
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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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 



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 

KiN Of. Bişr b. Velid 

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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[il YusuF ŞEvKi YAvuz 
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( ~S..w:Jf ~,ıı ~ ~ ) 
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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