
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Küleynl. el-Uş Cıl mine'l-Ka{i( n şe Ali Ekber el
Gaffilrl ). Beyrut 1401 , Hüseyin A l i Mahfi:ız ' un 

giri ş i , ı , 8-42; Ahmed b. Ali en-Necaşl. er-Rica /, 
Tahran, ts., s. 292; Ebu Ca'fer et-Tusl. el-Fih ris t 
(nşr. M. Sa d ık Al-i Bah rülu iGm ). Beyrut 14 03/ 
1983 , s. 165-166 ; a.mlf .. er-Rica/ ( n şr. M . Sadı k 

Al-i Ba hrü luJG m). Kum 1411 , s. 495 -496; Sem
'anl. el-Ensab, X, 463; İbn Şehraş ub , Me'a li
miı'l-'ulema' (nşr. M . Sadık Al-i Bah rü luJGm). 
Beyrut, ts. (Da rü'l-edva). s. 99; İbn Hacer, Lisa
nü 'l-Mizan, V, 433; Şüsterl, MectWsü 'l-mü'mi
nin, Tahran 1365 h ş., 1, 4 52-453; İbn UsfOr ei
Bahranl. Lü'lü'etü'l-Baf:ıreyn (n ş r. M. SadıkAl - i 
Bahrü lul üm), Beyrut 1406/1 986, s. 384-394; 
Hansarl. Ravtatü 'l-cennat (n ş e Esedul lah isma
il iyyan). Kum , ts., VI , 108-1 20; Brockelmann . 
GAL, 1, 199 -200 ; S:ıpp l., 1, 320 ; Tebr1z1. Rey
/:ıfınetü '1-edeb, Tebriz, ts. ( Çaphane-i Şafak). lll, 
379; Abdulaziz A. Sachedina, /slamic Messian
ism, New York 1981, s. 32-33;Aga Büzürg-i Tah
rani. e?-~eri'a ila teşani{i'ş -Ş i'a, Beyrut 1403/ 
1983, lll, 184; IV, 208; VI , 179-184; VIII, 79; X, 
103, 218, 239; Xlll , 96-100; A'yanü 'ş-Şi'a, IX, 
99; Kays Al-i Kays , el-iraniyyCın, lll , 74-95; Ab
dürresOJ ei-Gaffar, Beyne'l-Küley ni ve IJ uşCı 

mih, Beyrut 141 5/1 995 ; W. Madelung. " al-Ku
l eyni" , E/2 (ing.), V, 362-363. 

~ 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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ve cüzl varlıkların birbiriyle ilişkisi orta
ya konulmakta ve bütün bir varlık alanı 
kavramlar düzeni içerisinde anlamlı kı 

lınmaktadır (ayrı ca bk. CÜZ'I). 

Filozofların küllllerle ilgili görüşlerine 
karşı en ciddi eleştiri Takıyyüddin İbn Tey
miyye'den gelmiştir. İbn Teymiyye, nami
nalist bir yaklaşımla külll kavramının sa
dece zihnin bir tasarımı olup antolajik bir 
gerçekliğinin bulunmadığını . gerçek var
lıklar olarak sadece tek tek varlıklardan 
söz edilebileceğini belirtir (Der'ü te'aru

zi'l-'alt: l ue'n-naJr: l, IX, 105-1 06; X. 191-
192) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

et-Ta'ri{at, "Külll" md. ; Tehanevi. Keşşaf, ll , 
1257-1263; Aristoteles [Aristo]. Metafizik (tre. 
Ahmet Arslan). istanbull996, s. 173,357, 371; 
Ki ndi, Felsefi Risateler (tre. Mahmut Kaya). İstan
bul 1994, s. 8, 23-24; Farab1, Kitabü '1-f:lurüf 
(n şr. Muhsin Mehdi). Beyrut 1990, s. 139; İbn 
Sina. el-işarat ve't-tenbihat (nşr. Sü leyman Dün
ya). Beyrut 1413/ 1992, 1, 149; a.mlf., eş-Şi{a' 

el-Mantı~ (2): el-Ma~ülat, 1, 24; a.mlf., a.e. (5): 
el-Burhan, lll, 144-145;Gazzal1, Mi'yarü'l-'ilm, 
Beyrut, ts. (Darü'l-Endelüs), s. 43-45, 244 -245; 
İbn Teymiyye. Der'ü te'aru:!:i'l-'a~l ue'n-na~l 
(nşr. M. Reşa d Salim) . Riyad 1981, IX, 105-106; 
X, 191-192; Ahmed Cevdet Paşa. Mi 'yar-ı Se
dad(haz. Kudret Büyükcoşku n. Mantık Metinle
ri için de). istanbul 1998, ll , 14-15; F. E. Peters, 
Greek Philosophical Terms, New York 1967, s. 
100-101. 
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KÜLLİ KAİDE 

(bk. KAİDE). 

KÜLLİYAT 
(.:ıı;ir) 

Bir kişiye ait eserlerin 
veya belli bir konudaki çalışmaların 

yer aldığı. derleme. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "bir şeyin bütünü, tamamı" 
anlamına gelen Arapça küll kelimesine 
nisbet eki getirilerek türetilen küll'inin 
çoğul şeklidir. Kelime, mantık ve felse
fede varlık ve lafızlardan daha kapsam
lı olanları ifade eden terim anlamından 
başka (bk. BEŞ KÜLU; KÜLU ) Fars edebi
yatında ve muhtemelen buradan alına
rak Türk edebiyatında "belli konulardaki 
eserlerin veya bir şahsa ait çalışmaların 
bir araya getirilmesiyle oluşan derleme" 
anlamında kullanılmıştır. Külliyat bu an
lamını, bazı klasik örneklerin varlığı ya
nında daha çok basılı eserlerin yaygınlaş
masıyla birlikte XIX. yüzyılda kazanmış 

görünmektedir. Arapça'da bu gibi derle-
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Külliyya t· ı/:füsrev-i Dihleufnin unvan sa yfası (iü Ktp., 
FY, nr. 458) 

meleri ifade için külliyat yerine mecmfı' 
veya mecmfıa kelimeleri kullanılmıştır 
(Keşfü '?-?Unün, ll, 1605- 1607; Serkls, ll , 
I 22- I 24; Brockelmann. lll , 957-958) . İbn 
Rüşd'ün el-Külliyyat fi'Hıb, Kalesildi' 
nin el-Külliyyat ti'l-tera'iz ve İbn Gazi'
nin Külliyydt fi'l-fı~h' ı gibi bir kısım 
eser ler, derleme niteliğinde olmalarından 
dolayı değil genel ve kapsamlı konuları 

içermeleri sebebiyle bu adı almışlardır. 
Ebü'I-Beka ei-Kefevi'nin el-Külliyyat 
isimli terimler sözlüğü ise teknik bir özel
liğinden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. 
Son dönemlerde bir yazarın eserlerini 

toplayan neşirler için Arapça'da daha çok 
"el-a'malü'l-kamile" (bütün eserler. toplu 
eserler) tabiri kullanılır olmuştur. 

Fars edebiyatında şair ve yazarların şiir 

ve nesirlerinin külliyat adıyla derlenme
sine sıkça rastlanır. Külliyat bazan sadece 
şiiri eri, bazan da hem şiir hem n esir türü 

eserleri içerir. Bir müellifin bizzat kendi 
eserlerinden oluşturduğu külliyatlar da 
olmakla birlikte genellikle vefatından son
ra ailesi, öğrencileri veya bir yayıncı tara
fından eserleri külliyat haline getirilir. Son 

yıllarda bir konu üzerinde yazılan eserler 
külliyat adı altında toplandığı gibi bir ilim 
dalına ait kapsamlı çalışmalar da külliyat 
adıyla yayımlanmaktadır. 

Fars edebiyatında şiir külliyatı bulunan
lar arasında VI. (X II. ) yüzyılda Enveri, Ha
kani-i Şirvanl. Senal ve Attar; VII. (XIII. ) 
yüzyılda Evhadüddln-i Kirmanl. Sa'dl-i Şi
razi. Nizarni-i Gencevl; VIII. (XIV.) yüzyıl
da İbn Yemin, Emir Hüsrev-i Dihlevi. Ha
cCı-yi Kirmani, Selman-ı Savecl. Ubeyd-i 
Zakani; IX. (XV.) yüzyılda Kasım-ı Envar; 
X. (XVI.) yüzyılda Ehli-i Şlrazl, Şerefı-i Kaz
vlnl. Örfı-i Şirazi, Muhteşem-i Kaşani; Xl. 
(XVII.) yüzyılda Saib-i Tebriz!, Zülali, Sa
lik-i Yezdi; XII. (XVII I.) yüzyılda Bidil, Eş

ref-i Mazenderanl. Te 'slr-i Tebriz!; XIII. 
(XIX.) yüzyılda Salik-i Kaşanl, Şihab-ı Tür
şlzi, Saba-i Kaşani; XIV. (XX.) yüzyılda Se
ha-i Şirazl örnek olarak sayılabilir (bu 
eserlerin ve diğe r külli yat l a rın nüshaları 

için bk. Münzevl, lll, ı845 - 1 900). Nizarni-i 
Geneevi (Tahran ı 335 h ş. ). Ubeyd-i Za
kanl (Tahran ı 33 ı. ı 337, ı 35 ı h ş ). Emir 
Hüsrev-i Dihlevi (Lahor ı 972). Sa' di-i Şi razi · 
(Tahran I 3 I 7). Bldil ( Bombay I 299, I 303). 
Saib-i Tebrizi (Tahran ı 336 h ş.), Kasım-ı 

Envar (Tahran ı 337 hş.), Muhteşem- i Ka
şan! ( Bombay ı 304 ). Şems-i Tebrizi(Tah
ran ı 363 h ş. ), Feyz-i Kaşani (Tahran ı 372 
hş . ). İkbal (Tahran ı 343 h ş. ) . Talib-i Amü
li (Tahran I 346 hş.) ve Ni'metullah-ı Veli'
nin (Tahran ı 352 h ş.) külliyatları yayımian

mış külliyatlardan bazılarıdır (diğer l er i 

iç in bk. Hanbaba. ıv. 4109-4123) 

Kasım-ı Envar, Abdurrahman-ı Cami, 
Pir Cemall. Celal Erdistanl. İbn Yemin-i 
Tuğral. Te'slr-i Tebrizi hem nazım hem 
nesir türü eserleri bir külliyatta toplanan 
müellifler arasında zikredilebilir. Bir ya
zarın bir dilde yazdığı eserler derlenerek 
de külliyat oluşturulabilir. Buna Külliy
yat-ı Aşar-ı Parsi-yi 'Öm er Ijayyam 
(Tahran ı 338 hş.) ve Külliyyat-ı Eş'ar ü 
Aşar-ı Farsi-yi Şey]] Bahd'i(haz Gulam 
Hüseyn-i Cevahirl, Tahran ı 336. ı 341 h ş. ) 

örnek verilebilir. 

Külliyyat· ı 

Sa'di'nin 
un van 
sayfas ı 

(İÜ Ktp. , FY, 
nr. 1412) 


