
zihnl alakadan hareketle konulduğu ına
nanın dışındaki bir manada kullanıldığına 

. hükmedilen lafız olduğundan kinayenin 
hem hakikat hem mecazlayakın ilgisi 
vardır. Bunun için kinayenin hakikate mi 
mecaza mı dahil olduğu usulcüleri fazla
sıyla meşgul eden bir konu olup iki görü
şün de savunucuları çıl<mıştır. Ancak ki 
nayeye hem hakiki anlamında kullanılan 
kelimeler hem de mecazi anlamda kulla
nılan kelimeler girebilir. Terkedilmiş ha
kiki manalarla herkes tarafından bilinme
yen ve meşhur olmayan mecazlar da ki
nayeden sayılır. Mesela bir erkek karısına. 
"Ailene dön" dediği zaman bununla sade
ce onun ana babasının evine dönmesini 
kastetmesi hakiki, "dön" sözünü "boşa 

mak" anlamında söylemesi ise mecazi bir 
kullanımdır. Bu safhada adı geçen koca
nın söz konusu kelime ile boşarnayı kaste
dip etmediği veya kastetmiş ise kaç ta
lakı kastettiği hususunda kapalılık bulun
maktadır: dolayısıyla bu mecaz kinayeye 
dönüşür ve ondaki kapalılık ancak koca
nı n kendi kastını açıklaması veya başka 
bir karinenin bu l unmasıyla giderilir. Bu 
sebeple hafi. müşkil. mücmel gibi kapalı 
lafızlar, yaygın (meşhur) olmayan mecaz
lar, hakiki anlamından uzak bir şekilde 
çokça kullanılan mecazlar ve manaların
dan biriyle meşhur olan müşterek-sarih 
kelimeler de kinayenin kapsamı içerisine 
girer (ibnü'l-Hümam, ıı. 38). Bu durumda 
kinayenin mecazdan daha kapsamlı bir 
kavram olduğu. ayrıca fakihlerin de kina
yenin kapsamını dilcilere göre daha ge
niş tuttukları görülür. 

Kelamda aslolan hakiki mana olduğu 
gibi (Mecelle, md. 12) lafzın sarih olması 
da asıldır. Sarahatin bulunduğu yerde 
dalaylı anlatırnın ölçü alınmaması kuralı 
da bunu ifade eder (a.g.e., md. 13). Bu 
sebeple sarih lafız söyleyenin açık irade
sini temsil ederken ve söyleyenin niyeti
nin araştırılmasına ihtiyaç hissettirmez
ken kinal lafzın mana ve hükmü ancak 
niyet veya halin delaleti gibi herhangi bir 
delille sabit olur. Bu karlneler bulunma
dıkça ve kinayeli lafzın içerdiği ihtimal ve 
tereddüt hali ortadan kaldırılmadıkça 
herhangi bir hüküm ifade etmez. Bundan 
dolayı İslam hukukçularının çoğunluğuna 
göre kinayeli lafızlarla akid kurulabilirse 
de şüpheyle sakıtolan hükümler kinayeli 
lafızlarla sabit olmaz. Mesela kinayeli la
fızlarla had cezaları verilemez: çünkü bu 
lafızların hangi anlamda kullanıldığı hu
susunda şüphe bulunmaktadır. Suçların 
isnadının açık ve net ifadelerle olması. 
ispatın kesin deliliere dayanması gerek-

tiğinden şüphe had cezasının uygulanma
sına engeldir. Bunun için fakihler. özel
likle zina ve zina iftirası (kazf) suçlarının 
kinayeli lafızl a sabit olmayacağı üzerinde 
özenle dururlar (Pezdevl, II. 209; Şemsü

leimme es-Serahsl, I, 189) 

Arapça 'nın dil mantığı ve zengin kulla
nım özelliklerinin de etkisiyle Araplar'ın 
günlük hayatında kinayeli lafızlar geniş 
bir kullanım alanı bulmuş. bunun tabii so
nucu olarak da nikah, talak, alım satım. 
köle azadı, vakıf, ikrar, yemin ve şahitlik 
gibi pek çok hukuki işlernde kinayeli söz 
ve ifadeler kullanılmış. söz konusu lafız
ların mana ve medlüllerinin tesbitine ve 
ne ölçüde niyete itibar edileceğine ilişkin 
tartışmalar klasik usul ve fürü kitapların 

da geniş bir şekilde yer almıştır. Ancak bu 
zengin birikim kelimelerin örtteki kulla
nımlarını esas alarak geliştirildiği ve hu
kukta objektifliği ve istikrarı sağlamaya 
matuf birtakım kurallara bağlanmaya ça·· 
lışıldığı için konu esasen dil biliminin ala
nına girmekte, bu konuda öncelikle dil bi
limi kurallarına başvurulması gerekmek
tedir. Bu sebeple her dilin yapısı ve kina
yelerle ilgili kurallar da birbirinden farklı 
olacağından kinayeli lafızların manaya de
la! eti konusimun her bir dilde o dilin ku
ralları içinde ele alınması, fıkhl çözümle
rin de bu veriler üzerine oturtutması ge
rekir. 
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LlllıJ FERHAT KocA 

Ki NDE 1Ben1 Kindel 

KİNDE (Beni Kinde) 
(ö..w'~) 

V-VI. yüzyıllarda 
Kuzey ve Orta Arabistan ' da 

devlet kuran bedevi Arap kabilesi. 
L ~ 

Kabilenin adı müsned metinlerde Kid
det olarak geçerse de yaygın şekli Ki nde'
dir ve nesebi Kehlan yoluyla Kahtan'a ka
dar uzanan Sevr b. Ufeyr'in lakabından 
gelir. Kuzey ve Orta Arabistan'a hükmet
mesine. Adnanller'in yaşadıkları Gamru
zlkinde adlı yere yerleşmesine ve bazı ar
keolojik kazılardan elde edilen bilgilere 
dayanarak Kinde'yi Adnanller'den sayan 
görüşler de vardır. Me'rib Seddi'nin yıkıl
masından sonra Yemen'de kalan Kindeli
ler'in anavatanı olarak Hadramut'taki 
Kindeve Yemen-Şam ticaretyolu üzerin
deki Ki nde Devleti'nin ilk başşehri Karye
tülfav çevreleri gösterilir. Kindeliler lll. 
yüzyıldan itibaren Kuzey ve Orta Arabis
tan'a, özellikle Necid bölgesine geçmişler, 
Mezopotamya, Filistin ve Suriye'yi içine 
alan geniş bir alana dağılmışlardır. Sürekli 
bir yerde oturmamasından dolayı Kahtani 
ve Adnan! Arapları'nın bir karışımı kabul 
edilen Kinde'nin meşhur kolları arasında 
Amr b. Muaviye. Sekasik. Tüdb, Vehb. 
Raiş. Bedda ve Vella sayılabilir. 

Kinde Devleti. Necid'de Bekir b. Vai l'e 
üstünlük sağlayan Akilü'l -mürar lakaplı 
H u cr b. Amr tarafından Himyerller'e tabi 
olarak kuruldu ( 480). Kuruluş yıllarında 
çeşitli Arap kabilelerine karşı birçok çar
pışmaya katılan Kinde Devleti'nin eyya
mü'l-Arab'da önemli bir yeri vardır ve 
Hucr ile Suriye taraflarında hüküm süren 
Bizans'ın müttefiki Ziyad b. Hebüle'nin 
kuwetleri arasında meydana gelen savaş 
Yevmü'l-beredan adıyla meşhurdur (İb

nü'l-Eslr, I, 487-492). Hucr'un ölümünden 
sonra Beni Akilü'l-mürar adı verilen ve 
Kindetü'l-mülük şeklinde de anılan hane
danın başına öilce oğlu Amr, ardından 
onun oğlu Haris geçti (490-528). Kinde 
Devleti VI. yüzyılın başında Himyerller'den 
muhtariyet kazanarak gelişti ve Haris b. 
Amr. Bizans imparatoru Anastasios ile 
502'de bir antlaşma imzaladı. 52S'te Be
kir ve Tağlib kabilelerinin desteğiyle Hlre'
yi hakimiyeti altına alan Haris b. Amr'ın 
528'de Hlre Kralı lll. Münzir'e yenilmesi. 
Kindeve müttefiklerinin oluşturduğu 
konfederasyonun dağılmasına yol açtı. Bu 
mağlübiyetten sonra tahttan çekilen Ha
ris. oğullarından Hucr'u Esed, Gatafan ve 
Kinane, ŞürahbH'i Bekir b. Vail. Ma'dlke
rib'i Kays-Aylan ve Selerne'yi Tağlib kabi-
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KiN DE menTKindel 

Jelerine melik tayin ederek Kinde Devle
ti'ni dörde böldü. Yemen'in Habeşliler ta
rafından işgali de Kinde'nin çöküşünü hız
landıran sebeplerdendir. önceleri Yemen 
hükümdarlarına bağlı olan ve muhteme
len yarımadadaki Bizans ve Sasanl güç
lerini dengeleyen Kinde Devleti, V. yüzyı
lın sonu ve VI. yüzyılın başında muhtari
yet kazanarak gelişmesine rağmen ma
nevi kuwet ve iç dayanışmadan mahru
miyeti sebebiyle sınırlarına kadar ulaştığı 
Bizans ve Sasanller'e karşı herhangi bir 
üstünlük elde edemedi. 

Kindeliler, Züreyh ve Celsed ile Vail b. 
Hucr'ün tanrıianna tapıyorlardı . Kabe ile 
ilgili geleneğe de bağlı olan Kindeliler ne
si' geleneğini ihdas ederek başlangıçta bu 
görevi üstlenmişlerdi. Ayrıca Ki nde kralı 
tarafından Gavs b. Mürre'ye hac ibadeti
ne dair icaze vazifesi verilmişti (Süheyll, 
ı. 226). Bununla birlikte aralarında Kabe 
ve Harem konusunda fazla bilince sahip 
olmayanlar ve hatta Ebrehe'nin ordusu
na katılanlar da bulunuyordu (İbn HabTb. 
Münemma/s:, s. 70). Kindeliler içinde put
perestlerden başka Hıristiyanlığı, Yahu
diliği ve Mazdek dinini benimseyenler de 
vardı . 

Hz. Peygamber, Ukaz panayınnda Kin
deliler'i ve müttefiklerini İslam'a davet 
etmiş, fakat bu daveti kabul görmemiş
tL Kindeliler'in bir kısmı memleketlerine 
döndükten sonra orada bulunan yahudi
lerden aldıkları bilgilerin etkisiyle yaptık
larına pişman olarak ertesi yıl daveti ka
bul etmeye karar vermişlerse de o yıl ka
bile ileri gelenlerinin engellemeleri yüzün
den müslümanlara yaklaşamamışlardı. 
ResGl-i Ekrem, 9. yılın Receb ayında (Ekim 

630) Halid b. Velld'i 400'ü aşkın süvariyle 
birlikte DOmetülcendel'in hakimi olan 
Kinde kabilesinin SekOn koluna mensup 
Ükeydir b. Abdülmelik'in üzerine gönder
di. Halid buradaki kaleyi ele geçirerek 
Ükeydir ile kardeşini Medine'ye götürdü; 
farklı rivayetlere göre Hz. Peygamber 
cizye ödemeleri veya müslüman olmaları 
üzerine memleketlerine dönmelerine izin 
verdi. 

Hicretin 10. yılında (631) Eş'as b. 
Kays'ın başkanlığında kalabalık bir Ki nde 
heyeti Medine'ye gelerek müslüman ol
du; heyet içerisinde muhadramOn şair
lerden İmruülkays b. Abls, nesep alimi İs
hak b. İbrahim ve Hadramut kabilesinin 
bazı emirleri de bulunuyordu. ResOl-i Ek
rem heyet üyelerini çeşitli hediyelerle geri 
gönderirken Eş'as'ın kız kardeşi Kuteyle 
ile de gıyabında nişanlandı, fakat Kutey-
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le Medine'ye gelmeden önce Hz. Peygam
ber vefat etti. Kinde ile Kureyş arasında 
akrabalık kurulması bakımından büyük 
önem taşıyan bu teşebbüsten ayrı olarak 
aynı günlerde Hz. E bO Bekir de kız karde
şi Ümmü Ferve'yi Eş'as'a vermiş , daha 
sonra Kuteyle ile sahabilerden İkrime b. 
EbO Cehil ve Eş'as'ın ümmü Ferve'den 
doğan kızı Ca'de ile de Hz. Hasan evlen
miştir. Aynı yıl Kinde'nin kollarından Tü
db ve Sadlf'in yolladığı heyetler de Medi
ne'ye gelmiş ve ResOl-i Ekrem, Kinde'nin 
diğer bir kolu olan Beni Muaviye'ye davet 
mektubu göndermiştir. Yine o yıl Beni 
Murad'ın reisi Ferve, Kinde kabilesiyle 
yaptığı bağlılık antlaşmasını feshederek 
kabilesinden bir heyetle Medine'ye gel
miş ve Hz. Peygamber' e tabiiyyetini sun
muştur. 

Hz. EbO Bekir zamanında (632-634) 

bazı mensupları irtidad isyanlarına karı
şan Kinde bu hareketlerin bastırılmasın
dan sonra Mısır, Suriye, Irak. İran, Hora
san ve Endülüs cephelerinde fetihlere 
katıldı ve önemli bir kısmı bu bölgelere 
yerleşti. MüiOkü't-tavaif döneminde ba
ğımsızlığını ilan eden aileler arasında Sağ
rüla'la bölgesine yerleşmiş olan Kinde'
nin kollarından Tüclbller de vardı. 

Kindeliler, diğer bazı büyük Arap kabi
leleri gibi Kureyş'in hakimiyeti altına gir
meyi ataları, nesepleri ve sayıları itibariy
le içlerine sindirememiş, bundan dolayı 
yaşadıkları bölgelerde meydana gelen si
yasi mücadelelerin tamamına aktif olarak 
katılmışlardır. Hz. Ali - Muaviye mücade
lesinde ikiye ayrılan Kindeliler hasım or
dularda yer aldılar. Birinci Kabe kuşat
masının kumandanı olan Husayn b. Nü
meyr ei-Kindl. Mervan b. Hakem'e biat 
ederken Şam'da bulunan Kindeliler'in 
Belka'ya yerleştirilmesini şart koşmuştu 
(Taberl, V, 544). Abdullah b. Yahya el-Kin
di. EbO Hamza eş-Şarl ile birlikte Hadra
mut'ta İbazlliği yayma faaliyetine giriş
miş ( 129/746) ve Hadramut'tan Medine'
ye kadar ulaşan bütün faaliyetlerde Kin
deliler önemli rol oynamışlardı (Halife b. 
Hayyat, s. 384-386). 

Arap kabilelerinin şiir dil ve teknikleri
nin tek bir kültür ve gelenekte birleşme
sine Melik Haris'in dört oğlundan, son 
Kinde kralı sayılan Hucr'ün "el-melikü'd
dıllll" (serseri kral) lakabıyla tanınan oğlu 
ünlü şair İmruülkays ile sahabi ve muhad
ram şair İmruülkays b. Abis büyük katkı
da bulunmuşlardır. Kur'an'da mevcut elli 
lehçeden biriKinde lehçesidir (SüyGtl, Il, 
ı 02). Merzübanl'nin A.l]bô.ru müluki Kin-

de ve İbnü'I-Kelbl'nin MülCikü Kinde adlı 
eserleri günümüze ulaşmamıştır. Kindeli 
meşhur şahsiyetler arasında Kadi Şüreyh, 

Reca b. Hayve ve filozof Kindl başta gelir. 
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it.~ MusTAFA SABRi KüçüKAşer 

ı 
KİNDi, Abdülmesih b. İshak 

ı 

(I..S-"11 ı,;ı:ı.....ı ~ ~~ ~) 

Abdülmesih b. İshak ei-K.indi 
(111./IX. yüzyıl [?]) 

Hıristiyanlığı öven 
ve İslam diriine eleştiriler yöneiten 

L 
reddiye yazan. 

_j 

Abbas! Halifesi Me'mOn'un yeğeni Ab
dullah b. İsmail ei-Haşiml'nin kendisini 
müslüman olmaya davet eden risalesine 
mukabil İslam dinini eleştirip Hıristiyan
lığın evrensel bir hak din olduğunu ileri 
süren bir risalenin müellifi olarak kabul 


