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İBN KÜNASE 
(4....W"'~1) 

Ebu Yahya Muhammed 
b. Abdillah (Künase) b. Abdila'la 

el-Mazinl el-Esedl 
(ö. 207 /823) 

İlk Abbasi dönemi şairlerinden 
şiir ve hadis ravisi. 
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123 (741) yılında Küfe'de doğdu. Arap
lar'ın dili fasih kabilelerinden Beni Esed'e 
mensup bir ailenin çocuğudur (Sem'an1', 
XI, 150). Her ikisi de edebiyatla uğraşan 
dedesine veya babasına ait olduğu riva
yet edilen Künase lakabının (Zeheb1', A'la
mü'n-nübela', IX, 508) nereden geldiği 
bilinmemektedir. İci kabilesinden olan an
nesi Hasene bint Musa b. Ca bir meşhur 
zahid İbrahim b. Ed hem'in kız kardeşidir 
(ibn Kuteybe, s. 543) İbn Künase, ailesin
deki edebiyat ve şiir geleneğinin bir ge
reği olarak kabilesinin ileri gelenlerinden 
lugat, edebiyat ve şiir öğrendi. Ebu Mev
sül, Ebü Sadaka, A'meş, Hişam b. Urve, 
İsmail b. Ebu Halid, Abdullah b. Şübrü
me, Ca'fer b. Burkan, Muhammed b. Said 
el-Kelbl, Mis' ar b. Ki dam, ömer b. Zer el
Hemdant. Fıtr b. Halife ve Süfyan es-Sev
ri gibi KOfeli ravilerin meclislerinde bulu
nup onların rivayetlerini dinledi. Kümeyt 
el-Esedl gibi daha önce yaşamış veya çağ
ctaşı olan birçok şairin şiirlerini rivayet et
ti. Hammad er-Raviye ve Mufaddal ed
Dabbl gibi büyük ravilerin, Mufaddal'ın 
öğrencilerinden İbnü'l-A'rabl ile Ferra'nın 
ve Halef el-Ahmer'in çağdaşı olmasına 
rağmen kaynaklarda bu kişilerle herhangi 
bir irtibatından bahsedilmemekte, sade
ce İbn Hallikan onun Hammad için mer
siye yazd ığım belirtmektedir ( Vefeyat, II, 
21 O) . Şiir, hadis ve ah bar konularında bü
yük maharete sahip olduğu kaydedilen 
İbn Künase (Cahiz, ı. 129; ibnü'l-Kıft1', III, 
161) Küfe'den ayrılarak Bağdat'a yerleş

ti. Ancak Bağdat'a ne zaman gittiği bilin
memektedir. Buradaki ilmi faaliyetleri 
hakkındaki bilgiler de son derece kısıtlı
dır. Bağdat'ta kaldığı süre içinde devlet 
adamlarına yakın olmak ve saraya kabul 
edilmek gibi bir çaba içinde bulunmayan 
İbn Künase daha sonra Küfe'ye döndü ve 
3 Şewal207'de (19 Şubat 823) vefat et
ti. Bazı kaynaklarda 209'da (824) öldüğü 
kaydedilmekteyse de doğru olan birinci 
tarihtir. 

Charles H. Pellat, İbn Künaşe'nin yük
sek seviyede bir şair olmadığını~ son de
rece sade olan şiirlerinin ahlaki yönü ve 
berraklığının kayda değer görüldüğünü 
ileri sürer(EF !ing. ı. III, 843). Ancak irtica-

158 

!en söylediği iki beytini duyan İshak ei-Mev
sıll'nin, "Bu iki beyti senden önce söyle
miş olmak için ömrümün iki yılını verir
dim" şeklindeki ifadesinden (Ebü'I-Ferec 
el-isfahanl, XIII, 342; ibnü ' l-Kıftl, lll, 160; 
Safedl, IV, 378) onun iyi bir şair olduğu an
laşılmaktadır. Dindar bir çevrede yetişme
nin etkisiyle şiirlerinde zühd, nefis terbi
yesi, eğlenceyi terketme, dünyadan ibret 
alma, dünyanın faniliği ve nimetlerinin 
geçici olduğu gibi konulara ağırlık veren 
İbn Künase'nin (Ebü'l-Ferec el-isfahanl, 
xııı, 342-344), dayısı İbrahim b. Edhem'in 
ölümü üzerine yazdığı son derece duygu
lu iki mersiyesiyle (a.g.e., XIII, 341, 345) az 
sayıdaki bazı şiirleri kaynaklarda yer al
maktadır (mesela b k. a.g.e., XIII, 337-345). 
Asma!, güçlü bir şiir ravisi olmasına rağ
men müvelled bir şair olduğu gerekçesiyle 
onun şiirleriyle istidlalde bulunmamıştır. 

Yöneticilerin kapısına gitmeyip kıt ka
naat geçindiği için kendisini kınayan dost
larına karşı çıkan İbn Künase, maddi men
faatsağlamak için birilerini övmenin zühd 
ve takvaya uygun bir davranış olmadığı
nı söylemiştir. Onun Allah'ın emrine karşı 
gösterdiği rıza ve teslimiyet oğlu Yahya'
nın vefatı üzerine söylediği, "Ona yaşasın 
diye Yahya adını koymuştum, fakat Al 
lah'ın takdirine hiçbir şey engel olmuyor" 
anlamındaki şiirinde de görülmektedir 
(ibnü'I-Kıft1', lll, 161) 

İbn Künase'nin hadis raviliği konusun
da değişik görüşler ileri sürülmüştür. 
Yahya b. Main, Ebu Davüd es-Sicistanl, 
Salih b. Ahmed el-İcl'i. Ali b. Medini ve Mu
hammed b. Ahmed b. Ya'küb onun gü
venilir bir ravi olduğunu belirtirken Ebü 
Hatim er-Razi rivayetlerinin delil olarak 
benimsenemeyeceğini söyler (Zehebl, Mf
zanü'l-i'tidal, ı ı ı. 592). Hatlb el-Bağdact'i'
nin belirttiğine göre Bağdat'ta Hişam 
b. Urve'den hadis rivayetinde bulunmuş, 
başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere 
meclisine gelen öğrencileri de kendisin
den hadis rivayet etmişlerdir. İbn Küna
se'yi dinleyen ve rivayette bulunan öğren
cileri arasında Ahmed b. Hanbel, Ebu Be
kir b. Ebu Şeybe, Muhammed b. İshak es
Saganl, Ahmed b. Mansur er-Remadl, Ha
ri s b. Ebü Üsame, Ebu Hayseme Züheyr 
b. Harb. Muhammed b. Ferec ei-Ezrak ve 
İbn Nümeyr özellikle zikredilmelidir. 

İbn Künase'nin, anlaşılması güç şiirle
rin şerh ve tahliline dair Kittıbü Ma'a
ni'ş-şi'r'i ile Kitdbü SeriMti Kümeyt 
mine'I-Kur'an ve gayrih adlı bir eseri
nin bulunduğu kaydedilmektedir (ibnü'n
Nedlm. s. 77; Brockelmann, I, 63). Onun 
halk astronomisi ve meteorolojisiyle de 
meşgul olduğu ve bu konuda Kitabü'l-

Enva' adlı bir eser kaleme aldığı rivayet 
edilmektedir (eserleri için b k. ibnü'n-Ne
dlm, s. 77) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Sa'd, et-Taba"at, VI, 401; Yahya b. Main, 
et-Tari/], ll, 523; Cahiz, el-Beyan ve't-tebyin, ı, 

129; II, 157-158; lll, 57, 348; Buhari, et-Tarii)u'l
kebir, I, 135; ibn Kuteybe. el-Ma' arif (Ukkilşe), 
s. 543; SGI1, Ai)barü'ş-şu'ara'i'l-muf:ıdeşin (nşr. 
1 H. Dunne), Beyrut '1401/1982, s . 144; Ebü't
Tayyib eı-Lugav1. Meratibü 'n-naf:ıviyyin (nşr. M. 
Ebü'l-Fazl), Kahire 1375/1955, s. 73; Ebü'I-Fe
rec el-isfahanl. el-Egani, XIII, 337-346; ibn Şa
hin. Tari!; u esma'i'ş-şi"at(nşr. Abdülmu'tl Emin 
Ka l 'acl), Beyrut 1406/1986, s. 296; ibnü'n-Ne
dlm, el-Fihrist(Teceddüd).s. 77, 179; Hatlb, Ta
rii)u Bagdad, V, 404-408; Sem'anl. el-Ensab, 
X, 4 7 4-4 7 5; ibnü'I-Kıfti, inbahü 'r-ruvat, lll, 160-
161; ibn Hallikiln. Ve{eyat, ll, 210; Zehebl. Mi
zanü'l-i'tidal, lll, 592; a.mlf., A'lamü'n-nübela', 
IX, 508-510; Safedl, el-Vafi, IV, 377-379; ibn 
Hacer. Teh;;:ibü't-Teh;;:ib, IX, 259-260; ibn Tağr1-
berd1. en-Nücümü 'z-zahire, ll, 185; Brockel
mann. GAL, I, 63; Kehhale, Mu 'cemü'l-mü'el
lifin, X, 222; Sezgin, GAS, ll, 533; lll, 297; VII, 
342; Şevki Dayf, Tari!; u '1-edeb, lll, 406-409; Zi
rikll, el-A'lam (Fethullah). VI, 221; F. A. Shamsi. 
"Ibn Kunasah's Commentary on Verse 9:37 of 
Holy Qor'an", HI, Xll/4 (ı 989). s . 31-43; Ch. Pel
tat. "Ib n Kunasa" , Ef2 (İng.). III, 843; " İbn Künil
se", DMBi, IV, 526-527.ı:;ı;:ı 

ımJ NEVZAT H. YANIK 

L 

İBN LEHİA 
(~~1) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Lehla 
b. Ukbe el-Hadraml ei-Mısrl 

(ö. ı 74/790) 

Tebeu't-tabiin alimlerinden 
muhaddis ve fakih . 
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96 (715) veya 97 (716) yılında Kahire'de 
doğdu. Küçük yaşta başladığı ilim tahsi
lini çeşitli şehirlere yaptığı seyahatlerle 
sürdürdü. Tabiinden yetmişi aşkın alim
le görüştüğü kaydedilmektedir. Rivayet
te bulunduğu hocaları arasında Abdur
rahman b. Hürmüz el-A'rec, Ata b. Ebü 
Rebah, Amr b. Şuayb, Ka'b b. Alkame, 
Muhammed b. Münkedir, Ata b. Dinar, 
Hişam b. Urve, Amr b. Dinar gibi alimler 
sayılabilir. Kendisinden Süfyan es-Sevr!, 
Şu'be b. Haccac, Leys b. Sa'd, Abdullah 
b. Mübarek, Abdullah b. Vehb, Eşheb el
Kaysi, Abdullah b. Abdülhakem, Evzai 
gibi alimler hadis rivayet ettiler. 

İbn Lehla 138 (755) yılında Şam bölge
sindeki bazı gazalara katıldı. 1 SS'te (772) 
Halife Mansur tarafından 30 dinar aylıkla 
Mısır kadılığına tayin edildi. Ayrıca bey
tülmale bakrnakla da görevlendirildi. On 
yıl kadar bu görevde bulunan İbn Lehla 
174 (790) yılında Kahire'de vefat etti ve 
Karafe Mezarlığı'na defnedildi. Bu tarihi 


