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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-



yon. İzmir, Konya. Samsun, Giresun, Or
du, Kastamonu, Bolu, Antalya. Bursa ve 
Manisa illeriyle çevrelerinde kirve kelime
si kullanılmaz. Buralarda çocuğu sünnet 
olurken ya yakınları ya da en yürekli olan
lar tutar. Dini törenler yapılır ve hediye
ler verilir. Fakat kirvelik bir sosyal ve eko
nomik fonksiyona sahip değildir. 
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KisAi, Ali b. Hamza 
(._; ı...s:ıı Öj.c.> 0-1 ~) 

Ebü'l-Hasen All b. Hamza b. Abdiilah 
el-Kisa! el-Kfıfl 
(ö. 189/805) 

Yedi kıraat imarnından biri, 
nahiv alimi. 

_j 

1 20 (738) yılı civarında Bağdat'ın kuze
yinde Evana ile Hazlre arasında bulunan 
Bahamşa köyünde dünyaya geldi (Yaküt, 
Mu'cemü'l-büldan, I, 316; Zehebl, Ma'ri
{etü'l-l).urra', I, 296). KGfe'de doğduğu da 
ileri sürülmüştür (Enderabl, s. 120). Ebu 
Abdullah künyesiyle ve Beni Esed'in mev
Iası olduğu için Esedi nisbesiyle de anıl
mıştır. Kaynaklarda Kisai diye meşhur 
olmasının sebebi açıklanırken değişik 
rivayetler zikredilmiş olup bunların çoğu 
onun aba giymesiyle ilgilidir. 

Küçükyaşta KGfe'ye gitti. Enderabi'
nin kaydettiği bir rivayete göre tahsil ça-

ğının ilk yıllarında zamanını boşa geçir
diyse de daha sonra ilme yöneldi (a.g.e., 
s. ı 20). İbn Ebu Leyla ve Ebu Hayve Şü
reyh b. Yezid el-Hadrami'den kıraat ders
Ieri aldı; Hamza b. Habib ez-Zeyyat'tan 
dört hatim indirdi. Ca'fer b. Muhammed 
es-Sadık, A'meş ve Süleyman b. Erkarn'
dan hadis rivayet etti. İleri yaşlarında 
konuşması esnasında bir kelimeyi yanlış 
kullanması sebebiyle lah in yaptığının söy
lenınesi ve bu yüzden kı nanması üzerine 
Muaz b. Müslim el-Herra'dan nahiv öğ
rendi. Ardından Basra'ya giderek Halil b. 
Ahmed'in derslerine katıldı. Ebu Amr b. 
Ala, Yunus b. Habib ve lsa b. ömer el
Hemdani'den faydalandı. Nahiv ilmi için 
Halil b. Ahmed'in Hicaz, Necid ve Tihame 
kabilelerine gitmesini tavsiye etmesi üze
rine seyahate çıktı. Nahiv ilmini en fasih 
şekliyle bu yerlerdeki Arap kabilelerinden 
öğrenmeye çalıştı. Basra'ya döndüğünde 
Halil b. Ahmed ölmüş, yerini Yunus b. Ha
bib almıştı. Yunus'la aralarında geçen il
ml tartışmalar sonunda Yunus onun üs
tünlüğünü kabul ederek ders okutma 
görevini kendisine bıraktı. Kisai'den Ebu 
Ubeyd Kasım b. Sellam, Ebu ömer ed-DO
ri, Kuteybe b. Mihran, Ebü'I-Haris Leys b. 
Halid gibi alimler kıraat ilminde istifade 
etmiş; Yahya b. Ziyad el-Ferra, Ya'küb b. 
İbrahim ed-Devraki, Ahmed b. Hanbel, 
Muhammed b. Sa'dan ve diğerleri ken
disinden rivayette bulunmuştur. Ayrıca 
Ferra, Me'ô.ni'l-Kur'ô.n adlı eserinde Ki-

Kisai'nin 
kıraatini 

Hz. Peygamber' e 
ulastıran 

senedin 
sema s ı 

KiSAf. Ali b. Hamza 

sal'den aldığı rivayetlere bolca yer ver
miştir. 

Abbasl Ha lifesi Mehdi- Billah. KisiH'yi 
Bağdat'a davet ederek oğlu HarGnürre
şid'in eğitimiyle görevlendirdi. Ardından 
Harun da oğulları Emin ve Me'mGn'un 
eğitimini ona havale etti; kendisini hacca 
götürdü ve ondan yararlanmayı sürdür
dü. Hayatının sonuna kadar kıraat ve dil 
konusunda otorite kabul edilen Kisai, Ha
rünürreşld'le çıktığı Horasan seyahati sı
rasında Rey'e bağlı Renbeveyh (ErinbGye) 
köyünde 189' da (805) vefat etti. Bu tarih 
181 (797). 182,183, 185, 192, 193 (809) 
olarak da zikredilmiş, ancak Zehebl bun
ların hepsinin yanlış olduğunu söylemiş
tir (Ma'ri{etü 'l-l).urra', ı . 305). Ayrıca TGs'
ta öldüğü de kaydedilmiştir (İbn Hallikan. 
ll, 458) . 

İbn Mücahid'in belirttiğine göre .Kisal. 
kıraat ilmini esas itibariyle Hamza b. Ha
bib ez-Zeyyat'tan almış olmasına rağmen 
300 kadar yerde ona muhalefet etmiş, 
gerek onun kıraatinden gerekse diğer 
bazı imamların okuyuşundan tercihler ya
parak isnad gerçeğini de göz ardı etmek
sizin kendine has bir kıraat meydana ge
tirmiştir. Yaptığı tercihlerle gördüğü ka
bul üzerine kıraatte asrın imamı sayılmış
tır (Kitabü's-Seb'a, s. 78). Resm-i hat açı
sından Küfe mushafı kıraatinin temelini 
oluşturduğu halde tercihlerde bulunur
ken bu mushafın hattına muhalefet et
tiği de olmuştur (İbn Ebu DavGd, s. 48-

Hz. MUHAMMED 
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