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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. 
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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-



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 

.. ___ ( 
-"' 

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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