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şa Usul-i Kimya'yı iki cilthalinde tasar
lamıştır. Bunun ametallerle metalleri ve 
bunların bileşiklerini içeren 1. cildi yayım
lanmış (istanbul 1264). çeşitli tuzlarla bit
kisel ve hayvansal maddeleri içereceği 
anlaşılan ll. cildi basılmamıştır. Sivil tıb
biyenin ilk müdürü hekim Kırımlı Aziz 
İdris Bey'in Kimya-yı Tıbbi adlı eseri 
ikinci Türkçe kimya kitabıdır ve 1. cildi 
1868'de, ll. cildi 1871 'de yayımlanmıştır. 

Kimyanın XIX. yüzyıla doğru bir bilim 
dalı niteliği kazanmasından sonra önce
likle gündeme gelen konulardan biri 
kimyasal sembollerdir. Üzerinde bütün 
kimyacıların anlaştığı element sembol
lerinin tesbiti ve bu sembollerle kim
yasal bileşik formüllerinin yazılması XIX. 
yüzyılın başlarında kimyanın önemli so
runlarından birini teşkil etmiştir. Günü
müzde de kullanılan geometrik şekiller
den arınmış, yalnız harflerden oluşan 
sembol sisteminin temelleri 1814'te İs
veçli kimyacı J. J. Berzelius tarafından 
atılmıştır. Latin harflerinden faydalanı
larak geliştirilen bu sistemi Osmanlılar 
(günümüzde de kısmen Libya) hariç bü
tün dünya benimsemiştir. Tıbbiyedeki 
öğretim dilinin Türkçe'ye çevrilmesi 
konusunda verilen mücadelenin en önde 
gelen adlarından olan Kırımlı Aziz İdris 
Bey elementler için Arap harfleriyle bir 
sembol sistemi ortaya koymuş ve bu 
sistem Vasil Naum tarafından çevrilen 
ve yazılan kitaplar yoluyla pekiştirile 

rek yerleştirilmiştir. Böylece Arap harf
li kimyasal sembolleri kullanan bir tıb 

biye ekolü doğmuştur. Ancak Mühen
dishane-i Serri-i Hümayun'da ders kitabı 
olarak o kutulmak üzere 1883-1884 yılla
rında iki cilthalinde yayımlanan Muhta
sar Kimya adlı bir çeviri eserle Latin 
harfli sembollere dönülmüştür. Özellikle 
tıbbiye dışındaki yayınlarda Latin harfli 
sembollerin kullanımı zamanla yaygın
laşmaya başlamış ve bu arada her iki sis
temi birlikte kullanan bir üçüncü yol or
taya çıkmıştı r. Gerek Latin gerekse Arap 
harfli sembollerle yazılan formül ve denk
lemlerde atom sayılarını gösteren indis
ler ise Fransız geleneğine uyularak da
ima üstte yazılmıştır. XIX. yüzyılın sonla
rından itibaren artan Alman kimyasının 
etkisi altında modern anlamda formül ve 
denklemlerin yazımına geçilmiş, 1920'1i 
yılların başından itibaren Arap harfli sem
boller artık kullanılmaz olmuştur. 
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Farsça asıllı kin kelimesinin Arapça'da
ki yaygın karşılığı olan hı kd ( ..ı..ö>). "birine 
karşı düşmanlığını ve hıncını içinde tut
mak" anlamında masdar ve "bir kimsenin 
içinde yaşattığı düşmanlık ve nefret duy
gusu" anlamında isim olarak kullanılır 
(Usanü'l-'Arab, "J:ı.l5d" md.; Kamus Tercü
mesi, ı. 1223-1224). Ayrıcadağn (J.-C). şa

han ( ..;r-:.) ve şahna ( ~~). buğz ( ~) 
ve bağza ( ~~) gibi kelimeler de hıkd ile 
yakın anlamlarda kullanılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis kaynakların

da hıkd geçmemekle birlikte sevgi, dost
luk ve düşmanlıkla ilgili ayet ve hadisler 
kin gütmenin kötülüğünü de ifade et
mektedir. Ayrıca iki ayette (Muhammed 
47/29, 37) çoğul şekliyle (adgan) zikredi
len dağn kelimesi tefsirlerde "kin ve nef
ret" olarak açıklanmıştır. Bazı ayetlerdeki 
bağza da "kin, nefret, düşmanlık" anla-

mına gelmektedir. Ragıb ei- İsfahanl, sev
ginin karşıtı olduğunu belirttiği buğzu 
"nefsin yadırgadığı şeye karşı nefret duy
ması" şeklinde tanımlar ( el-Müfredat, 
"bgz" md ı Bağza, Kur'an- ı Kerim'de 
geçtiği beş ayetin dördünde "adavet" 
(düşmanlık) kelimesiyle birlikte kullanıl 

mıştır (M. FAbdülbakl, el-Mu'cem, "bgz" 
md) Bu ayetlerin birinde (ei-Maide 5/91 ). 

"Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak ister" buyuru
larak içki ve kumarın ahlaki ve içtimal 
zararına dikkat çekilmiştir. Bazı hadisler
de de buğz ve sevgi kavramlarının birbi
rinin karşıtı olarak geçtiği görülür (mese
la bk. Müsned, III, 430, 439, 440; IV, 236; 
Buhar'i. "İman", l; Tirmizi. "Birr", 60). 
Müslümanlar arasında sevgi, kardeşlik ve 
dayanışmanın önemine dikkat çeken ha
disi erde onların birbirine karşı kin (şahna). 
haset. buğz gibi duygular beslernemeleri 
istenmiştir (mesela bk. Müsned, II, 494; 
Buhar!, "Edeb", 57, 58; Müslim, "Birr", 23, 

24, 28, 30-32). 

Hadislerde buğz kavramının "kötüler
den sevgisini esirgemesi" anlamında Al
lah'a nisbet edildiği de görülmektedir 
(mesela bk. Müsned, II, 162; IV. 154; V, 263; 

Müslim, "Birr'', 1 57; Tirmizi, "Cennet", 25). 
Yine hadislerde "Allah için sevmek ve Al
lah için buğzetmek" şeklindeki klişe ifa
delerle (Müsned, lll. 20; IV, 286; Buhar!, 
"İman", ı. 2; Tirmizi, "Kıyamet", 60) sev
ginin de kin ve nefretinde menfaat. sem
pati veya antipati gibi sübjektif sebeplere 
değil Allah'ın emir ve yasaklarıyla ortaya 
koyduğu iradesine, dini ve ahlaki kural
lara dayanması gerektiği belirtilmiştir. 

Daha çok edebi- ahlaki eserlerde öfke 
ve düşmanlık gibi başlıca erdemsizlikler
den söz edilirken kin duygusuna ve buna 
dair ibretli sözlere de yer verildiği görü
lür (mesela bk. EbO Hayyan et-Tevh1'd1', s. 
141, 242, 278) Ya'kOb b. İshakei-Kindl'ye 
göre kin öfkenin nefiste süreklilik kazan
mış şeklidir. Cürcanl de kin i kısaca "inti
kam arzusu" olarak açıkladıktan sonra 
Gazzall'nin İ]J.ya, adlı eserindeki ifadesini 
aynen kullanarak bir kimseye karşı hisse
dilen öfke duygusunun ortaya çıktığı an
da yatıştırılmaması halinde bunun insa
nın içine yerleşip süreklilik kazanacağını. 
böylece öfkenin kin halini alacağını belir
tir. Aynı müellif kin i "düşmanlık duygusu 
sebebiyle insanlara karşı kalbe yerleşen 
suizan" şeklinde de tanımlar. Gazzall, ga
zap duygusunun neticesi olarak gördüğü 
kini "bir kimsenin başka birini aşağılama
sı, ona nefret duyması ve bu duyguların 
devamlı ve kalıcı olması" diye açıkladıktan 



sonra kin duygusunun kişinin ahlaki ha
yatı bakımından tehlikesini ve zararlı ne
ticeleri ni ortaya koyar. Bunlar. birine kin 
besleyen kişinin sahip olduğu imkanlar
dan dolayı onu kıskanması ve bu kıskanç
lığın süreklilik kazanması. o kişiyle normal 
iletişimini kesmesi, aleyhinde kötü sözler 
söylemesi, zararlı faaliyetlerde bulunma
sı . haklarını engellemesi , fırsat bulduğun
da ona eziyet etmesi gibi İslam'ın sosyal 
ilişkilerde yasaklamış olduğu kötülükler
dir. Kin tutmanın iradeyi aşan boyutunu 
da dikkate alan Gazzall, bu duygunun 
normal davranışları engellemeyecek şe
kilde dizginlenmesini, içindeki bu duygu
ya rağmen kişinin kendini kin beslediği 
şah sa iyilik etmeye zorlanmasını öğütler. 
Ayrıca kin beslenen tarafın da kin besle
yene hak ettiği şekilde karşılık verme, 
onu hoş görüp normal ilişkilerini sürdür
me veya ona hak ettiğinden daha ağır kö
tülüklerle karşılık verme şıklarından biri
ni tercih edebileceğini, bunlardan ilkinin 
adalet, ikincisinin fazilet. üçüncüsünün 
zulüm olduğunu belirtir. 
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KiNANE (Beni Kinane) 
(;ı.;W"~ ) 

Adnaniler'e mensup 
büyük bir Arap kabilesi. 
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Adını aldığı, Hz. Peygamber'in on dör
düncü nesilden dedesi olan Kinane'nin 
nesebi Adnan'a kadar Kinane b. Huzeyme 
b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. 
Mead b. Adnan şeklindedir. ResGl-i Ek
rem'in, "Allah İbrahim' in çocuklarından 
İsmail'i. İsmailoğulları ' ndan Beni Kina
ne'yi, Kinane'den Kureyş'i. Kureyş'ten Be
ni Haşim'i ve onlar arasından da beni seç
ti" dediği rivayet edilir (Müslim. "Feza'il" , 
1; Tirmizi. "Mena~ıb ", 1; ibn Sa'd, ı. 20). 
Mekke çevresinde oturan Kinaneliler, 

şehrin güneybatısında dedeleri Müdrike 
vasıtasıyla akrabaları olan Beni Hüzeyl, 
kuzeydoğusunda Huzeyme'nin diğer bir 
oğlundan gelen Beni Esed'in komşusu 
idiler. Kabilenin kollarının en meşhurları 
Nadr (Kays) . Malik, Milkan. Amir. Amr ve 
Abdümenat'tır. Kureyş'e adını veren Ku
reyş (Fihr) b. Malik'in soyu Nadr'a dayan
maktadır. Kinane'nin muhtemelen en ka
labalık kolu Abdümenat da Bekir, Müd
lic, Düil, Leys, Damre. Gıfar ve Haris kol
Iarına ayrılmaktaydı; bunlardan Beni Ha
ris gibi ehabiş* arasında yer alanlar da 
vardı. 

İslam öncesi dönemde Kinane'nin özel
likle Bekir b. Abdümenat kolu. Huzaa ka
bi lesiyle birlikte hareket ederek Mekke 
hakimiyetinin Cürhümlüler'den Huzaa'ya 
geçmesine yardımcı oldu. Kinane kabilesi 
Fihr b. Malik'in liderliğinde. Kabe'yi Mek
ke'den Yemen'e naklederek insanların 
hac için kendi topraklarına gelmesini sağ
lamak isteyen Him yerller'le çarpıştı ve sa
vaşı kazandı. Fihr'in torunlarından Kusay 
b. Kilab, Mekke'nin hakimiyetini ele ge
çirmek için Huzaalılar'la mücadele ettiği 
sırada Kin an eliler ona destek verdiler; Be
kir b. Abdümenat ise Kusayy'ın karşısın
da yer aldı. Ebtah'ta yapılan savaşta çok 
sayıda kişi öldü. Anlaşmazlığın ortadan 
kalkması için taraflarca hakem tayin edi
len Ya'mer b. Avf el-Leysl, Kusayy'ın lehi
ne karar verince Ka be hizmetleri ve Mek
ke'nin idaresi Kureyş'in eline geçti; Ya' 
mer de ihtilafı giderip kan davasını ayak
ları altında ezdiği için "ezici" anlamında 
Şeddah (Şüddah) lakabıyla anılmaya baş

landı (ibn Hişam , 1-11. 117-118, 123-124). 
Cahiliye döneminde aya ve Uzza, Süva', 
Sair gibi putlara tapan Beni Kinane takvi
min düzenlenmesi ve özellikle ay ve gü
neş yılından doğan farklılıkların gideril
mesi amacıyla gerektiğinde seneye bir ay 
ilave edilmesi şeklinde yapılan nesi' uygu
lamasını yürütmekteydi (ibn Hablb. ei
Muf:ıabber, s. ı 56) . İslam'dan önce meyda
na gelen ve temelde Kinane ile Kaysller 
arasında cereyan eden ficar savaşiarına 
genellikle taraflardan biri olan Kinane ka
bil esi mensupları sebebiyet vermiştir. İs
lamiyet'ten önce başta Kureyş olmak üze
re Hz. İsmail'in soyundan geldikleri, Mek
ke'de oturdukları ve Kabe'nin hizmetin
de bulundukları gerekçesiyle kendilerini 
diğer Arap kabilelerinden üstün kabul 
ederek dini- iktisadi alanlarda bazı imti
yazlı adetler edinip çeşitli kurallar koyan 
hums* içerisinde Beni Kinane de yer al
mıştır. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe 
Kabe'yi yıkmak için ordusuyla Mekke'ye 

KiNANE menTKinanel 

geldiğinde onunla görüşmeler yapmak 
üzere giden heyet içerisinde Kureyş'in re
isi Abdülmuttalib'le birlikte Beni Bekir b. 
Abdümenat'ın reisi Ya'mer b. Nüfase de 
bulunuyordu. 

Genellikle Kinane ve kolu Bekir b. Ab
dümenat Kureyş'i Hevazin'e karşı des
teklemiştir; bununla birlikte aralarında 
çeşitli anlaşmazlıkların ve çatışmaların 
yaşandığı da bilinmektedir. Bekir b. Ab
dümenat'ın bazı mensupları, özellikle Ku
reyşli bir genci öldürttüğü gerekçesiyle 
reisieri Amir b. Yezld'in öldürülmesinden 
sonra Kureyş'e karşı duşmanlık besleme
ye başladılar. Bundan dolayı Kureyş Bedir 
Gazvesi'ne. Kinane'nin kendilerine saldır
mayacağına dair garanti vermesinden 
sonra çıkabilmiştir; ancak bundan sonra 
Bekir b. Abdümenat yine de Hz. Peygam
ber' e karşı Kureyş'i desteklemiştir. Hu
deybiye Antlaşması. Beni Bekir ile Huzaa 

'arasında Cahiliye döneminden beri süre
gelen kan davasının bir tarafa bırakılma-
sını ve on yıllık bir barışı öngörmesine 
rağmen Kureyş'in desteğini alan Beni Be
kir Huzaa'ya bir gece baskın düzenledi ve 
bu saldırı sırasında Huzaa'nın yaşlı reisi 
Ka'b b. Amr dahil birçok kişi öldürüldü. 
Hz. Peygamber'in müttefıki Huzaalılar bu 
olayın intikamının alınması konusunda 
Medine'ye bir heyet göndererek ResGl-i 
Ekrem'den yardım istediler. Hz. Peygam
ber'in bu müracaat üzerine çıktığı sefer 
Mekke'nin fethiyle sonuçlanmıştır. Re
sul-i Ekrem'in ordusunda Beni Kinane'nin 
Gıfar. Damre ve Leys kollarından birçok 
sahabi yer almıştır. İbn Sa'd, Vasile b. Es
ka' el-Leysl'nin Tebük seferi için hazırlık 
yapıldığı bir sırada Medine'ye gelerek İs
lam'a girdiğini ve bu sefere katıldığın ı 

kaydetmektedir (et-Tabakat, ı . 305) . Aynı 
kaynağa göre kabilelerinden ayrılıp Tiha
me'nin dağlık bölgesinde yaşadıkları ve 
eşkıyalık yaptıkları anlaşılan Kinane, Mü
zeyne. Hakem ve Kare kabilelerine men
sup bir grup Hz. Peygamber' e temsilci 
göndermişler ve ResGl-i Ekrem de onlara 
ihtida edip namaz ve zekat gibi ibadetleri 
yerine getirdikleri takdirde kendi himaye
si altında olacaklarına . daha önceki dav
ranışlarından sorumlu tutulmayacakla
rına, herhangi bir haksızlığa maruz bıra
kılmayacaklarına ve aralarındaki kölele
rin hürriyetlerine kavuşturulacağına dair 
yazılı güvence vermiştir (a.g.e. , ı , 278) 

Hendek Gazvesi sırasında Medine'yi ku
şatan EbG Süfyan'ın ordusunda Kureyş'in 
yanı sıra bazı Kinaneliler'in de yer aldığı 
(a.g.e., ll, 71) , Hz. Peygamber'in EbG 
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