
L 

KiRMANi, Rükneddin 
( .dl<ı yOl ~~' ,J)) 

Ebü'l-Fazl Rüknüddin Abdurrahman 
b. Muhammed b. Emirveyh el-Kirmani 

(ö. 543/1 149) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Şewal457'de (Eylül 1065) Kirman'da 
doğdu. Burada babasından, daha sonra 
yerleştiği Merv'de ise Muhammed b. Hü
seyin el-Ersabend'i ve Ubeydullah b. Mu
hammed b. Erdeş'ir el-Hişam'i'den hadis 
dinledi. Horasan bölgesinde Hanefi alim
lerinin imamı durumunda olan Kirman'i'
den ders alanlar arasında el-Ensab mü
ellifi Abdülker'im b. Muhammed es-Sem
'an'i, Taceddin AbdülgafGr b . Lokman el
Kerder'i, Muhammed b. Yusuf es-Semer
kand'i. Muhammed b. Abdürreş'id el-Kir
man!, ömer b. Abdülker'im el-Verseki bu
lunmaktadır. Eserleri Horasan ve Irak 
bölgesinde yayılmış olan Kirman'i 20 Zil
kade 543 (1 Nisan 1149) tarihinde Merv'
de vefat etti. 

Eserleri. 1. et-Tecrid (et-Tecrfdü'r-Rük
nf). Fıkha dair olan eser (Murad Molla 
Ktp., nr. 1084) müellifin öğrencisi Taeed
din el-Kerder'i tarafından el-Müiid ve'l
mezid adıyla şerhedilmiştir (Beyazıt Dev
let Ktp., Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, nr. 

181). 2. el-lzaf:ı. Kureş'i, İbn Kutluboğa 
ve daha sonra gelen Hanefi tabakat mü
ellifleri, Kirman'i'nin et-Tecrid'e e1-izaJ:ı 
adıyla bir şerh yazdığım belirtiyarıarsa 
da Carullah Efendi bölümünde kayıtlı 
nüshanın üstüne Veliyyüddin Carullah 
tarafından düşülen notta bu eserin et
Tecrid'in değil Mu]]taşarü'1-Ker]]i'nin 

şerhi olduğu, el-!zaJ:ı ve ardından ya
zılan et-Tecrid'in önsözlerinin de bunu 
gösterdiği belirtilmiş, dolayısıyla Kure
şi ile İbn Kutluboğa'nın verdiği bilginin 
yanlış olduğuna dikkat çekilmiştir (Sü
leymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 586, 
Esad Efendi, nr. 964; Beyazıt Devlet Ktp. , 
Veliyyüddin Efendi, nr. 1230; Köprülü 
Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 540; ayrıca 
bk. Keşfü'?-?Unün, ll , 1635, dipnot 2). 3. 

Şerf:ıu '1-Cami'i '1-kebir. Muhammed 
b. Hasan eş-Şeyban'i'ye ait eserin şer
hidir. Yazma nüshalarında Nüketü'1-
Cami'i'1-kebir, İşaratü '1-Cami'i'1-ke
bir ve e1-İşarat ila nüketi'l-Cami'i'1-

kebir adlarıyla da anılmaktadır (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 1554, Laleli , nr. 804; 
iü Ktp., AY, nr. 3275; ayrıca bk. Brockel
mann, GAL Suppl., ı, 289). 4. Fetava (Fe
tava Ebi'l-Fatl) (Süleymaniye Ktp., Yeni
cami, nr. 626). Kirman'i'nin fetvalarını ayrı-

ca. Rükneddin Muhammed b. Abdürreş'id 
el-Kirman'i diğer alimierin fetvaları ile bir
likte Cevahirü'1-tetava adlı eserde bir 
araya getirmiş. bu eserin birçok nüshası 
günümüze ulaşmıştır (Süleymaniye Ktp., 
Bağdat! ı Vehbi Efendi, nr. 586; Carullah 
Efendi, nr. 921; Çorlu! u Ali Paşa, nr. 266; 
HekimoğluAli Paşa, nr. 401 ). Katib Çelebi, 
Kirman'i'nin Kitabü'1-lfayz adlı bir ese
rinden daha bahsetmektedir (b k. Keşfü '?

?Unun, Il, 1414). 
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ı KiRMANi, Şemseddin ı 

( .dl<ı.fJI ~~~ ~) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Yusuf b. Ali el-Kirmani 

(ö. 786/1384) 

L 
Buhari şarihi, muhaddis ve fakih. 

_j 

16 Cemaziyelahir 717'de (26 Ağustos 
1317) Kirman'da doğdu . İlk eğitimini ba
basından aldı. Asıl hacası Adudüddin el
ki' dir. Onun yanında bulunduğu on iki yıl 
boyunca kendisinden özellikle dil ve ede
biyat konusunda istifade etti, bu sebep
le çalışmalarının önemli bir kısmını onun 
eserleri üzerine yaptı. Kirman'i daha son
ra tahsil için Mısır, Şam, Kudüs, Ham. 
Mekke, Medine ve Irak bölgelerini dolaş
tı ; ardından Bağdat'a yerleşetek otuz yı l 

dan fazla bir süre öğretimle meşgul oldu. 
Dolaştığı bölgelerdeki alimlerden Buha
r'i'nin e1-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini dinledi. Bun
lardan, kendisini Buhar'i'nin icazet halka
sına bağlayan ve eserin büyük kısmını se
ma, geri kalan kısmını da kıraat (arz) yo
luyla aldığı Camiu'l-Ezher muhaddisi Na
sırüddin Muhammed b. Ebü'l-Kasım el
Farüki. Mescid-i Nebev'i muhaddisi Ebü'l
Hasan Ali b. Ebu Yusuf ez-Zerend'i ve Ha
rem-i şerif muhaddisi Cemaleddin Mu
hammed b. Şehabeddin el-Ensar'i el-Mek
ki en başta gelenlerdir. 

Evinin damından düşmesi sonucu aya
ğı sakat kalan Kirman'i birçok defa hacca 

KiRMANT. Semseddin 

gitmiş, son haccından dönerken 16 Mu
harrem 786'da(10 Mart 1384) Ravdu Mü
henna'da (Mihna) vefat etmiştir. Cenazesi 
Bağdat'a getirilerek Ebu İshak eş-Şira
z'i'nin kabri yanında kendisinin hazırladığı 
mezara defnedilmiş, daha sonra kabrin 
üzerine ku b be yapılmıştır. Nasırüddin el
lraki, Kirman'i ile Hicaz'da buluştuğunu, 
onun faziletli bir kimse olduğunu belirtir. 
Süyüt'i ise Kirman'i'yi hadis, fıkıh, tefsir, 
mean'i ve Arap dili alanlarında allame ola
rak nitelendirir. Mal ve mevkiye önem 
vermeyen, kimsesizlere, yoksullara ve 
ilim ehline yardım eden Kirman'i'ye za
man zaman devlet adamlarının istişare 
için başvurduğu kaydedilmektedir. Oğlu 
Takıyyüddin Yahya da babasının ve İbnü'l
Mülakkın'ın ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]]ari şerhlerini bir 
araya getiren bir alimdir (Keşfü'?-?Unün, 

1, 546-547). 

Eserleri. 1. el-Kevakibü'd-derari ii 
şerf:ıi ŞaJ:ıiJ:ıi'1-Bu}]dri. Kirman'i'nin, e1-
Cami'u'ş-şaf:ıif:ı üzerine yazılan şerhle
rin yetersiz olduğunu düşünerek kaleme 
aldığı bu eseri İbn Hacer bazı hataları bu
lunduğunu söyleyerek tenkit etmişse de 
( ed-Dürerü '1-kamine, IV, 3 I I) Fetf:ıu '1-bfı

ri'de yer yer ona atıfta bulunmuştur (me
sela bk. VI, 447-448;X, 450; Xl , I23, 284; 
XII, I04; Xlll, 344, 541) . e1-Kevakibü'd
derari'nin bir bölümü ilk defa Kahire'de 
neşredilmiş (I 350). daha sonra eserin ta- . 
mamının çeşitli baskıları yapılmıştır (I
XXV [I2 mücelled], Kah i re I356/1937, 
I358/I939; Beyrut I401/I98I; ayrıca bk.el
cAMiU's-SAHIH [Buhari]) . 2. en-Nü]füd 
ve'r-rudud ti '1- uşu1. İbnü'l - Hacib'in 
Mu]]taşarü's-sul ve'1-eme1 ii 'i1meyi'1-
uşu1 ve'1-cede1 adlı eserinin şerhidir. 
Bazı kaynaklarda müellife nisbet edilen 
ve en-Nü]füd kaleme alınırken faydalanı
lan yedi meşhur şerhe işaret etmek üze
re es-Seb 'atü 's-seyyare diye anılan eser 
de muhtemelen bu çalışmadır. en-Nü
]füd ve'r-rudud'un başlangıcından fıkıh 
konularının sonuna kadar olan kısmın ı 

Muhammed BeşirAdem yüksek lisans te
zi olaraktahkiketmiştir (1416/1995, el
Camiatü'l-islamiyye kısmü usuli'l-fıkh 
[Medine]). 3.lfaşiye 'ald Envari't-tenzil 
ve esrari't-te,vil (Htışiye 'ale'l-Kaçlf Bey
zavl). Yusuf süresine kadar olduğu kay
dedilen eserin (Hediyyetü'l-'ari{in, ll. I 72) 
bir nüshası Ragıb Paşa Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (nr. I 51, 90 varak). 4. Şer
J:ıu A]]1a]f-i 'Açludiyye (Kayseri Ra ş id 
Efendi Ktp.,nr. I I I 5, vr. l"-18a). S. et-Taf:ı
]fi]f ii şerJ:ıi'1-Feva,idi'1-Gıyaşiyye. Sek
kak'i'nin Miitaf:ıu '1- 'uJUm'undan ki' nin 
e1-Feva,idü'1-Gıyaşiyye adıyla ihtisar 
ettiği mean'i, bed'i' ve beyana dair eserin 
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