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KETTÂNÎ, Muhammed Müntasýr

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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Des te şek lin de, be ya zım sı, çi çek le ri güzel ko ku lu, ba sit yap rak lı, di ken li bir ağaç olan Law so nia iner mis / spi no sa L. (sino
nimLawsoniaalbaLam.) bit ki si ve bu bit



59

KIRCAALÝ

ye sin den 275 m. yük sek lik te ol duk ça geniş bir düz lük te bu lu nur. Ka sa ba nın ta ri hi Or ta çağ’la ra ka dar iner. Şim di ki Kır ca ali bir za man lar Bi zans Ah ri dos Baş pis ko poslu ğu’nun bu lun du ğu, Ro dop dağ la rı nın do ğu ke si mi ni ve Ar da neh ri nin Or ta ve Aşa ğı hav za sı nı kap sa yan top rak lar da yer alı yor du. Ya kın zaman lar da yapı lan ar keolo jik ka zı la rın da işa ret et ti ği gibi böl ge nin idarî mer ke zi Kır ca ali’nin 15 km. ku ze yinde Per pe ri kon (Hyperperakion/Perperakion) ya kın la rın day dı. Ah ri dos Baş pis ko pos luğu’nun mer ke zi ise Ar da neh ri nin sağ ya ka sın da bu lu nan, gü nü müz de mo dern Kır ca ali’nin sı nır la rı içe ri sin de müs tah kem hal de olan Sa int John Prod ro mos Ma nastı rı’ydı. Ah ri dos is mi, Bi zans’a ait 1083 ta rih li iki bel ge de, bü yük Gür cü ma nas tırı The oto kos Pet ri ti oni tis sa’ya (Ba¸kovo) bağ lı bir kaç köy den olu şan bir böl ge adı ola rak ge çer. 1084 yı lın da An na Kom ne na ta ra fın dan ka le me alı nan Aleksiad’da, Ar da va di si nin or ta ve aşa ğı sın da ka lan Ah ri dos’ta ya şa yan Türk ler’in ku man danı Ta ti ki os’dan bah se di lir. Ji re¸ek’e gö re bun lar Bi zans or du sun da gö rev ya pan ve XIV. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da böl ge ye gele rek Os man lı lar’la ka rı şan hı ris ti yan laştı rıl mış Ku man lar’dır. 1980’ler de Bul gar ar ke olog lar, Bi zans Ah ri do su’nun pis ko posu na ait müs tah kem mes ke ni Sa int John Prod ro mos Ma nas tı rı or ta ya çı kar mış lardır. Kü çük ma nas tır, 1174 ile 1195 arasın da ki yıl lar dan kal ma fresk ka lın tı la rıy la âbi devî gö rü nen bir ki li se yi ve ol duk ça büyük bir mes ke ni içer mek tey di. Ar ke olo jik ka lın tı lar, XII. yüz yıl ile XI II. yüz yı lın ilk yarı sın da ma nas tır da yo ğun bir ha ya tın var ol du ğu nu ve söz ko nu su alan da iki kit le sel yı kım sü re ci nin ya şan dı ğı nı gös ter mekte dir. İlk yı kım, XI II. yüz yı lın baş la rın da Selânik Haç lı Kra lı Mont fer rat lı Bo ni fa ce’ın böl ge de se fer de bu lun du ğu sı ra da kendi si nin de öl dü ğü 1207 yı lın da mey da na gel di. İkin ci si, 1340 yıl la rın da İm pa ra tor V. Io an nes Pa le olo gos ile taht üze rin de hak id dia eden Kan ta ku ze nos ara sın da ya şanan kan lı Bi zans iç sa va şın da ger çek leş ti. Bu sa vaş ta Ay dı noğ lu Umur Bey’in pa ra lı Türk as ker le ri de Kan ta ku ze nos saf la rın da sa vaş tı. XIV. yüz yı lın or ta la rın da Ah ri dos pis ko po su ve ye rel yö ne tim Ege kı yı sın daki Pe ritéori on’a (şimdiBurukale) ta şın dı.Kır ca ali’nin Türk hal kı ara sın da ne sil den ne si le ak ta rı lan söy len ti le re gö re böl ge de Os man lı fet hi ön ce sin de ka sa ba nın bugün bu lun du ğu yer de sa de ce bir ko yun ahı rı var dı. Za man la Türk ku man dan Kırca Ali’nin me za rı et ra fın da bir yer le şim oluş tu. Kır ca Ali’nin ilk Ru me li Bey ler be yi 

ıs rar la tav si ye edil miş ol du ğu so nu cu nu çı kar mış tır. Er kek ler için el ve ayak la rın bo yan ma sı te da vi ama cı dı şın da câiz görül me miş tir. Sa çın kı na ka rı şı mı ile bo yanıp bo yan ma ma sı ya hut han gi du rum larda ve için de ki ilâve bo yar mad de ye gö re han gi renk te bo ya nıp bo ya na ma ya ca ğı konu sun da sahâbe ara sın da ve ha dis lerde fark lı gö rüş ler mev cut tur.
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Bulgaristan’da
tarihîbirOsmanlýkasabasý.
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Bu gün K�rd´ali şek lin de anıl mak ta olup Bul ga ris tan’ın gü ney do ğu sun da Hasköy’ün 50 km. gü ne yin de yer alır. Ar da neh ri nin sağ ve sol ya ka sın da de niz se vi

kal ve tır na ğa te miz hal de iken sü rü lür. Bu iş lem sı ra sın da kı na ta sı, kı na ta ra ğı, kı na ta şı, çe şit li ka lın lık lar da çu buk lar, kı na kese si gi bi özel eş ya lar kul la nı lır. Ana do lu’da ve İran’da at la rın alın la rı na, kuy ruk la rı na, bi lek le ri ne de kı na ya kı lır. Bu ge le ne ğin ar ka sın da at la rın süs len me si, ya ra la rı nın te da vi edil me si ve di ğer at lar dan ay rıl ma sı için bir işa ret ko nul ma sı ya tar. Ana do lu’da ay rı ca he di ye gi de cek koç la rın alın la rı na, sırt la rı na ya da kuy ruk la rı na kı na ya kı lır. Kı na tö ren ler de bir ni şan ola rak da kul lanı lır. Bu tö ren ler ev len me, ölüm, as ke re uğur la ma, sün net, dinî bay ram lar, ha cı kar şı la ma sı şek lin de sı ra la na bi lir. Koç katı mı za ma nın da koç la ra da kı na ya kı lır. Geçiş dö ne mi kut la ma la rı ara sın da en yay gını, ev li lik tö re nin den bir kaç gün ön ce sin de ya pı lan ve ge li nin eli ne kı na ya kıl ma sı nı ifa de eden kı na ge ce si dir. Sem bo lik bir an la mı olan kı na ge ce si tö re ni Tür ki ye’de, Ku zey Af ri ka, Mı sır, Af ga nis tan, Pa kis tan, Hin dis tan gi bi ül ke ler de ba zı fark lar la ic ra edi lir. Ana do lu’nun çe şit li yö re le rin de sünnet tö ren le rin de sün net ola cak ço cu ğun avuç içi ne (silâhtutacağıelininavuçiçinde
işaretvebaşparmaklarınıniçtarafına) kı na ya kı lır. Os man lı Dev le ti’nde şeh za de le rin sün net dü ğün le rin de zi ya fet li kı na ge ce si kut la ma la rı ya pıl mış tır.Ha dis ler de kı na ko nu su bo ya ma bah si al tın da ele alın mak ta dır. Ebû Dâvûd (“Te
reccül”,4)ve Ne sâî’ nin (“Zînet”,18) eserle rin de yer alan ha dis ler de Hz. Âişe’nin şöy le de di ği be lir til mek te dir: “Bir ka dın per de ge ri sin den Resûllul lah’a eliy le bir mek tup uzat tı. Resûlul lah eli ni ge ri çe kip, ‘Bu elin ka dın eli mi er kek eli mi ol du ğu nu bi le mem’ de di. Ka dın, ‘Ka dın eli dir’ deyin ce Hz. Pey gam ber, ‘Sen ka dın ol say dın tır nak la rı nın ren gi ni de ğiş ti rir din’ bu yurdu. Bu nun la o kı na yak ma yı kas tet miş ti”. Bu na gö re kı na ka dın lar için ayırt edi ci bir özel lik du ru mun da dır. Ulemâ, bu ha disten yo la çı ka rak kı na yak ma nın ka dın la ra 
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