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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-Hindistan arasındaki ticaretin yeniden canlanması sonucu durum iyiye gitti. ingiliz,
Hintli ve yerli tüccarlar şal ve kitre ihracatını geliştirdiler. 1870'ten itibaren Kirman'da halı dokumacılığı Tebriz pazarın
daki Türk tacirlerinin etkisiyle hızlı bir gelişme gösterdi; buna karşılık şal sanayii
Keşmir'in rekabeti karşısında sarsılarak
kaybolmaya yüz tuttu. Kirman'daki ekonomik güçlen me entelektüel gelişmeyi de
beraberinde getirmiş ve birçok Kirmanlı
XIX. yüzyıl sonundaki reform hareketlerinde 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 büyüklükte bir halı üretim ve ticaret merkezi olan Kirman kısmen tarihi dokusunu koruyabilmiş durumdadır. Şehrin eski
kesimini çeviren surlar harabe görünümündedir. Sur içinde Cuma Camii, Bazar-ı
Vekll ve iç kale eksenine paralel olarak Rı
za Şah zamanında açılan cadde çevresindeki 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
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Yüzölçümü 168.472 krn 2 olan, 2.182.300
nüfusa sahip Kirman idari bölgesi (ostan) Kirman, Bem, Zerend, Rafsencan,
Sircan, Şehribabek, Berdsir, Baft, Sebzeveran (Ciruft) ve Kohnuc adlarındaki on
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şehristana ayrılmıştır.
BİBLİYOGRAFYA

_j

L

İsmaili daisi.

_j

Bütün ismaill- Fatımi daileri gibi kendilerine muhalif halk tabakaları arasında
faaliyetlerini büyük bir gizlilikle yürüten
Kirmanl'nin hayatına dair fazla bilgi yoktur. Çağdaşı olan tarihçiler tarafından adı
dahi zikredilmez. Ancak kendi yazdığı
eserlerden ve daha sonraki Müsta'li ismaili dallerinin çalışmalarından ona dair
bazı bilgiler edinilmektedir. iran asıllı
cilan Kirmanl'nin nisbesi dikkate alınarak
iran 'ın Kirman şehrinde doğduğu söylenebilir. e1-Ifi'ıviye adlı risalesini Kirman'daki bir daiye göndermesi, e1-Ki'ıfiye'sini
Kirman'daki vekili dai Abdülmelik b. Mahmud ei-Mazinl'ye hitaben yazması onun
Kirman 'la yakın ilişki içinde olduğunu gösterir (Hamldüddin el-Kirmanl. Mecmu'a,
s. 102-112, 148-182). Bununla birliktegünümüze ulaşmayan , sadece Kiti'ıbü 'r-Ri
yi'ız adlı eserinde ismi geçen (s. 108) e1Mecalisü '1 -Başriyye ve '1-Bagdadiyye
adlı çalışması her iki şehirde de meclis
kurduğuna işaret etmekte, dolayısıyla hayatının büyük bölümünü Basra ve Bağ
dat'ta geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde, Irak'taki Fatımi daileri, AbbasiIer'i zayıflatarak ortadan kaldırmak amacıyla bütün faaliyetlerini mahalli idarecilere ve nüfuz! u Arap kabilelerinin liderlerine 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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ml davetinin merkezdeki liderlerince devrinin en bilgili İsmaifi ilahiyatçısı olarak kabul edilmiş ve Hakim- Biemrillah devrinde büyük itibar kazanmıştır. Geniş ilmi kapasitesiyle. Kahire'de Fatımi davetinden
ayrılarak Dürzllik adıyla bilinen bir sistem kuran bazı dauerin aşırı fikirlerine karşı çıkan Kirmanl onların düşüncelerinin
reddedilmesinde önemli rol oynamıştır.
V. (Xl.)

yüzyılın başlarında

Hakim-Bidayanan aşırı Dürzllik hareketi. Mısır İsmailileri'nden bir kıs
mının katılmasıyla güçlenmeye başlayınca
Kahire'deki resmi Fatımi davetinin yetkili kurumları buna karşı çıkmışlardı. Bu
münasebetle gerçekleşen davet üzerine
Kahire'ye gelen Kirmanı. Fatımi davetinin
imarnet doktriniyle ilgili görüş lerini ortaya koyduğu e1-Meşdbi]J_ ii işbati'1-imd
me adlı eseriyle İsmailiyye'yi destekleme
faaliyetlerine katılmış. Kahire'de bulunduğu süre içinde ayrılıkçı daliere karşı çeşitli eserler yazmıştı r. Genel olarak imametten bahseden, özellikle Hakim- Biemrillah'ın imametinin açıklandığı ve onun
devrinin gerçek imamı o ld uğu. babası ve
dedeleri gibi ilahi irade ile tayin edildiği.
fakat ilah olmadığı düşüncelerini ortaya
koyduğu Risd1etü Mebdsimi'1- bişdrdt
bunlardan biridir (Hamldüddin ei-Kirmanl, Mecmü'a, s. 113-133; M. Kamil Hüseyin, s. 55-74). Kirmani, e1-Vd'i?:a adlı ri salede de (Hamldüddin ei-Kirmanl, Mecmü'a, s. 134-14 7) Hakim'in uluhiyyetini
iddia edenleri gulüv ve küfürle itharn etmiştir. ed-Dürriyye adını verdiği bir diğer risalesinde ise (a.g.e., s. 19-34) tevhid
konusunu tartışmakta ve aradaki zıtlık
ları ele almaktadır. Bütün bu çalışmala
rında Kirmanl kıyametin Hakim- Biemrillah'ın zuhuruyla gerçekleştiğini , dol ayısıy
la İslam'ın çağının sona erd iğini ileri süren Dürzl propagandalarını reddetmiş.
İslam devrinin geçerliliğini ve onun kutsal hukukunun Hakim-Biemrillah ve onun
ardından imam olacak halefleriyle devam
edeceğini savunmuştur. Kirmanl'nin yayılma imkanı bulan çalışmaları sayesinde
Fatımi daveti bünyesindeki aşırı doktrinler bir dereceye kadar durdurulabilmiş,
ayrılan dalierin bir kısmının Fatımi İsma
ililiğin e dönmesi sağ l anmıştır. Daha sonra Kahire'den lrak'a dönen Kirmanl en
önemli eseri olan Rd]J_atü '1- 'a~l'ı 411
(1 020) yılında tamamlamış ve bir süre
sonra burada ölmüştür. Çalışmalarında
genellikle İsmailiyye'nin imarnet doktrinini işleyen. Eski Ahid'in İbranice, Yeni
Ahid'in Süryanlce metinlerine ve diğer yahudi yazmalarına da aşina olduğu nakemriilah ' ın ilahlığına
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!edilen Kirman i ( Baumstark, s. 308-313)
muhtelif eserlerinde Zeydiyye. İsnaaşe
riyye ve diğer muhalif İslam tırkalarının
düşüncelerine. özellikle de ruhi tedavi konusunda Ebu Bekir Zekeriyya er-Razl'ye
karşı çıkmıştır.

Eserleri. 1. Rd]J_atü '1- 'a~l. Varlık ve olutabiat ve mahiyeti, madde, ulvl ve
süfli cisimler. yeryüzü ve üzerindeki bitki
ve canlı l arın nefisleri ve çeşitleri gibi konuları felsefi bir üsiGpla inceleyen eser.
M. Kamil Hüseyin ile M. Mustafa Hilmi
(Kahire 1953) ve Mustafa Galib (Beyrut
1967, 1983) tarafından neşredilmiştir. 2.
Mecmu'atü resd'ili'1-Kirmdni. Kirmani'nin çeşitli zaman larda kaleme aldığ ı
ed-Dürriyye, en-Na?:m, er-Raziyye, e1Muçli'e, e1-Ldzim, er-Ravza, ez-Zdhire, e1-f:ldviye, Mebdsimü'1-bişdrdt, e1Vd'i?:a, el-Kdfiye, er-Red'ald men yünkirü'1-'dleme'r-ru]J_dni ve ljdzd'inü'ledille adlı on üç risaleyi ihtiva etmektedir. Eseri Mustafa Galib bir mukaddime
ile birlikte yayım i arnıştır ( Beyrut 1403/
1983; risalelerin muhtevaları hakkında bk.
lvanow. Jsmaili Literature, s. 43-44). 3. elMeşdbil:ı ii işbati'1-imdme. Allah'ın varlığı, nefis, ceza, şeriat. te'vilin gerekliliği,
Hz. Peygamber'in varlığının zarureti, imarnet konuları. İsmail b. Ca'fer es-Sadık'ın
ve onun neslinden gelen imamların gerçek imam olduğu, ayrıca Hakim- Biemrill ah'ın imametinin gerçekliğini ele alan,
bir mukaddime ile iki bölüm ve on dört alt
bölümden (misbah) meydana gelen eser
Mustafa Galib tarafından neşredilmiştir
(Beyrut 1969). 4. Tenbihü'1-hddive'lmüstehdi. İsmailiyye'nin imarnet telakkisini diğer mezheplerle karşılaştırmalı olarak ortaya koyan bir çalışmadır (a.g.e., s.
41-42). s. el-A~d1ü'?,·?,ehebiyye. Ebu
Zekeriyya er-Razl'nin et-Tıbbü'r-ru]J_dni
adlı eserinde İsmam dallerinden Ebu Hatim er-Razi'ye yönelik tenkitlerini cevaplandırmak amacıyla yazılmıştır. Kitabın üç
ayrı neşrini Mustafa Galib (Beyrut 1977).
Salah es-Sav! (Tahran ı 977) ve Abdüllatlf
el-Abd (Kah i re 1978) gerçekleştirmişti L
6. Me'dşımü'1-hüdd ve'l-işdbe ii tafzili
'Ali'ale'ş-şaJ:ıdbe. Mu'tezile alimlerinden
Cahiz'in el- 'Oşmdniyye adlı eserinde yer
alan Hz. Ali'ye dair düşüncelerini reddedip onun bütün ashabın en faziletiisi olşumu,

duğunu kanıtlamak amacıyla yazılmıştır

(Poonawala, s. 98). 7. er-Riydz. Ebu Hatim
er-Razl'nin Nahşebl'ye ait bazı düşüncele
ri tashih için yazdığı e1-Işld]J_ üzerine enNuşre adıyla bir kitap yazarak tenkitlerini ortaya koyan Ebu Va'küb es-Sicistanl'nin eserini eleştiren bir çalışmadır. Gü-

nümüze

u l aşmayan e1-Ma]J_şu1

ve enyer aldığı. on bölüm ve 157 alt bölümden meydana gelen
eser Arif Tamir tarafından yayımlanmıştır
(Beyrut 1960; muhtevası hakkında geniş
bilgi için bk. lvanow, Studies in Early Persian lsmailism, s. 87-122 ). 8. Faş1ü'l-JJ.i
tab ve ibdnetü'1-J:ıa]flsı'l-mütecel1i'ani'l
irtiydb. Ehl-i beyt'in imametinin dinen
gerekli olduğuna dair bir eserdir. Kirma-.
ni' nin bunlardan başka Tdcü'1- 'u~ül, Mizdnü '1- 'a~l, İklilü 'n-nefs, e1-MeMyis ve
e1-Me'dric gibi eserleri kaynaklarda zikredilmektedir.
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