
KiRDAR 

akar başkası tarafından resmi izinle işle
nirse öncekinin o yerdeki intifa hakkı dü
şer. Bununla birlikte kirdar sahibinin el 
çektiği arazi bir başkasına kiraya verilse 
bile birincinin karar hakkı bakidir. Hadim 
akarın çıplak ecr-i misli ile üzerindeki bina 
ve ağaçlarla birlikte rayiç kira bedeli ara
sındaki fark kirdar sahibine aittir. 
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li] CENGiZ KALLEK 

KİRMAN 
(..;ıloÇ) 

İran'da bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu 

idari bölge. 
_j 

İran'ın ortasındaki DeştilOt çölünün gü
neybatısını kuşatan dağlık kesimde, m. 
240 yılına doğru Sasanl imparatoru I. Er
deşlr'in emriyle ileri bir savunma merkezi 
olarak kurulmuştur. Kirman (günümüz 
Farsça'sında Kerman) ismi Strabon'da Ka
ramania ve Batlamyus'ta Karmana şek
linde geçen eski bir merkezin adından 
alınmıştır (Ef2(Fr.J. V, 149). 

Kirman ve çevresinin fethine Hz. 
Ömer'in hilafeti sırasında 17 (638) yılın
da başlanmışsa da zaman zaman çeşitli 
isyan ve karışıklıklara sahne olan bölgede 
kesin İslam hakimiyeti 1 02 (720) yılında 
Emevl Halifesi Ömer b. Abdülazlz zama
nında kurulabilmiştir. Zerdüştlliğin etki
si ise Ömer b. Abdülazlz'in valisi Gazban 
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b. Kab'sirl eş-Şeybanl'nin buradaki tapı
nakları ortadan kaldırmasına rağmen IX. 
yüzyıla kadar devam etmiştir. Ancak bu 
etkinin tamamen yok olmadığı. bugün 
dahi karma toplumlu bir MecOsl mahal
lesinin şehrin kuzeydoğusunda varlığını 
sürdürmesinden anlaşılmaktadır. Abba
sller'in ilk döneminde pek ön plana çık- . 

mayan Kirman'da Saffarller'den Ya'küb 
b. Leys ile kardeşi Amr b. Leys'in valilik
lerinden sonra karışıklıklar meydana gel
di (289/902) 31 S'te (927) Samanller'in ta
bii EbO Ali Muhammed b. İlyas bölgeye 
hakim oldu ve idare merkezini Sircan'dan 
Kirman'a taşıyınca şehrin önemi arttı. 
Onun bu nakildeki esas amaçlarından biri 
de İran Büveyhlleri'nin tehdidinden uzak 
kalmaktı; ancak şehir 357 (968) yılında 
Büveyhller'in eline geçti. Makdisl bu dö
nemdeki Kirman'ı küçük. fakat üç hisarla 
korunmuş müstahkem bir şehir olarak 
tasvir eder. Bu hisariarın ikisi Kal'a-i Er
deşlr ve Kal'a-i Duhter tepelerinde, üçün
cüsü ulucaminin yakınında bulunmaktay
dı. Kirman. Gazneli I. Mesud tarafından 
423'te (1 032) zaptedildi ve bir süre Gaz
neliler'in hakimiyetinde kaldı. 

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
nun ardından toplanan kurultayda eski 
Türk hakimiyet anlayışına uygun olarak 
o zamana kadar ele geçirilen topraklarla 
ileride ele geçirilmesi planlanan toprak
lar hanedan mensupları arasında bölüş
türülmüştü. Bu bölüştürme sırasında 
Kirman bölgesi Çağrı Bey'in oğlu Ka
vurd'a verildi. Buraya yönelik ilk akınlarını 
434 (1042-43) yılında başlatan Kavurd, 
daha sonra o sıralarda Büveyhller'in ha
kimiyeti altında bulunan Kuzey Kirman'ı 
(Serctslr) fethederek Kirman Selçuklu Dev
Ieti'ni kurdu (440/1048). Bu devlet zama
nında Kirman en parlak dönemlerinden 
birini yaşadı. 583'te (1187) Kirman Sel
çuklu Devleti'ne son veren Oğuz Beyi Me
lik Dinar bölgeyi ele geçirdi; ardından Ka
rahıtay asıllı Barak Hacib 619'da (1222) 

Kirman'dan 
bir görünüş 

buraya hakim oldu ve Kutluğhanlılar adıy
la bilinen hanedam kurdu. Kutluğhanlı
Iar'ın Kirman hakimiyeti İlhan lı tabiiyetin
de 706 ( 1306-1307) yılına kadar sürdü. 
1282'de bölgeden geçen Marea Polo bu
ranın önemli bir silah üretim merkezi ol
duğunu ve Kutluğ Terken Hatun döne
minde ( 1257-1283) çok müreffeh bir ha
yat yaşadığını yazar. Kirman 7 41'de 
(1340-41) Muzafferller hanedanının ku
rucusu Muzafferüddin tarafından ele ge
çirildi. Timur'un XIV. yüzyılın sonundaki 
seferleri ve XV. yüzyılın büyük bir bölü
münde devam eden kargaşalıklar sırasın
da şehir ve çevresi büyük ölçüde zarar 
gördü. Kirman daha sonra Karakoyunlu
Iar'ın, arkasından da Akkoyunlular'ın ha
kimiyetine girdi. 908' de ( 1 502-1503) Şah 
İsmail'in zaptıyla başlayan Safeviler dö
nemi Kirman'a eski refah günlerini geri 
getirdi. Şehir, XVII. yüzyılda İran'ı Hindis
tan'abağlayan ana kervan yolu ile Hür
müz Bağazı'nda yeni kurulmuş olan Ben
derabbas'ı Horasan'a bağlayan işlek yol 
üzerinde yer aldığından ticaret bakımın
dan çok gelişti. Hollanda ve İngiliz Doğu 
Hindistan şirketleri burada birer acenta 
açarak ham yün yanında bütün İran'da 
aranan ünlü Kirman şaliarının ihracına 
başladı. 

XVIII. yüzyıl Kirman tarihinin en karan
lık dönemidir. Şehir 1132'de (1720) ve 
tekrar 1134'te (1722) Afganlar tarafın
dan alındı. Şah II. Tahmasb, beş yıl sonra 
Afganlar'ı ülkeden atan başkumandan 
Nadir Han'ı bu başarısından ötürü müka
fatlandırmak amacıyla Hor asan, Kirman, 
Sistan ve M azenderan valiliğine tayin etti. 
1149'da (1736) tahtı ele geçirerek Afşar 
hanedanını kuran Nadir Şah 'ın askeri har
camalarını karşılamak için aşırı vergi ta
lepleriyle şehir adeta tükendi ve yedi yıl 
süren bir kıtlık yaşadı. Ardından Zend 
prenslerinin sonuncusu olan Lutfi Ali Han 
Kirman'a sığındığında A'ğa Muhammed 
Şah şehri kuşatmayla ele geçirdi ( 1208/ 



ı 794) ve aylarca yağmalattı. XIX. yüzyılın 
ilk yarısında kraliyet ailesine mensup va- · 
Iiierin katı sömürü ve baskısı devam etti. 
ikinci yarıda ise Muhammed ismail Han 
Vekllü'l-mülk ve Murtaza Kulı Han gibi 
muktedir ~alilerin çabalarıyla iran-Hin
distan arasındaki ticaretin yeniden can
lanması sonucu durum iyiye gitti. ingiliz, 
Hintli ve yerli tüccarlar şal ve kitre ihra
catını geliştirdiler. 1870'ten itibaren Kir
man'da halı dokumacılığı Tebriz pazarın
daki Türk tacirlerinin etkisiyle hızlı bir ge
lişme gösterdi; buna karşılık şal sanayii 
Keşmir'in rekabeti karşısında sarsılarak 
kaybolmaya yüz tuttu. Kirman'daki eko
nomik güçlen me entelektüel gelişmeyi de 
beraberinde getirmiş ve birçok Kirmanlı 
XIX. yüzyıl sonundaki reform hareketle
rinde yer almıştır. Bunlardan Mirza Ağa 
Han Berdsiri Kirmani, istanbul'a yerleşe
rek Aklar isimli Farsça bir gazete çıkar
maya başlamıştır. 

Bugün 419.200 (2002) nüfuslu orta bü
yüklükte bir halı üretim ve ticaret mer
kezi olan Kirman kısmen tarihi dokusu
nu koruyabilmiş durumdadır. Şehrin eski 
kesimini çeviren surlar harabe görünü
mündedir. Sur içinde Cuma Camii, Bazar-ı 
Vekll ve iç kale eksenine paralel olarak Rı
za Şah zamanında açılan cadde çevresin
deki Safeviler zamanında restore edilen 
750 (1349) tarihli Mescid-i Melik, Kubbe-i 
Sebz ve 1896 depreminde ciddi hasar 
gören Kutluğhanlı hükümdar türbeleri 
halen şehrin dikkat çeken başlıca mimari 
eserleridir. 

Kirman Cuma Camii avlusundan bir görünüş 

Kirman'da Mescid·i Melik'in ana eyvanı 

Yüzölçümü 168.472 krn2 olan, 2.182.300 
nüfusa sahip Kirman idari bölgesi (os
tan) Kirman, Bem, Zerend, Rafsencan, 
Sircan, Şehribabek, Berdsir, Baft, Sebze
veran (Ciruft) ve Kohnuc adlarındaki on 
şehristana ayrılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Belazürl. Fütah (Fayda), s. 429, 448 , 452, 
545, 560, 566, 568-570, 579, 584; Ravend1. Ra
hatü's-sudur(Ateş). 1, 28, 74, 102, 123; ll, 259, 
290; Yakut, Mu'cemü'l-büldan (Cündf), bk. in
deks; ibnü'I-Eslr, el-Kamil, bk. indeks; Cüveynl, 
Tarih-i Cihfıngüş!i (Öztürk), s. 14, 155, 228, 
233, 242, 293, 295, 341, 347, 358, 383, 385, 
388,392,414,479,500,536, 543; Şebankareyi. 
Mecma'u'l-ensab, Tahran 1343 hş . , bk. indeks; 
Kalkaşendl, Şubf:ıu'l-a'şa, IV, 349-351; Ahmed 
Ali Han-i Vezlri. Tarfi)-i Kirman (nş[ M. ibrahim 
Bastani-yi PMzl), Tahran 1340 hş . /1961; a.mlf .. 
"Cografya-yi Memleket-i Kirman", Ferheng-i 
İran-zemin, XIV/1-4, Tahran 1966-67, s. 20-
286; Mahmud Himmet Kirmanı. Tarii)-i Mufaş
şal-i Kirman, Tahran 1250 hş . ; G. C. Miles. 
"So me New Light on the History of Kirman in 
the First Century of the Hijrah", The World of 
Islam (nşr. ). Kritzeck- R. B. Winder). New York 
1959, s. 85-98; L. Lockhart. Persian Cities, Lon
don 1960, s. 112-119; Flrüz Mirza Fermanfer
ma. Sefername-i Kirman ve Beluçistan (nşr. M. 
Nizarn Mafi), Tahran 1963; Bosworth, islam Dev
letleri Tarihi, s. 119, 121, 148,201,209,217, 
220; Erdoğan Merçil. Kirman Selçuklu/an, An
kara 1989; a.mlf.. "Gazneliler'in Kirman Ha
kimiyeti", TD, sy. 24 ( 1970), s. 35-44; G. Le 
Strange, "The Cities of Kirman", JRAS (ı 90 ı), 
s. 281-290; P. H. T. Beckett. "Qanats Araund 
Kirman", JRCAS, XL i 1 953), s. 47-58; 1. Ger
shevitch, "Travels in Bashkardia", a.e., XLVI 
1 1959), s. 213-225; Akay Bastanl-yi Parlzl, "Me
nabi' ve Me'abiz- i Tarib-i Kirman", Mecelle-i 
Danişkede-i Edebiyyat, Vlll/4, Tahran 1340 hş./ 
1961, s. 61-85; J. Dresch. "Reconnaissance 
dans le Lut (Iran)", Bulletin de l'association 
des geographes Français, sy. 362-363, Paris 
1968, s. 143-153; P. W. English . City and Wil
lage in Iran: Settlement and Economy in the 
Kirman Basin, Madison 1966; J. H. Kramers. 
"Kirman", iA, VI, 815-821; A. K. S. Lambton. 
"Kirman", EJ2 (Fr.), V, 149-163. 

~ MARCEL B AZlN 

KiRMANT, Hamfdüddin 

r 
KİRMAN SELÇUKLULARI 

ı 

(bk. SELÇUKLULAR [Kirrnan)) . 
L _j 

r 
KiRMANi, Cüdey' b. Ali 

ı 

(bk. CÜDEY' b. ALİ). 
L _j 

r 
KiRMANi, Evhadüddin 

ı 

(bk. EVHADÜDDIN-i KİRMANI). 
L _j 

r 
KiRMANi, Hacfi 

ı 

(bk. HACÜ-yi KiRMANI). 
L _j 

r 
KiRMANi, Hamidüddin 

ı 

( ._slloyOf ..:r-~f ~) 

Ebü'l-Hasen Hamidüddin Ahmed 
b. Abdiilah b. Muhammed el-Kirmani 

(ö . 411/1020'den sonra) 

İsmaili daisi. 
L _j 

Bütün ismaill- Fatımi daileri gibi ken
dilerine muhalif halk tabakaları arasında 
faaliyetlerini büyük bir gizlilikle yürüten 
Kirmanl'nin hayatına dair fazla bilgi yok
tur. Çağdaşı olan tarihçiler tarafından adı 
dahi zikredilmez. Ancak kendi yazdığı 
eserlerden ve daha sonraki Müsta'li is
maili dallerinin çalışmalarından ona dair 
bazı bilgiler edinilmektedir. iran asıllı 
cilan Kirmanl'nin nisbesi dikkate alınarak 
iran'ın Kirman şehrinde doğduğu söyle
nebilir. e1-Ifi'ıviye adlı risalesini Kirman'
daki bir daiye göndermesi, e1-Ki'ıfiye'sini 
Kirman'daki vekili dai Abdülmelik b. Mah
mud ei-Mazinl'ye hitaben yazması onun 
Kirman 'la yakın ilişki içinde olduğunu gös
terir (Hamldüddin el-Kirmanl. Mecmu'a, 
s. 102-112, 148-182). Bununla birliktegü
nümüze ulaşmayan , sadece Kiti'ıbü 'r-Ri

yi'ız adlı eserinde ismi geçen (s. 108) e1-
Mecalisü '1-Başriyye ve '1-Bagdadiyye 
adlı çalışması her iki şehirde de meclis 
kurduğuna işaret etmekte, dolayısıyla ha
yatının büyük bölümünü Basra ve Bağ
dat'ta geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu dö
nemde, Irak'taki Fatımi daileri, Abbasi
Ier'i zayıflatarak ortadan kaldırmak ama
cıyla bütün faaliyetlerini mahalli idareci
lere ve nüfuz! u Arap kabilelerinin lider
lerine yöneiterek onları kendi taraflarına 
çekmeye çalışıyordu. Kirmani'ye verilen 
"hüccetü'I-lrakeyn" unvanı, onun Irak-ı 
Acemi denen iran'ın batısında da faaliyet 
gösterdiğini ortaya koyar. Kirmani, Fatı-
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