
ömer 
Ki razoğlu 

yaygınlaştıran bir mimar olarak kabul et
mek mümkündür. Projelerini yaptığı İs
tanbul'da Beykoz. Paşabahçe ile Bağlar
başı Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakül
tesi camileri. klasik özelliklerini Mimar 
Sinan'ın Atik Valide. Azapkapı camii gibi 
örneklerle ortaya koyduğu tarzın günü
müzde başarılı sayılabilecek uygulamaları 
olarak dikkate değer. Projelerine imza 
attığı Van Merkez ve Akyazı camileri ise 
onun abidevi boyutlarda inşa ettiği ca
milerde eriştiği çizgiyi gösterir. 

Ayrıca hat sanatıyla da ilgilenen Ömer 
Kirazoğlu . bu alanda özellikle küfi yazı 
üzerinde yoğunlaşmıştır. İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü'nün müsenna lafza-i ce
lalden meydana gelen rozeti ile Diyanet 
İşleri Başkanlığı yayınlarının amblemi de 
onun kaleminden çıktığı bilinen çalışma
lardır. Medine'de bulunduğu yıllarda küfi 
hat ve klasik süsleme sanatiarına eskiden 
beri duyduğu ilgisini geliştirmiş ve pek 
çok meşk hazırlamıştır. 

Eserleri. Çoğu devrin dini gazete ve 
mecmualarında yayımianmış öğüt verici, 
dini-milli heyecan uyandırıcı manzume
lerle bazı makaleler kaleme alan müellif 
1980'li yıllardan itibaren bunları Ömer 
Kirazlı adıyla kitap haline getirmiştir. 1. 
Birinci İstişare (İzm i r ı 980). Manzume
lerinin toplandığı kitabıdır. z. İkinci İs
tişare (İzmir ı 980). Niyazi-i Mısrl ve Şeyh 
Galib gibi mutasawıf şairlerin gazelleri
nin tahmisinden oluşmaktadır. 3. Hak 
Elçisi Hz. Muhammed (İstanbul I 98 I). 
Eserde Hz. Peygamber'le ilgili yazılarıyla 
bazı na'tlar yer almaktadır. 4. Güzel Ah
lak (istanbul ı 984) Güzel ah la kı ayet ve 
hadislerle anlatan kırk hadis özelliğinde 
bir eserdir. Sonunda Hz. Peygamber'in 
şemailiyle ilgili bir bölüm bulunmaktadır. 
Kirazoğlu'nun İslamiyet, Fatih ve Fe
tih Camii Ayasofya (Konya I 966; istan
bul, ts .). Birlik Dirlik (İstanbul 1984). 
Peygamberimiz e Selam (İstanbul ı 985) 

gibi risalelerinin yanında Yüksek İslam 

Enstitüsü'nde okuttuğu " İslam Sanat Ta
rihi Ders Notları" Arapça'ya tercüme edii
diyse de vefatı dolayısıyla yayımlanma

mıştır. 
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~ H. KAMiL YıLMAZ 

Miri ve vakıf araziler üzerinde 
kullanım hakkı sahiplerince oluşturulup 
üst hakkı doğuran bina ve ağaçlık gibi 

taşınırlar anlamında terim. 
L _j 

Aslen Farsça olup sözlükte "iş. çalışma. 
emek, kazanç, sanat ve meslek" anlamla
rına gelir. Türkçe'de kirdar ve girdar şek
linde telaffuz edilir. Konuşma dilinde kul
lanılmayan kelime, muhtemelen VI. (XII.) 
yüzyılda Hanefi fıkıh terminolojisinde va
kıf ve tapulu mlrl araziler üzerinde kulla
nım hakkı sahiplerince yetkililerin izniyle 
oluşturulup üst hakkı (hakk-ı karar) doğu
ran bina, ağaçlık ve "kibs" gibi taşınırları 
ifade etmek üzere üretilmiştir. Kibs, ki
racı veya müzaraacıların kendi mülklerin
den alıp kullanım hakkına sahip olduk
ları arazilere -ekim veya dikime elverişli 
hale getirmek amacıyla- naklettikleri.top
rağa denir. Kirdara Harizm gibi bazı yer
lerde "hakku'l-karar" ismi verilmiştir. Bu 
şah sa bağlı sınırlı ayni hak dolayısıyla kir
darla arazinin mülkiyeti birbirinden ayrıl
makta, yani üst hakkı sahibi hazine veya 
vakfa ait hadim akar üzerinde kurduğu 
taşınınaziara malik olabilmektedir. ica
reteynli vakıflarda kiracının icare sözleş

mesi gereği intifa hakkına sahip olmak 
üzere kira bedeliyle vakıf adına tamir 
veya inşa ettiği yapılar kirdar kapsamına 
girmezken mütevellinin onayı ile meyda
na getirdiği ek mülk binalar ve müşte
milatı girer. Gedik de bir nevi kirdardır. 

Klasik dönemde idari masiahat gereği 
rakabesi beytülmalde saklı tutulan "arz- ı 

havz", "arz- ı memleket" ve "arz-ı mlrl" 
gibi topraklar icare, müzaraa ve müsa
kattan başka bir meşru yolla ihaleye çı
karılamıyordu . Bu usuller ise kullanıcıya 
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sınırlı süreli tasarruf hakkı sağladığın
dan söz konusu arazilerin sürekli ve is
tikrarlı bir şekilde iman teşvik edilemi
yordu. Hükümetler, kamu yararı gereği il
gili arazilerin süresiz bir icare-i faside ile 
mütemadiyen kullanımını ve hatta kira
cıya intikalini onaylamaya başladılar. Bu 
müsamaha neticesinde birtakım ahali
nin mlrl arazi üzerinde sürekli hakk-ı ka
rarlarını teslim etmenin maslahata uy
gun olacağı görüşü ağır bastı ve sonuçta 
kirdarlar ve tapular meydana geldi. Uy
gulama zamanla kadim vakıf arazileri de 
kapsamına aldı. Bunlardan bilfiil tasar
rufla intifa edilerneyince çözüm olarak 
mukataa ve kirdarlar ortaya çıktı. 

Sahibine başkalarına göre öncelik hakkı 
sağlayan kirdar, rayiç kira bedelini (ecr-i 
mis!) ödediği ve vakfa zarar vermediği sü
rece -evkaf nazırı veya vakıf mütevellisi 
istemese dahi- arazinin kiracısında kal
masını sağlar. Hem bu vakfında yararı
nadır; çünkü intifa hakkının ondan alınıp 
başkasına devredilmesi ve üzerinde mey
dana getirilen bina ve ağaçların sökülme
si vakıf araziye talebi azaltıp harabına se
bebiyet verebilecektir. Ancak had im arsa
nın ecr-i misli ödenmez veya vakfa zarar 
gelirse mütevellinin icare müddetinin bi-. 
timinde kirdarın kaldırılmasını talep hak
kı vardır. Üzerinde oluşturulan yapılar ve 
ağaçlık sebebiyle vakıf arsanın rayiç kira 
bedelinin artması durumunda ortaya çı
kan fazlalık kiracıya ait olduğundan kira 
artırımına gidilmez. Bir kimse kirdarını 
satış, hibe, miras ve ferağ gibi meşru 
yollarla başkasına intikal ettirebilirse de 
hadim mlrl veya vakıf araziyi devrede
mez. Bu tür şeyler taşınabilir olmaları se
bebiyle şüf'a hakkı doğurmaz. Kalıcı (müs
takar) olmaları bakımından bina ve ağaç
ların. üzerinde bulundukları arazinin vak
fedildiği cihete vakfı örf haline gelmiş 
olup caizdir, ancak ki bs bu hükmün dışın
da tutulmuştur. Vakıf araziler üzerindeki 
kirdar sahibinin mirasçısız ölmesi halin
de beytülmale devredilir; mütevellinin el 
koyması caiz görülmez. 

Tapulu mlr1 arazi üzerindeki kirdarın 
karar hakkı diğerlerinden daha güçlü
dür. Çünkü bunların süresiz icaresi icti
had1 bir mesele olduğu gibi hükümetin 
bunlar üzerinde maslahata uygun tasar
rufta bulunma hakkında tartışma yok
tur. Bir sipahi kendisine verilen timarı 
resmi onayla işieyegelen müzaraacılara 
-haracını ödedikleri müddetçe- toprak
tan el çektiremeyeceği gibi kirdarlarını 
da kaldırtamaz. Ancak bu hak sahibi kir
darını kendi isteğiyle terkeder ve hadi m 
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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/ 


