
KiNANE menTKinanel 

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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İmam Şafii'nin talebelerinden, 

L 
kelam alimi. 
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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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