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yer verilmesi, eş-ŞıJ::ıdJ::ı üzerine yapılan 
ilavelerde garlb, müvelled ve zayıf kelime
lerin sıhhat derecelerine işaret edilme
mesi 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 (müs
tedrek). tenkit ve tercüme türü birçok ça
lışma yapılmıştır (bu çalışmalar için bk. 
Hüseyin Nassar, ll , 599-638: Ahmed Şer
kavl İkbal. s. 222-225,234-24 ı: Ahmed Ab
dülgafür 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 eseri
dir. Zebidi bu çalışmasını 1 OO'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 ih
tiva eden eser. 1306-1308 ( 1888-1890) 
yıllarında Kahire'de on cilt halinde hare
kesiz 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 muhta
sarı vardır. Tahir Ahmed ez-Zavi, önce 
eseri köklerin birinci harflerine göre alfa
betik olarak dizrnek suretiyle Tertibü'l
Kamusi'l-muf:ıit 'ald tari]sati'l-Mişbd
J::ıi'l-münir ve Esdsi'l-beldga adıyla ya
yımlamış (I-IV. Kah i re ı 378/1 959), daha 
sonra bunu Mu.tıtarü '1-Kamus ismiyle 
bir cilthalinde ihtisar etmiştir (Kahire 
1964) 

Sözlük Türkçe'ye iki defa tercüme edil
miştir. Bunlardan ilki olan Merkezzade 
Ahmed Efendi'ninBdbus fi tercemeti'l
Kamus'u (el-BabD.sü'l-vasltfi tercemeti'l
KamD.si ' l-muhft) henüz basılmamıştır. 
Mütercim Ahmed Asım Efendi 'nin Ka
mus Tercümesi diye de bilinen el-Ok
ydnusü'l-basit ii tercemeti'l-Kamusi'I
muhit 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 : el
Kamus'ta yetersiz olan hareke zaptı ta
mamlanmıştır. 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 ye
ni kelime ve anlamlar eklenmiştir. Keli
melere Türkçe karşılık bulmakta büyük 
titizlik gösteren Asım Efendi, bu husus
ta sadece yazı diliyle yetinmeyip halk ağ
zından da yararlanmıştır. Bu yönleriyle 
müstakil bir telif sayılabilecek olan Ka
mas Tercümesi, ilk defa ll. Mahmud'un 
iradesiyle mütercimin büyük oğlu Ha
mid'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 304-

ı 305) ve Mısır'da (I-lll, ı 250) basımları 

gerçekleştirilmiştir. Ahmed Lutfi Efendi, 
Kamus Tercümesi'ndeki kelimeleri al
fabe sırasına göre düzenleyerek 53.000 
kelimelikLugat-ı Kamus'u hazırlamıştır. 
Aslı Arkeoloji 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 kena
rında. Tahran I 277, ayrıca Tahran I 303-

1 308) . 

Şerh, haşiye ve tercümelerinde yer yer 
eleştirilen el-Kamusü '1-muf:ıit hakkında 
müstakil tenkit eserleri de yazılmıştır. 
Muhammed Sa'dullah b. Nizameddin ei
Hindi 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 ka
leme almışlardır. 
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İslam dininde hayvan ve insan kanı dini 
ve hukuki çeşitli hükümlere konu olmuş
tur. Kur'an-ı Kerim'de genel bir şekilde 
iyi ve temiz olan şeylerin yenmesinin he
la!, pis ve kötü olan şeylerin yenmesinin 
ise haram olduğu ifade edilmiş (el-Baka
ra 2/172: ei-Maide 5/4: ei-A'raf 7/1 57). ay
rıca bazı ayetlerde (el-Bakara 2/1 73; ei
Maide 5/3, 90: ei-En'am 6/145; en-N ahi 16/ 
115) domuz eti, ölmüş hayvan, şarap, akl
tılmış kan ve Allah'tan başkası adına ke
silmiş hayvanların haram olduğu belirtil
miştir. Kanın haram kılındığını bildiren 
ayetlerin bir kısmında kan mutlak olarak 
zikredilmekle birlikte En'am süresinde 
(6/1 45) "akltılmış kan"ın yasaklandığı ifa
de edilmiştir. Dolayısıyla usulüne uygun 
olarak kesilen hayvanın damarlarında ya 
da et arasında kalan kan parçacıkları bu 
yasağın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Kara hayvanlarının kanlarının necis ol
duğu konusunda 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 alim
lerinin, kendiliğinden ölmüş bulunan ba
lığın etinin haram olup olmadığıyla ilgili 
görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Dola
yısıyla ilgili ayetlerin genel ifadesinden 
hareketle balık ölüsünü de diğer hayvan
larınki gibi haram kabul edenler 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. 



Ka nın necis sayılmasının taharet ve do
layısıyla namazla ilgili hükümler bakımın
dan bazı sonuçları vardır. Şafiiler ve Ca'
feriler dışındaki mezheplere göre vücu
dun herhangi bir yerinden çıkan kan ab
desti bozar. Yine diğer necis sayılan şey
ler gibi belli miktarda kanın vücuda veya 
elbiseye bulaşması namaza engel teşkil 
eder (bk. ABDEST; NAMAZ; NECASET) 

Öte yandan bazı özel durumlarda kadın
ların cinsel organlarından gelen kan da 
bazı ibadetlerin ifasına engeldir (bk. HA

YIZ; İSTİHAzE; Nİ FAS). 

İslam öncesi dönemde Araplar arasın
da adet olan ve çocuğun doğumunun ilk 
günlerinde bir şükran ifadesi olarak kesi
len akika kurbanı adetini İslamiyet meş
rulaştırmış. ancak çocuğun başına kan 
sürülmesini yasaklamıştır (E bO DavGd. 
" Eç!§J::ıl", 20) . Bu konudaki hadisiere da
yanan alimierin çoğunluğuna göre akika 
kanını çocuğun başına sürmek mekruh
tur. 

Kanla ilgili olarak din alimleri arasında 
cereyan eden bir başka tartışma da kan 
naklinin ve buna bağlı olarak alım satımı
nın dini ve hukuki hükmü konusundadır. 
Kanamalı bir hastaya başka bir kişiden 
yapılacak kan nakli yeni bir tedavi meto
du olduğundan bu hususta klasik litera
türde açık bir bilgiye rastlanmaz ve konu 
çağdaş müslüman ilim adamları tarafın
dan tartışılmaktadır. Kur'an-ı Kerim 'de 
kanın haram olduğunun ifade edildiği , 

mubah maddelerle tedavi imkanının bu
lunduğu ve kan nakli yoluyla bulaşıcı has
talıkların yayılma ihtimalinin söz konusu 
olduğu belirtilerek, kan naklinin caiz ol
madığı görüşünü savunan bir görüş de 
bulunmakla birlikte din alimlerinin genel 
eğilimi . insan hayatını kurtarmanın en 
önemli zaruretler arasında yer aldığı ve 
zaruret halinde dini-hukuki yasakların 
kal kmas ı dikkate alındığında , kan nakli 
suretiyle yapılacak tedavinin kanı n haram 
olduğunu ifade eden ayetlerde zikredilen 
yasağın kapsamına girmediği yönünde
dir. Zira kanın haram olduğunu belirten 
ayette hem yiyecek olarak haramlığı SÖZ 

konusu edilmiş hem de zaruret halinde 
yasağın kalkacağı bildirilmiştir (el-En'am 
6/145) . Kan naklinde göz önünde bulun
durulması gereken en önemli husus, kan 
verecek kişinin sağlıklı olması ve ka nın bo
zulmasın ı önleyecek tedbirlerin alınması
dır. Tıp bilimi açısından herhangi bir sa
kınca bulunmadığı sürece kan verecek 
kişinin cinsiyeti, inancı ya da erişkin olup 
olmamasının önemi yoktur. Diğer taraf-

tan kan nakliyle herhangi bir mahremiyet 
ilişkisi doğmaz, süt emmede olduğu şe
kilde akrabalık ya da kardeşiİk gibi bir ya
kınlık meydana gelmez. Kan nakli yapıla
cak kişinin inanç ve amel yönünden du
rumu da kan verecek olan kişiyi doğrudan 
ilgilendirmediği gibi ona herhangi bir so
rumluluk da yüklemez. 

İslam hukukçuları . kanın Kur'an-ı Ke
rlm'de haram kılınm ış olmasından hare
ket ederek kan ın alım satımının da yasak
landığı ve hukuken mal sayılmayacağı gö
rüşündedir. Hz. Peygamber'in kan bede
lini yasakladığı (Buhar!, "Büyü'". 25, ı ı 3) 
ve. "Allah, herhangi bir topluma bir şeyin 
yenilmesini haram kıldığı zaman bedelini 
de haram kılar" (Ebu Davüd. "Büyü' ", 66) 
dediği nakledilmektediL Bununla birlik
te tedavi amacıyla kan nakli, kan aldırma, 
kan tahlili vb . işlemler bu çerçevenin dı
şında kaldığından yasak kapsamına gir
memektedir. Tedavi amacıyla kan nakli 
ihtiyacı içinde bulunan kişiye kan verecek 
kimsenin bunun karşılığında ücret alıp 
alamayacağı meselesi klasik fıkıh litera
türünde tartışılan kan ın satışı kavramın
dan farklı bir durumdur. Tedavi amacıyla 
verilen ka nın ilaç hükmünde olacağı ve 
dolayısıyla mal sayılacağı , ücretinin de 
karşılıklı anlaşma ile belirleneceği düşü
nülebilirse de insan vücudundan bir par
çanın her türlü istismara açık olacak şe
kilde ticarete konu edilmesinin İslam di
ninin insana verdiği değerle çeliştiği , böy
le bir uygulamanın sosyal açıdan da olum
suz sonuçlar doğuracağı , gerek kan ver
menin veren kişinin sağlığı açısından ya
rarı gerekse insan hayatının önemi gibi 
hususlar göz önüne alındığında bunun 
bağış şeklinde yapılmasının daha uygun 
olacağı açıktır. Kanı n satılmasını caiz gör
memekle birlikte teşvik için devletin kan 
veren şahsın kaybını telafi edecek ölçü
de bir karşılık vermesinde sakınca görme
yen alimler de vard ı r. 

Sağlığı koruma veya tedavi amacıyla 
vücudun uygun yerlerinden kan aldınlma
sına hacamatadı verilir. Eski zamanlar
dan beri bilinen bu yöntem Hi. Peygam
ber zamanında da uygulanmış ve ResGl-i 
Ekrem kan aldı rm ayı tavsiye ederek ken
disi de bu konuda uzman olan kişilere ha
camat yaptırmıştır (b k. HACAMAT). 

Halk inanışları arasında yer alan birbi
rinin kanını içmek. yalamak veya elinin 
üzerinde karıştırmak suretiyle iki kişi 
arasında kan kardeşliği kurulduğu şek
lindeki inancın İslam dininde herhangi bir 
dayanağı yoktur. Kan haram kılındığı için 

KANAAT 

hayati bir zaruret bulunmadıkça onu ya
lamak ya da içmek haramdır. 
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~ K AMiL YAŞAROGLU 

KAN DAVASI 

(bk. KATİL; KISAS). 

KANAAT 
( ~L;.A! f) 

Elindekine razı olma, 

_j 

ı 

azla yetinme anlamında ahlak terimi. 
L _j 

Sözlükte "payına razı olma" manasın
da masdar olan kanaat terim olarak "ki
şinin azla yetinip elindekine razı olması , 

kendisinin ve sorumluluğu altında bulu
nanların ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşı
layabiieceği maddi imkanlarla iktifa edip 
başkalarının elindeki şeylere göz dikme
mesi. aşırı kazanma hırsından kurtulma
sı " şeklinde açıklanmakta ; hırs . t amah, 
şereh (hazlara dü şkünlük) ve tfıl - i emel 
gibi kavramlarla ifade edilen mal ve dün
ya tutkusunun kalpten silinmesiyle kaza
nılan ahlaki bir erdem olarak değerlen
dirilmektedir (mesela bk. ibn Hibban. s. 
151; Gazzall . ııı . 237-238). 

Kur'an-ı Kerim'de kanaat kelirıesi geç
mez: bir ayette aynı kökten kani' "başka
sından maddi yardım isteyen" anlamın
da yer almaktadır (el-Hac 22/36) Ragıb 
el-İsfahanl. bu kelimenin söz konusu 
ayetteki bağlamında "ihtiyacından dola
yı başkasından yardım isterken işi yüz
süzlüğe dökmeyen. kendisine bağışlana-
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