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69/19-26; el-inşikak 84/7-12) bildirilmek
tedir. Yazılı belgeden bahseden ayetler 
dalaylı olarak yazıetiara da işaret etmek
tedir. Yazıcı melekler -Kaf süresindeki 
ayet hariç (50/17)- çoğul şeklindeki keli
melerle zikredilmiştir. Müfessirler adı ge
çen süredeki ayetten hareketle bunların 
sayısının iki olduğunu. diğer ayetlerde bü
tün insanların yazıcı meleklerine işaret 
edildiği için çoğul olarak kullanıldığını 
söylemişlerdir (a.g.e., XXXI. 83). Kur'an-ı 
Kerim'de kaydedici meleklerin kayıtlarını 
nereye yazdıkları belirtilmemiştir. Kıya
met gününde yazılı belgelerden başka in
sanın el ve ayak gibi organlarının da ko
nuşacağını ifade eden ayetler (Yasin 36/ 
65; Fussılet 41/20-21) dikkate alındığında 
bu kaydın insanın fizik yapısı üzerine ya
pılmış olacağını söylemek mümkün gö
rünmektedir. 

Hadislerde de bazan doğrudan, bazan 
yazıcılık fonksiyanlarına atıf yapılarak ki
ramen katibinden söz edilmektedir. He
sap gününde insanların işledikleri kötü
lükleri organlarının haber vereceği bildi
rilmiş, ayrıca kiramen katibinin yazdık
larının şahitlik olarakyeteceği (Müslim, 
"Zühd", J 7).yazıcı meleklerin kayıtlarının 
asla zulüm niteliği taşımayacağı (Tirmizi, 
"İman", 17), kul kötü bir fiil yapmaya 
niyet ettiğinde onu işlemedikçe Allah'ın 
meleklere bunuyazmamalarını, işlediği 
takdirde ise bir kötülük olarak kaydetme
leri ni, iyi bir fiile niyet etmesiyle bir sevap, 
o fiili gerçekleştirmesiyle ondan yedi yüze 
kadar sevap yazmalarını emrettiği (Bu
har\', "Tevl).'id", 35). cuma günleri melek
lerin camilere gelip giriş sırasına göre 
insanların alacağı sevapiarı kaydettikleri 
(Buhar\', "Cum'a", 24; "Bed,ü'I-1:J.all5", 6) 
belirtilmiştir. 

ilmi her şeyi kuşattığı halde Allah'ın 
arnelleri yazmak üzere melekleri görev
lendirmesinin insanları sorumluluk ge
rektiren bütün düşünce. söz ve tutum
larında dikkatli olmaya teşvik etmesi, 
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kıyamet günü hesap sırasında dünyada 
yapılanlarla ilgili somut delillerin bulun
ması. hakla biUılın, haklı ile haksızın her
kes tarafından belgeleriyle birlikte bilinip 
ayırt edilmesi gibi hikmetlere bağlı oldu
ğunu söylemek mümkündür. 
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KİRAZOGLU, Ömer 
(1916-1989) 

Yüksek mimar-mühendis, 
sanat tarihi hocası. 

_j 

Kayseri'de doğdu. Babası Kirazzade H. 
Ahmed Efendi ile dedesi ömer Efendi ho
ca olduğundan ilim muhitinde büyüdü. 
İlk dini bilgileri babasından öğrendi. Ba
basının ticaretle de uğraşması ve zaman 
zaman istanbul'da i karnet etmelerinden 
dolayı ilk ve orta öğrenimini İstanbul ve 
Kayseri'de tamamladı. Liseyi bitirdikten 
sonra dini eğitim almak amacıyla Mısır'a 
gidip Ezher'de okumak istediyse de bu 
teşebbüsü sonuçsuz kaldı. Bu sırada İs
tanbul Mühendislik Mektebi'nde (İstanbu l 

Teknik Üniversitesi) asistanlık yapan eski 
Beşiktaş müftüsü Puat Çamdibi'nin teş
vikiyle bu okula girdi ve 1946 yılında me
zun oldu. Talebe iken bazı ulema ve me-
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şayihin sohbetlerine katılmak suretiyle 
dini bilgilerini geliştirdi. Elmalılı Muham
med Harndi Efendi, Patih Camii imaını 
ömer Efendi, Patih Müftüsü Bekir Haki 
Efendi (Yener). Ömer Nasuhi Bilmen, Ali 
Haydar Efendi, Tahir Efendi onun feyiz 
aldığı alimlerden bazılarıdır. 

Yüksek öğrenimini tamamladıktan son
ra Nakşl şeyhlerinden Mahmut Sami Ra
mazanoğlu'nun kızıyla evlenip Adana'ya 
yerleşti. Karayolları'nda ve diğer bazı ku
ruluşlarda mimar-mühendis olarak ça
lıştı. 195 1'de kayınpederi ve ailesiyle bir
likte İstanbul'a geldi. Burada 1952-1953 
yıllarında Ali Kemal Belviranlı ile birlikte 
aylık İslam'ın N uru dergisinin yayım ça
lışmalarına katıldı. Bu dergide gerek ken
di adıyla gerekse takma isimle yazı ve şi
irler yazarak basın hayatına girdi. 

1953'te Mahmut Sami Efendi'nin ar
dından Şam'a gitti, altı ay kadar kalıp İs
tanbul'a döndü. 1959 yılında Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiri
len Süleymaniye Camii onarımı sırasında 
şantiye şefliğine tayin edildi. Klasik Os
manlı mimarisine ilgi ve merakı da bu 
sırada başladı. Ekim 1960'ta görevine 
son verildiyse de Süleymaniye'yi tanımak 
suretiyle daha da geliştirdiği klasik mi
marinin zevk ve üslübunu bir taraftan 
sanat tarihi hocalığı yaparak, diğer ta
raftan bu üslüp özelliklerini aksettirecek 
mabedler inşa ederekyaymaya ve yaşat
maya çalıştı. 

Ücretli olarak başladığı İstanbul Yük
sek İslam Enstitüsü'ndeki İslam sanatı 
tarihi hocalığına Aralık 1962'de asaleten 
tayin edildi. Bu görevin yanı sıra Işık Mü
hendislik Özel Yüksek Okulu'nda da sa
nat tarihi okuttu. 1972'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Milli Saraylar başmimarlığı
na tayin edildiğinden hocalık hayatı ikinci 
planda kaldı. istanbul'da bulunan dokuz 
saray ve kasrıo imar sorumluluğunu üst
le ndi. 1977 yılında istanbul Yüksek İs
lam Enstitüsü hocalığından emekli oldu. 
1979'da Mahmut Sami Efendi ile birlikte 
Medine'ye yerleşti. Mekke Ümmülkura 
Üniversitesi'ne bağlı Hac Araştırmaları 
Merkezi'nde uzman mimar olarak hizmet 
verdi. Ravza-i Mutahhara'nın onarımında 
fiilen çalıştı. 19 Temmuz 1989'da Medi
ne'de vefat etti. Cennetü'l-baki'ye def
nedildi 

Türkiye içinde ve dışında ZOO'e yakın 
cami projesine imza atan Kirazoğlu'nu 
Cumhuriyet sonrası Türk cami mimari
sinde betonarme, kubbeli, revaklı, iç av
lulu, revakları mail çatıyla örtülmüş fev
kanl mabedler inşası çığırını başlatan ve 
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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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