
malar ışığında Kindl'nin mOsikiye dair 
günümüze ulaştığı bilinen belli başlı ri
saleleri şunlardır: 1. Risô.le ii l)ubri şı
nô.'ati't-te'Iif. Beste (kompozisyon) sana
tı. ses perdeleri. notasyon. melodik yapı 
türleri gibi konular etrafında şekillenen 
risale bazı kaynak ve araştırmalarda Ri
sô.Ie ii l)ubri te'Iifi'l-elJ:ıô.n olarak ad
landırılmıştır. Eserin tek nüshası British 
Museum'da kayıtlı (Or., nr. 2361) biryaz
manın 165•-168• varakları arasında yer 
almaktadır. Kindl'nin, üzerinde en çok 
araştırma yapılan mfısiki risalesi olan bu 
eserle ilgili ilk çalışma . Mahmud Ahmed 
el-Hifnl ve Robert Lachmann'ın ortak
laşa yaptıkları tahkikli neşirdir (Leipzig 
1931 ). Daha sonra bunu Yusuf Şevki ve 
Zekeriyya Yusufun neşirleri izlemiştir 
(yk. bk ). Z. Kitabü'l-Muşavvitati'l-ve
teriyye min ~ati'l-veteri'l-vaJ:ıid ila 
~ati'l-veteri'l-'aşrati'l-evtar. Üç bölüm
den (makale) meydana gelen risalede 
sırasıyla enstrümanlar ve tel sayıları, 
melodilerin kompozisyonları, telierin 
özellikleri ele alınmaktadır. Halife Mu'ta
sım-Billah'a sunulan ve Receb 631'de 
(Nisan 1234) istinsah edilen. dünyada bi
linen yegane nüshası Bodleian Library'
de kayıtlı (Marsh. nr. 663) yazmanın226-

Z38 sayfaları arasındadır. 3. Risale ii 
ecza'i l)ubriyye fi'I-mus~a. Berlin'de 
Tübingen Üniversitesi Kütüphanesi'nde
dir (Ahlwardt, V, 57 , nr. 5503 , vr. 3Jb-35b). 

Muhtemelen Ahmed b. Mu'tasım için 
yazılan risale iki bölümden oluşmakta
dır. Birinci bölüm ritim kalıplarını. ritim
ler arası geçişleri, mOsiki-şiir münase
betlerini, ikinci bölüm ud tellerinin dört 
unsur sistemine tatbikini, renkler ve ko
kuların özellikleriyle bunların insana te
sirlerini, filozofların mOsikiyle ilgili sözle
rini konu almaktadır. 4. Risale fi'I-lu
J:ıun ve'n-nagam. Ahmed b. Mu'tasım 

için yazılan risale u d ve aksam ı . ud telleri 
ve nota bilgisi. ud üzerinde egzersizler 
gibi konuları içine alan üç bölümden 
meydana gelmektedir. Bir nüshası Mani
sa İl Halk Kütüphanesi'nde kayıtlı (nr 
1705) bir yazmanın 110b-123• varakları 
arasında yer almaktadır. Ayrıca ilk sayfa
ları eksik olan bir diğer nüsha da Tübin
gen Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (a.g.e., V, 57, nr. 5503 , vr. 25•-31"). 

Bunların dışında bazı kaynaklarda KindT
ye ait olduğu ifade edilen eserler de şun
lardır: Risale ii şına'ati'l-a]fvali'I-'ade
diyye, Risale ti'l-~a', Risale ii ,kısme
ti'l-,kanun, Kitabü'I-A'+am ii te'lifi'I
IuJ:ıun, Risale ti'I-medJ].al ila şına'ati'I
musi,ka. 
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KİRA 

(bk. icARE). 

KİRAMEN KATİBIN 
(w~~~ ı"'.P') 

İnsanların söz ve davranışlarını 
kaydeden melekler. 

_j 

1 

_j 

Sözlükte "yazan, kayda geçiren" anla
mındaki katib ile "iyi, dürüst ve değerli " 

anlamındaki kerim kelimesinin çoğulun
dan oluşan kiramen katibin terkibi "de-

KiRAMEN KATiBIN 

ğerli yazıcılar" manasma gelir. Kur'an-ı 
Kerim'de ceza ve mükafat günü olarak 
nitelendirilen k.ıyametin vukuunu inkar 
edenlere hitap edilirken insanların üzerin
de yaptıklarını bilen gözetleyicilerin bu
lunduğu ifade edilir ve bunların Allah nez
dinde makbul yazıcılar olduğu belirtilir 
(el-infitar 82/9-12) . Ayetin "makbul yazı
cılar" anlamındaki kısmı cümle kuralları 
gereği kiramen katibin şeklini almıştır. 
Bazı hadis rivayetlerinde ise "el-kiramü'l
katibun" terkibi de geçmektedir (Müs
lim, "Zühd", 17) . 

Kur'an'da yazıcı meleklere atıfta bulu
nan çeşitli ayetler vardır. Allah'ın insana 
şah damarından daha yakın olduğu. kişi
nin sağında ve solunda karşılıklı oturan 
iki meleğin (mütelakki =alıcı) bulunduğu 
ve onun ağzından çıkan her sözü meleğin 
kaydettiği belirtilmektedir ( Kaf 50/16-18). 

Her ne kadar Muhammed Esed "iki alıcı" 
ile, insanın içinde üstünlük kurmak için 
mücadele eden iç dürtü ile aklın kaste
dildiğini söylüyorsa da ( Kur'an Mesajı, s. 
ı 062-1 063) bunun isabetli olmadığı anla
şılmaktadır. Zira bütün müfessirler, bu 
ifadenin sevapiarı ve günahları yazan iki 
meleğe işaret ettiğini ittifakla söylediği 
gibi (mesela bk. Taberl, XXVI, 98; Alusl, 
XXVI, 1 79-181 ) , gerekayetin bağiarnı ge
rekse diğer bazı ayetlerde yazıcı melekle
re açıkça temas edilmiş olması bunun in
sanın iç duyguları ve aklıyla yorumlana
mayacağını göstermektedir. Aynı sürede, 
sOra üfürüldükten sonra insanın mahşere 
"sürücü" (sa ik) ve "şahit" le gideceğini be
lirten ayet de ( Kaf 5 0/ 2 I ) bazı müfessir
lerce iyilik ve kötülükleri yazan iki melek, 
bazılarınca sürücü olan ayrı bir melek, şa
hit ise yazıcı melek olarak kabul edilmiştir 
(Alusl, XXVI, 183-184; Elmalılı, VI, 4515) . 

Diğer taraftan müşriklerin kendi araların
daki sırları ve gizli konuşmaları kimsenin 
işitmediğ i yolundaki zanlarının yanlışlığı
na temas edilen ayette. "Yanlarında bu
lunan elçilerimiz her şeyi yazmaktadır" 

(ez-Zuhruf 43/80) cümlesi de açıkçayazıcı 
melekleri anlatmaktadır. Bazı ayetlerde 
yazma işi doğrudan Allah'a izafe edilmek
teyse de (el-Enbiya 21/94; el-Casiye 45/ 

29) bu beyanı müfessirler O'nun tarafın
dan görevlendirilen melekler şeklinde yo
rumlamışlardır (Fahreddin er-Razi. XXV!l , 
272). Ayrıca insanların benimsediği inanç
ların ve işlediği bütün fiilierin tesbit edil
miş olup kıyamet gününde yazılı bir belge 
(kitap) halinde kendilerine sunulacağı (el
isra ı 7113-14). bu belgenin cennete gire
ceklere sağdan , cehenneme gireceklere 
soldan veya arkadan verileceği (el-Hakka 
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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-

Marmara 
üniversitesi 
ilahiyat 
Fakültesi 
Camii 
içinden 
birgörünüş 

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 


