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Ebu Zekeriyya Yahya b. Ömer 
b. Yusufel-Kinani el-Endelüsi 

(ö . 289/902) 

Maliki fakihi. 
.J 

213 (828) yılında doğdu . Aslen Ceyyanlı 
(Jaen) olup Kurtuba'da yetişti. İbn Habib 
es-Süleml'den ders aldı. On iki yaşlarında 
iken kardeşi Muhammed'le birlikte tah
sil için seyahate çıktı. Önce uğradığı Kay
revan'da Maliki alimi SahnCın, Avn b. Yu
suf ve EbCı Zekeriyya el-Hadraml'nin 
derslerini takip etti. Daha sonra Kahire'
ye giderek imam Malik'in talebesi Yahya 
b. Bükeyr'den ve diğer talebeleri İbnü'l
Kasım. İbn Vehb, Eşheb b. Kays'tan ders 
alan Haris b. Miskin, EbCı İshak el-Berki. 
İbn Ebü'I-Gumr, EbCı Tahir İbnü's-Serh. 
İbn Rumh'ten ve imam Şafii'nin talebesi 
Harmele b. Yahya gibi alimlerden fayda
landı. Hicaz'da imam Malik'in talebesi 
EbCı M us' ab ez-Zühri, Nasr b. MerzCık. 
İbn Kasib, Ahmed b. imran ei-Ahfeş'ten 
ders aldı. Tahsilini tamamlayınca o dö
nemde Ağlebiler'in başşehri olan Kayre
van'a yerleşti. Kısa zamanda adını duyu
ran Kinani'nin etrafında Kayrevan Uluca
mii'nde geniş bir ders halkası oluştu: Ağ
le bi Emiri İbrahim b. Ahmed'in meclisle
rine katıldı. Kendisinden ders alanlar ara
sında kardeşi Muhammed ile Ebü'I-Arab, 
Ebu Bekir İbnü'l-Lebbact , Ebü'I-Abbas el
İbyani, İbnü 'ş - Şibl ei-Kaysi, İbnü'I-Hab
bab gibi alimler bulunmaktadır. Ağiebi
Ier'in son döneminde Kayrevan'da Maliki
ler'le Hanefiler (Ehlü' l-lrak) arasındaki çe
kişmelerden dolayı sıkıntıya maruz kaldı. 
İbrahim b. Ahmed, Maliki alimi Abdullah 
b. Talib et-Temimi'yi İfrikıye kadılığından 
aziedip yerine Hanefi Ebü'I-Abbas İbn 
AbdCın'u tayin edince bu kadı Malikiler'e 
baskı uyguladı ve sevmediği Kinani'yi tu
tuklamak istedi. Bunun üzerine Kinani 
Tunus'ta bulunan kardeşi Muhammed'in 
yanına kaçtı. İbn AbdCın, kendisi gibi Ha
nefi olan 1\.ınus kadısından onu yakalayıp 
geri göndermesini istediyse de kadı bu 
talebi kabul etmedi. Bu dönemdeki karı
şıklıklar ve Maliki ulemasına uygulanan 
baskılar sebebiyle inzivaya çekilen Kinani 
sahilde önemli bir ri bat olan SCıse'ye yer
leşti. Burada öğretim faaliyetini sürdür
dü. Zaman zaman da yine bir ribat mer
kezi olan Münestir'e (Monastır) gidip gel
di. İbrahim b. Ahmed tekrar Malikiler'e 
teveccüh edip Kinani'yi kadı tayin etmek 
istediyse de kabul etmedi. Zilhicce 289'-

da (Kasım 902) SCıse'de vefat etti. Diğer 
kaynakların aksine Ebu Bekir ei-Maliki 
zilkade ayında öldüğünü kaydeder. 

Gerek Sünni fıkıh mezhepleri arasında, 
gerekse Sünni düşünceyle Şii. i'tizali ve 
tasawufi eğilimler arasında kayda değer 
mücadelelerin cereyan ettiği bir dönem
de yaşayan Kinani. gerek bu çevrelere 
karşı mücadelede gerekse Maliki mezhe
binin bölgede yerleşmesinde etkin rol al
dı. Mağrib'de e1-Muvatta' ve e1-Müdev
venetü'1-kübra'nın yayılmasında önem
li hizmeti oldu. Hatta Kayrevan'da bu iki 
kitabın yalnız ondan rivayet edildiği kay
dedilir (Kadi iyaz. lll, 235; Abdurrahman 
b. Muhammed ed-Debbağ- ibn Nacl, 11. 
236) 

Kaynaklarda Kinimi'nin rivayet bakı
mından güvenilir olduğu. fıkıh alanında 
ise bağımsız düşünceden çok mezhepte 
yerleşik görüşleri tekrarlamasıyla tanın

dığı ifade edilir. Ayrıca münazaradan 
uzak durduğunun belirtilmesine karşılık 
kitapları arasında muhaliflere yazdığı red
diyelerin önemli yer tutması. teliften de
ğil bizzat insanlarla tartışmaktan hoşlan
madığı veya mizacına rağmen şartların 
onu bu tür eserleri yazmaya zorladığı şek

linde yorumlanabilir. Bid'atlara karşı sert 
tavrıyla tanınan Kiniınl. abid ve zahid ki
şiliğine rağmen Sünni akideye zıt tasav
vufi telakki lerle de mücadele etti. Bu çer
çevede Kayrevan'da tasawuf ehlinin cu
martesi günleri bir camide toplanıp Kur
'an ve ilahiler okumasını. menakıp dinle
yerekyükseksesle ağlamasını eleştirdi. 
Kinani'nin rivayetleri ve görüşleri. eserle
ri yanında özellikle İbn Ebu Zeyd el-Kay
revani'nin en-Nevadir ve'z-ziyadat'ı, 
İbn Rüşd'ün el-Beyan ve't-taJ:ışil'i ile 
Venşerisi'nin el-Mi'yarü '1-mu'rib'i için
de nakledilmiştir. 

Eserleri. Kinani'nin kaynaklarda kırk 
cüz olduğu belirtilen kitaplarından günü
müze yalnız AJ:ıkdmü's-sCı~ ve e1-lfücce 
fi'r-red 'ale'l-İmam eş-Şati'i'nin bazı 
bölümleri ulaşmıştır. 1. AJ:ıkdmü's-su~ 

(Kitabü'n-N~ar ue'l-a/:ı.kam tr cemi'i a/:ı.
uali 's-sük). Pazar ahkamı hakkında yazı
lan ilk eser olup daha sonra ku rumiaşmış 
anlamıyla hisbeye dair bütün konuları 
kapsamasa da özellikle Batı İslam dün
yasında hisbe üzerine kaleme alınan ilk 
müstakil çalışma sayılır. Müellifin kendi
sine sorulan sorulara verdiği cevaplardan 
oluşan eser belediye hizmetleri. işçi -işve

ren münasebetleri, ölçü birimleri. çeşitli 
meslek erbabı, karaborsacılık. fiyatlar. 
narh, sarraflık , kalite kontrolü, oyun ve 
eğlence, kadınların günlük hayattaki yeri 
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gibi konularla, yazıldığı dönemde Kuzey 
Afrika'da müslüman toplumun ekonomik 
ve sosyal hayatını yansıtan önemli bir 
kaynaktır. AJ:ıkdmü's-sCı~'un İbn Şibl el
Endelüsi ve Ebu Ca'fer Ahmed b. Mu
hammed ei-Kasri tarafından aktarılan iki 
rivayeti vardır. İbn Şibl'e ait rivayeti Ven
şerisi el-Mi'yarü '1-mu'rib'de nakletmiş 
(VI, 406-431). bugüne ayrıca iki eksik nüs
hası ulaşmıştır (b k. A/:ı.kamü 's-s ük, neş
redenin girişi, s. 18). Mahmud Ali Mekki, 
Venşerisi metni ni esas alarak eseri geniş 
bir girişle birlikte neşretmiş (b k. bi bl), Don 
Emilio Garcia Gomez de ispanyolca'ya çe
virmiştir ("Unas Ordenanzas del zoco del 
siglo IX: Trad. del mas antiguo anteced
ente de los tratados andaluces de Hisba, 
por un autor andaluz", al-Andalus, XXII, 
119571. s. 253-3 ı 6). Günümüze bir nüsha
sı ulaşan Kasri rivayeti ise Hasan Hüsni 
Abdülvehhab tarafından neşre hazırlan
mış, Ferhat ed-Deşravi, eseri gözden ge
çirerek Mahmud Ali Mekki neşrini de so
nuna eklemek suretiyle yayımiarnıştır 
(Tunus 1975). 2. el-lfücce fi'r-red 'ale'l
İmam eş-Şdti'i. Müellifin gerek akide 
bakımından gerekse fıkhi açıdan Maliki 
mezhebini savunduğu reddiyeleri çerçe
vesinde imam Şafii'nin fıkhi görüşlerini 
tenkit ettiği bu eserin yalnız bir bölümü 
günümüze ulaşmıştır. Tunus'ta Darü'l-kü
tübi'l-vataniyye'de (nr. 219) kayıtlı on bir 
varaklık bölüm, eserin altı babdan oluşan 
on ikinci cüzüne ait olup Muhammed 
Ebü'I-Ecfan tarafından bir makalede in
celenmiştir (bk. bibL). 

Kinani'nin hadis ağırlıklı Kitdbü'l-Mi
zan, Kitabü'ş-Şırfıt, Kitabü'r-Rü'ye (Ki
tabü'n·N~ar ile'liahi te'ala yeume'l·kLya
me) gibi eserleri Mu'tezile'ye karşı yazıl
mış reddiyeler olmalıdır. İl]tişarü '1-müs
tal]rece (el-Müntal].abe), İl]tilafü İbni'l
Kasım ve Eşheb, Kitabü'n-Nisfı', Fat
lü '1-vucj.Cı' ve'ş-şaldt, Kitdbü'1-Vesvese, 
Feta'ilü '1-Münestir ve 'r-ribdt, Kitdbü 
AJ:ımiyeti'l-J:ıüşCın, er-Red 'ale '1- 'Ira
~ıyyin, er-Red 'ale'l-Mürci'e, er-Red 
'ale'ş-Şükukiyye de kaynaklarda anılan 
diğer eserleridir. Bu sonuncu kitap, Kay
revan'da İbn Sahnun ve İbn Abd us el-Kay
revani arasında kişinin kendi imanı hak
kında kesin kanaate sahip olup olamaya
cağı konusunda meydana gelen rtartışma 
vesilesiyle kaleme alınmıştır. 
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KİNAYE 
( J,ıı.;.ot ) 

Beyan ilminde söz içinde anılan 
lazım unsurla melzumun kastedildiği 

edebi sanat. 
.J 

Sözlükte "bir şeyi bir şeyle örtmek" 
anlamına gelen kinaye kelimesi edebi 
sanat olarak "örtülü anlatım" demektir. 
Beyan alimlerine göre kinaye, söz içinde 
geçen asıl anlamın yanında bir başka Ia
zıml mananın anlatıldığı kelime veya ter
kiptir. Söz içinde geçen asıl ve gerçek an
Iamındaki unsura "meknl (mükenna) bih" 
veya "kinaye". bununla kendisine işaret 
edilen ve söz içinde geçmeyen unsura da 
"meknl (mükenna) anh" adı verilir. Meknl 
bi h ile meknl anhe kapalı bir biçimde işa
ret edildiği için ilk unsur örten, ikinci un
sur örtülen konumunda bulunduğundan 
kinaye (örtme) kelimesi kullanılmıştır; "eli 
açık" (mebsQtu'l-yed) sözüyle cömert kim
senin. "eli sıkı" (mağiQiü'l-yed) ifadesiyle de 
cimrinin örtülü bir biçimde anlatılması 
gibi. Dildeki mecaz ve kinaye klişeleri 
adet ve geleneklere, insan ve eşya ile ta
biat ve ondaki varlıklar için geçerli olan 
genel durum ve konumlara göre oluşur. 
Bunlar istisnai haller için de değiştiril
meden kullanılır. MOtat olarak verme işi 
elin açılıp içindekinin boşajtılmasıyla ger
çekleştiğinden "eli açık" kinayesi oluş
muştur. Eli kesik olan veya el açma hare-
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keti yapmadan ihsanda bulunan kimse
nin cömertliğini ifade için de aynı kalıp 
kullanılır. Nitekim Arap dilinde cömert 
için "külü bol" (kesTrü'r-remad) kinayesi , 
eski zamanda odun yakılıp yemekierin pi
şirilmesi geleneğine dayalı olarak klişeleş
miş olup ateş ve külle ilgisi olmayan cö
mert kimse için de söylenir. Birçok mecaz 
ve kinaye klişesinin Kur'an'da ve hadis
lerde Allah, melekler ve diğer manevi var
Iıklar hakkında kullanılmasında da aynı 
durum söz konusudur. Zemahşerl. "Rah
man arş üzerine istiva etti" (Taha 20/5); 
"Kıyamet gününde bütün yer O'nun bir 
avuç tutarnı olacak, gökler de sağ eliyle 
dürülecektir" (ez-Zümer 39/67) ayetlerini 
garlb bir kinaye olarak görmüştür ve bun
larda geçen arş (taht). istiva (oturma. ku
rulma). avuçtutarnı (kabza). sağ el (ye
min). dürülme (matviyyat) kelimelerinde 
gerçek veya mecazianlam söz konusu ol
madan, cümleterin bütününün kinaye ol
duğu görüşündedir. Ona göre yukarıdaki 
ilk ayet Allah'ın her şeyin maliki, yönetici 
ve gözleyicisi olmasından , ikinci ayet de 
O'nun kudret ve azametinden kinayedir. 
Bu tür özel ve istisnai durumlar dışında 
genellikle kinayede her iki unsura göre de 
cümlenin anlamının tamam olması , ya
lan ve yanlış olmaması asıldır. Bu sebep
le İmam Malik ve Şafii, Kur'an'daki "ka
dınlarla mülamese" (en-N isa 4/43) ifade
sinde mülamesenin (karş ılı klı dokunma) 
gerçek anlamda (meknl bi h·) kullanıldığını 
söyleyerek erkeğin çıplak bedeninin kadı
nın tenine dokunmasıyla abdestinin bo
zulacağına hükmetmişler, diğer fakihler 
ise bu ifadeyi benzeri birçok ayette oldu
ğu gibi mecazi anlamından (meknl an h) 
hareketle onun cinsel temastan kinaye 
olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte 
kinayede aslolan, cümlede geçen unsu
run (meknl bi h) geçmeyen unsuru (rnek
ni anh) anlatmakta bir geçiş ve atlama 
taşı vazifesi görmesidir. Bu bakımdan ki
nayede temel hedef mecazi anlamdır. 

Kinayeyi mecazdan ayıran özellik hem 
hakiki (meknl bi h) hem mecazi (meknl 
anh) anlama göre ifadenin doğru olması . 

hakiki mananın kastedilmediğini ortaya 
koyan bir karinenin bulunmamasıdır. Cö
mert kimse için "külü bol" denildiğinde 
asıl amaç onun cömert olduğunu ifade 
etmekse de külünün bol olması da ola
ğandır. Halbuki mecazda sadece mecazi 
anlam kastedilir, gerçek anlamın kaste
dilmesine engel olan bir karlne-i mania 
bulunur. "Hidayet karşılığında dalaleti sa
tın aldılar" ayetinde (el-Bakara 2/16) "sa
tın almak" (iştira) fiili kinaye değil"değiş-

rnek" (istibdal) anlamında mecazdır (isti
are). Çünkü bu fiile mef'ul düşen dalalet 
ve hidayetin satın alınır metalar olmama
sı fiilin gerçek anlama hamledilmesine 
engel olan, dolayısıyla onda mecazi anlam 
arayışına yönetmeyi sağlayan bir kar1ne
dir. Sekkakl ve onu izleyeniere göre kina
ye ile mecaz arasındaki bir fark da kina
yede söz içinde geçen lazımdan geçme
yen melzOma, mecazda ise melzOmdan 
lazıma geçiş yapılmasıdır. Aslında Ku da
me b. Ca'fer ve Abdülkahir ei-Cürcanl'ye 
dayanan bu anlayışa göre lazım, bir şeyin 
varlığına tabi ve onu izleyen unsur de
mektir. Yiğitlil:5 arslanın varlığına tabi ol
duğundan arslanın (melzQm) anılıp yiği
din (lazım) kastedilmesi mecaz olurken. 
"zalimin ellerini ısıracağı gün" (ei-Furkan 
25/27) örneğinde "üzülmek, pişman ol
mak, ah etmek" anlamında "ellerini ısır
mak" ifadesi kinaye olur. Çünkü elleri ısır
ma fiili (tabi 1 meknl bi h) üzüntü ve piş
manlığı (metbQ 1 meknl an h) izler. Bir di
ğer anlayışa göre kinayenin unsurları ara
sındaki alaka telazum olduğundan kina
yede her iki unsurun birbirinin eşit dere
cede ayrılmaz öğesi olması asıldır ; bu ba
kımdan hangisinin lazım . hangisinin mel
zGm olduğu izafi ve itibari bir keyfiyettir. 

Kinayede gerçek anlamın da geçerliliği 
sebebiyle onun hakikat kabilinden olması 
çoğunluğun görüşü olmakla birlikte kina
yenin mecaz, ne hakikat ne mecaz. kıs
men hakikat, kısmen mecaz olduğunu 
söyleyenler de vardır. Ayrıca İbnü'I-Eslr 
onu bir istiare türü kabul eder. Belagat 
alim leri, ince bir söz sanatı ve üstü kapalı 
bir anlatım üsiObu olan kinayenin açık ve 
düz (tasrlh 1 ifsah 1 sari h) ifadeden daha 
beliğ bir anlatım tarzı olduğunda birleşir. 
Çünkü kinaye aniatılmak isteneni daha 
tesirli , daha çarpıcı ve daha vurgulu bir 
biçimde sunar. Soyut kavramlar kinaye 
sanatı sayesinde canlı, hareketli ve gö
rülür bir resim halinde takdim edilir. "El
lerini ısırmak" (ei-Furkan 25/27). "ellerini 
ovuşturmak" (ei-Kehf 18/42), "başıneller 

arasına düşmesi" (ei-A'raf 7/ 149) gibi ki
nayeler pişmanlık, üzüntü, keder ve ah 
etmenin, "elin boyna bağlanması, elin 
açılması" (el-isra 17/29), cömertlik ve cim
riliğin, "Sırtı kamburlaştı, bastonla yürür 
oldu" ifadesi ise yaşlılık ve acizliğin canlı 
ve hareketli resimleridir. Kinaye üsiGbun
da bir düşünce. delil ve burhan da bera
berinde dile getirilir. Çünkü söz içinde 
geçen unsur geçmeyen unsurun dei1I ve 
burhanı konumundadır. Bir şeyin azame
tini ifadede kinaye üsiGbu etkili bir anla
tım şeklidir; Kur'an'da kıyametten kina-


