
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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KANAAT 

na razı olan" şeklinde açıklandığını kayde
der (el-Müfredat, "~n<a" md.). Öteyan
dan birçok ayette kanaatkarlığın önemi 
üzerinde d urulmuş. dünyaya ve mala kar
şı aşırı düşkünlükyerilmiştir (bk DÜNYA; 
HIRS). N ahi süresindeki bir ayette ( 16/ 
97). erkek olsun kadın olsun her mümine 
yapacağı iyi ve yararlı işler için vaad edi
len mutluluğu anlatan "güzel hayat" ta
biri kanaatkarlıkla yorumlanmıştır. Ha
dislerde de gerek kanaat kökünden keli
melerle gerekse başka ifadelerle kana
atkarlığa vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Bu hadislerde Hz. Peygamber'in kanaat
karlığı bir iffet. tok gözlülük ve gönül 
zenginliği olarak değerlendi rdiği (Buha
rl. "Zekat" , 18; Müslim, "Zekat" , 124); is
lam'la hidayete kavuşup yeterli miktar
da rızka sahip olan ve buna kanaat eden 
kişiyi övgüyle andığı (Müsned, ll, 168, 173; 
Müslim, "Zekat" , 125); "As ı l zenginlik 
mal çokluğu değil gönül zenginliğidir" de
diği (Buhar!, " Ri~a~", 15; Müslim. "Ze
kat", 120) ; kanaatkarlığışükrün en ileri 
derecesi saydığı ( İ bn Mace, "Zühd", 24 ) 
bildirilmektedir. Bazı kaynaklarda hadis 
olarak geçen (mesela b k. Kurtubl, s. 14), 
ancak İbn Hibban'ın Muhammed b. Mün
kedir'in babasına nisbet ettiği, "Kanaat 
tükenmeyen bir hazinedir" anlamındaki 
söz (Ravzatü 'l-'u~ala' , s. 150) islam ahlak 
kültüründe kanaatin en güzel ifadelerin
den biri olarak yer alır. 

Ahlak ve tasawuf kaynaklarında kana
atkarlığın öncelikle ruhi bir erdem şeklin
de ele alındığı görülür. İbn Hibban, "Ka
naat kalptedir: kalbi zengin olanın eli de 
zengin olur. kalbi yoksul olanın mal zen
ginliği kendisine fayda sağlamaz" derken 
kanaatin insanda ruhi meleke haline gel
mesi gerektiğine işaret eder (a .g .e., s. 
151 ). Aynı görüşe katılan Ragıb ei-İsfahi!ı
ni, kanaat ve zühd kavramlarını karşılaş
tırırken kanaatin manevi bir haslet. züh
dün ise bunun eyleme dönüşmesinden 
ibaret olduğunu. dolayısıyla iç dünyasında 
kanaatkarlık bulunmayan kişinin zühd 
gibi görünen tutumlarının ancak sahte 
zühd sayılabileceğini söyler (e?-l erta, s. 
320) Ragıb ei-İsfahi!ıni kanaati "yeterli 
miktarın altında bulunana da razı olma" 
şeklinde açıklamakla birlikte bu "gerek
tiğinde azla yetinmeyi bilmek, mal hırsı
na kapılarak meşruiyet dışında kazanç 
aramaktan ve başkasının elindekine göz 
dikrnekten sakınmak" anlamında olup ki
şinin meşruiyet çerçevesinde fazla ka
zanç elde etmesine engel değildir. Nite
kim aynı alim, dünya için çalışmanın ye-
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rine getirilmesi zorunlu olan işlerden sa
yıldığını , bundan dolayı başkalarının yar
dım ıyla geçinip hiç kimseye faydası do
kunmayan sGfılerin eleştiriidiğini bildirir 
(a.g.e., s. 380-381 ). 

Maverdi kanaatin üç derecesinden söz 
eder. İlk ve en ileri derecesi, dünya nimet
lerinden hayatın devamına yetecek ka
darıyla yetinip başka bir şey istemem ek: 
ikincisi, kullanıp değerlendirebileceği ka
darına sahip olup elinde fazladan kalabi
lecek şeylere ilgi d uymamak: üçüncüsü 
de imkan ölçüsünde olanları istemek. 
güçlükle kazanılabilen şeylerin peşinde 
koşmamaktır (Edebü 'd-dünya ve'd-dtn, 
S. 224-225). Ancak bu alim de yoksullu
ğa, sefa! ete ve sonunda ülkenin harap ol
masına yol açabilecek yanlış kanaat an
layışını onaylamamıştır. Maverdi sırf zen
gin olma hırsına kapılanları , kötü arzula
rını tatmin için aza kanaat etmeyenleri 
eleştirmekle birlikte hem kendisine hem 
de başkalarına faydalı olma düşüncesiyle 
zaruret ölçüsünden daha fazlasını kaza
nanların en çok takdire layık kimseler ol
duğunu belirtir. Çünkü ona göre mal bir
çok iyil iğe vasıta. dine dayanak ve insan
ların kaynaşmasına yardımcı olur (a.g.e., 
S . 146-1 47, 208-209, 214-224). 

Tasawuf ehline göre salikin mala karşı 
haris olmaması gerekir. Bu da ancak bes
lenme, giyim ve mesken gibi temel ih
tiyaçların yeteri kadar karşılanmas ıyla 

mümkündür. Gazzali, bu konularda ihti
yaç sınırını aşarak daha çoğunu isteyen 
ve uzun süreli gelecek kaygısıyla zihnini 
meşgul edenlerin kanaat şerefin i kay
betmiş. tamahkarlık ve hırs zilletiyle le
kelenmiş olacağını belirtir. "İnsanoğlu iki 
vadi dolusu altına sahip olsa buna bir 
üçüncüsünü daha eklemek ister" (Müs
ned, V, 117; Müslim, "Zekat", 11 6, 119) 
mealindeki hadisin de içinde bulunduğu 
bazı sözleri kaydederek insan tabiatında 
hırs ve tamahkarlık bulunduğu için ayet 
ve hadislerde kanaatkarlığın övüldüğü
nü, insanların aşırı hırstan . talepte ileri 
gitmekten menedildiğini belirtir (İ/:tya', 
lll, 237-238). Hırs ve tamahkarlıktan kur
tulup kanaat erdemini kazanabilmek için 
zihni ve ahlaki bazı değişimlerden geç
mek gerektiğini söyleyen Gazzali bunları 
şu şekilde sıralar : Harcamaları olabildi
ğince kısarak zorunlu ihtiyaçları karşıla

makla yetinmek. Allah 'ın her canlının rız
kını tekeffül ettiği yönündeki vaadine gü
venerek gelecekle ilgili kaygı taşımamak. 

asıl zenginliğin kanaatkarlıkta olduğuna. 

hırs ve tamahkarlığın kişiyi zillete düşü-

receğine inanmak, zenginliğin bir şeref 
ölçüsü olmadığını bilmek, fazla malın çe
şitli risk ve gailelerinin olacağını düşün
mek. Bununla birlikte kanaatkarlık mut
laka yoksulluk anlamına gelmez: kanaat 
sahiplerinin zengin olmaları da mümkün
dür: bu durumda olanların cömertlik gös
tererek imkanlarını başkalarıyla paylaş
maları gerekir: zira cömertlik peygam
berlerin erdemlerindendir(a.g.e., lll , 241-
243). 

Ahlak ve adaba dair kaynaklarda dik
kati çeken bir husus, kanaatin ahlaki bir 
erdem olmasının yanında insanın hem 
kişiliğin i ve onurunu koruyup geliştirme

sinin hem de mutlu ve huzurlu yaşama
sının bir şartı olarak değerlendirilmesi
dir. Nitekim konu hakkında ilk müstakil 
çalışma olduğu anlaşılan İbn Ebü'd-Dün
ya'nın el-Kanil'a ve 't-ta'affüf isimli ese
rinin birinci bölümü " Başkasından Bir 
Şey istemenin Kötülüğü, Bunun Engel
lenmesi ve Bu Konuda İffetli Olmanın 
Gerekliliği" başlığını taşır. Diğer kaynak
larda da kanaatkar olanın onurlu ve öz
gür bir hayat süreceği (İbn Kuteybe, lll , 
185). gönlün ün huzura, bedeninin raha
ta kavuşacağı (ibn Hibban, s. 152), kana
atle yaşayanın hayatı seveceği, heva ve 
hevesi terkedenin hür olacağı (Gazzall, 
lll , 239) belirtilir. Başta Ya'küb b. İshak ei
Kindi'nin el-lfile li-def'i 'l-af:ızan ' ı olmak 
üzere ahlak ve tasawufa dair eserlerin 
çoğunda üzüntü ve mutsuzluğun başlıca 
sebeplerinden birinin de kanaatsizlik ol
duğu bildirilmektedir. 
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