
rafyacılarının adını Karmisin veya Kırma
sin gibi şekillerde verdikleri şehrin Sasa
niler döneminde kurulduğu kabul edilir; 
kurucusu, Hamdullah ei-Müstevfi'ye gö
re tahta çıkmadan önce Kirmanşah (Kir
man val isi) unvanını taşıyan IV. Behram 
(388-399; Nüzhetü'l-kulüb, s. ı08), Mak
disl'ye göre Kavaz (Kubad) b. F'irCız'dur 
( 488-5 3 ı ; A/:ısenü 't-tekasfm, s. 393) . Evliya 
Çelebi ise şehri Şah İsmail'in kurduğunu 
söyler ( Seyahatname, IV, 3 5 3). Ancak bu
nunla ilk defa onun tarafından tahkim 
edildiğini anlatmak istemiş olsa gerektir. 

Cerlr b. Abdullah ei-Becell tarafından 
21 (642) yılında barış yoluyla ele ge
çirilen Kirmanşah (BeL3züri, s. 432) Ci
bii! eyaJetine bağlandı ve eyaletin Ma
hulbasra adı verilen güney kısmının mer
kezi haline getirildi. Sırasıyla Emevller, 
Abbasller, Büveyhller, Hasaneveyhiler ve 
Annazller'in idaresinde kalan şehri 437'
de ( 1 045) Thğrul Bey'in gönderdiği İbra
him Yinal Annazi Ebü'ş-Şevk'ten alıp Sel
çuklu topraklarına kattı (Bündari, s. 6). 

Hikizmşahlar'a mensup olan Emir Maya
cık 594 ( 1198) yılında yağma amacıyla 
Kirmanşah'a kadar geldi ve bölgede pek 
çok zulüm ve haksızlıkyaptı (Ravendl. II, 
367). 

Osmanlı- İran savaşları sırasında birçok 
defa el değiştiren ve bu arada 1 039 ( 1630) 
yılında Hüsrev Paşa tarafından tuğla sur
larla tahkim edilen şehir en son Nadir Şah 
tarafından ele geçirildi (ı ı42/ı 729-30) ve 
1732, 1736 antlaşmaları ile iran'da kaldı. 
Nadir Şah'ın vali tayin ettiği Mirza Mu
hammed Taki Han daha sonra burada 
bağımsızlığını ilan ettiyse de Kerim Han 
Zend iki yıllık bir kuşatmanın ardından 
şehri tekrar devlet otoritesi altına aldı. 
Kirmanşah'ta zaman zaman Kaçar hane
danı şehzadeleri yöneticilik yaptılar. Bun
lar arasından özellikle 1806 -1821 yıllarına 
rastlayan FethAli Şah'ın oğlu Muhammed 
Ali Mirza 'nın döneminde şehrin önemi 
arttı. Bağdat aracılığıyla yürüttüğü in
giltere ile olan ticaretinin gelişmesi XIX. 
yüzyılda Kirmanşah'ı stratejik ve ekono
mikyönlerden ön plana çıkardı. Necef ve 
Kerbela'ya giden Şii hacıların buradan 
geçmesi de şehrin ekonomik gelişmesine 
katkıda bulundu. Kirmanşah son olarak 
1916 yılında Osmanlılar'ın eline geçtiyse 
de 1917 Martında tahliye edildi. 

19SO'Ii yıllardan itibaren Kirmanşah 
idari, ticari ve sınai bir merkez olarak 
(petrol rafinerisi, tarım ve gıda sanayii) 
hızla gelişti. XX. yüzyılın başında 60.000 
olan nüfusu 1966'da 187.930'a, 1976'da 

Kirmanşah'ın 

4 km. doğusundaki 

Tak-ı sustan 

harabelerinden 
bir görünüş 

.. ___ ( 
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290.600'e, 1986'da560.S14'e, 1996'da 
692.986'ya ve 2002 yılında 771.400'e çık
tı. islam devriminden sonra ismi bir ara 
Sahteran olarak değiştirilen şehre 1992'
de yeniden Kirmanşah adı verildi. Kir
manşah'ın adını taşıyan merkezi olduğu 
idari bölge (ostan) 23.662 km2 yüzölçü
mündedir ve burada 1.979. 700 nüfus ya
şamaktadır. Bu idari bölge şu sekiz şeh
ristandan meydana gelir: Kirmanşah, 
Kasrışirin, Pave, isıamabadıgarb. Gilanı
garb, Kengaver. Sungur ve Serpulizeheb. 
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KİRMAS Tl 
(ö. 900/1494) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Bursa sancağına bağlı Kirmasti (bugün
kü Mustafakemalpaşa) kazasından olup 
adı Yusuf, babasının adı Hüseyin'dir. Ho
cazade Muslihuddin Efendi'den ders aldı. 

KiRMASTI 

Arap dili ve edebiyatıyla şer'i ilimlerde 
yetkin bir alim oldu. Bazı medreselerde 
ve Sahn-ı Sernan'da müderrislik, Bursa 
ve istanbul'da kadılık yaptı. Taşköprizade 
onun kadılık göreviyle ilgili olarak övücü 
ifadeler kullanmakta, hakka bağlılığı ve 
cesareti sebebiyle ll. Bayezid'in takdirini 
kazandığını belirtmektedir. Yine Taşköp
rizade, Kirmasti'nin 900 (1494) yılı başın
da vefat ettiğini ve Fatih Camii yakınında 
kendi yaptırdığı mektebin yanına defne
dildiğini yazar. Katib Çelebi'nin bir yerde 
bu şekilde (Keşfü '?-?Unün, II, 202ı), bir
çokyerde ise 906 (1500) olarak (a.g.e., I, 
ı36, 343,476, 859, 869) verdiği tarihi İb
nü'l-imad yaklaşık 899, Sursalı Mehmed 
Tahir 920 (1514) şeklinde kaydeder. 

Eserleri. 1. et-Tebyin fi'l-me'fıni ve'l
beyfın. Belagatla ilgili ayrıntılı bir eser
dir (Süleymaniye Ktp., Ul.leli, nr. 2780; is
mihan Sultan, nr. 347). Z. el-Mu{ıtfır fi'l
me'fıni ve'l-beyfın. Muhtasar bir eser 
olup temel kuralları ihtiva etmekte, şeva
hid ve deliliere yer verilmemektedir (Sü
leymaniye Ktp. ,Ayasofya, nr. 44ı 5; Laleli, 
nr. 3048, 3755; Serez, nr. 3879; Esad Efen
di, nr. 3574). Kitap, et-Tebyin'den yapıl

mış seçmelerden meydana gelmiş olma
lıdır. Eserin mukaddimesindeki bir ifade 
Keşfü':v~unun'da (I, ı 36) ve bazı kütüp
hane kayıtlarında (Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 44ı 5; Serez, nr. 2364; Beyazıt 

Devlet Ktp. , Bayezid, nr. 5359, 5958) kitap 
adı olarak verilmiştir. 3. et-Tibyfın. et
Tebyin'in şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 2987 [müellif hattı[; La
leli, nr. 2857; TSMK, III. Ahmed, nr. ı 70 ı)_ 

4. el-Münte{ıab. et-Tibyfın'dan seçme
lerle kaleme alınan muhtasar bir çalışma
dır (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
2283; TSMK, lll. Ahmed, nr. ı 705) . S. Uşu
lü'l-ıştılfıl).fıti'l-beyfıniyye (Risale fi'l-K,a
va'idi'l-beyaniyye, SüleymaniyeKtp., La-
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Jel i, nr. 3753; Şehid Aii Paşa , nr. 2226; Bağ
dat] ı Vehbi Efendi, nr. 1794) 6.ljô.şiye
tü'l-Mutavvel. Hatib ei-Kazvini'nin bela
gatla ilgili Tel]]işü'l-MiftdJ:ı'ına Sa'ded
din et-Teftazani'nin yazdığı şerhin haşi 

yesidir (Süleymaniye Ktp., nr. 888; Şehid 
Ali Paşa , nr. 2193; ÇorluluAli Paşa, nr. 383). 
Müellif bu eserini daha sonra ihtisar et
mi ş (Pertev Paşa, m 529, vr. 30b-lOOh), 
ayrıca bazı konuları çıkararak tekrar 
kısaltmış (a.e., vr. ı 04•-141 h). Seyyid Şe
rif el-Cürcani'nin aynı esereyazdığı ha
şiyenin bazı güç yerlerini açıkladığı bir 
haşiye daha kaleme almıştır (a.e. , vr. ı •-

27b; ayrıca bk. Keşfü ';;-;;unD.n, 1, 476). 7. 
Zübdetü '1-vüşul ila 'ilmi'l-uşul. Fıkıh 

usulüne dair bir eserdir (TSMK, lll. Ah
med, nr. ı 270). 8. el-Veciz ii uşu1i'l-fı~h. 
Bir önceki eserin muhtasar şekli olup na
diren misal ve deliliere yer verilen kitap, 
Seyyid Abdüllatif Kessab (Kah i re 1984) ve 
Ahmed Hicazi es-Sekka (Kahire 1990) ta
rafından neşredilmiştir. 9. el-Medari
kü'l-aşliyye ile 'l-ma~iişıdi'l-fer'iyye . 

Fıkıh usulüne dair ana konuları kapsayan, 
ancak misal ve delilleri ihtiva etmeyen bir 
risaledir (Süleymaniye Ktp., Fatih. nr. 5374; 
Hasan Hüsnü Paşa. nr. 349). 10. Uşı1lü'1-

aJ:ıkô.m. Millet Kütüphanesi'ndeki (Fey
zullah Efendi, nr. 561) müellifhattı nüsha
nın kapağında bu isim yazılı olmak!? bir
likte silintilerin bulunduğu önsözde adı

nın ne olduğu anlaşılamamakta , ayrıca ' 
önsöz aynı konudaki diğer üç eserinkin
den farklılık göstermektedir. Kati b Çele
bi'nin andığı e1-Veciz'in (Keşfü ';;-;;unün, 

ll , 954) yine müellife ait mufassal şerhi bu 
eser olabileceği gibi Akşehir İlçe Halk Kü
tüphanesi'nde (nr. 169) Uşı11ü'1-Kirmas
ti adıyla kayıtlı eserin de bu kitap olması 

muhtemeldir. 11. Risô.1e ii 'a~ii'idi'1-fır
~ati'n-nô.ciye. Ketarn ilmi ve temel konu
larına dair bir mukaddimeyle başlayan 

eserde daha sonra Ehl-i sünnet'in akaidle 
ilgili görüşleriyle buna aykırı görüşler "me
sele" başlıkları altında kısaca ele alınmış
tır (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 226 ı. 
2306) . 1Z.ljô.şiye 'a1ô. Şeri:ıi'1-Mevô.~ıf. 
Adudüddin el-ki'nin ketama dair eserine 
Seyyid Şerif ei-Cürcani'nin yaptığı şerhin 
haşiyesidir (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, 
nr. ı ı 36). 13. Risô.1e fi'1-va~f. Yazma nüs
halarında Kitô.bü '1-Va~f ve AJ:ıkô.mü '1-
va~f gibi adlarla da anılan bir risaledir 
(Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 835; Serez, nr. 
981 ). 14. Risa1e fi'r-rehn (Süleymaniye 
Ktp., Düğümlü Baba, nr. 446; Fatih , nr. 
ı 657) . 1 S. Mu]]taşar ii 'ilmi'1-münô.?:ara 
(Süleymaniye Ktp., Servii i , nr. 281 ). 
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li! A HMET ÖZEL 

KİR VE 

Sünnet töreninin 
masraflarını karşılayan 

ve sünnetçi önünde çocuğu 
tutan kimse. 

_j 

Kirvelik, bir çocuğun sünnet düğünü

nün giderlerini başka bir aile büyüğünün 
üzerine almasıyla iki aile arasında kurulan 
itibari akrabalığa verilen addır. Kelime 
muhtemelen Farsça kanalıyla Türkçe'ye 
geçmiştir, halk ağzında kivre şeklinde de 
kullanılmaktadır. Kirvelik geniş anlamda 
Dağıstan'dan Adana'ya, Tebriz'den Si
vas'ın doğusuna. dar anlamda Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya kadar yayılmış en 
eski Türk geleneklerindendiL Anadolu'da 
kirvelik kurumuna daha çok Sivas-Adana 
hattının doğusundaki Türkmenler bölge
sinde rastlanmakta, hattın batısında Yö
rük olarak bilinen Türkmen toplulukları
nın yaşadığı yerlerde bunun hukuki ve 
sosyoekonomik anlamı bazan "sağdıç" ke
limesiyle karşılanmaktadır. Nitekim Edir
ne'de sağdıca kirve denilmektedir. Batı 
Ege'de Avşar ve Kaçar Yörükleri'nin ya
şadığı yerlerde ise kirve "sünnet babası" 
olarak anılır. Sünnet babası çocuğun de
desi, amcası , dayısı veya halk arasından 
bir kişi olabilir. Çocuğa çeşitli hediyeler 
veren ve saygı gören bu zatla kirvelikte 
olduğu gibi bir sıhri akrabalık kurulmaz. 
Kirveliğin yaygın olduğu bazı yerlerde ise 
kirvelik hısımlık olarak kabul edilir. Hatta 
çocuğun babasından ayrı tutulmadığı, 

kardeşten de yakın sayıldığı yöreler var
dır. Kirvenin eteğine sünnet kanı bulaş
tığından kan bağından ayrılmayacağına, 

kan kardeşliği gibi yorumlanması gerek
tiğineı de inanılır. 

Kirvenin başlıca görevi çocuğun kolla
rını elleriyle, bacaklarını da kendi bacak
larıyla sıkıca tutarak sünnetçinin işini 
kolaylaştırmaktır. Kirveliğin yaygın ol-

duğu kesimlerde sünnet düğününün 
masraflarını karşılamak, ailenin bütün 
fertleri ne, davetlilere armağanlar ver
mek başta gelir. AYrıca bu görevlere aile
si okutamadığında çocuğa yardım et
mek, eğitim giderlerini üstlenmek, ona 
yol göstermek de eklenebilir. Kirve, ço
cuğun iş ve meslek sahibi olmasında 
ve diğer ilişkilerinde onu gözetir ve ko
rur. Kirvelik teklifinin kimin tarafından 
yapılacağı bölgelere göre değişir. Bazan 
bu teklifi çocuğun babası, bazan da çocu
ğun sünnetini yüklenecek kişi yapar. İki 
aile arasında kararlaştırılan kirvetikten 
caymak bağışlanmaz bir davranış olarak 
kabul edilir. 

Genellikle aynı sosyoekonomik seviye
deki insanlar arasında kirvelik kurulur; 
halk içinde bu husus, "Deve dengine kalır, 
kirvelik denkten olur" şeklinde açıklanır. 
Yoksul çocuk babaları varlıklı ailelere kir
velik öneremez, onların çağrılarını bekler. 
Bazı yerlerde birbirlerine kirve olan aile 
fertlerinin birbirleriyle evlenmesi yasak
tır. Ancak ailelerin hangi fertlerinin bir
birleriyle evlenemeyeceklerini belirleyen 
kurallar yörelere göre değişir. 

K.irvenin ağzı aranıp olumlu sonuç alın
dıktan sonra kirve olacak aile ziyaret edi
lir. Ziyarete ev halkı için alınmış armağan

larta gidilir. Kirve ise çocuğun elbisesini 
aile fertlerinin armağanlarını sünnetten 
önce gönderir. Çoğu defa çocuğu hama
ma götürür, sünnet günü de at veya ara
ba ile gezdirir. Sünnetten birkaç gün son
ra çocuk tarafı kirveyi ziyaret eder, arma
ğanlar götürür. Birçok yerde ise çocuğun 
babası sünnet masraflarını kirve ile pay
laşır. Çocuğun aile fertlerine de giyim eş
yası almak kirvenin görevidir. Ayrıca tö
renden bir hafta önce yağ, pirinç, şeker 
gibi gıda maddelerini sünnet evine gön
dermekle yükümlüdür. Çocuğun babası 
sünnetten sonra kirveye bu masrafların
dan daha değerli bir armağan vermek zo
rundadır. Eğer aksi bir durum olursa ço
cuğun babası halk arasında onur ve itiba
rını yitirir. 

Bazan kan davası güden iki aile ya da 
aşiret arasında kirvelik kurularak kanlar 
bağışlanır, aileler barışır. Çocuklarını bir
biriyle evlendiren aileler nasıl bununla 
aralarında bir yakınlık kurariarsa bir ço
cuğun sünnet töreninin üsttenilmesiyle 
birbirine bağlanan aileler de aynı şekilde 
bir yakınlık tesis ederler. 

Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anado
lu bölgeleri kirveliğin yaygın biçimde be
nimsenmiş olduğu yerlerdir. Denizli, Af-


