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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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Sem'ani. el-Ensab, X, 40 ı; a.mlf .. et-Taf:ıblr 
fi'l-mu'cemi'l·keblr(nşr. Münire Niki Salim), 
Bağdad 1395/1975, 1, 405-406; Zehebi, A'la
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teracim fi men şanne{e mine'l-Hane{iyye (nşr. 
İbrahim Salih), Beyrut 1412/1992, s. 122; Sü
yCıti, Tabakatü'l-mü{essirin (nşr. Ali Muham
med ömer). Kahire 1396/1976, s. 64; DavCıdi, 
Tabakatü'l-mü{essirfn (Lecne). 1, 287-288; Te
mimi. et-Tabal):atü 's-seniyye, IV, 302-303; Keş
fü'?-?Unün,l,211,345;11, 1220,1414, 1635; 
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641. Iii KAMiL YAŞAROGLU 

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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şerh i dir ( Keş{ü ';ç:-;ç:unün, ll, 1299). 6. Şer
hu'l-Meva~ıf. Adudüddin ei-İci'nin kla
sik kelam ilmine dair el-Mevakıf'ının 
şerhidir (a.g.e., ll, 1891 ). Kirmani'nin bun
lardan başka Risale ii mes'eleti'l-kül).l, 
Ünmu~ecü'l-Keşşat, Zeylü Mesaliki'l
ebşar, Zama'irü '1-Kur'an, Şerl).u Kita
bi'l-Cevahir adlı eserlerinin bulunduğu 
kaynaklarda zikredilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Şemseddin ei-Kirmani. el-Kevakibü 'd-derarf 

fi şer!). i Şal).11).i'l-Bui].arf, Beyrut 1401/1981, 1, 
1-6; Ebü'I-Mehasin ei-Hüseyni, Z,eylü Te~kire
ti'l-l).ufftı? (nşr. Hüsilmeddin el-Kudsi). Beyrut, 
ts. (Dilrü'l-kütübi' l-ilmiyye). l, 168; Filsi, Z,eylü't
Ta~yidfi ruvati's-sünen ve'l-mesanid(nşr. Ke
mill Yusuf el-Hut), Beyrut 1410/1990, 1, 209; 
ibn Hacer. ed-Dürerü 'l-kamine, IV, 310-311; 
a.mlf .• Fet!). u '1-barf(Hatib). VI, 447 -448; X, 450; 
Xl, 123, 284; XII, 1 04; XIII, 344, 541; Süyuti, 
Bugyetü'l-vu'at, 1, 279-280; Taşköprizilde, Mi{
tal).u's-sa'ade, ı, 212, 213; Keş{ü'?·?unün, ı, 

546-547; ll, 1299, 1891; ibnü'I-imad. $e~erat, 
VI, 294;Sıddik Hasan Han, Ebcedü'l-'ulüm, Bey
rut, ts. (Dilrü 'l-kütübi ' l-ilmiyye), ll, 330; III, 59-
60; Hediyyetü'l-'arifln, ll, 172; Kays Al-i Kays. 
el-iraniyyün, 11/2, s. 600-603; Ebü Ubeyde Meş
hur b. Hasan b. Selmiln-Ebu Huzeyfe Raid b. 
Sabri. Mu'cemü'l-muşanne{ati'l-varide fl Fetl).i'l
bar1, Riyad 1412/1991, s. 244-245; Cezzilr, Me
dal].ilü'l-mü'ellifln, s. 1354; Brockelmann. GAL, 
III , 168; Tahsin Görgün. "Adudüddin e l-İd" , 
DİA, XXI, 412-414. ljiJ 

1!'!.1 İSMAİL HAKKI ÜNAL 
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KiRMANi, Tacülkurra 
(~lıı_,Qf ,fjalf~ü) 

Ebü'l-Kasım Tacülkurra Burhanüddin 
Mahmud b. Hamza b. Nasr ei-Kirmani 

(ö. 500/1106'dan sonra) 

Tefsir, nahiv ve kıraat alimi. 
_j 

Kirman'da doğdu ve öğrenimini bura
da yaptı. Hocaları EbG Sehl Muhammed 
b. Abdurrahman en-NisabGrl ile Şeyhülis
lam Kadi Cemaleddin Ebü'J-MeiUI'dir (Lü
bfibü't-te{asfr, ı. vr. Jb. 6oa-b). Yaküt onun 
Kirman dışına çıkmadığını söylemiş (Mu'
cemü '1-üdebfi', XIX. 125) ve bu tesbit da
ha sonraki kaynaklarda aynen tekrarlan
mışsa da ilmi derinliği eserlerinde açık
ça görülen ve "Tacülkurra" olarak nite
lendirilen bir alimin o günkü Kirman'ın 
mütevazi ilim ortamında yetişemeye
ceği düşünülerek Faris, Horasan, Irak 
gibi ülkelere seyahatler yapmış olacağı

na işaret edilmiştir (el-Burhan tr teucfhi 
müteşabihi'l-Kur'an (n şr. Ahmed izzed
dinl. neşredenin girişi. s. 30). Kirmani, 
ilmi incelemeleri ve telif çalışmaları 
yanında kıraat okutarak öğrenci yetiş
tirmiş, kıraat alimi Nasr b. Ali b. EbG 
Meryem onun talebesi olmuştur. Batıni 
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fikirler le de mücadele eden Ki rm ani, Ba
tıniyye mezhebini benimsediği, günlerini 
işretle geçirdiği, din büyükleriyle ilim 
adamlarını öldürttüğü için halkın nefre
tini kazanan Kirman Meliki Tranşah'ın 
tahttan indirilip öldürülmesine fetva ve
renlerin öncülerindendir. İtikadda Matü
ridi mezhebinin görüşlerini benimseyen 
Kirmanl, Keşfü'z;-z;unun'da (I, 24 ı) Şafii 

olarak nitelendirilmişse de tefsirinde da
yandığı ve benimsediği görüşlere bakıldı
ğında fıkıhta Hanefi olduğu anlaşılmak
tadır (Keskin. s. 30-3 I) . 

Eserleri. 1. Lübabü't-tefasir. Rivayet 
ve dirayet tefsiri olan eserde dil açısından 
yapılan açıklamalarla kıraat konuları üze
rinde de durulmuş. Ebü'J-Hasan Ali b. Tsa 
er-Rummanl ile E bO Müslim Muhammed 
b. Bahr el-isfahanl önde gelen kaynakları 
arasında yer almıştır. Kitapta Şal).il).-i Bu
l]. ari ve Şal).il).-i Müslim dışında hadis 
kaynağı kullanılmamış, Kur'an'daki bazı 
Jafız ve ayetlerin tekrarlanmasındaki hik
metler anlatılmış, bu arada az da olsa is
ram haberler zikredilmiştir (yazma nüsha
ları için bk. Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
417-4 I 8. Se rez. nr. 246, Mesih Paşa. nr. 8; 
Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, 
nr. 249; Hacı Selim Ağa Ktp., NurhanG 
Sultan, nr. 28-29; Kitabhane-i Umumi Haz
ret-i Ayetullahi'l-uzma Necefl Mar' aşi, nr. 
I 332; British Museum, nr. I 00; el-Metha
fü'I-Asyevl Ktp., Sa int Petersburg, nr. Af. 
33 19. 91 O). Hasan Keskin eser üzerinde 
bir doktora çalışması yapmıştır (bk. bibl). 
z. Gara'ibü't-tefsir ve 'aca'ibü't-te'vil 
('Aca'ibü'l-Kur'an, 'Aca'ibü 't-te'ufl, 'Aca'i
bü 't-te{sfr ve gara'ibü 't-te'ufl, el-'Aca'ib 
ue'l-gara'ib). Ayetlerin tefsiriyle ilgili ola
rak aklın hoş görmediği, nakledilmesi 
doğru olmayan batı! görüşlerden sakın
dırmak maksadıyla telif edilmiş. bütün 
ayetler değil gerekli görülenler açıklan
mıştır. Bilgi vermek amacıyla da olsa nak
ledilen bazı asılsız rivayetlerden dolayı 
müellifin tenkit edilmesine sebep olan 
eserin (SüyGtl. el-İtkan, N, 202; Keşfü ';ç:-;ç:u
nün, I. 432) bazı nüshaları 1bpkapı Sarayı 

Müzesi (III. Ahmed. nr. 10611-III; Medine, 
nr. I 35). Nuruosmaniye (nr. 583) ve Süley
maniye (Yenicami, nr. 60; Darnacl ibrahim 
Paşa, nr. I 52) kütüphanelerinde bulun
maktadır. 3. el-Burhan ii tevcihi müte
şabihi'l-Kur'an (Burhanü 'I-f:( ur' an, el
Burhan fi me' ani müteşabihi 'l-J:(ur'an, 

Burhanü 'l-K ur' an fima fihi mine' 1-/:ı ücee
ti ve' i-burhan, el-Burhan tr müteşabihi'l
Kur'an). Tekrar edilen ayetler konusunun 
ele alındığı eserde tekrarın sebep ve hik
metleri üzerinde durulmuştur. Kitap Ab-

dülkadir Ahmed Ata tarafından tahkik 
edilerek önce Esrarü't-tekrar fi'l-Kur'an 
adıyla (Kahire 1978). daha sonra el-Bur
han ii tevcihi müteşabihi'l-Kur'an şek
linde orüinal ismiyle ( Beyrut ı 986) neşre

dilmiş, eseri ayrıca Ahmed izzeddin Ab
dullah Halefullah tahkik ederek yayımla
mıştır (MansOre 14 ı I/1991 ). Nasır b. Sü
leyman el-Ömer eser üzerinde yüksek li
sans çalışması yapmıştır (ı 980, Camiatü'l
imam Muhammed b. Suud. usGlü'd-dln). 
4. el-Hidaye ii şerl).i Gö.yeti İbn Mih
ran. EbG Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Mih
ran en-NisabGrl'nin el-Gaye fi'l-~ıra'a
ti'l-'aşr adlı eserinin şerhi olup bir nüs
hası Tahran'da Ali Asgar-ı Hikmet Kütüp
hanesi'ndedir (Sezgin. I. 46-47). 

Kirmanl'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: ljattu'l-meşa 

l).if, Lübdbü 't-te'vil, el-Müsteşhed bi'l
ayat, et-Teysir fi't-tefsir, el-icaz fi'n
nal).v (EbO Ali Hasan b. Ahmed el-Fari
sl'nin el-İZa/:ı {i'n-na/:ıv adlı eserinin muh
tasarı). el-İfade fi'n-nal).v, en-Niz;amiy
yü fi'n-nal).v (Ebü'I-Feth Osman b. Cin
ni'nin el-Lüm'a fi 'n-naf:ıu adlı eserinin 
muhtasarı). Şerl).u'l-Lüm'a (Ebü'l-Feth 
Osman b. Cinnl'nin el-Lüm'a {i'n-naf:ıu adlı 
eserinin şerhi). 
BİBLİYOGRAFYA : 

Tilcü lkurra el-Kirmani, Lübabü't-te{asfr, Hacı 
Selim Ağa Ktp ., Nurbanü Sultan, nr. 28-29, 1, 
vr. Jb , 6o•·b; ll, vr. 323; a.mlf .. el-Burhan fl tevcf
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Atil), Beyrut 1986, neşredenin girişi, s. 11-16; 
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97; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', XIX, 125, 224; 
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yuti, Bugyetü'l-vu'at, ll, 277-278, 314; a.mlf .. 
el-it~an (Ebü'l-Fazl). IV, 202; Dilviidi, Taba~a
tü'l-müfessir1n, ll, 312-313, 345; Hasan b. Şi
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s1r Adlı Te{siri (doktora tezi, 1993), MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, s. 28, 30-31 . 
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Iii HASAN KESKİN 

KİRMANŞAH 
( ot.;.;lıı..{ ) 

İran'da bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu 

idari bölge. 
_j 

Kirmanşah (günümüz Farsça'sında Ker
manşah) Zağros sıradağlarının kuzeyba
tısında deniz seviyesinden 1320 m. yük
seklikte kurulmuştur. Ortaçağ Arap coğ-


