
edilmektedir. Şarkiyatçılara göre Kindl, 
halifenin gayri müslim alimiere karşı mü
samahakar davranması sayesinde hilafet 
sarayında kendine bir yer edindi, Haşiml 
ile arkadaşlık kurdu ve onunla hem İsla
miyet hem Hıristiyanlık hakkında bazı 
tartışmalar yaptı. Bu tartışmalar hakkın
da o dönemde yazılmış ve zamanımıza 
intikal etmiş herhangi bir belge mevcut 
değildir. Tartışmalara atıfta bulunan ilk 
alim BlrGnl olmuştur. BlrGnl. Abdülme
slh b. İshak el-Ki ndi'nin Abdullah b. İsmail 
ei-Haşiml'nin risalesine verdiği cevapta 
Sabiller'in insanları Jüpiter adına kurban 
ettiklerine ilişkin bilgilere temas ettiğini 
belirtir (el-Aşarü'l-baktye, s. 205). 

Louis Massignon risalede zat-sıfat. sı
fat-fiil ayırımı gibi ketarni konuların hı
ristiyan ilahiyatma uyarlanmış olmasın
dan yola çıkarak gerçek müellifin bu ko
nuları da bilen Yahya b. Adi (ö. 364/975) 

olabileceği ihtimalini ileri sürmüştür. G. 
Troupeau ise araştırmacıların çoğunun 
söz konusu risalenin müellifinin NestGrl 
olduğunu kabul ettiğini. öte yandan Ha
şiml'nin kendisine hitaben yazdığı risale
de onun NestGrlliğini ifade ettiğini belirt
miş, o dönemin şartlarında NestGrl bir 
müellifin Ya'kübller'e ait bir tartışma ko
nusunu metnine taşımasının şaşırtıcı bir 
durum olmadığını da söylemiştir (EJ2 
[ing.], V, 120-121) . 

Şarkiyatçılar arasında risalenin müelli
fi gibi yazıldığı dönem hakkında da farklı 
görüşler vardır. Sir William Muir risalede 
Me'mGn'dan, Ebü's-Seraya eş-Şeybanl'

den, Babek ei-Hürreml'nin isyanından 
(201/816) bahsedilmiş olmasından hare
ketle eserin 21 S (830) yılında yazılmış ola
bileceğini ileri sürmüştür. Massignon. 
mÜellifin Hanbeli Berbeharl ile ilgili ten
kitlerini Taberi'den almasını delil göste
rerek metnin telif tarihinin 300 (912) yı
lından sonra olması gerektiğini belirtmiş
tir. Paul Kraus ise risale ile İbnü'r-Raven 
dl'nin eserlerinin muhtevası arasındaki 
benzerlikleri dikkate alıp onun IV. (X.) yüz
yılın başlarında yazıldığı sonucuna var
mıştır. 

Kaynaklarda risalenin bugün elde mev
cut yazma nüshaları, sıhhati ve içeriği 
hakkında bilgilere yer verilir. Sir William 
Muir gibi Batılı araştırmacılar, Kindl'nin 
risalesine ilişkin yazma nüshaların ilk defa 
Amerikalı misyonerler tarafından XIX. 
yüzyılda İstanbul ve Kahire'deki bazı kü
tüphanelerde bulunduğunu ileri sürerler
se de bunlarla ilgili herhangi bir kütüpha
ne adı vermezler. Eser. Paris Bibliotheque 

Nationale'de bulunan nüshaları (nr. 204, 

205) esas alınarak ilk defa 1880 yılında 
Londra'da yayımlanmış. daha sonra de
ğişik baskıları yapılmıştır. 

Müslüman yazarlar ise mevcut risale
nin Kindl'ye ait orijinal metin olmadığı ka
naatindedir .. Risalenin dört yazma nüs
hasının Süryanl harflerle yazılmış Arapça 
bir metin (karşGn'i) olması. Haşiml'ye ve 
Kindl'ye ait iki risalenin bir arada bulun
ması . risalenin hıristiyan çevrelerde asır
lar boyunca bilinmemesi ve üzerinde ya
pılmış herhangi bir çalışmanın mevcut ol
maması. XX. yüzyıla kadar risaleye İslam 
alimleri tarafından hiçbir reddiyenin ya
zılmaması, fikir hürriyeti açısından Me'
mGn devrinin bu açılıma uygun görünme
yip tam aksine düşünce ve inanç özgür
lüğü üzerine baskı yapılması, risalede Es
ki Ahid'den yapılan alıntılarda sifr adları
nın yanı sıra verilen ayet numaralarının 
Protestanlar'ın elinde bulunan Kitab-ı 
Mukaddes'teki rakamlarla aynı olması, 
eserde kullanılan bazı kelimelerin müte
ahhir dönem Arapça'sına ait bulunması, 
üsiGbunun III. (IX.) yüzyıl üsiGbuyla uyuş
maması, risalede Me'mGn'un Meclisller 
hakkında kabul edilemeyecek derecede 
ağır ve hakaret içeren ifadeler kullandı
ğına temas ·edilmesi, risalenin besmete 
ile başlaması, yazma nüshalarında mü
ellifinin adıyla ilgili şüpheleri ortadan kal
dıracak bir kayda rastlanmaması gibi 
gerekçeler ileri süren müslüman alimler, 
mevcut iki risalenin sonraki asırlarda hı
ristiyanlar tarafından yazılıp Abdullah b. 
İsmail ei-Haşiml ile Abdülmeslh b. İshak 
ei-Kindl'ye nisbet edildiğini söyler. 

1141 yılında Toledolu Peter tarafından 
Latince'ye çevrilen risale. son asırlarda 
müslüman- hıristiyan polemiği açısından 
hem Doğu 'da hem Batı'da önemli kabul 
edilmiştir. Hisalenin muhtevasına göre 
Abdülmeslh b. İshak ei-Kindl uiGhiyyette 
tesllsin ası l olduğunu savunup İslam dini 
ve Hz. Peygamber hakkında çeşitli itham
larda bulunmuştur. Bunların bir kısmı 
şöyledir: Hz. Muhammed gençliğinde Lat 
ve Uzza adlı putlara tapmış, şehvetine 
düşkünlüğü sebebiyle çok kadınla evlen
miş. peygamber olmadığı halde Araplar'ı 
kandırarak kendisini peygamber diye ta
nıtmış, getirdiği din vasıtasıyla insanları 

çeşitli ihtilaflara sürüklemiş, kişileri şeh

vetlerine uymaya çağıran ve erkeklere ka
rısını boşama hakkı veren Kur'an'ı mu~ 
kaddes bir kitap olarak ileri sürmüş. ilahi 
sünnetle bağdaşmayan namaz ve oruç 
gibi ibadetleri emretmiş. getirdiği dini 
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kılıç zoruyla yaymış. müslümanlar da ona 
uyarak İslamiyet'i zorla benimsetmişler
dir. Kin di buna mukabil Hıristiyanlığın ev
rensel ve hak bir din olduğunu. Hz. Isa'
nın göğe yükseltildiğini ve Kur'an'ın da 
bunu teyit ettiğini söylemiştir. 

Kindl'ye nisbet edilen bu görüşlerin 
müteahhir dönemlerde Protestan hıris
tiyanlar tarafından ileri sürüldüğünü ka
bul eden son devir alimlerinden Nu'man 
b. Mahmud ei-AIGsl, el-Cevô.bü'l-fesih 
Iimô. lefieJiahu 'Abdülmesi]J. adlı ese
rinde (Lahor 1306) sözü edilen görüşleri 
eleştirerek reddetmiştir. AIGsl, kitabın
da İslam diniyle Hz. Peygamber' e ve Kur
'an'a dair iddiaların asılsız olduğunu be
lirterek bunların ResGl-i Ekrem'in ve ge
tirdiği Kur'an'ın insanlığa sunduğu me
sajların hem lafzına hem ruhuna aykırı 
düştüğünü kanıtlamaya çalışmıştır (bk. 
el-CEVABÜ'l-FESIH) . 
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Ebü'I-Velld Bişr b. el-Velid b. Halid 

ei-Kindl ei-Bağdadl 
(ö. 238/853) 

L 
Hanefi fakihi ve Bağdat kadısı . 

_j 

Aslen Yemen'in Kinde kabilesine men
suptur. Ebu Yusuftan fıkıh ve hadis öğre
nerek en gözde talebesi arasına girmesi
ne karşılık Muhammed b. Hasan eş-Şey
bant' den uzak dururdu. Malik b. Enes, 
Hammad b. Zeyd, Abdurrahman b. Ebü'z
Zinad, Ebu Ma'şer es-Sindl ve Şerlk b. 
Abdullah'tan hadis dinledi. Kendisinden 
Ebü'I-Kasım ei-Begavl. Ebu Ya'Ia ei-Mev
sıll, İbn AliGye, İbn Ebü'd-Dünya. Ahmed 
b. Aliei-Ebbar gibi alimler hadis rivayet 
etti ve fıkıh öğrendi. Süfyan b. Uyeyne, 
meclisinde bizzat çözüme kavuşturama

dığı zor soruları Kindl'ye sorar ve tatmin 
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edici cevaplar alınca dinde selametin fu
kahaya teslimiyetle olduğunu söylerdi. 
Ahmed b. Hanbel de çözemediği mese
leleri -kendisine mesafeli duran- Kindl' 
ye sordurup cevapların ı öğrenmek is
terdi (mesela bk. Ali b. Süleyman el-Mer
davl, IX, 136). Darekutn'i onun sika oldu
ğunu kabul ederken Ebu Davud ve Ser
kani aksini söylemişlerdir. Kindl'yi saduk 
addeden bazı alimler. yaşlılığı dolayısıyla 
akli melekesinin zayıfladığını ve hadisleri 
tahrife başladığını ileri sürerken bazıları 
onun hadislerini münker telakki eder. 
Rivayetleri Darekutn'i ve Beyhaki'nin es
Sünen'Ierinde yer almaktadır. Kendisin
den pek çok nevadir rivayet edilmiştir. 

Halife Me'mun zamanında önce Bağ
dat'ın doğusunda Askerülmehd'i (bugün
kü Rusafe) adıyla anılan bölgenin kadılı
ğına tayin edilen Kind'i (Reblülahir 208 1 
Ağustos 823) iki yıl sonra Bağdat'ın batı 
yakası kadılığına getirildi ve bu görevi 
213 (828) yılına kadar sürdü. Halife Me'
mun'un emriyle yürütülen. ulemaya 
Kur'an'ın mah!Gk olduğu görüşünü be
nimsetme siyaseti gereği haskılara ma
ruz kalan K indi ( 2 ı 8/8 3 3), aynı sebeple 
Mu'tasım-Billah tarafından evinde göze
tim altına alınıp fetva vermesi yasaklan
dıysa da Mütevekkil -Alellah onu serbest 
bıraktı ve söz konusu kısıtlamaları kaldır
dı. Ömrünün sonlarına doğru Kur'an'ın 
mahluk olduğu hususunda tereddüt gös
terince hadisçiler tarafından dışlandı. 

Kindl baktığı davalarda çok titizlik gös
terirdi. Saraya yakınlığıyla bilinen Bağdat 
Başkadısı Yahya b. Eksem, kendilerini 
tezkiye ettiği iki kişiden birinin şahitHği

ni kabul etmeyen Kind'i hakkında Halife 
Me'mun'a şikayette bulunmuştu . Bunun 
üzerine halife tarafından sorgulandığın

da yakınlarından bazılarının tezkiye et
mediği Yahya b Eksem'in şahitliğini dahi 
geçerli saymayacağını söyleyince azarlan
mış. ancak riyakarlık yapmadığı için göre
vinden i.ızak.Iaştırılmamıştı. Bir yandan 
özellikle şahitlik vasıfları hususundaki katı 
uygulaması eleştirilirken öte yandan ilim, 
cömertlik, misafirperverlik, hikmet, şef
kat, affedicilik gibi sıfatları şair Rebla er
Rakki'nin methiyesine konu olmuştur. 
Kindl, Zilkade 238 (Nisan 853) tarihinde 
Bağdat'ta doksan yedi yaşında vefat etti 
ve Babüşşam Kabristanı'na defnedildi. 
Telif eseri bulunmayan Kindl'nin, hacası 
Ebu Yusi.Jfa nisbet edilen Edebü'l-Kii
Q.i, Kitô.bü'l-Cevô.mi' ve Kitô.bü'l-Emô.li 
adlı eserlerini rivayet ettiği belirtilmek
tedir. 
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Ebu Ömer Muhammed b. Yusuf 
b. Ya'kub b. Hafs ei-Kindi et-Tücibi 

(ö. 350/961) 

Tarih alimi. 
_j 

1 O Zilhicce 283'te ( 18 Ocak 897) Fus
tat'ta doğdu . Mısır'ın fethinden sonra 
bölgeye yerleşen Ki nde kabilesinin Tü db 
koluna mensuptur. İbn Dakmak'ın verdi
ği bilgilerden, hayatının tamamının Fus
tat'ta kabilesinin adını taşıyan mahallede 
geçtiği anlaşılan Ebu ömer'in ilk islam 
filozoflarından Ya'küb b. İshak el-Kindl'
nin tarunu olduğu şeklindeki rivayet yan
lıştır (Kin d!, neşredenin girişi, s. 6). 3 Ra
mazan 350' de ( 16 Ekim 961) Fustat'ta ve
fat etti. 

islam idare ve adiiye tarihine dair eser
leriyle tanınan Kindl ahbar, ensab, hıtat 
ve hadis ilimlerinde geniş bilgi sahibiydi. 
Bir süre Mısır'da ikamet eden Nesal'den 
hadis dersleri alarak kendisinden rivayet
te bulundu, Kindl'nin hadisçilerden fazla 
etkilenmediği ve hadis ilmiyle ömrünün 
sonlarına doğru ilgilendiği haberleri doğ
ru değildir. Kadi iyaz'ın faydalandığı mu
haddisler arasında Ki ndi'yi de zikretme
si (Zehebl, VIII, 83) buna bir delil teşkil 
eder. Şiilik'le itharn edilmesi ise mensubu 
bulunduğu Hanefi mezhebinin. hilatetin 
Hz. Ali eviadının hakkı olduğu şeklindeki 
görüşünden kaynaklanmış olmalıdır. 

Ki ndi. çalışmalarını Mısır tarihi ve to
pografyası üzerinde yoğunlaştırarak böl
genin mahalli tarihinin yazımına öncülük 
etti. Eserlerinin başında verdiği bilgileri 
muhaddislerin metoduna uyarak sene-

diyle birlikte nakletmiş, zamanına yakın 
haberlerde olayların bütünlüğünü boz
mamak için bunları kısaltmış, kendi dö
nemini ise anlayışına göre oluşturmuştur. 
Rhuvon Guest'in Kindl'nin ravileri üzeri
ne yaptığı çalışmasından onun Osman b. 
Salih, Said b. Kes'ir. Yahya b. Osman ve 
İbn Abdülhakem gibi hadis ve tarih alan
larında iz bırakmış şahsiyetlerden fayda
Iandığı anlaşılmaktadır. Bu kişilerden al
dığı bilgilerden bir kısmını eserlerinde 
muhafaza etmiş olması. Mısır tarih yazı
cılığının geçirdiği dönemleri takip imka
nı vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca 
resmi belgeleri ve divan sicillerini kulla
nan Kind'i'nin, toplum yapısı ve eyalet bü
rokrasisinin işleyiş tarzına dair bilgiler 
başta olmak üzere Mısır'a ait diğer kay
naklarda yer almayan orüinal bilgiler ihti
va eden eserleri Mısır tarihçilerinin başta 
gelen kaynak.Iarındandır. Mısır'da Bağ
dat Abbas! hilafetine karşı ilk müst_akil 
devletlerin kurulduğu dönemde yaşayan 
Kindl'nin çalışmaları. Abbasller'in Mısır 
siyasetiyle Tolunoğulları ve İhş'idller 'in ilk 
üç hükümdan zamanında meydana ge
len olayların bir kısmına bizzat şahit ol
ması açısından da değerlidir. Kindl'den 
İbn Mesrur, İbn Zulak, İbnü'n-Nehhas. 
Fergan'i ve İbn Müyesser gibi alimler ha
dis ve ah bar rivayet etmiştir. ibn Asakir, 
Kindl'ye ait bilgilerin bir kısmını ibnü'n
Nehhas vasıtasıyla almıştır (Tarif]. u Dı
maşk, XXXIII, 385; LV, 347). 

Makr'iz'i, Mısır şehirleri hakkındaki bil
gilerin ilk defa Kin di tarafından derlendi
ğini söyler ( el-ljıtat, ı, 4). Eserlerinden ya
pılan iktibaslar Mısır'ın tarihi ve topog
rafyasına dair önemli hususlar ihtiva 
eder. Kind'i. hıtat konusuna bir bölüm ayı
ran İbn Abdülhakem'den sonra bu alan
da çalışma yapan ilk müelliftir. İbn Dak
mak, İbn Zulak, İbn Hacer. Makrlz'i. Sü
yut'i, Kalkaşend'i ve İbn Thğrlberd'i onun 
eserlerinden faydalan mışlardır. Kalkaşen
dl ve Makr'iz'i, Fustat'ın kendi dönemleri
ne kadar ulaşmamış önemli yapılarına 
dair haberlerin tamamının Kind'i'nin eser
Ierinde bulunduğunu belirtmişlerdir 
(Şubf:ıu'l-a'şa, III, 379; el-ljıtat, ll, 272-

273). GastonWiet, Makrizi'nin Kindi'nin 
eserlerinden bazan onun adını dahi zikret
meden geniş iktibaslar yaptığını ortaya 
koymuştur (B/FAO, XII [ 19181. s. 61-73). 

Eserleri. 1. A[ıbaru ]J.uçlatı Mışr*. 23-
246 (643-860) yılları arasında görev ya
pan kadılar hakkındadır (Paris 1908). z. 
Kitô.bü'l-Vülfıt (Vülatü Mışr, Ümera'ü 
Mışr). Fetihten itibaren Mısır'da görev-


