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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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KİNDİ, Muhammed b. Yusuf 
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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-



tendirilen valiler, önemli olaylar, fiyat ha
reketleri, merkezi idare ileyazışmalar. 
mali ve idari divanlar ve Mısır'ın topog
rafyası hakkındadır. Kitapta ayrıca Mı
sır'ın fethi, İslamlaşması. Arap ve Arap 
olmayan unsurların Mısır'a yerleşmesi, 
asker ve toprak sistemi hakkındaki bilgi
ler de yer almaktadır. Bürokratik işlem
lerle bunları yürütenleri, idare hayatına 
katılan yeni kavramları ve bunların tarihi 
gelişimini takip imkanı veren eserde ida
recileri öven ve yeren şiirlerle bazı tartış
maları yansıtan mektuplar da kaydedil
miştir. İslam idare tarihi alanında yazıl
mış ilk kaynaklardan olan bu çalışma Mı

sır'ı fetheden Amr b. As ile başlar (21/ 
642), Muhammed b. Tuğç'un vefatı ile 
son bulur (335/946). Muiz-Lidlnillah'ın 
Mısır'a giriş tarihi olan 362 (972) yılına 

kadar götürülen haberler adı bilinmeyen 
bir kişi tarafından ilave edilmiştir. 

İbn Zülak, Kindl'nin valiler ve kadılara 
dair eserlerine Tetimmetü Kitabi Üme
ra'i Mışr li'l-Kindi adıyla bir zeyil yaz
mıştır (İbn Hallikan, ı ı. 9·1 ). Bu kitaptan 
bazı bölümler. İbn Said ei-Mağribl'nin e1-
Mugrib adlı eseriyle birlikte (nşr. Knut 
Leonard Talgvist, Leiden 1899) N. A. Ko
nig tarafından The History of Govemors 
of Egypt adıyla neşredilmiştir (New York 
1908). Rhuvon Guest, kitabın British Mu
seum'da bulunan nüshasını (nr. 1212/2, 
Add., nr. 23324) esas alarak İngilizce geniş 
bir önsözle beraber ve diğer eseriyle bir
leştirerek Kitabü '1- Vülfıt ve Kitabü '1-
Kuc;J.at ismiyle yayımiarnıştır (Leiden 
1912). Hüseyin Nassar, bu neşrin önsözü
nün bir kısmını Arapça'ya tercüme ede
rek sadece valiler kısmını Vü1atü Mışr 
(Beyrut 1959), İbrahim Ahmed ei-Adevl 
de seçmiş olduğu vali ve kadıların biyog
rafilerini e1-Mu}]tô.r min Kitabi Vülfıti 
Mışr ve Kuc;J.atiha (Kah i re 1960) adıyla 
neşretmiştir. 

Kindl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: AJJ_baru mescidi 

eh1i rayeti'1-a'+am, el-Cündü '1-'Ara bi 
(el-Cündü'l-garbi, el-Ecnadü '1-gureba' ), 
e1-Ijende]f, Kitabü '1-Meva1i ( Eşrafü '1-
mevali, A'yanü mevali; b k. İbn Asakir, XII, 

39; MizzUCV, 193;XXXIV, 275; İbn Dokmak, 

1, 51, 66; Makrlzl, el-ljıtat, ll, 163; İ bn Ha
cer, el-İşabe, I, 353; II, ı 45; V, 62, 1 06; VI, 
319, 391; Teh?ibü't-Teh?ib, 1, 26; Il, 201; 
nı. 265; V, 253, 294). Kindl'ye nisbet edilen 
Fei:a'ilü Mışri'l-mal)rCıse (Kah i re 1971, 
1997) adlı eser (Kalkaşendl, III, 341) İhşl
dller'den Kafür'un teşvikiyle oğlu ömer 

tarafından yazılmıştır (Ma krizi, el-ljıtat, ı , 

24). 
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KİNDi, Taceddin 

(bk. EBÜ'I-YÜMN ei-KİNDİ) . 

KİNDi, Ya'küb b. ishak 
( ~S.w:Jf Jb....! .;,.! y~ ) 

Ebu Yusuf Ya'kub b. İshak 
b. es-Sabbah et-Kindi 

(ö. 252/866 [?]) 

İlk İslam filozofu 
ve Meşşal okulunun kurucusu. 

_j 

_j 

Hayatı ve Şahsiyeti. Soylu bir ailenin 
çocuğu olarak Küfe'de doğdu. Kaynak
lar. soy kütüğüyle ilgili otuz iki şahsın is
mini zikrederek onun Güney Arabistan'ın 
en köklü kabilesi olan Kahtan soyun
dan geldiğini belirtir ( İbnü'n-Nedlm, s. 
315; Said ei-Endelüsl, s. 59-60) Kindl'nin 
ataları, İslam öncesi dönemde Güney 
Arabistan'ın Kinde bölgesinin yönetimini 
uzun süre ellerinde bulundurmuşlardı. . 
Beşinci göbekten dedesi olan Eş'as b. 
Kays, Kinde meliki iken 10 (631) yılında 
altmış kişilik bir heyetle Medine'ye gele
rek Hz. Peygamber'in huzurunda İslam'ı 
kabul etmiş ve onun ashabı arasına ka
tılmıştı (Taberl, Tari/] , lll, 339-340). An
cak oldukça geç dönem tarihçilerinden 

KiNDI, Ya'küb b. İshak 

sayılan Beyhaki ve Şehrezürl, Kindl'nin 
yahudi veya hıristiyan iken sonradan 
Müslümanlığı seçen bir aileden geldiğini 
söylüyorlarsa da ( Tetimme, s. 25; Tari
l]u'l-f:ıükema', s. 305) bu durum, yahudi 
ve hıristiyan kültüründe çokça kullanılan 
ve filozofun isim zincirinde yer alan Yü
suf, Ya'küb, İshak gibi isimlerden kay
naklanan bir yakıştırma olabileceği gibi 
Kindl çağdaşı ve bir hıristiyan olan Ab
dülmeslh b. İshak et-Kindi ile de karıştı
rılmış olabilir. Ayrıca bu yanlış bilginin fi
lozofu çekerneyen rakip veya hasımları 
tarafından uydurulduğu da düşünülebi
lir (Felsefi Risaleler; Önsöz, s. IX-X). 

Kindl ailesi. İslam öncesinde olduğu 
gibi İslami dönemde de hem Em evi hem 
Abbasl hilafetinde önemli devlet görev
lerinde bulunmuş, babası İshak b. Sab
bah, Halife Mehdi-Billah, Hadi-İlelhak 
ve Harünürreşld zamanlarında yıllarca 
Küfe valiliği yapmıştır (İbn EbO Usaybia, 
ll, 178-179). Küçükyaşta babasını kaybe
den Kindl'nin doğum tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir, ancak yapılan araştır
malarda bazı ipuçlarının değerlendiril
mesiyle yaklaşık bir tarih tesbitine çalı
şılmıştır. Mesela Mustafa Abdürrazık. fi
lozofun babasının Harünürreşld dönemi
nin sonlarina doğru BOB'de öldüğünü, o 
sırada Kindl'nin çocuk yaşta bulunduğu
nu dikkate alarak onun 185 (B01) yılında 
doğmuş olabileceğini söyler ( Feylesüfü 'i
'A rab ve'I-mu'allimü'ş-şani, s. 18) . Ço
cukluk ve ilk gençlik yılları Küfe ve Bas
ra'da geçen Kindl'nin eğitimi hakkın
da bilgi mevcut değilse de geleneğe gö
re temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim 
dersleri yanında dil ve edebiyat tahsili 
gördüğünde şüphe yoktur. Özellikle bu 
iki şehirde başlayıp kurumlaşan dil (na
hiv) okulları, onun dil ve edebiyat zevki
nin olgunlaşmasında önemli rol oynadı: 
Ketamın Mu'tezile elinde bağımsız bir 
ilim olarak şekillenmesi döneminde ya
şamış olan Kindl'nin Basra'da bulundu
ğu sırada bu mezhebin Basra kolundan 
büyük ölçüde yararlandığı ve diyalektik 
alanındaki ilk zihn'i disiplinini burada ka-

. zandığı düşünülmektedir. Daha sonra 
Bağdat'a giderek öğrenimini tamamladı 
ve ölünceye kadar burada yaşadı. Küçük 
yaşta yetim kaldığı halde soylu ve zengin 
bir aileden geldiği için hayatı refah için
de geçen Kindl'nin hem Basra'da hem 
Bağdat'ta emlaki bulunuyordu. Bağdat'
ta kimlerden tahsil gördüğü bilinmiyor
sa da kısa zamanda Halife Me'mOn'un 
takdirini kazanmış. sarayında düzenle
nen dini, ilmi, felsefi ve edebi toplantıla-
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