
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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liJ MusTAFA ÇA6Rıcı 

KiNANE (Beni Kinane) 
(;ı.;W"~ ) 

Adnaniler'e mensup 
büyük bir Arap kabilesi. 

_j 

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 
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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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Ubeyde b. Cerrah'ı Müzeyne. Hüzeyl ve 
Kinane kabilelerinin vergilerini toplamak
la görevlendirdiği. Kinane'nin Beni Malik 
kolundan gelen Beni Firas'ın Sıffin'de Mu
aviye'ye karşı Hz. Ali'yi desteklediği ve 
Abdullah b. Ca'fer b. Ebu Talib'in Sıffin'de 
Kureyş, Esed ve Kinane kabilelerine ku
manda ettiği bilinmektedir. Taberi'nin 
230 (845) yılına dair verdiği bilgilerden 
kabilenin bu tarihte Mekke civarında ya
şadığı, ancak daha kuvvetli hale gelen 
diğer kabileleri n baskın ve yağmalarına 
karşı dayanamayacak kadar zayıf düştü
ğü anlaşılmaktadır. Beni Kinane ve Sahile 
kabileleri Beni Süleym'in baskınına ma
ruz kalmış. malları yağmalanıp mensup
larından birçoğu öldürülmüş, bunun üze
rine görevlendirilen Hammad b. Cerlr et
Taberl kumandasındaki kuwetler başarı
lı alamayınca Halife Vasi~-Billah Boğa el
Keblr'i göndermiş ve Beni Süleym etkisiz 
hale getirilmiştir ( Taril]., IX, 129-1 30). Ka
bilenin bazı kolları çeşitli zamanlarda Mı
sır'daki Dimyat. İhmlm ve Üşmuneyn'e, 
Filistin'e ve Suriye'deki Havran ve Ser
had'a göç etmiştir. 
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lJ!l!l!!l CAsiM Avc ı 

ı KiNA.Ni, Abdülaziz b. Yahya ı 

(~w::Jf ~ ~ j.!j<lf~) 

Abdülazlz b. Yahya 
b. Abdilazlz el-Kinani el-Mekkl 

(ö. 240/854 [?]) 

İmam Şafii'nin talebelerinden, 

L 
kelam alimi. 

_j 

İmam Şafii'nin elli dört yaşında ve 
204 'te (819) vefat ettiği göz önüne alı
nırsa 160 (777) yılından sonra doğmuş ol
duğu söylenebilir. Abdullah b. Muaz es-
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San'anl. Sel1m b. Mesleme el-Mekki. Hi
şam b. Süleyman el-Mahzuml. Mervan b. 
Muaviye el-Fezarl ve Süfyan b. Uyeyne gi
bi hocalardan ders almakla birlikte İmam 
Şafii ile olan ilişkisinin hayatında ayrı bir 
önemi vardır. Bilhassa fıkıh ilmini ondan 
tahsil etmiş. kendisiyle birlikte Yemen'e 
gitmiştir. Bu beraberliği sonucunda on
dan çok etkilenmiş . eserlerinde kendi
sinden büyük ölçüde iktibaslarda bulun
muştur. Özellikle husus. umum ve beyan 
konularında bu etki daha belirgin biçim
de ortaya çıkar. Kinani'den rivayette bu
lunanlar arasında Ebü'l-Ayna Muhammed 
b. Kasım. Ebu Bekir Ya'küb b. İbrahim 
et-Teyml. Hüseyin b. Fazi el-Becel1 gibi 
alimler bulunma!üadır. 

Kinanl, Yemen dönüşünde memleketi 
olan Mekke'de uzun süre i karnet etti. 212 
(827) yılında halku 'l-Kur'an meselesinin 
onu rahatsız etmesi üzerine Mekke'den 
Bağdat'a gitti ve şehrin ulucamiinde açık
ça bu resmi görüşe karşı konuşmalar yap
tı. Ehl-i sünnet alimlerinin hapis ve ölüm 
cezalarıyla sindirildiği, "mihne oiayı" diye 
anılan bu baskı ortamında görüşlerini dile 
getirdi. Bunun üzerine sultanın adamları 
kendisini Me'mun'un veziri Amr b. Mes'a
de'ye götürdüler. Amr onun niyeti nin, Ha
life Me'mun'un huzurunda halku'I-Kur
'an meselesi hakkında muhalif görüşün 
temsilcileriyle münazara yapmak olduğu
nu ve sırf bu amaçla Mekke'den kalkıp 
Bağdat'a geldiğini anlayınca halife ile ir
tibat kurup böyle bir münazara için onay 
aldı: sonunda kadıların. fakihlerin ve ha
nedandan birçok kişinin katildığı bir mü
nazara düzenlendi. Münazarada karşı ta
rafı Mu'tezile fakihlerinden Bişr b. Gıyas 
el-Merlsl temsil etti. Ki:ıanl mihne olayı
nı. Mekke'den Bağdat'a gelişini. burada 
olan bitenleri ve bu münazarayı Kita
bü'l-lfayde adlı eserinde anlatır. 

Yüzünün çok çirkin olması yüzünden 
"Gül" (gulyabani) lakabıyla da anılan Kina
ni Kur'an ve Sünnet bilgisi. cedel kabiliye
tL cesur kişiliği yanında zühd ehli bir kişi 
olarak da şöhret yapmıştır. Mihne olayı 
sırasında görüşlerini hem halk arasında 
hem halifenin huzurunda açıkça dile ge
tirmiş. o dönemde etkili bir isim olan 
Mu'tezili başkadısı İbn Ebu Duad'ı felç 
olduğunda görmeye giderek bunun bir 
hasta ziyareti olmadığını. sadece onu 
kendi vücudunda hapsetmesi sebebiyle 
Allah'a harndetmek için geldiğini söyle
miş. resmi görüşe karşı çıktığı için hapse 
atılan Ahmed b. Hanbel'i de ziyaret et-

mişti. İbn Ebu Duad'ın ve Ahmed b. Han
bel'in 240 (854) yılında vefatından hare
ketle Kinani'nin de bu yıl dolaylarında öl
düğü söylenebilir. 

Kinani'nin tıalku'l-Kur'an'la ilgili ilk tar
Lşmaları konu edinmesi yanında Bişr b. 
Gıyas el-Merlsl'nin görüşlerini ihtiva et
mesi bakımından da önem taşıyan Ki
tô.bü '1-l:fayde adlı eseri önce Kahire'de 
132S'te ( 1907) bir mecmua içinde basıl
mış(s. 146-234). dahasonraCemilSallba 
( Dımaşk ı 384/1964. ı 4 ı 2/ 1992), i smail el
Ensarl (Ri ya d 139 1/ı 972) ve Ali b. Muham
med b. Nasır el-Fakihl (Medine 14ı5/ 
1994) tarafından yayımlanmıştı r. Kinani'
nin belirttiğine göre münazaradaki ba
şarısının duyulması üzerine olup bitenleri 
kaleme alması yönünde ısrarlı taleplerle 
karşılaşmış ve önce on var ak kadar tutan 
bir özet yazdırmıştır ( Kitabü 'l-lfayde, s. 
136. 142) Bu risalenin kısa zamanda halk 
arasında yayılarak büyük itibar görmesi 
ve Bişr b. Gıyas ile arkadaşlarının Halife 
Me'mun'u kışkırtmaları üzerine Kinani 
tekrar saraya çağrılarak halife huzurunda 
yapılan toplantıyla ilgili bilgileri yaymak
tan dolayı azarlanmış. ancak halifeyle yap
tığı uzun görüşme ve Bişr b. Gıyas ile yüz
leşmesinden sonra affedilmiştir (a.g.e., s. 
ı48 vd.). Eserin mevcut nüshalarından . 

müellifin yazdırdığı ilk metne yaptığı ila
veler yanında daha sonra müstensihler ve 
başkalarının da bazı eklemelerde bulun
duğu anlaşılmakta . bu sebeple gerek kita
bın müel!ife nisbeti gerekse mevsukiyeti 
tartışma konusu yapılmaktadır ( Kitabü '1-
/fayde, neşredenin girişi. s. 21-23: imad 
ismail Halil en-Nalml. sy 36 1 1408/ı988J, 
s. 182-186) Kinani'nin bundan başka Ri
sale ii fazli Beni Haşim, Ki tabü's-Sü
nen ve'l-af:ıkdm ve Kitdbü'l-İ'ti?:dr 
gibi eserleri olduğu yine kendisi tarafın
dan belirtilmektedir (Kitabü'l-lfayde, s. 
224) 
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