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KETTÂNÎ, Muhammed Ýb râ him

– —KETTÂNÎ, Muhammed Müntasýr
( محّمد المنتصر الكّتاني )

Ebû Alî (Ebü’l-Fazl) Muhammed

el-Müntasýr-Billâh

b. Muhammed ez-Zemzemî

b. Muhammed el-Ket tâ nî

(1914-1999)

Faslýhadisvefýkýhâlimi.
˜ ™

12 Rebîülev vel 1332’de (8Şubat1914) Me di ne’de doğ du. İdrîsî ve Ha senî nis be leriy le de anı lır. 1918’de de de si Mu ham med b. Ca‘fer’in ma iye tin de ki ai le si Me di ne’den göç ede rek Şam’a yer leş ti. İlk eği ti mi ni ora da al dı, Kur’an’ı ez ber le di, de de si nin ve Şam ulemâsı nın ders le ri ne de vam et  ti. Ai le si nin 1926 yı lı son la rın da göç et ti ği Fas’ta tah si li ni sür dür dü; de de si nin Ka raviyyîn Ca mii’nde ki el-Müsned ders le riy le ba ba sı nın ve dev rin âlim le ri nin ha dis, tefsir, fı kıh, dil ve ta rih ders le ri ni ta kip et ti. Bu mak sat la Tan ca, Zerhûn, Miknâs, Mera keş, Tıtvân, Ra bat ve Selâ gi bi şehir le ri do laş tı. 1929’da Ce za yir’e yap tı ğı se ya hatle il gi li göz lem le ri ni ki tap ha li ne ge tir di. Genç yaş ta Fran sız sö mür ge yö ne ti mi ne kar şı dü zen le nen gös te ri le re ka tıl dı, bu ara da tu tuk lan dı, ilk millî di re niş ha reketle ri nin için de yer al dı. 1933’te ba ba sıy la Şam’a git ti ve ora da ki âlim ler den, da ha son ra Ka hi re’de iki yıl ka la rak Ez her ho cala rın dan fay da lan dı. Ders ve icâzet al dı ğı bir çok âlim ara sın da er-Risâletü’l-müs-
te¹rafe ve Selvetü’l-enfâs mü el li fi dede si, ay rı ca ba ba sı, am ca sı Mu ham med Mekkî elKet tâ nî, Bed red din elHa senî, Mu ham med Bâkır elKet tâ nî, Ali edDakr, Mu ham med Sıddîk elGumârî, Mu hammed Ab dül hay elKet tâ nî, Mu ham med Ebû Zeh re, Zâhid Kev serî, Mu ham med Bahît elMutîî anı la bi lir. Ket tâ nî mem le ke ti ne dö nün ce Fas, Selâ ve Tan ca şe hir le rin de med re se ler kur du, ba zı la rı nı yö net ti; bir çok ca mi de ha dis, fıkıh, tef sir ve İslâm dü şün ce si ne da ir dersler ver di. Mâlikî fık hı nı iyi ce öğ ren dik ten son ra Zâhi riy ye fık hı na yö nel di ve on iki yıl bo yun ca İbn Hazm’ın el-Mu¼allâ’sını okut tu. Ra bat’ta Yük sek Şer‘î İstînaf Mah ke me si’nde ça lış tı ve Sor bonne Üniver si te si’ne bağ lı Ma‘he dü’ddirâsâti’lMağ ri biy ye ti’lulyâ ad lı ens ti tü nün hu kuk ve ede bi yat bö lü mün de Mâlikî fık hı ve İslâm me de ni ye ti ders le ri ver di. 1943’te Hiz bü’lhilâfe adıy la bir par ti kur du, başa rı lı ola ma yın ca par ti yi ka pa tıp 1950’de Hiz bü’şşûrâ ve’lis tiklâl’e ka tıl dı. 1955’te tek rar Şam’a git ti; Şam Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’nde tef sir, ha dis ve fı kıh ders le

İctihâdve’l-müctehidûnfi’l-Endelüs
ve’l-Mağrib adıy la neş ret miş tir (Bey rut 

2004): “Müßel lefâtü’lİmâm İbn ¥azm elEn de lü sî ve resâßilü hû”; “Hel es se re İbn ¥azm fi’lfik ri’lMe sî ¼î” (el-Beyyine,I/2,
Rabat1381/1962,s.6887;Fr.trc.Germa
inAyache,Hesperis-Tamuda,IV/3,1963,
s.269287); “Bey ne ye de yi şe ×e rât min Ki tâ bi’sSi yâ se elmef kûd l’İbn ¥azm”; “Ebû £Ab dillâh İb nü’lMünâ½ıf elmüc tehi dü’lMa³ ribî: ¥ayâtühû ve â¦ârühû ve men hâ hû fi’lic tihâd” (el-Bâ¼i¦,II/2,Rabat
1392/1972,ayrıbasım,72sayfa); “Øaf ¼a mec hû le min târîÅi’lfik ri’lİs lâmî: ¥av  le ki tâ beyn ¼âmmeyn: elMev ri dü’lahlâ fi’Å ti sâ ri’lMu ¼allâ l’İbn ¥azm ve elÆıdhu’lmu£al lâ fî ikmâli’lMu ¼allâ l’İbn ƒalîl” 
(Da£vetü’l-¼aš,I/6,Rabat1377/1957;I/7,
1377/1958;MMMA[Kahire],IV/2[1958],s.
309344;Fr.trc.A.Faure,Hesperis,XLV/3
4,1954,s.298328); “¥av le Kitâbi’lKid hi’lmu£al lâ fî ikmâli’lMu ¼allâ” (Da£vetü’l-¼aš, 
III/6,1379/1960,s.5253;Fr.trc.A.Faure,
Hesperis-Tamuda,II/1,1961,s.161170); “İ¼ yâßü’lic tihâd bii£tibâri hi šåßide ten min ša vâßi di’ttefkîr fi’lİs lâm” (Mecelletü’l-
Ekâdîmiyye,sy.1,Rabat1404/1984).

BİBLİYOGRAFYA:Ab düs selâm b. Ab dül kå dir İbn Sûde,Delîlü
müßerriÅi’l-Ma³ribi’l-aš½â,Dâ rül bey zâ 1960-

65, I, 45, 51, 72, 95, 109, 118, 184, 198, 240, 

241, 249; II, 329, 436, 442, 455, 480, 489; Abdül veh hâb b. Man sûr,A£lâmü’l-Ma³ribi’l-£Arabî,
Ra bat 1399/1979, I, 192-201; Menûnî,Me¾âhiru
yaša¾ati’l-Ma³ribi’l-¼adî¦,Bey rut 1405/1985, I, 

355; J. Cag ne,NationetnationalismeauMaroc,
Ra bat 1988, s. 97, 353, 355, 358; La ti fa Ben jello unLa ro ui,LesbibliothèquesauMaroc,Pa ris 

1990, s. 311; İb nü’lHâc Mu ham med b. Fâtımî esSü lemî,İs£âfü’l-iÅvâni’r-râ³ıbînbi-terâcimi
sülletinmin£ulemâßi’l-Ma³ribi’l-mu£â½ırîn,Dâ-

rül bey zâ 1412/1992, s. 135-140; Ah medChouqui Bi ne bi ne, Histoire des bibliothèques au
Maroc,Ra bat 1992, s. 214-215; Ali Mün ta sır elKet tâ nî,İnbi£â¦ü’l-İslâmfi’l-Endelüs,İslâmâ
bâd1413/1992,s.20;Allâl elFâsî,el-¥arekâ-
tü’l-istišlâliyyefi’l-Ma³ribi’l-£Arabî,Ra bat 1993, 

s. 258, 307; M. Haccî,CevlâttârîÅiyye,Bey rut 

1995, s. 437-444; Ah med elAlâvi ne,¬eylü’l-
A£lâm,Cidde1418/1998,s.163164;a.mlf.,
et-Te×yîlve’l-istidrâk£alâMu£cemi’l-müßellifîn,
Cidde1423/2002,s.258;Ni zâr Abâza – M. Riyâz elMâ lih,İtmâmü’l-A£lâm,Bey rut 1999, s. 218; Ab dül ke rîm Gal lâb,TârîÅu’l-¼areketi’l-va¹aniyye
bi’l-Ma³rib,Dâ rül bey zâ 1420/2000, I, 178, 179; M. Hayr Ra ma zan Yû suf,Mu£cemü’l-müßellifî-
ne’l-mu£â½ırîn:Vefeyât1315-1424(1897-2003),
Riyad1425/2004,II,524526;Ha dî ce Ha rekât, 
“Mu¼ammedİbrâhîmelKettânî”,Mevsû£atü’l-
¼areketi’l-va¹aniyyeve’l-mušåvemeveceyşi’t-
ta¼rîrbi’l-Ma³rib,Ra bat 2009, II/6, s. 810-817; Ha san esSâ dı k¢, “Mu¼ammedİbrâhîmelKettâ
nî”,a.e.,II/6, s. 818-820; Ham za b. Tay yib elKettâ nî – M. Ham za b. Ali elKet tâ nî, “Kettânî,Mu
¼ammedİbrâhîm”,Ma£lemetü’l-Ma³rib,Ra bat 

1425/2004, XX, 6760-6761.
ÿAh met Özel

b. Mu ham med elİm râ nî, Fihrist; Muham med b. Ab dul lah elMek kû dî, el-İr-
şâdve’l-beyânfîreddimâenkerehü’r-
rüßesâßüminehli’z-zamân.

Neşir: Lisânüd din İb nü’lHatîb, A£mâ-
lü’l-a£lâmfî-menbûyi£akable’l-i¼tilâm
minmülûki’l-İslâm(Mağribtarihiyleilgili
üçüncükısım,TârîÅu’l-Ma³ribi’l-£Arabîfi’l-
£a½ri’l-vasî¹adıyla,Dârülbeyzâ1964,1980,
AhmedMuhtârelAbbâdîilebirlikte); İbn İzârî elMerrâküşî, el-Beyânü’l-mu³rib
fîaÅbâri’l-Endelüsve’l-Ma³rib(Mu

vahhidler’leilgilikısım,Tıtvân19561960,
1963,Muhammedb.TâvîtetTıtvânîve
A.HuiciMirandailebirlikte;Dârülbeyzâ
Beyrut1985,Muhammedb.TâvîtetTıt
vânî,AbdülkådirZemâmeveMuhammed
Züneybir’lebirlikte); Mu ham med Mâ ülayneyn eşŞink¢tî, el-Ceßşü’r-rabî¹fi’n-niŠâl
£an Ma³ribiyyeti Şinš¢¹ (Dârülbeyzâ
1376/1957); Tâlib Mu ham med b. Ebû Bekir elBer tellî elVelâtî, Fet¼u’ş-şekûrfî
ma£rifetia£yâni£ulemâßi’t-Tekrûr(Bey

rut1401/1981,MuhammedHaccîilebir
likte);Man¾ûmetüİbn¥azmfîšavâ£idi
u½ûlifıšhi’¾-æâhiriyye(MMMA[Kahire],
XXI/1[1395/1975],s.149151);Şe×erât
minKitâbi’s-Siyâseel-mefš†del’İbn
¥azm(üçyazmaiçindeyeralanonyedi
metindenoluşur;MecelletüMa£hediMev-
lâyel-¥asanli’l-eb¼â¦i’l-Ma³ribiyye,sy.
5[Tıtvân1960],s.94107); Ebü’lFe rec İb nü’lCevzî, Tašvîmü’l-lisân (bir kıs
mı,AbdülazîzBinabdullahilebirlikte,el-
Lisânü’l-£Arabî,VII/1[Rabat1389/1970],
s.415437).

Makale: Ket tâ nî’nin ba zı önem li maka le le ri şun lar dır: “elKitâbü’lMa³ ribî ve šıy me tühû” (el-Ba¼¦ü’l-£ilmî,II/45[Rabat
13841385/1965],s.975;el-Lisânü’l-£Ara-
bî,sy.3[Rabat1385/1965],s.184207;
nşr.MuhammedHamzab.AlielKettânî,
el-¥ikme,XII[Medine1997],s.325400); “Cev le fi’lmaÅ¹û¹âti’l£Ara biy ye biİsbânyâ 
(Madrid)” (Da£vetü’l-¼aš,IX/910[Rabat
1386/1966],s.8287;X/1[1386/1966],s.
4898;X/2,s.9398;X/3[1386/1967],s.92
97;X/5,s.5358); “elMaÅ ¹û ¹â tü’l£Ara biyye fi’l£âlem: ªabî£atü dûri’lma¼fû¾ât fi’lMa³ rib ve £alâšåtühâ bidirâse ti târi Åi’lMa³ rib” (MMMA[Kahire],XIII/2[1387/
1967],s.195210;Fr.trc.Hesperis-Tamu-
da,IX/3[1968],s.459468); “Müßelle fâtü’lİmâm Ebî £Ab dillâh elMâzerî bi’lmek tebâ ti’lMa³ ribiy ye” (el-Menâhil,III/6
[Rabat1396/1976],s.323330).Mu ham med Ham za b. Ali Mün ta sır elKet tâ nî, mü el li fin aşa ğı da anı lan ma ka lele ri ni bir ara ya ge ti rip ic ti had ve ic ti had ta ri hi ne da ir ha cim li bir gi riş le bir lik te el-
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£âlem,Şincî¹:TârîÅuhâfi’l-mâ²îve’l-
¼â²ır,el-Cezâßirve¦evrâtühâfi’t-târîÅ,
el-øazzâlîve’l-Ma³rib ve Türâ¦üne’l-

Endelüsîel-Ma³ribî ad lı risâle le ri de ya yım lan mış tır (Beyrut1392/1972;nşr.
Hamzab.Alib.MüntasırelKettânî,Dâ
rülbeyzâ2002).4. Fityetüªârıšve’l-øå-
fiš¢. Ket tâ nî’nin çe şit li der gi ler de çı kan ya zı la rı ve ba zı kon fe rans la rın dan olu şan eser de ön ce, kur du ğu Hiz bü’lhilâfe parti si nin prog ra mı ola rak “Fel se fe tü’lfit ye” baş lı ğı al tın da, En dü lüs fâti hi Târık b. Ziyâd ile En dü lüs Emevî ku man dan la rından Ab dur rah man elGåfik¢’ye nis bet le bir genç lik ta sav vu ru ve bu genç li ğin sa hih iman, İslâm, Kur’an, sün net ve ar dın dan “Hükûme tü’lfit ye” baş lı ğın da dev let ve ıs lah an la yı şı ele alın mak ta, da ha son ra bu nun la bağ lan tı lı ola rak “el£Urûbe £in  de İbn Tey miy ye”, “Mil kiy ye tü’lar² ve kirâßuhâ fi’lİslâm”, “Mil kiy ye tü’lme£âdin”, “elMerße fi’l£a½ri’nne bevî” ve “Müt£atü’¹¹alâš” baş lık lı ya zı la rı na yer ve ril mek te dir 
(Beyrut1392/1972).Eser Ni¾âmü’d-dev-
leti’l-İslâmiyye adıy la da ya yım lan mış tır 
(nşr.Hamzab.Alib.MüntasırelKettânî,
Beyrut2007). 5. Tefsîrü’l-İmâmMu¼am-
med el-Münta½ır-Billâh el-Kettânî. Mü el li fin Ha remi şe rif’te okut tu ğu, sesli ola rak da kay de di len tef si ri olup dört cilt te İsrâ sûre si nin or ta la rı na ka dar ge lebil miş tir. Ese rin I. cil di, Ze ke riyyâ Tûnânî ta ra fın dan Ce za yir Üni ver si te si İslâm İlim le ri Fa kül te si’nde yük sek li sans te zi ola rak neş re ha zır lan mış tır (1430/2009). 
6. el-İmâmMâlik. Şam Üni ver si te si’nde ver di ği bir kon fe ran sın met ni dir (Dımaşk
1960;Beyrut2008). 7. ƒulûdü’l-İslâm. Bu risâle ve bu nun la bir lik te ba sı lan Fi-
lis¹înel-muÅtalle,Æıyâmüİsrâßîlnihâ-
yetü’l-yehûd ad lı risâle ler de mü el li fin ver di ği kon fe rans lar dan oluş mak ta dır 
(nşr.Hamzab.Alib.MüntasırelKettânî,
Beyrut2010).Ket tâ nî’nin di ğer baş lı ca eser le ri şunlar dır: Şer¼uMüsnedi’l-İmâmA¼med
(IXVI,tahrîcveşerholuptamamlanama
mıştır);Müsnedü’l-İmâmBaš¢£b.MaÅ-
ledel-Endelüsî(derleme);Müsnedü’l-
İmâmİbn¥azmel-Endelüsî(derleme); 
TaÅrîcü Müsnedi’l-İmâm el-ÆuŠâßî
(dedesininaynıesereyaptığıtahrîciiki
cilttetamamlamıştır);el-Mu£aškabfî
ricâli’l-¼adî¦(İbnHacer’inTeh×îbü’t-Teh-
×îb’iilebukonudayazılanbazıeserleriçin
bireleştiridir);İbn¥azmel-Endelüsî;
Baš¢£b.MaÅled;İbnTeymiyye;Mu-
¼ammedb.Ca£ferel-Kettânî;Ebü’l-
£Alâİdrîsb.et-Tâßi£el-Kettânî;ÆåŠî
£İyâ²; Şühedâßü’l-İslâm fi’l-Ma³rib

ri va yet is nad la rıy la “elmü sel sel bi’lev veliy ye” is nad la rı na, ay rı ca bi yog ra fi si ne yer ver di ği Fet¼u’s-sed£anba£²iesânîdi’l-
ced adıy la bir “se bet” ha zır la mış tır (bk.
bibl.). Nâsı rüd din elElbânî, Ket tâ nî’nin Şam Üni ver si te si için ka le me al dı ğı bir ders ki ta bı nı ön ce Mecelletü’t-temed-
düni’l-İslâmî’de (sy.3334) ha dis tahrîc tek ni ği ve çe şit li açı lar dan eleş tir miş, da ha son ra bu ya zı la rı nı NašdükitâbiNu½û½
¼adî¦iyyefi’¦-¦ešåfeti’l-£âmme:Cem£
veta½nîfMu¼ammedel-Münta½ırel-
Kettânîüstâ×ü’l-¼adî¦ adıy la ki tap ha line ge tir miş tir (Dımaşk1387).

Eser le ri. 1. Mu£cemüfıšhiİbn¥azm
e¾-æâhirî (III,Dımaşk1385/1966). Eser 
Mevsû£atütašrîbifıšhiİbn¥azme¾-
æâhirî adıy la da ya yım lan mış tır (IIII,
Kahire1412/1992). Bu bas kı nın son cildi İbn Hazm’ın el-Mu¼allâ’sın da geçen ha dis ler ve râvi le ri nin in dek si olup bu in deks ile di ğer cilt ler de ki in deks le ri Eşref b. Ab dül maksûd ha zır la mış tır. Ki tap, 
el-Mu¼allâ’nın of set bas kı sı na son iki cilt ha lin de ek le nip Mu£cemü fıšhi’l-
Mu¼allâ (Beyrut1416/1996) ve Mu£ce-
müFıšhiİbn¥azme¾-æâhirî (nşr.Mu
hammedHamzab.AlielKettânî,Beyrut
1430/2009) ad la rıy la neş re dil miş tir. Ket tânî, Şam Üni ver si te si’nde ça lı şır ken Kül liyye tü’şşerîa ta ra fın dan ya yım lan ma sı düşü nü len Mevsû£atü’l-fıšhi’l-İslâmî ilim ku ru lu nun is te ğiy le, bü tün İslâm mez heple ri ni kap sa ya cak ge nel fı kıh an sik lo pe di si ya zı mın da ör nek alın mak üze re bu ese ri ha zır la mış olup ça lış ma sı sı ra sın da kendi si ne yar dım eden ler ara sın da Mahmûd elMekkâdî ve Ab dül fettâh Ebû Gud de gi  bi âlim ler de var dır. 2. Mu£cemüFıšhi’s-
Selef:£Itretenve½a¼âbetenvetâbi£în 

(IIX,Mekke1405). Baş ta Hu lefâyi Râşidîn ve Ehli beyt ol mak üze re as hap ve tâbiîn müc te hid le ri nin fıkhî gö rüş ve ri va yet leri nin kay nak gös te ri le rek der len di ği bir eser dir. 3. Fâs£â½ımetü’l-Edârise. Bu risâle ile bir lik te mü el li fin Câmi£atüFâs
(el-Æaraviyyîn)ašdemücâmi£atinfi’l-

ri ni okut tu, üni ver si te de ki bü tün fa kül tele rin Kur’an ilim le ri ve sün net bö lüm le ri baş kan lı ğı na ta yin edil di. Ay rı ca Eme viy ye Ca mii’nde ve evin de ders ler ver di. Dinî ve si yasî ıs lah ha re ket le ri ne iş ti rak et ti. Bu çer çe ve de Hin dis tan’da Mevdûdî, Mu hammed Şefî‘ Diyûbendî, Mu ham med İdrîs elLâ hûrî, Tu nus’ta Mu ham med Tâhir İbn Âşûr ve Ce za yir’de Mu ham med Beşîr elİb râhimî gi bi ıs la hat çı âlim ler le fi kir alışve ri şin de bu lun du. Su ri ye’de ki olum suz şart lar yü zün den ön ce Am man’a, ora dan Mek ke’ye göç et mek zo run da kal dı. Kral Fay sal b. Ab dü lazîz ta ra fın dan ken di si danış man lık gö re vi ne ge ti ril di. Kral Fay sal’a İslâm ül ke le ri ara sın da kul la nıl mak üzere İslâm di na rı ba sıl ma sı fik ri ni o ver di. Fay sal ta ra fın dan FasCe za yir ara sın da ki sı nır prob le mi nin çö zü mün de ara bu lu cu ola rak gö rev len di ril di. Me di ne’de ku ru cula rı ara sın da bu lun du ğu İslâm Üni ver si tesi ile Cid de Me lik Ab dü lazîz Üni ver si te si, Mek ke Üm mül kurâ Üni ver si te si ve Zahrân Pet rol ve Ma den ler Üni ver si te si’nin çe şit li fa kül te le rin de tef sir, ha dis ve fı kıh dersle ri ver di. Dün ya İslâm Bir li ği’nde üye ve da nış man sı fa tıy la gö rev yap tı. Mes cidi Ne bevî ve Mes cidi Harâm’da uzun yıl lar tef sir, el-Muva¹¹aß ve el-Müsned okuttu. Ta le be le ri ara sın da oğ lu Ali Mün ta sır, Mu ham med Revvâs Kal‘acî, Saîd Havvâ, Ab düs selâm Yâsîn, Ab dül latîf b. Sâlih Ferfûr, Ha san b. Ali esSekkåf, Ab dül kå dir Ku vey dir, Ali Cum‘a, İsmâil b. Mu ham med elEnsârî, Münîre elKu beysî ve to ru nu Mu ham med Ham za b. Ali gi bi isim ler vardır. 1986’da has ta la nıp ya ta ğa düş tüy se de ilmî ça lış ma la rı nı, İslâm ül ke le rin de ki ilim ve fi kir çev re le riy le iliş ki le ri ni sür dürme ye ça lış tı. Üç yıl son ra Ra bat’a ta şın dı. 
2 Ha zi ran 1999’da bu ra da ve fat et ti ve Şü hedâ Kab ris ta nı’nda def ne dil di.“Mu had di sü’lHa re mey ni’şşerîfeyn” ve “Müs ni dü’lMağ rib” la kap la rıy la anı lan Ket tâ nî, İslâmî ilim ler ya nın da özel lik le Endü lüs İslâm kül tü rü, Zâhi riy ye fık hı, İs lâm dev let dü ze ni ve İslâm ik ti sa dı konu la rında ki ge niş bi ri ki miy le ta nın mış tır. Mı sır ve Su ri ye’de baş la nıp da ha son ra Kü veyt’te ta mam la nan Mevsû£atü’l-fıšhi’l-İslâmî pro je si ni ha zır la yan lar dan bi ri de odur. Oğ lu Ali Mün ta sır ener ji uz ma nı olup İslâm dün ya sın da bi lim ve tek no lo ji araş tırma la rıy la bu alan da ba zı mü es se se le rin ku rul ma sı na ön cü lük et miş, En dü lüs ve Mağ rib ta ri hiy le müs lü man azın lık lar konu sun da yaz dı ğı eser ler ve ilmî ne şir le riy le ta nın mış tır. To ru nu Mu ham med Hamz a b. Ali b. Mün ta sır, de de si nin Kü tüb-i Sit-

te,el-Muva¹¹âß ve el-Müsned’le il gi li 
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so ğuk ve ikin ci de re ce den ku ru ol du ğu nu be lir tir. Şiî ge le ne ğin de de kı na nın sağ lığa fay da la rı vur gu lan mış tır. Mu ham med Bâkır elMec lisî, kı na nın fay da la rı nı sa yarken kı na ya kan ki şi nin Al lah ta ra fın dan üç has ta lı ğa kar şı (cüzzam,beyaz leke
hastalığıvefrengiçıbanı) ko run du ğu nu ile ri sür müş tür. Os man lı he kim le ri de kına dan te da vi ler de ya rar lan mış lar dır. XVI. yüz yıl da He kim Nidâî Efen di kı na ile reze ne to hu mu ka rı şı mı nın ayak to pu ğuna ko nul ma sı nın baş ağ rı sı na, kay na mış su ile ha zır la nan kı na ka rı şı mı nın ba şa sü rül me si nin ise göz ağ rı sı na iyi gel di ğini yaz mış tır. XVII. yüz yıl he ki mi Sâlih b. Nas rul lah Efen di kay na mış su ve kı na ile ha zır la nan gar ga ra nın ağız da ki ya ra la rın, kı na ile su yun ha mur şek li ne ge ti ril miş karı şı mı nın ya kı şek lin de ya kıl ma sı nın ateş li has ta lık la rın, ayak ta ba nı na ko nul ma sı nın ço cuk lar da çi çek has ta lı ğı nın te da vi sin de kul la nıl dı ğı nı bil dir miş tir. Or ta do ğu’da ki kı na kul la nı mı Ba tı lı sey yah la rın dik ka ti ni çek miş tir. Fran sız sey ya hı Je an Char din 
(ö.1713), kı na nın cil de uy gu lan ma se bebi nin çok so ğuk ha va nın ve çok so ğuk suyun cilt te yol aça cak tah riş ve çat lak la rı ön le mek ol du ğu nu ifa de et miş tir. Kı na nın Es ki çağ’lar da tıp ta kul la nım la rın dan ba zıla rı çe şit li de ği şik lik ler le gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Ana do lu’nun ba zı yö re le rin de ve bil has sa Ak de niz böl ge sin de, kı na nın su ile ka rış tı rıl ma sıy la el de edi len ko yu kı vam lı bu la maç to puk lar da ki çat lak la ra ve ayak par mak la rı ara sın da ki ya ra la ra sü rül mekte dir. Kı na dan Ana do lu halk ve te ri ner liğin de hay van la rın cilt le rin de ki ya ra la rın te da vi sin de de ya rar la nıl mış, cı va, kı na ve in san tü kü rü ğü ile ha zır la nan ka rı şı mın hay va nın ya ra sı na uy gu lan dı ğın da ya ra yı ku rut tu ğu na ina nıl mış tır.

Kozmetik. Kı na yap rak la rı nın dö vül mesiy le el de edi len toz kı na nın su ile sey reltil me siy le el de edi len ka rı şım, Or ta do ğu kül tü rün de ka dın ve er kek ler ta ra fın dan yüz yıl lar dır koz me tik amaç lar la kul la nı lagel mek te dir. Kı na ka rı şı mı nın cil de, sa ça, sa ka la ve ya tır na ğa uy gu lan ma sı “kı na yak mak / sür mek / vur mak / koymak” olarak ad lan dı rı lır. Kı na ka rı şı mı kına tozu nun sa de ce su ile ka rış tı rıl ma sıy la el de edil di ği gi bi bu te mel ka rı şı mın içi ne baş ka bo yar mad de ler de ek le ne rek ni haî renk te farklar el de edil me si müm kün dür. İs te nen ren gi el de et mek için kı na ve su ile çi vit, toz ka ran fil, nar ka bu ğu, zer de çal, at kesta ne si, ta ze ce vi zin ye şil kap çı ğı, çe kil miş kah ve ara sın dan se çi len mal ze me ler bel li oran lar da ka rış tı rı lır. Bu şe kil de or ta ya çıkan bu la maç uy gu lan mak is te nen saç, sa

ki nin re çi ne li bir le şik ler, baş lı ca sı lav son ol mak üze re ta nen ve naf ta ki non tü re vi bo yar mad de ler içe ren yap rak la rın dan el de edi len ez me si ne ya da to zu na ve ri len ad dır. Kı na ke li me si Türk çe’ye Arap ça’dan 
(hınnâ) geç miş tir. Do ğal ola rak ye tiş ti ği yer ler Mı sır, Su ri ye ve Ara bis tan ya rı mada sı dır. Ku zey Af ri ka, Hin dis tan alt kı ta sı, Pa kis tan, Sri Lan ka ve İran’ın gü ney bölge sin de de bu lu nur. I. yüz yıl da ya şamış Yu nan kö ken li Ro ma lı ec za cı, he kim ve bota nik çi Di os ko ri des’e gö re en ka li te li kı na As ka lon (Askalân) ve Ca no pus’ta ye tişti rili yor du. Ana do lu’da 1980’li yıl la ra ka dar Alan ya ve Si lif ke’de me rak lı la rı ta ra fın dan az mik tar da ye tiş ti ril di ği bi lin mek te dir. Kı na, ka bu ğun dan al ko lo id ler çı ka rı lan, kök bo ya sı gil ler den Cicc ho na cin sin den ağaç la rın ge nel adı ve ateş dü şü rü cü olan sıt ma te da vi sin de ya rar la nı lan “kı na kı na” ile ka rış tı rıl ma ma lı dır. Kı na nın ay rı ca İran’da ki “gole hanâ”, kı na çi çe ği (Impatiens
balsaminaL.) adıy la bi li nen ve yap rak la rıy la çi çek le ri Çin’de tır nak la rı, ba zan da at la rın kuy ruk la rı nı bo ya ma da kul la nı lan bit kiy le de il gi si yok tur. Kı na çi çek le ri nin ko ku su Ka hi re’de “tem rü’lhınnâ” adıy la bi li nen mu hab bet çi çe ği nin ki ne (Resedaodorata) ben zer. An tik Mı sır’da, Or ta do ğu’da, Antik Yu nan ve Ro ma dün ya sın da kı na, gü zel ko ku lu çi çek le rin den par füm imalâtı için yağ el de et mek ama cıy la ye tiş ti ril miş tir. Es ki Ahid’de kı na çi çe ği sev gi li yi ta rif için bir ben zet me de ge çer. An tik Mı sır’da kı na saç ve ku maş bo ya ma da, mum ya la ma da kul la nıl mış tır.

Tıp. I. yüz yıl da ya şa mış Ro ma lı ya zar Plini us, da ha son ra ki yüz yıl lar da hem Ba tı’da hem İslâm dün ya sın da bi li nen ese rin de kı na çi çe ğin den çı ka rı lan ya ğın mi de ye ve uy ku suz lu ğa iyi gel di ği ni, kı na yap rak la rı ez me si nin baş ta ki ve ağız da ki ya ra la rı iyileş tir di ği ni, kı na çi çe ği to zu ile sir ke li karı şı mın baş ağ rı sı nı ge çir di ği ni ifa de eder. İs lâ mi yet’te kı na nın tıp ta kul la nı mı, da ha zi ya de Di os ko ri des ve Câ lî nûs’un (Galen) kı na nın fay da la rı na da ir yaz dık la rı üze ri ne te mel len di ril miş tir. İb nü’lBaytâr’ın eseri nin kı na bah sin de Di os ko ri des ve Câ lînûs’ tan alın tı lar bu lu nur. İb nü’lBaytâr, Di os ko ri des’e at fen, kı na yap rak la rı nın ta nen içer me sin den do la yı bağ la yı cı bir gü cü ol du ğu nu ve kı na yap ra ğı çiğ ne menin ağız da ki ya ra la ra iyi gel di ği ni, kı nay la ha zır la nan ka rı şı mın şiş kin lik ve il ti ha bı gider di ği ni, de kok si yo nu nun ise yü zey sel yanık la rı iyi leş tir di ği ni ya zar. Kı na ağız yo luyla alın dı ğın da ba ğır sak kurt la rı nın vü cuttan atıl ma sı te da vi sin de de kul la nıl mış tır. İb nü’lBaytâr, kı na nın bi rin ci de re ce den 
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