
KiRMANI, Semseddin 

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. 
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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). 
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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-


