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Dervişlerin kullandıkları başlık 

(bk. TAÇ). 
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KÜLBE-i AHzAN 

(bk. BEYTÜLAHzAN). 
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KÜLEYNİ 
(~!) 

Ebu Ca'fer Muhammed b. Ya'küb 
b. İshak el-Küleyni er-Razi 

(ö. 329/941) 

İmamiyye Şiası'nın 
dört temel hadis kitabının 

birincisi olan ei-Kfifi'nin müellifi. 
L _j 

Büyük bir ihtimalle 265 (879) yılında 
Rey ile Kum şehirleri arasındaki Küleyn 
köyünde ilimle uğraşan bir ailenin ferdi 
olarak doğdu. Küleyn'de ikamet eden ba
bası Ya'küb b. İshak. Rey'in önde gelen 
alimlerindendi. ilk öğrenimine memleke-

. tinde başlayan Küleynl'nin, imamiyye ri
vayetlerini kendisine nakleden kişilerin 
Kum'un ileri gelen alimleri olduğu dikkate 
alındığında uzunca bir süre Kum'da oku
muş olduğu söylenebilir. Bunun yanında 
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Allan diye tanınan dayısı dahil olmak üze
re Rey'in önde gelen alimlerinden fayda
landı ve onlardan rivayette bulundu. Ken
disinin çok itibar ettiği Nişabur'un büyük 
alimi Fazi b. Şazan'ın görüş ve rivayetle
rini Muhammed b. İsmail en-Nisaburl'
den dinledi. Başta dayısı Allan ve Nisabu
ri olmak üzere sayıları otuz altıya ulaşan 
hocaları arasında Ebu Ali Ahmed b. İdris 
b. Ahmed el-Eş' ari el-Kum mi. Ebu Ca'fer 
Ahmed b. Muhammed b. isa el-Eş'ari el
Kummi. Sa'd b. Abdullah b. Ebu Halef el
Eş' ari el-Kummi ve Ali b. Hüseyin es-Sa'
dabadi gibi devrinde temayüz etmiş ha
disçiler bulunmaktadır. Muhtemelen IV. 
(X.) yüzyılın başlarında bilgisini arttırmak 
amacıyla Bağdat'a giden Küleyni, burada 
Dicle'nin batı yakasında Kufe Kapısı böl
gesindeki Derbüssilsile'ye yerleşti. B un-

. dan dolayı Silsili nisbesiyle de anılan Kü
leynl'nin ilim meclisleri birçok kişinin uğ
rak yeri oldu. Abbasi Halifesi Muktedir
Billah devrinde İmamiyye fırkasının ilmi 
başkanlığı kendisine intikal etti. Çok sayı
da öğrenci yetiştiren Küleynl'den İbn Ebu 
Rafi' es-Saymerl diye meşhur olan Ebu 
Abdullah Ahmed b. İbrahim, Ahmed b. 
Ahmed el-Katib ei-Kufi. Ahmed b. Ali b. 
Said el-Kufi, Ahmed b. Muhammed b. Ali 
el-Kufi. Ebu Galib Ahmed b. Muhammed 
er-Razi. Ebü'l-Kasım Ca'fer b. Muham
med, Ali b. Ahmed b. Musa ed-Dekkak. 
Ebu isa Muhammed b. Ahmed es-Sinan! 
gibi talebeleri ı'ivayette bulunmuştır (ho
calan ve öğrencileriyle ilgili geniş bilgi 
için bk. el-Uşül mine'L-Kafi, Hüseyin Ali 
MahfGz'un girişi, 1, 1 4-20; Kays Al-i Kays, 
III, 78-81 ). 

İl ml faaliyetlerinden dolayı gerek ken
di zamanında gerekse kendisinden son
raki Şii İmam! alimlerinin Şla'nın şeyhi ve 
yüz akı. insanların en güveniliri olarak ni
telendirdikleri Küleynl'nin (A'yanü'ş-Şi"a, 
IX, 99) ölüm tarihi kaynaklarda 328 (940) 
veya 329 (941) olarak zikredilmektedir. 
Ancak onun yaşadığı çağa daha yakın olan 
Ahmed b. Ali en-Necaşl'nin kaydettiği Şa
ban 329 (Mayıs 941) tarihi (er-Rica/, s. 292) 
daha isabetli olmalıdır. Cenazesi Babül
kufe makberesinin batı tarafına defne
dildi. Günümüzde Dicle'nin doğusunda 
Cisrime'mun adıyla anılan eski köprünün 
yakınında bulunan mezarı asırlardan beri 
imamların kabrine muadil bir ziyaretgah 
olma özelliğini sürdürmektedir . 

Küçük gaybet (gaybet-i suğra) dönemin
de yaşayan Küleynl'nin zamanında imam
lardan gelen haberlerin Şla doktrin ve uy
gulamasında yegane kaynak olarak kabul 

edilmesi imamiyye bünyesinde kelam. fı
kıh ve akla dayanan diğer ilimiere karşı 
bir muhalefet düşüncesi geliştirmiştir. 
İmamiyye ulemasının bu tavrı diğer bazı 
sebepler yanında on ikinci imarnın gay
betinin uzun sürmeyeceği, onun yakında 
döneceği. toplumun karşı karşıya geldiği 
çeşitli problemleri çözeceği düşüncesine 
dayanmaktadır. Bu çerçevede Ahbari
Selefi bir metot takip eden Küleyni, baş
ta Ca'fer es-Sadık olmak üzere imamlar
dan nakledilip el-Uşıllü'l-erba'a mi'e adı 
verilen hadis derlemeleri yanında diğer 
imamlardan gelen rivayetleri toplamış ve 
büyük bir hadis mecmuası meydana ge
tirmiştir. Buharl'nin Ehl-i sünnet hadisi
ne katkısı ne ise Küleynl'nin de İmamiyye 
Şlası'nın hadis rivayetine katkısı o ölçü
dedir. Küleynl her nevi ictihad, istidlal ve 
akla dayalı düşüneeye karşı çıkan Kum 
Medresesi mensuplarının. Şii kelamında
ki akli gelişmelere ve Mu'tezile'nin me
totlarını kabule yönelen Nevbahtller'e 
karşı şiddetli muhalefetlerine katılmış, 
imamiyye'yi diğer mezhepler yanında 
savunmak için bile olsa akli tartışma ve 
açıklamalara taraftar olmamıştır. Bu se
beple bütün çalışmaları imamlardan nak
ledilen haberleri toplama, kaydetme ve 
koruma çerçevesinde kalmıştır. Onun te
olojik görüşlerini eserine kaydettiği ha
berlerden anlamak mümkün görünse de 
birbirine zıt olan nakilleri dikkate alındı
ğında bunun son derece zor olduğu or
taya çıkar. Eserinin füru bölümünü fıkıh 
bablarına göre düzenlemiş olmakla bir
likte Küleynl akli esaslara dayanan usul-i 
fıkha karşı muhalefetini sürdürmüştür. 

Eserleri. Küleynl'nin günümüze ulaşan 
en meşhur eseri ei-Kfifi* fi'l-'ilmi'd
din'dir (Kitabü '/-Kafi). Yirmi (veya otuz) 
yılda tamamlanan. usul ve fürua ait otuz 
beş kitaptan meydana gelen ve 16. 199 
hadis ihtiva eden bu mecmua Küleynl'ye 
asıl şöhretini sağlayan en önemli çalışma
sıdır. Çeşitli kütüphanelerde çok sayıda 
yazma nüshası, şerh. ihtisar ve haşiyeleri 
bulunan el-Kô:fi'nin (Kays Al-i Kays, lll, 
85-93) usul bölümü Şlraz ( 1278). Tebriz 
( 1281). Tahran ( 1311, 1374) ve Leknev'de 
( 1302/1885). füru kısmı Tahran ( 1315) ve 
Leknev'de ( 1302/1885) yayımlanmıştır. 
Eserin son bölümü olan "er-Ravza" ise 
Tahran ( 1303) ve Leknev'de ( 1302/1885) 
neşredilmiştir. Kitabın bütün kısımlarını 
ihtiva eden ilmi neşri Ali Ekber ei-Gaffari 
tarafından sekiz cilt halinde gerçekleşti
rilmiştir(Tahran 1375-1378, 1381/1961, 
1398/1978; Beyrut 1401/1980, ofset). Kü-



leynl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır : Kitdbü Tefsiri 'r
rü 'ya (Kittibli Ta'bfri 'r-rü'ya), Ki tdb ü 'r
Rical ( Şia ri ca liyle ilgili bir ça lı şma oldu
ğu a nlaşılmaktad ır ). Kitabü 'r-Red 'ale'l
Karamita, Ki td bü 'r-R esa'il (Resa'ilü '1-
e'imme, im amla rın m ektupl a rını ihti va 
eden bir ese rd i r ), Kitabü Md ~ile fi'l
e'imme mine'ş-şi'r (bu ese rl er için bk. 
E bO Ca' fer et-TO si, el-Fihrist, s. I 65: ibn 
Şeh raşG b , s. 99) 
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~ MuSTAFA Öz 

KÜLIABİYYE 
(4.%) 

Sünni kelam hareketinin 
doğuşuna zemin hazırlayan alimlerden 
Abdullah b. Said b. Küliab e i-Basrl'nin 

(ö. 240/854 [?]) 
görüşlerini benimseyenlere verilen isim 

(bk. İBN KÜLLAB). 
L 

KÜL Lİ 
( .)s:ıı) 

Türün altındaki 

fertleri ifade eden lafız 
ve bu lafzın gösterdiği varlık 

anlamında felsefe ve mantık terimi. 

~ 

L ~ 

Sözlükte "bütün. hepsi, tamamı " ma
nasına gelen Arapça küll kelimesinden 
nisbet ekiyle türetilmiş olup mantıkta 
cüz'inin karşıtı olarak kullanılır. Aristo'-

nun eserlerinde bu anlamı ifade eden 
kat holou (universal) terimi (Peters, s. ı 00-
1 o ı ) Arapça'da külli ile karşı lanmıştır. 

Anlamlı lafızların külll ve cüz'l olarak 
ikiye ayrıldığını kaydeden ilk islam filozo
fu Ya'küb b. İshak el-Kindl, varlıkların da 
yine külll ve cüz'l şeklinde iki kısma bölü
nebileceğini belirtir. Ona göre külll türle
re nisbetle cinsleri, şahıslara nisbetle tür
leri ifade etmektedir. Küllinin duyuların 
değil aklın konusuna girdiğini söyleyen 
Ki ndi, sonsuz olmaları sebebiyle cüzl olan 
şeylerin felsefenin konusu olmayacağını, 
aksine. hakikatinin bilgisi tam anlamıyla 
kuşatılabilen külll ve sınırlı varlıkların fel
sefenin alanına girdiğini belirtmektedir 
(Felsefi Risa leler, s. 8, 23 -24 ) . 

Farabi'ye göre duyularla algılanan nes
neler içerisinde birbirine benzeyenler 
(mahsOsat) aslında bütününde ortak olan 
bir anlamda birleşmektedir. Bu anlam 
birbirine benzer olan bütün nesneleri 
kapsamakta ve onlardan biri hakkında 
düşünülen şey diğeri için de geçerli ol
maktadır. Bu düşünülen ve birçok ferde 
yüklenilen anlama külll ve genel anlam 
denilmektedir (Kitabü 'l-fjurO.f, s. ı 39). 
Maddi varlık alanını oluşturan fertler ve 
cüz'l nesneler ilk cevherleri. insan aklının 
soyutlama yoluyla ilk cevherlerden elde 
ettiği külll kavramlar ise ikinci cevherleri 
ifade eder. Birleştirme ve çokluğu (kesret) 
birlik (vahdet) haline getirip kavrama şek
lindeki akli işlemin bir sonucu olarak or
taya çıkan külll kavramlar aynı zamanda 
bilginin yapı taşlarını oluşturur. 

Farabi'nin tanımıyla örtüşür biçimde 
külllyi "bir tek anlamla birçok şeye dela
let eden l afız" şeklinde tarif eden İbn Sl
na'ya göre bir anlamın birçok şeye dela
leti bilfiil olabilir, bilkuwe olabilir. ne bilfiil 
ne de bilkuwe olabilir ve buna uygun ola
rak üç tür külilden söz edilebilir. Birinci 
tür külliye örnek olarak insan lafzı göste
rilebilir. insanın anlamı birçok kiş iye veri
lebilmekte ve bunlardan her birine insan 
denilebilmektedir. İkinci tür külliye örnek 
olarak ise "yedi köşeli ev" gösterilebilir. Şu 
anda böyle bir ev bir tane olsa bile bu ta
birin varlıkta birçok şey için söylenmesi 
muhtemeldir. İbn Sina, üçüncü tür külliye 
örnek olarak da başka bir güneşin olma
dığını zorunlu şekilde kabul eden bir kim
senin "güneş" lafzını kullanmasını ver
mektedir. Buna göre bu külll lafzın anla
mı ne bilfiil ne de bilkuwe olarak bir baş
ka şey tarafından payiaşılabilir ( el-işarat 
ve't-tenbfhat, ı. ı 49). Ki ndi ve Farabi'de 
olduğu gibi külllyi akledilir (ma'kOI) bir şey 

KÜLLI 

olarak gören ve ona ilişkin bilginin gerçek 
bilgi olduğunu belirten İbn Sina'ya göre 
külll, bir şeyin ne olduğunun ve niçin ol
duğunun bilgisini veren bir kavramı ifade 
etmektedir. 

Külllyi İbn Sina gibi tanımlayan Gazza
ll'nin yukarıdaki üçlü tasnif konusunda 
da İbn Sina'yı izlediği görülmektedir. Bu
nunla birlikte Gazzall, antolajik açıdan 
meseleye baktığında ism-i müşterek olan 
küllinin iki anlam için kullanıldığını belirt
mektedir. Bu anlamlardan biri zihin dı
şında mevcut iken diğeri dış dünyada 
mevcut olmayıp sadece zihinde yer al
maktadır. Mesela "insan" lafzının anıa
rnının zihin dışında bir karşılığı vardır : 

bununla birlikte "insanlık"ın sadece zihin
de bir anlamı bulunmaktadır (Mi'yarü 'l
'ilm, s. 43-45, 244-24 5). 

islam filozof ve mantıkçıları ilk dönem
den itibaren külllyi zat! ve arızl olmak üze
re iki kısma ayırmışlardır. Zat! külll, fert
lerinin veya cüzllerinin mahiyetine nisbet 
edilebilen ya da onların mahiyetine ilişkin 
olan manadır. Mesela "insan"a veya "at"a 
nisbetıe "canlı" gibi. Arızl külll ise zat! 
küllinin karşıt ı olarak fertlerinin ya da 
cüzllerinin mahiyetine nisbet edilemeyen 
manayı ifade etmektedir. " İnsan"a nis
betle "gülme" buna örnek olarak verile
bilir. Zira gülme lafzının manası insanın 
mahiyetine ilişkin olmayıp sadece zata bir 
ilintidir. Böylece mantıkçı lar zat! olan ni
telik veya manaları "mukawim" (varlığın 
özünü ol u şturan), arızialanı "gayri mu
kawim" olarak adlandırmışlar ve buna 
bağlı olarak beş külilden olan cins, ne
vi ve faslı "zat! külll", hassa ve araz-ı 

ammı "arızl külll" olarak nitelendirmiş
lerdir. 

Tek tek nesnelerde bulunan ortak özel
liklerin tesbitiyle oluşturulan külll kav
ramlar, nesnelerin belli bir grup veya sınıf 
içerisinde ele alınmasını mümkün kılmak

tadır. Nesnelerin belli bir cins ve tür al
tında toplanabilmesine imkan veren külll 
kavramlar içlem ve kaplam ilişkisi içerisin
de ele alınmakta, böylece külll ya da cüz'l 
oluş ilişkide esas alınan durumlara göre 
değişiklik göstermektedir. Porphyrios ta
rafından geliştirilen ve "Porphyrios ağa
cı" olarak bilinen hiyerarşik kavram düze
ninde açıkça görülebildiği gibi bir durum
da külll olan varlık başka bir durumda 
cüz'l olabilmektedir. Mesela cisim kav
ramına nisbetle canlı kavramı cüzl iken 
insana nisbetle canlı kavramı küllldir. 
Böylece kavram iaştı rmalar yoluyla külll 
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