
KÜL LT 

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) . 
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KÜLLİ KAİDE 

(bk. KAİDE). 

KÜLLİYAT 
(.:ıı;ir) 

Bir kişiye ait eserlerin 
veya belli bir konudaki çalışmaların 

yer aldığı. derleme. 
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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) 



Bir konu veya bilim dalına dair kapsamlı 
bilgilerin yer aldığı külliyatlara örnek ola
rak da Külliyyat -ı Cografya-yi lran 
(Tahran 1350 hş.). Külliyyfıt -ı Jju~Q~ 

(Tahran 1347 hş ). Külliyyat -ı Jju~u~-ı 

İsWmi(Tahran 1336 h ş ). Külliyyat-ı Ta
ril]-i Temeddün-i Cedid (Tahran 1325 
h ş.), Külliyyat-ı Taril]-i 'Umumi (Tah ran 
1349 hş.). Külliyyat-ı Sebkşinasi (Tah
ran 1374) ve Külliyyfıt-ı Felsefe-i İslôm 
(Tahran 1983) anı l abilir. 
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L!iii!ıı RızA KuRTULUŞ 

Türk Edebiyatı. Külliyat kavram ı , önce
likle eski şairlerin divanları ile diğer bazı 
eserlerini tek ciltte toplayan matbu kitap
ların adında görülmektedir. Bunlardan 
bilinen en eskisi. XIX. yüzyılın ilk yarısın
dan itibaren birkaç defa basılan Külliy
yat-ı Divan-ıFuzuli'dir (ipekten-isen, s. 
31-34) . Bu eserin değişik baskılarında Fu
züll'nin Türkçe divanı yanında Şikayet
name olarak şöhret bulan mektubu ile 
Beng ü Badeve Leyla vü Mecni'ın mes
nevileri de yer almaktadır. Şairlerin şi i rle

rini veya divanlarıyla beraber birden fazla 
eserlerini bir araya toplayan külliyatlar 
arasında Külliyyat-ı Eş' ar-ı Ruhi-i Bağ

dadi (istanbul 1287). Külliyyat-ı Hazret-i 
Hüdayi (istanbul 1287, 1340 h./1338 r.). 
Nedim Divanı Külliyatı (istanbul 1340 
h./1338 r.). Külliyyat-ı Ziya Paşa (istan
bul 1342/1924), Şair Eşref Külliyatı (is
tanbu l 1928), Külliyyat-i Divan-i Kabuli 
(istanbul 1948), Külliyyat-ı Divan-ı Mev
lana Hamidi(istanbul 1949) . Ali Şir Ne
vai Külliyyatı (istanbu l 1965), Külliyat 
M erzifonl u M ehme t Hilmi (istanbul 
1984). Külliyyat-ı Şemsi (istanbul 1990), 
Haşmet Külliyfıtı (Sivas 1994). Halikar
n aslı Bohem Neyzen Tevfik Külliyatı 
(istanbul 2000) gibi yayınlar bulunmak
tadır. Modern dönem şairler i nin "toplu 
şii rler" adı altında ve tek cilt halinde ba
sılan kitapları da bu kategori içinde de
ğerlendirilebilir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
farklı alanlarda külliyat ad ı altında yayım

lanmış eseriere rastlanmaktadır. Bunla
rın en eskilerinden biri, "Külliyyat-ı İmam 
Ali" serisinin ilk kitabın ın bi ri nci kısmını 
oluşturan Tercüme-i Sad Kelime'dir (is-

tanbu l 1286) 1888'den itibaren Erkan-ı 
Harbiye Mektebi'nin ders kitapları olarak 
aralarında Ferik Ahmed Muhtar Paşa'
nın Külliyyat-ı Fenn-i Esliha (istanbul 
1, 1306; ll , 1314). Rehber-i Muzatferiy
yat-ı Bahriyye (istanbul 1316) gibi eser
lerinin de bulunduğu, önce "Külliyyat-ı 
Ulüm ve Fünün-ı Harbiyye", ardından "Er
kan-ı Harbiyye Külliyatı" ( 1920) adı altın
da seri halde çok sayıda kitap neşredil
miştir. 

Dil ve hukuk gibi alanlarda kurallarla 
meseleleri topluca ele alan ve yorumla
yan külliyat başlıklı eserler arasında Meh
med Rifat Manastırlı'nın Külliyyat-ı Ka
vaid-i Osmaniyye'si (istanbul 1303). Ha
lil Rifat'ın Külliyyat-ı Şerh-i Ceza'sı (is
tanbul 1303 , 1312), M. Rifat Gelibolulu ve 
Ahmed Müşfik'in Külliyya t-ı Kavanin 
ve Muharrerôt'ı (i stanbul 131 0), Külliy
yat-ı Mükôleme-i Elsin e (istanbul 1311). 
M. H. Nilci'nin (Naci Kas.ım) Külliyyat-ı 

Mükôleme-i Elsineci Şarkiyye ve Gar
biyye'si (istanbul 1315). Halis Eşref'in 
Külliyyat-ı Şerh-i Kanun-ı Arazi'si (is
tan bul 131 5), Reşld'in Külliyyôt-ı Kava
id-i Lisan-ı Osmani'si (istanbul 1317), 
Adil'in Külliyyat-ı Rehber-i Vezaif'i (is
tanbul 1329), Muammer İzzet'in Külliy
yat-ı Hukuk'u (istanbul 1341), Ferit H. 
Saymen'in Türk İçtihatlar Külliyatı (is
tanbul 1954 ), Hayri Ertürk ve Tarık Doğ
ruer'in Temyiz Mahkemesi Tevhid-i 
İçtihat Külliya tı (Ankara 1960). Ahmet 
Akgündüz'ün Mukayeseli İslôm ve Os
manlı Hukuku Külliyatı (Diyarbakır 
1986) gibi yayınlar bulunmaktadır. 

Ahmed Selahaddin'in Berlin Kongre
sinin Diplomasi Tarihine Bir N azar ile 
(istanbul 1327), Türkçe'ye çevirip bir ara
ya getirdiğ i bir kıs ım Batılı siyaset bilim
cilerin makalelerinden oluşan Tetebbu
at-ı Siyasiyye (istanbul 1327) adlı eserle
ri Külliyya t-ı Hukuk ve Siyasiyyat, Ma
nastırlı İsmail Hakkı'nın, aralarında Dozy'
nin Tarih-i İslômiyye adıyla Türkçe'ye 
çevrilen eserindeki çarpık fikirlerine karşı 
ilmi müdafaalarını içeren Hak ve Haki
kafinin de bulunduğu makaleleri (istan
bul 1329) Külliyyat-ı İsmail Hakkı, Mü
sa Kazım'ın dini ve sosyal içerikli makale
leri Külliyyat-ı Şeyhülislam Musa Ka
zım (istanbul 1336). İ smail Hakkı Tevfik'in 
Kım er Adalan ( Dersaadet 1339) adlı ça
lışması "Afrika'da Alem-i İslam Külliya
tı'ndan", İsmail Hami Danişmend'in Fet
va Mecmualanna Göre İslam Fıkhı'
nın Milli Kıymeti (istanbul 1956) adlı 
eseri "Tü rkiyat ve İslamiyat Tetkikleri 
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Külliyatı", Muhammed Hamldullah'ın ma
kaleleri Makaleler Külliyatı (istanbul 
1962) adı altında kitap haline getirilmiş
tir. 

Faik Reşad'ın, benzerlerine göre olduk
ça geniş olmasından dolayı Külliyyat-ı 

Letôit (istanbul 13 28) adıyla yayımladı 

ğını belirttiği latifeler kitabı ile Haiız M. 
Zekôi Dede Etendi Külliyatı (1-111, istan
bu 1 194 1- ı 943), Nihai Atsız'ın Osmanlı ta
rihinin ana kaynakları olan eserler külliya
tı olarak neşretmeye başladığı Osmanlı 
Tarihleri I (istanbul 1949) ve Talat Koç
yiğit'in Hadis Külliyatı adlı eseri (istan
bul ı 983) külliyat adı altında yapılan ya
yınlara farklı örneklerdir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 
İşler i Daire Başkanlığı İstanbul Araştır
maları Merkezi İstanbul'un nüfus, eğitim, 
inşaat. sanayi. adalet. kültür. tarım, sağ
lık, ulaştırma vb. konuları hakkında arşiv 
belgelerini içeren, geniş çaplı bir külliyat 
oluşturmak üzere Ahmet Kala'nın yöne
timinde 1997'den itibaren dizi halinde 
"İstanbul Külliyatı"nın yayımını başlat
mıştır. 

Dini -tasawufi konularda İbn Teymiy
ye Külliyatı ile (1-VII , istanbul 1986- 1997) 
geniş toplum kesimlerince benimsenmiş 
bazı öncü kişilerin yazılarını veya sohbet
lerini bir araya getiren "Risale-i Nur Kül
liyatı", "Ramazanoğlu Mahmud Sami Kül
liyatı" gibi külliyatlar da bulunmaktadır. 

Türkçe'de külliyat kavramı daha çok bir 
kişinin toplu eserlerinden oluşan edebi
yat alanındaki seri yayın l ar için kullanıl 

mıştır. Bu anlamda külliyat yayımcılığının 
ll. Meşrutiyet'ten sonra şekillenmeye 
başladığı görülmektedir. Ahmed Ra
sim'in " Külliyyat-ı Sa'y ve Tahrlr" başlığıy
la MakCilat ve Musahabôt'ı ile (ı-ıı. is
tanbul 1325) Menokıb-ı İslam ' ı (ı-ıı, is
tanbul 1325-1326) yayım lanmıştı r. Ayn ı 

yıllarda Namık Kemal'in eserlerinin, oğlu 
Ali Ekrem öncülüğünde " Külliyyat-ı Ke
mal" adı altında ilk tertipte on sekiz kitap 
olmak üzere neşredileceği Külliyyat-ı 
Kemal Tab' Olun uyor (istanbul 1326 ) 
adlı bir kitapta haber verilmiş ve yayımı
na geçilmiştir. Asar-ı Müfide Kütüphane
si de "Külliyyat- ı Asar" başlı ğıyla Abdül
hak Hamid'in eserlerini bir dizi halinde 
neşretmeye başlamıştır ( ı 3 34). 

Yeni harfler döneminde başlatılan külli
yat yayınları arasında "Halk Piyesleri" baş
lığı altında Musahibzade Celal'in oyunları
nın toplu basımı ( 1936). Muallim Ahmet 
Halit Kitabevi'nin "Ömer Seyfettin Külli -
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