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Seyyid Muhammed b. Mübarek
b. Muhammed Alevi Kirmani
(ö. 770/1368-69)
Çiştiyye tarikatının

tarihine dair
Siyerü'l-evliya' adlı
Farsça eserin müellifi.
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Delhi'de doğdu. Ataları as! en KirmanKirman'la Lahor arasında ticaretle
uğraşan dedesi Seyyid Muhammed b.
Mahmud, Lahor yolu üzerindeki Ecudehen'de (Adjodhan; bugün Pak Pattan) Çiş
tl şeyhi Ferldüddin Mes'Gd'a intisap etmiş. daha sonra da kızıyla evlendiği amcası Ahmed Kirmanl'nin ısrarı üzerine
buraya yerleşmiştL On sekiz yıl boyunca
Feridüddin Mes'Gd'a hizmet eden Seyyid
Muhammed, şeyhinin ölümünün ardın
dan Delhi'ye gidip burada Çişti şeyhlerin
den Nizameddin Evliya'nın dostluğunu
kazandı. Mirhord'un babası Seyyid Mübarek de Çişti şeyhlerinden Hace Kutbüddin
Mevdüd'un müridi idi.
lıdır.

Tasawufı hayatın yaşandığı

bir aile ortamında yetişen Mirhord (EmTrhord) genç
yaşta Nizameddin Evliya'ya intisap etti.
Aynı yıllarda medreseye devam ederek iyi
bir eğitim aldı. Mir Hasan Di hlevi ve Ziyaeddin Sereni gibi şair ve alimlerle kurduğu arkadaşlık ve dostluk Mirhord'un şah
siyetinin gelişmesinde önemli rol oynadı .
Mirhord, 7Z7'de ( 1327) Sultan Muham-

med b. Tuğluk Şah tarafından bazı alim
ve şeyhlerle birlikte Devletabad'a sürgüne gönderildi. Birkaç yıl sonra Delhi'ye
dönmesine izin verildiyse de bu sürgün
Mlrhord'u derinden etkiledi. Sürgün dönüşü daha önce intisap etmekten kaÇın
dığı Nizameddin Evliya'nın halifesi Şeyh
NOreddin'e intisap ederek içinde bulunduğu sıkıntılı halden kurtuldu. Bu olayın
ardından muhtemelen Şeyh NGreddin'e
daha önceki davranışını affettirmek amacıyla
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Siyerü '1-evliyô.' ii maJ:ıabbeti'l
celle ve 'alô. adlı eserini kaleme al-

Mirhord Delhi'de vefat etti.

Şeyh

Nizameddin Evliya ve diğer Çiştiy
ye tarikatı şeyhlerinin hayatını ele alan
eserinde Mirhord özellikle Nizameddin
Evliya'nın hayatı, görüşleri ve kerametierini müridierin verdiği bilgiler ve kendi
müşahedelerine göre ayrıntılı biçimde anlatmıştır. On bölümden meydana gelen
kitap Çiştiyye tarikatı hakkında yazılmış
en önemli kaynak sayılmaktadır. Eser
Delhi'deki sosyal hayatı yansıtması bakı
mından da önemlidir. Müellifin uzun süre Delhi'de yaşamış olması buradaki ekonomik ve sosyal gerginlikler. dini çekiş
meler hakkında verdiği bilgilerin değerini
daha da arttırmaktadır. Siyerü'l-evliyô.',
Sultan Muhammed b. Tuğluk' un mutasawıflarla ilişkileri ve tarihçi Sereni'nin
biyografisi hususunda da önemli bir kaynaktır. Mirhord'un elli yaşlarında yazmaya başladığı eserini ne zaman bitirdiği
bilinmemektedir. Bir nüshasının son bölümünde 790'da ( 1388) vefat eden Firüz
Şah Tuğluk'a iş aret edilmesinden hareketle kitabın bu tarihten sonra tamamlandığı söylenmiştir. Ancak müellifin ölüm
tarihi dikkate alındığında bunun mümkün olmadığı ve bu bölümün esere sonradan eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Çirengl Lal tarafından yayımlanan Siyerü'l-evliyô.' (Delhi 1302/1885). Gulam Ahmed Seryan (Lahor 1923) ve İ 'cazülhak
Kuddüsi (Lah or 1992) tarafından Urduca'ya çevrilmiştir. Hace Gül Muhammed
Ahmedpüri kitaba Zikrü'l-aşfiyô.' (Tekmi/e-i Siyerü'l-evliya') adıyla bir tekmile
yazmıştır (Delhi 1312)
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RızA KURTULUŞ

MİRİ ARAZİ
Osmanlı Devleti'nde
mülkiyeti devlete ait olup
tasarruf hakkı kullananlara
devredilmiş arazi.
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Sözlükte "devlete-hazineye ait, hükümet malı" anlamına gelen m iri kelimesi,
Osmanlı döneminde devlet hazinesi yanında devlete ait toprakları ve bu topraklardan alınan vergileri ifade eden bir kavram haline gelmiştir. Tarihi belgelerde
devlete ait topraklar için "arazi-i memleket" tabiri de geçmektedir. Miri kelimesi
Eyyübi ve Memlükler'de askeri görevliler
için de kullanılmıştır. Osmanlılar'da miri
arazi kapsamına, fetih sırasında ele geçirilip miri olarak reayaya devredilen topraklarla, mirasçı bırakmadan vefat eden
kimselere ait olup devlet hazinesine intikal eden, fetih esnasında hangi statüye
bağlandığı bilinmeyen, sahibi belli olmayan araziler ve tarıma elverişli değilken
devlet başkanının izniyle işlenerek tarıma
kazandırılan topraklar girer. Bu tür arazinin çıplak mülkiyeti devlete aittir, reayaya belirli esaslarla tasarruf 1 kullanım
hakkı devredilmiştir. Devlet tahsis yaparken "tapu" veya "muaccele" denen peşin
bir para alır. Bundan başka "müeccele"
adı verilen. "hasılat hissesi, icare-i zemin,
bedel-i öşür, mukataa" adlarıyla belli bir
meblağın ödenmesi de söz konusudur.
Harac-ı mukaseme tabiri öşür vergisine
tabi ürünlerden alınan değişken, harac-ı
muvazzaf ise "çift akçesi" adıyla devlete her yıl ödenen maktG ödemeyi ifade
eder.
İslamiyet'ten önceki dönemde Arabistan'ın

güneyinde arazilerin, vergilerini
ödemek şartıyla kabile ileri gelenlerine,
askeri hizmet karşılığı kumandanlara, savaşla elde edilen toprakların onları işleye 
cek köylülere verildiği bilinmektedir. Sasaniler'de ve Bizans'ta da benzer uygulamalara rastlanır. Hz. Peygamber de kendi
döneminde ikta sistemini uygulamıştır
(bk. iKTA). Mirl arazi sisteminin İslam ikta (inalcık. ı !1 959]. s. 29-46) veya Bizans
"pronoia" sistemleriyle bir ilgisinin olup
olmadığı tartışma konusudur. Bazı araş-
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