalküta nüshası 1912'de BankipQr
Şarkiyat Kütüphanesi'ndeki nüshadan istinsah edilmişti r. Eser Ali Alpaslan ve Ke-

mal Eraslan

tarafından yayımlanmıştır

el-KAMÜSÜ'l-MUHIT

("Kamran Mirza Divanı I", TDED, xxııı.
11981 1. S. 37- ı 37; XXVI 1ı 9931. s. ı ı - 78)

tek nüshası Patna'da
Hudabahş Kütüphanesi'nde (The Oriental
Public Library) bulunmaktadır(nşr M. MahfOzü'l-Hak, Kalküta 1929) . Mevlevl Abdül vell'nin T-ürkçe ve Farsça şiirlerinden yaptığı seçmeler Bombay'da yayımlanmıştır
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KAMUS TERCÜMESi
Firiiü ibadi'nin el- /ftımiisü'l-mu/:ıit
adlı Arapça s özlü ğünün
Mütercim Asım Efendi
tarafından
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Tam adı el-Kümusü'l-muJ:ıit ve'l-]f.abesü '1-vasi(u el-dımi' lima ~ehebe
min lugati 'l-'Ara b şemati(tir. FlrQzabadl. altmış cilt tutacağım tahmin ettiği
el-Lami'u '1-mu'lemü '1-'ucabu el-cami'
beyne'l-MuJ:ıkem v e'l-'Ubdb adıyla bir
sözlük yazmaya başlamış ve yaklaşık beş
cildini kaleme almıştı . Daha sonra bunun
pek kullanışlı olmayacağını dikkate alarak düşüncesinden vazgeçmiş ve iki ciltlik muhtasar bir sözlük hazırlamıştır. Kamfıs (okyanu s) kelimesi eserin şöh r et
bulmasından sonra "sözlük" anlamında
da kullanılır olmuştur. Flrüzabadl eserine bu adı vermekle Arap dilinin bütün
kelimelerini kapsadığını iddia etmişse
de Cevherl'nin eş-ŞıJ:ıaJ:ı ' ında yer alan
40.000 kelimeye 20.000 daha ekleyerek
kelime sayısını 60.000'e çıkarınakla birlikte daha önce yazı lan 80.000 kelimelik
Lisanü'l-'Arab ' ın gerisinde kalmıştı r.
Flrüzabadl eserin önsözünde Cevherl'nin
Arapça kelimelerin en azından yarısını ihmal ettiğini, bunları kendisinin tamamladığını söyler. Halbuki Cevherl mukaddimesinde, Buhar!' nin hadis ilminde yaptı
ğı gibi sadece kendisine göre sahih olan.
yani yaygın biçimde kullanılan kelimelere
yer verdiğini açıkça ifade etmiştir.
yılında

tamamlanan el-Kükelimeler Cevherl ekolüne göre dizilmiştir. Şairlere kafiye , nasirlere seci bulma kolaylığı sağlayan bu
sistemde son harfi aynı olan kelimeler
bir araya toplanır. Kelime köklerinin esas
alındığı dizimde kökün son harfi "bab",
ilk harfi ise "fasıl " adıyla ve alfabetik s ıra
ya göre dizilir. Ortada kalan harfler de alfabetik sırayı takip eder. Türemiş kelimeler ilgili köklerin altında açıklanır. Flrüzabadl Arap sözlükçülüğünde ilk defa bazı
musü'l-muJ:ı_i('te

kısaıtmalar kullanmıştır : "ı: " çoğul,

(bk. ŞEMSEDDİN SAMi).

L

(ö. 817/ 1415)
Arapça'dan Arapça 'ya

813 (1410)

(ö. 1819)

L

Firıizabadl'nin

divanının

(1914) .
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biyogra fi, tarih
ansiklopedisi
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(bk. ŞEMSEDDiN SAMi).
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yer adı," .:ı " şeh i r adı ," ö" köy adı, " 1" " maruf gibi. el-Kamusü'l-muJ:ıit. çok beğe
nilip kullanılmış olmakla birlikte mukaddirnede açıklanan ilkelere tam uyulmaması, iç düzeninde belli bir sistemin bulunmaması , bazan tanımların anlaşılama
yacak derecede kısa ve muğlak olması.
birçok durumda kelimenin eş anlamlısı
nın veya karşıtının zikredilmesiyle yetinilmesi. sözlükle doğrudan ilgili olmayan
tıbbi bilgilere ve özel isim açıklamalarına
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yer verilmesi, eş-ŞıJ::ıdJ::ı üzerine yapılan
ilavelerde garlb, müvelled ve zayıf kelimelerin sıhhat derecelerine işaret edilmemesi ve eş-Şıf:ıdf:ı'a yönelttiği eleştiriler
de Fırüzabadl'nin de hataya düşmesi gibi
sebeplerden dolayı eleştirilmiştir.
Kalküta (I-IV. 1230- ı 232). Bombay
(1272/1884). Tahran (kenarında Farsça
tercümesiyle biriThe 1277). Bulak( I 289),
Leknev ( 1885) ve İstanbul'da (I-IV. ı 304)
defalarca basılan el-Kamusü'l-muf:ıit
üzerine şerh, haşiye, .ihtisar, i km al (müstedrek). tenkit ve tercüme türü birçok çalışma yapılmıştır (bu çalışmalar için bk.
Hüseyin Nassar, ll , 599-638: Ahmed Şer
kavl İkbal. s. 222-225,234-24 ı: Ahmed Abdülgafür Attar, s. 207- 2 ı 5, 220 - 232).
Eserin şerh ve haşiyeleri arasında en
önemlisi Murtaza ez-Zebidi'nin Tdcü'l'arus (min cevahiri 'l-KamD.s) adlı eseridir. Zebidi bu çalışmasını 1OO'den fazla
eserden yararlanarak hazırlamıştır. Bu
bakımdan Tdcü'l-'arus hem şerh. ikmal.
tashih ve tenkit özelliği taşımakta hem
de eş-ŞıJ::ıdJ::ı'ı savunmaktadır. On dört
yılda tamamlanan ve 120.000 kelime ihtiva eden eser. 1306-1308 ( 1888- 1890)
yıllarında Kahire'de on cilt halinde harekesiz olarak basılmıştır. Eserin ilmi neşri,
Abdüssettar Ahmed Ferrac başkanlığın
da bir heyet tarafından yapılmakta olup
baskısı devam etmektedir (I-XXVI, Küveyt
ı

385/1965)
el-Kamusü'l-muf:ıit'in

birçok muhtaTahir Ahmed ez-Zavi, önce
eseri köklerin birinci harflerine göre alfabetik olarak dizrnek suretiyle Tertibü'lKamusi'l-muf:ıit 'ald tari]sati'l-Mişbd
J::ıi'l-münir ve Esdsi'l-beldga adıyla yayımlamış (I-IV. Kah i re ı 378/1 959), daha
sonra bunu Mu.tıtarü '1-Kamus ismiyle
bir cilthalinde ihtisar etmiştir (Kahire
sarı vardır.

1964)

Sözlük Türkçe'ye iki defa tercüme edilmiştir. Bunlardan ilki olan Merkezzade
Ahmed Efendi'ninBdbus fi tercemeti'lKamus'u (el-BabD.sü'l-vasltfi tercemeti'lKamD.si 'l-muhft) henüz basılmamıştır.
Mütercim Ahmed Asım Efendi 'nin Kamus Tercümesi diye de bilinen el-Okydnusü'l-basit ii tercemeti'l-Kamusi'Imuhit adını taşıyan eseri hem tercüme,
i km ai. tashih ve...tenkit, hem de es-Sı
J::ıdf:ı'ı müdafaa öZellikleri taşımakt~dır.
Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır : elKamus'ta yetersiz olan hareke zaptı tamamlanmıştır. Açıklama ve delillendirme
amacıyla ayet, hadis, şiir vb.den şevahid
ve misaller eklendiği gibi el - Muf:ıkem,
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el-'Ubdb ve et-Tae gibi kaynaklardan yeni kelime ve anlamlar eklenmiştir. Kelimelere Türkçe karşılık bulmakta büyük
titizlik gösteren Asım Efendi, bu hususta sadece yazı diliyle yetinmeyip halk ağ
zından da yararlanmıştır. Bu yönleriyle
müstakil bir telif sayılabilecek olan Kamas Tercümesi, ilk defa ll. Mahmud'un
iradesiyle mütercimin büyük oğlu Hamid'in nezaretinde basılmıştır (1-111 , İstan
bul ı 230- ı 233). Eserin daha sonra yine
İstanbul'da (I-lll , ı 268-1272: I-IV, ı 304ı 305) ve Mısır'da (I-lll, ı 250) basımları

el-Me'acimü'l-'Arabiyye, Beyrut 1984, s. 121139; Emi! Bedi' Ya'küb, el-Me'acimü'l-lugaviyyetü'I-'Arabiyye, Beyrut 1985, s. 119-124; Ahmed Şerkavi ikbal, Mu'cemü'l-me'acim, Beyrut
1407/1987, s. 222-226, 234-241; Ahmed Abdülgafür Attar, eş-Şıf:ıaf:ı ve medarisü'l-mu'cemati'l-'Arabiyye, Mekke 1410/1990, s. 207215, 220-232; Yüsri Abdülgani Abdullah, Mu'cemü'l-me'acimi'l-'Arabiyye, Beyrut 14111
1991, s. 197 -202; Abbas ei-Azzavi, "el-Mecd
ei-Firiizabadi ve'I-ISiımüsü ' l-muJ:ıW', Mecelletü'l-mecma'i 'l-lugati 'l~/ra"ıyye, VI ( ı959). s .
29 7-317 ; Hüseyin Ali Mahfüz. "el-Firüzabadl
ve'l-1\amüs", Mecelle tü Külliyyeti'l-adab, IV,
Bağdad 1961 , s. 197-212. ı:iJ
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HULUSİ KILIÇ

gerçekleştirilmiştir.

Ahmed Lutfi Efendi,
Kamus Tercümesi'ndeki kelimeleri alfabe sırasına göre düzenleyerek 53.000
kelimelikLugat-ı Kamus'u hazırlamıştır.
Aslı Arkeol oji Müzesi Kütüphanesi'nde
bulunan eserinelif ve ba harflerini ihtiva
eden ilk iki cüzü basılmıştır (ı 282, ı 286).
el-Kamusü'l-muf:ıit Farsça'ya da birkaç
defa çevrilmiştir. Yahya b. Muhammed
Şefi-i Kazvlni'nin Tercümdnü '1-luga 'sı
bunlar arasında yer alır (el-KamD.s kenarında. Tahran I 277, ayrıca Tahran I 3031308) .
Şerh, haşiye

ve tercümelerinde yer yer
el-Kamusü '1-muf:ıit hakkında
müstakil tenkit eserleri de yazılmıştır.
Muhammed Sa'dullah b. Nizameddin eiHindi ei~Muractabadi. ı;!l-Kavlü '1-me'nus
~ '
fi şıfdti'l-Kamuscadlı eserinde (Rampür
ı 287/1 870) el-Kamus'u otuz beşyönden
eleştirmiştir. Ahmed Faris eş-Şidyak da
. el-Cdsus 'ale'l-Kamus'unda (İstanbul
1299) sözlüğü yirmi dört noktada tenkit
etmiştir. Ahmed Teymur Paşa TaşJ::ıiJ::ıu
agldti'l-Kamusi'l-muf:ıit (Kahire ı 343)
ve Kara Davud İzmiti ed-Dürrü'l-la]sit fi
agldti'l-Kamusi'l -muJ::ıit (nşr. Mustafa
Kılıçlı, Erzurum ı 990) adıyla birer eser kaleme almışlardır.
eleştirilen
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İslam dininde hayvan ve insan kanı dini
ve hukuki çeşitli hükümlere konu o lmuş
tur. Kur'an-ı Kerim'de genel bir şekilde
iyi ve temiz olan şeylerin yenmesinin hela!, pis ve kötü olan şeylerin yenmesinin
ise haram olduğu ifade edilmiş (el-Bakara 2/172: ei-Maide 5/4: ei-A'raf 7/1 57). ayrıca bazı ayetlerde (el-Bakara 2/1 73; eiMaide 5/3, 90: ei-En'am 6/145; en-N ahi 16/
115) domuz eti, ölmüş hayvan, şarap, akltılmış kan ve Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanların haram olduğu belirtilmiştir. Kanın haram kılındığını bildiren
ayetlerin bir kısmında kan mutlak olarak
zikredilmekle birlikte En'am süresinde
(6/1 45) "akltılmış kan"ın yasaklandığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla usulüne uygun
olarak kesilen hayvanın damarlarında ya
da et arasında kalan kan parça cıkları bu
yasağın kapsamı dışında tutulmuştur.

Kara hayvanlarının kanlarının necis olkonusunda fıkıh alimleri arasında
görüş birliği bulunmakla birlikte balığın
kanı hakkında farklı görüşler mevcuttur.
İmam Şafii'ye ve İmam Malik'ten gelen
bir görüşe göre balık kanı temizdir. İmam
Malik'ten gelen bir diğer rivayete göre ise
bu da diğer kanlar gibi necistir. Balığın
kanı hakkındaki görüş ayrılığı fıkıh alimlerinin, kendiliğinden ölmüş bulunan balığın etinin haram olup o lmadı ğıyla ilgili
görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayetlerin genel ifadesinden
hareketle balık ölüsünü de diğer hayvanlarınki gibi haram kabul eden ler balığın
kanını necis kabul ederken. "Bize (diğer
bir rivayette size) iki ölü ve iki kan helal
kılındı: Balık ile çekirge ve ci ğer ile dalak"
mealindeki zayıf hadisten hareketle
(Müsned, ll, 97; İbn Mace, "Etcime",
3 ı) bunu helal kabul edenler kanını da
temiz saymışlardır.
duğu

