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iliş ki si, İs tan bul’da Fars ça ya yım la nan 

AÅ ter ga ze te sin de İran hü kü me ti ni eleş-

ti ren ya zı la rı çık tık tan son ra bo zul du. Bu 

ara da İs tan bul’da bu lu nan bir çok İran lı 

ede bi yat çı, şa ir ve ay dın la ta nış tı. Bunlar-

dan bi ri de bir sü re evin de kal dı ğı Mirz a 

Habîb İs fahânî idi. AÅter’de ki ya zı la rı sa-

ye sin de ga ze te çev re sin de top la nan ilim 

ve ba sın dün ya sıy la iliş ki le ri ni ge liş tir di. 

An cak AÅter yö ne ti miy le an la şa ma yın ca 

ga ze te de ki ya zı la rı na son ver di. Ardın dan 

bir sü re İs tan bul’da ki İran lı lar mek tebin de 

ders ver di. Ad li ye Ve ki li Rızâ Pa şa, Mü-

ze-i Hümâyun mü dü rü Ha lil Et hem (El-

dem), şar ki yat çı Clément Im ba ult Huart, 

Ab dül ha mid Han Gaffârî ve Sâdık Han 

Selmâsî gi bi ile ri ge len le re Fars di li ve 

ede bi ya tı okut tu. On yıl kal dı ğı İs tan bul’-

da Türk çe öğ ren di, Fran sız ca’sı nı ge liş-

tir di ve kıs men İn gi liz ce öğ ren di. Batı’ da 

or ta ya çı kan dü şün ce akım la rın dan ve 

ye ni bi lim sel ge liş me ler den ha ber dar ol-

du. Fran sız ya zar la rı nın et ki sin de kal sa 

da esas ola rak Cemâleddîn-i Ef gånî, Mir-

za Feth Ali Ahundzâde ve Mir za Mel kum 

Han gi bi İran lı ay dın ve ya zar la rın et ki si 

da ha öne çı kar. 1890’da İran’ın Lon dra 

el çi si Mel kum Han’la ile ti şim kur du, onun 

Lon dra’da çı kar dı ğı Æånûn ad lı ga ze te de 

ya zı la rı ya yım lan dı.

Âkå Han’ın Mel kum Han ile or tak önem-

li si yasî fa ali ye ti İs tan bul’da Hav ze-i Âde-

miy yet (Mec ma-ı Âde miy yet) ad lı ce mi ye ti 

kur ma ça lış ma la rı ile baş la dı. Âkå Han, 

Cemâleddîn-i Ef gånî ile de ça lış tı, onun 

it tihâd-ı İslâm pro je si ne ka tıl dı. An cak 

za man la yaz dı ğı ya zı lar ve Bâbîlik ta raf-

tar lı ğı İran hü kü me ti nin tep ki si ni çek ti. 

Ka çar ik ti da rı, Ef gånî’nin ba şı nı çek ti ği ve 

Kirmânî’nin de için de yer al dı ğı şah kar-

şı tı ha re ket ten ha ber dar olun ca Os man lı 

hü kü me tin den Ef gånî ile ar ka daş la rı nın 

ya ka la nıp İran’a gön de ril me si ni is te di. 

Os man lı hü kü me ti baş lan gıç ta bu is te ği 

red det tiy se de 1894-1895 yı lın da ki bir Er-

me ni is ya nın da rol le ri ol du ğu ge rek çe siy le 

Mir za Âkå Han ile ar ka daş la rı Şeyh Ah-

med-i Rûhî ve Mir za Ha san Han Habîrül-

mülk, Ocak 1895’te tu tuk la nıp Trab zon’a 

gön de ril di. Bir kaç ay son ra Nâsı rüd din Şah 

Bâbî ol du ğu, Ef gånî ve ar ka daş la rıy la iliş-

ki si bu lun du ğu id dia edi len Rızâ Kirmânî 

ad lı bir ki şi ta ra fın dan öl dü rülün ce İran’a 

tes lim edi len Kirmânî ve iki ar ka da şı şa-

hın öl dü rül me si ola yın dan suç lu bu lu na rak 

Tem muz 1896’da Teb riz’de idam edil di.

Eser le ri. 1. Âyîne-yi İs ken derî (TârîÅ-i 
Îrân) (I-II, Tah ran 1324-1326/1906-1908). 
Baş lan gıç tan İslâmi yet’e ka dar ge len İran 

ta ri hi hak kın da ki bu eser de Kirmânî’nin 

ta nın mış fa kih le rin den Mu zaf fer Ali Şah 

Kirmâ nî’nin to ru nu dur. Eği ti mi ni Kir-

man’da ta mam la yan Âkå Han ta rih, ede-

bi yat, fı kıh, usul, man tık, fel se fe, kelâm, 

ha dis gi bi ko nu lar da ders al dı. Fel se fe 

ho ca sı, Mol la Hâdî-i Seb zevârî’nin ta le be-

le rin den Hâcî Âkå Sâdık’tır. Mol la Sadrâ ve 

Şeyh Ah med Ahsâî’nin ki tap la rı nı Sey yid 

Cevâd Ker belâî’den oku du. Peh levîce ve 

bi raz da Fran sız ca öğ ren di. 1881’de Kir-

man’da ma li ye me mur lu ğu gö re vi ne ge-

ti ril di. Bu gö re vi es na sın da Kir man Va li si 

Nâsı rüd dev le ile ara la rın da ih tilâf çı kın ca 

İs fa han’a git mek zo run da kal dı. Ora da İs-

fa han Vali si Ali Mir za Zıl lüs sul tan’ın ya nın-

da ça lı şır ken Fran sız ca’sı nı ge liş tir me ye 

de vam et ti. Da ha son ra bir çok de fa be-

ra ber ol du ğu Şeyh Ah med-i Rûhî ile İs fa-

han’da ders ar ka daş lı ğı sı ra sın da ta nış tı. 

Kir man va li si nin ver di ği ra hat sız lık yü zün-

den bu ar ka da şıy la bir lik te Tah ran’a gi de-

rek va li yi hü kü me te şikâyet et ti. Va li de 

onun tu tuk la nıp Kir man’a gön de ril me si ni 

iste di. Sad ra zam Emînü’s-sal ta na va li nin 

bu is te ği ni ka bul et me diy se de Âkå Hân-ı 

Kir mânî’nin şikâye ti ni ge ri al ma sı ha lin de 

Tah ran’da ka la bi le ce ği ni söy le di. Kirmânî 

bu ra da tef sir ders le ri ne de vam et ti, ay rı-

ca Yahyâ Dev letâbâdî ve Şeyh Mehdî Şerîf 

Kâşânî gi bi ilim ve dü şün ce adam la rıy la 

gö rüş tü. An cak Tah ran’da da ra hat bıra-

kıl ma ya ca ğı nı an la yın ca Şeyh Ah med-i 

Rûhî ile ön ce Meş hed’e, ora dan da Reşt 

ve Teb riz yoluy la İs tan bul’a git ti.

Bâbîlik inan cı ile da ha ya kın dan il gi le-

nen Âkå Han, ken di siy le ay nı dü şün ce de 

olan Ah med-i Rûhî ile bir lik te Bâbî li de ri 

Mir za Yahyâ Sub hi ezel’le gö rüş mek üze re 

Kıb rıs’a geç ti. Bu ra da Sub hi ezel’in kı zıy la 

ev len di. Ar dın dan Şam’a git ti ve kı sa bir 

sü re son ra tek rar İs tan bul’a dön dü. İs-

tan bul’da bir sü re has ta ha ne de yat mak 

zo run da kal dı ğı için sı kın tı lı gün ler ge çir di. 

Du ru mu iyi le şin ce dost luk kur du ğu İran 

el çi si Muh sin Han Muînül mülk ile be ra-

ber Tah ran’a gi dip gel di. El çiy le olan bu 

(Bey rut 1387/1967). İs ma il Ka ya, mü el li-

fin bu ça lış ma la rı nı, Rasûlul lah’ın An-

ne si ve Ha nım la rı (I. cilt, An ka ra 1991), 
Ra su lul lah (s.a.v.) Efen di mi zin Kız la rı 

ve To run la rı (II. cilt, Kon ya 1991; An ka ra 
1992) ad la rıy la Türk çe’ye ter cü me et miş-

tir. Âişe Ab dur rah man’ın ay rı ca £Ale’l-cisr 

(Ka hi re 1986, oto bi yog ra fi); Ma£a Ebi’l-

£Alâ (el-Ma£arrî) fî rı¼le ti ¼ayâtih (Bey rut 
1392/1972, 1403/1983; Ka hi re 1998); er-

Rî fü’l-Mı½rî (Ka hi re 1936); Æa²ıy ye tü’l-

fel lâ¼ (Ka hi re 1939); Sey yi dü’l-£aze be 

(Ka hi re 1944); Øuve run min ¼ayâti hin ne 

(Ka hi re 1957, 1989); Sır rü’ş-Şâ¹ıß ve šı-

½a½ mi ne’l-šar ye (Ka hi re 1986); Æırâße 

fî ve¦âß iši’l-Bahâß iy ye (Ka hi re 1986); 
Veš† dü’l-³a²ab (Ka hi re 1986) ad lı eser-

le ri var dır. Âişe Ab dur rah man Hallâc-ı 

Man sûr’un Kitâbü’¹-ªavâsîn’i ile (Ber-
ke ley 1974) Kådî İyâz’ın eş-Şifâßsı nı (Gra-
nada 1991) İngilizce’ye ter cü me et miş tir.
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Mîrzâ Abdülhüseyn Âkå Hân-ý Kirmânî
(1854-1896)

Ýranlý aydýn ve yazar.˜ ™

1270 (1854) yı lın da Kir man’ın Meşîz 

(Ber de sîr) bel de sin de doğ du. Ta ri kat eh-

li olan ba ba sı Âkå Ab dür ra him Meşîzî 

çiftçi lik le uğ ra şı yor du. An ne si böl ge nin 
Âkå Hân-ı

Kirmânî
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zühd ha ya tı, ti carî dü rüst lük gi bi me se le-

ler olup bun la rın idarî, si yasî ve ya as kerî 

alan lar la il gi si bu lun ma mak ta dır. Bu se-

bep le onun Mecâli sü’l-ebrâr’ı her han gi 

bir sul ta na, şeh za de ye ve ya bir yö ne ti ci-

ye hi tap et mek ten çok Os man lı tüc car, 

ule mâ ve hiz met er ba bı na yö ne lik ola rak 

ka le me alın mış tır. As lın da Ak hisârî’nin, 

XVI ve XVII. yüz yıl lar da İbn Tey miy ye ve 

İbn Kay yim el-Cev ziy ye’den et ki le nen 

Os man lı ye ni lik çi ha re ke tiy le bağ lan tı lı 

ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. Ön ce-

lik le Red dü’l-šab riy ye ad lı ese rin de ve 

Mecâlis’in on ye din ci bö lü mün de açık ça 

İbn Kay yim’e ve onun üs ta dı na atıf ta bu-

lun mak ta, ka bir le rin yü cel til me si ni red-

de den eser le rin den na kil ler yap mak ta dır. 

Bu nun dı şın da Ak hisârî, kla sik dö nem Os-

man lı ıs la hat çı lı ğı nın en önem li tem sil ci si 

sa yı lan Bir givî Meh med Efen di’nin Dür-

rü’l-yetîm fi’t-tecvîd’ine yaz dı ğı şerh te 

on dan öv güy le söz et mek te dir. Kü tüp-

ha ne ler de ki bir çok risâle mec mu asın da 

Bir givî’nin Va si yetnâme’siy le Ka dızâde 

Meh med Efen di’nin Risâle ve Ak hisârî’nin 

Ri sâ le fi’l-£ašåßid ad lı eser le ri nin bir ara-

da cilt len miş ol ma sı, söz ko nu su eser le rin 

o dö nem de bir bi ri ni ta mam la yan me tin ler 

şek lin de al gı lan dı ğı nı gös ter mek te dir. Ak-

hisârî’nin Mecâli sü’l-ebrâr’ın da ve di ğer 

eser le rin de yer alan bir çok bö lüm da ha 

çok bid‘at lar, iyi li ğe yön len di rip kö tü lük ten 

sa kın dır ma, regåib ve berât na maz la rı, zi-

kir, cu ma hut be le rin de ki dua lar, ce ma at le 

kı lı nan na maz lar dan son ra ki to ka laş ma, 

sûfî âyin ve semâ tö ren le riy le tü tün kul-

la nı mı gi bi ko nu lar hak kın da dır. Bü tün 

bun lar Ka dızâde li ler’le ta ri kat eh li ara sın-

da ge çen tar tış ma la rın ko nu su olup Kâtib 

Çe le bi’nin Mîzânü’l-hakk’ın da ele alın-

mış, Ak hisârî de bu ko nu lar da ço ğun luk la 

ka tı ve ya sak çı bir tu tum ser gi le miş tir.

Ak hisârî’nin ken di sin den son ra ki Os-

man lı top lu mu üze rin de bı rak tı ğı te sir ler 

he nüz or ta ya çı ka rıl ma mış tır. Bu na kar-

şı lık onun bil has sa Mecâli sü’l-ebrâr’ının 

Hint alt kı ta sı nı ol duk ça et ki le di ği söy le-

ne bi lir. 1850 yı lı ci va rın da bu eser den ya-

pı lan uzun alın tı lar Ta kıy yüd din İbn Tey-

miy ye’nin İštiŠâßü’½-½ırâ¹i’l-müs taš¢m 

ve İbn Kay yim el-Cev ziy ye’nin İ³å¦etü’l-

leh fân ad lı eser le rin den çe şit li bö lüm ler le 

bir lik te, Hin du inanç la rı na red di ye ola rak 

Fars ça ya zı lan ve yan lış lık la Şah Ve liy yul lah 

ed-Dih levî’ye nis bet edi len el-Belâ³u’l-

mü bîn baş lık lı eser de yer al mış tır. Da ha 

son ra Ak hisârî’nin ese ri nin Ur du ca çe vi ri-

le ri de ya pıl mış tır. 

Eser le ri. 1. Mecâli sü’l-ebrâr ve me-

sâ li kü’l-aÅyâr. Ak hisârî’nin en meş hur 

ƒân Kirmânî, Tah ran 1346 hş.; a.mlf., “Se Mek-
tûb-i Mîrzâ Fet¼ £Alî, Se Mektûb ve Øad ƒi ¹âbe-i 
Mîrzâ Âšå ƒân”, Ya³mâ, sy. 19, Tah ran 1345 hş., 
s. 362-367, 425-428; Yahyâ Âr yanpûr, Ez Øabâ tâ 
Nîmâ, Tah ran 1350 hş., I, 250, 378, 390-394; Ha-

mid Al gar, M¢rzå Mal kum Khån: A Study in the 
His tory of Ira ni an Mo der nism, Ber ke ley 1973, s. 
212-213, 215-225; Yah yâ Dev letâbâdî, ¥ayât-ı 
Ya¼yâ, Tah ran 1362 hş., I, 159-171; Rahîm Reîs 

Niyâ, Îrân ve £O¦mânî der Âstâne-i Æarn-ı Bîstum, 
Tah ran 1382 hş., II, 529-598; Mahmûd De bistânî 

Kirmânî, “Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî”, Ya³mâ, sy. 2 
(1328 hş.), s. 255-259; sy. 3 (1329 hş.), s. 82-87; 
M. Ba yat-Phi lipp, “Mir za Aqa Khan Kir ma ni: A 
Ni ne te enth-Cen tury Per si an Na ti on-a list”, MES, 
X (1974), s. 36-59; a.mlf., “…qå Khan Ker må n¢”, 
EIr., II, 175-177; Mu ham med Gülbîn, “Mâcerâ-yi 
Æatl-i Âšå ƒân Kirmânî ve ŞeyÅ A¼ med Rû¼î 
ve Mîrzâ ¥a san ƒân ƒabîrü’l-Mülk”, Ya³mâ, 
sy. 274 (1350 hş.), s. 232-238; Ali Ga revî, “Ni-
gâhî be Müş te rekât-ı Fikrî: Sey yid Cemâled din 
Esedâbâdî ve Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî”, Ma£ârif-i 
İslâmî, sy. 22, Tah ran 1354 hş., s. 12-24; Îrec 

Pâr sînejâd, “Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî Mün te-
šid-i Edebî”, Îrânnâme, VI II/4, Bet hes da 1369 
hş., s. 541-566; Behrâm Çûbîne, “Yek Øadmîn-i 
Sâl gerd-i Şehâdet-i Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî ve 
ŞeyÅ A¼ med-i Rû¼î”, Îrânşinâsî, sy. 2, Bet hes da 
1375 hş., s. 339-353; M. İbrâhim Bâstânî Pârîzî, 

“Ferîdûn Âde miy yet ve Endîşehâ-yı Mîrzâ Âšå 
ƒân Kirmânî”, BuÅârâ, sy. 65, Tah ran 1387 hş., 
s. 560-587; Ab dul-Ha di Ha iri, “…šå Khan Kir-
må n¢”, EI° Suppl. (İng.), s. 53-54.

ÿRı za Kur tu luş

– —AKHÝSÂRÎ, Ahmed-i Rûmî
אرى ) ( أ رو آ

(ö. 1041/1632)

Mecâlisü’l-ebrâr adlý eseriyle tanýnan
Osmanlý âlimi.˜ ™

Kıb rıs’ta hı ris ti yan bir ai le den dün ya ya 

gel di ve Os man lı lar’ın Kıb rıs’ı fet hin den 

son ra ih tidâ et ti. Dı maşk ve İs tan bul’da ki 

âlim ler den ders al dı. Ba tı Ana do lu’da Sa-

ru han san ca ğı nın ka za sı Ak hi sar şeh rin de 

resmî bir gö rev ka bul et me den öm rü nün 

so nu na ka dar ders ve rip eser yaz dı ve ay-

nı şe hir de ve fat et ti. Kâtib Çe le bi, ve fat 

ta ri hi ni ken di öğ ren ci si olan Ak hisârî’nin 

oğ lu na da ya na rak be lir le di ği için (Sül le-
mü’l-vü½ûl, I, 273) di ğer kay nak lar da ve-

ri len ta rih le re gö re da ha sağ lam ol ma lı dır. 

Ba zı ça lış ma lar da Bos na lı âlim Ha san Kâfî 

Ak hisârî ile (ö. 1024/1615) ka rış tı rı lan Ah-

med-i Rûmî’nin Ak hi sar’da ki Uzun taş Me-

zar lı ğı’na def ne dil di ği kay de di lir. Bağ dat lı 

İs mâil Pa şa (He diy ye tü’l-£âri fin, I, 157) ve 

di ğer bir kı sım mü el lif le rin Ak hisârî’yi Hal-

vetî şey hi di ye ta nıt ma la rı onun Mecâli-

sü’l-ebrâr’da Hal vetîli ğe yap tı ğı sert eleş-

ti ri ler le çe liş mek te dir. Ta sav vuf la iliş ki si 

ne şe kil de olur sa ol sun ese rin de yer alan 

bü tün ko nu lar ön ce lik le şahsî takvâ ve 

dü şün ce le ri İran lı ta rihî ro man ya zar la rı 

üze rin de bü yük et ki bı rak mış tır. Mo dern 

ta rih çi lik eko lü nün en seç kin tem sil ci le-

rin den olan Kirmânî ese rin de Mez dekî fel-

se fe si ni an lat mış tır, Sâsânîler’in or ta dan 

kalk ma sı nın se bep le ri ni ta rihî bir tah lil le 

ele al mış tır. 2. Kitâb-ı RıŠvân. Kirmânî, 

Sa‘ dî’nin Gü listân’ını tak lit ede rek yir-

mi beş ya şın da iken Kir man’da yaz ma ya 

baş la dı ğı bu ese ri ni 1886’da İs tan bul’da 

ta mam la mış tır. Ese rin tam bir nüs hası-

na rast la yan Ferîdûn Âde miy yet ki ta bı 

ge niş çe ta nıt mış tır (Endîşehâ-yı Mîrzâ 
Âšå ƒân Kirmânî, s. 50-51). 3. Nâme-i 

Bâs tân. Fir devsî üslûbun da İran’ın İslâm 

ön ce si kı sa bir ta ri hi olup Şâhnâme’ye 

hâşi ye ni te li ğin de dir. Kirmânî’nin 1895’te 

Trab zon’da ha pis te iken ta mam la dı ğı ese-

re ar ka da şı Şeyh Ah med Edîb-i Kirmânî, 

Sâlârnâme adıy la İran’ın İslâmî dö nem 

ta ri hi ne da ir bir bö lüm ek le miş ve ese-

rin ta ma mı bu ikin ci ad la neş re dil miş tir 

(Şîraz 1316/1898). Nâzı mü lislâm Kirmânî 

ek bö lü mü nü TârîÅ-i Bîdârî-i Îrânîyân 

ad lı ese ri için de de ya yım la mış tır (Tah ran 
1324-1332 hş./1945-1953, I, 177-188). 4. 

¥ik met-i Na¾arî (Heşt Be hişt). Kirmânî, 

Bâ bîli ği dinî ve fel sefî kav ram lar la açık-

la dı ğı bu ese ri ni Şeyh Ah med-i Rûhî’nin 

de yar dı mıy la İs tan bul’da yaz mış tır (Ef-
da lud din Kirmânî’nin mu kad di mesiy le 
bir lik te, Tah ran 1339 hş.). 5. Haftâd u dû 

Mil let. Ber na din de Sa int Pi er re’in Café 

de Su rat ad lı ese ri nin Kirmânî’nin ken di 

dü şün ce le ri nin de ka tıl ma sıy la bü yük öl-

çü de çe vi ri si olup eser de din ve mez hep 

ta as su bu eleş ti ri lir (Ber lin 1343/1924). 
6. Se Mektûb ve Øad ƒı¹âbe. İki ay rı 

eser ola rak XIX. yüz yıl da Av ru pa ta bii bi-

lim le ri ni ve sos yo an tro po lo jik te ori le ri ni 

iz le yip İran ta ri hi ve top lu mu üze rin de 

kur gu sal bi çim de, Hin dis tan’da ya şa yan 

bir Fars pren sin den İran’da ya şa dı ğı var-

sa yı lan bir pren se gön de ri len mek tup lar 

tar zın da ya zıl mış tır (nşr. Behrâm Çûbi-
ne, Es sen 1379 hş./2000). 7. Ter ce me-yi 

£Ahd-nâme-yi Mâlik Eş ter (Tah ran 1321 
hş.). 8. Dîvân (nşr. Ab dül hü se yin Mirzâ 
Fermânfermâ, Tah ran, ts.). Kirmânî’nin 

Risâle-yi İnşâßallåh mâşâßallåh (Şiî 
ve Sünnî ulemâya eleş ti ri dir), Tekvîn 

ve teşrî£, Kitâb-ı Rey¼ân ve TârîÅ-i 

Şânjmân-i Îrân gi bi ba zı eser le ri he nüz 

ba sıl ma mış tır (eser le ri hak kın da ge niş bil-
gi için bk. Ferîdûn Âde miy yet, Endîşehâ-yı 
Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî, s. 49-70).
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