
indirilebilir. Semahane XIX. yüzyılda esaslı 
onarımlar ve yenilemeler geçirdiğinden 
önceki durumu hakkında kesin bir şey 
söylemek mümkün değildir. 

Semahane-mescid mekanının güney
batısına bitişik olan türbe 7,4 x 4,5 m. 
ölçüsünde dikdörtgen planlı bir yapı olup 
ortada basit tromplarla geçilmiş bir kub
be ile örtülüdür. Türbe, s m. açıklıklı, ge
niş basık bir sivri kemerle semahaneye 
bağlanmıştır. Türbedeki duvar kalınlığı 
genelde 1 m. olup kalınlık doğu yönünde 
1 ,35 metreye ulaşmaktadır. Mekan, batı 
ve güney duvarlarının ortasındaki beşik 
kemerli iki pencereden ışık almaktadır. 
Hamza Güner' e göre dergahın banisi ve 
ilk postnişini Celaleddin Ergun Çelebi ile 
oğlu Burhaneddin İlyas, Zeynüddin Çe
lebi, Sakıb Mustafa Dede. Kamile, Hace 
Fatma ve Havva hatunlar, şeyhlerden 
Mehmed Muhlis Çelebi, Ali Şakir Çele
bi ve İsmail Hakkı Çelebi ile ailelerinden 
Mehmed ve Ebubekir çelebiler, Fatma ve 
Halime Meliha hanımlar gibi şahısların 
sandukaları buradadır. iki kademeli, pi
ramidal çatılı türbe alaturka kiremitle 
örtülmüştür. Çok sayıda onarım geçirmiş 
olan türbenin mihrap nişi bulunmaması 
ve dikdörtgen planında mihrabın kıble 
yönünden hayli kaymış olması eski Hezar 
Dinari Mescidi olduğu rivayetiyle çeliş
mektedir. 

1814'te Relsülküttab Galib Efendi, 
mevlev'ihanenin bitişiğindeki evi harem
selamlık olarak şeyhlerin ikametine tah
sis ettirmişti. Arşiv vaziyet krckilerine gö
re 1254 (1838) tarihli yenilemeden önce 
harem -selamlık bölümünü, eski tekke 
kapısının sağındaki küçük hamOşanın 
yanındaki harem kapısından girilen. ge
niş harem bahçesinin güneydoğusunda, 
yan yana uzun yamuk dikdörtgen planlı. 
kırma çatıyla örtülü iki mekan meydana 
getirmekteydi. 1838 -1839 yıllarındaki ye
nilemede bu iki mekan yıkılıp yerlerine iki 
katli büyük bir harem -selamlık, kuzeye 
doğru birbirine bitişik matbah-ı şerif, 
hela ve derviş hücreleri inşa edilmiştir. 

iki katlı ahşap harem-selamlık bölü
mü " L" şeklinde bir plana sahip, üst ka
tın şeyhe tahsis edildiği eski tekke kapı
sının sağındaki küçük hamuşana bitişik 
bir kapıyla ulaşılan batı bölümünün se
lamlığa, doğu bölümünün harerne tahsis 
edildiği bir bölümlenme sergilemektey
di. Muhtemelen matbah-ı şerif ve derviş 
hücreleri gibi harem-selamlık da 1887-
1889 yenilemesinde farklı bir planda in-

şa edilmişti. Harap durumda olan bu ha
rem- selamlık binası1972'den sonra yık
tırılıp önündeki küçük hamuşanla güney
deki eski tekke girişi kaldırılarak arsası 
park haline getirilmiştir. 

Semahane ile birlikte ll. Abdülhamid 
dönemindeki büyük onarımda değişik bir 
planla yeniden inşa edilen matbah-ı şerif 
ve derviş hücreleri birimi tekkelerin ka
patılmasından ( 1925) sonra harap duru
ma gelmiş ve 1964 yılında onarılarak bazı 
iç değişikliklerle Kızılayaşevi haline dö
nüştürülmüştür. Dikdörtgen planlı bina 
güneydoğusundaki Eydemir Hamarnı'na 
bitişik olarak inşa edilmiştir. Bugünkü du
rumda kagir cepheli yapıya, kuzey tarafa 
daha yakın olan kitabesi sökülmüş beşik 
kemerli kapı ile ulaşılmaktadır. Yapı, taş
kın profil ve kilit taşlı yedi beşik kemerli 
pencereye ve binayı çepeçevre dolanan 
iki sıra silmeli taş saçağa sahiptir. 
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KÜTAHYA ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 
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KÜTIAB 

KÜTTAB 

(bk. KATİP). 

KÜlTAB 
(ylis") 

Bazı İslam ülkelerinde 
dini ilkokullara verilen ad. 

_j 

_j 

Mektep kelimesiyle eş anlamlı olan 
küttiib Osmanlılar'da mektephiine, rnek
teb-i sıbyan. sonraları ise ibtidiii mektep 
ve ilk mektep gibi adlarla anılmıştır. Batılı 

yazarlar ise daha çok Kur'an okulu adını 
kullanmışlardır. Bu okulların tam olarak 
hangi tarihte ortaya çıktığı belli değilse 
de Emevller ve Abbasller döneminden 
beri en yaygın temel eğitim kurumları ol
duğu bilinmektedir. Başlangıçta islami
yet'i yaymak için vazife gören ve farklı et
nik grupları islam inancı ve hayat tarzıy
la bütünleştirmede önemli rol oynayan 
bu kurumlar daha sonraki dönemlerde 
ağırlıklı olarak dini kültürün muhafaza
sında etkin olmuştur. Köylerde. kasaba
larda ve şehirlerde hemen her mahalle
de ihtiyaca göre bir veya birden fazla bu
lunan küttablar, temel eğitimin gerçek 
bir mürnin yetiştirme amacıyla da bağ
lantılı şekilde genellikle hocaları daha ileri 
seviyede eğitim veren bir camiye bitişik 
halde kurulur ve bazı dersler cami içinde 
yapılırdı. Küttabların inşa masrafı gibi di
ğer harcamaları da ya bir vakıf yahut hayır 
severler veya bizzat öğrenci velileri tara
fından karşılanırdı. XIX. yüzyıla kadar dev
let bu kurumlara nadiren müdahale etti
ğinden okulların fiziki şartları, müfredat 
programları ve ücretleri aileler ve okul 
görevlileri tarafından belirlenirdi. Öğret
menierin (müderris, muallim, hoca, mü
eddib, mektebdar, molla) ücretleri ayni 
ya da nakdi olabilirdi. Bazı öğretmenler 
ise ücretsiz ders verirdi. Varlıklı ailelerin 
kendi çocukları için özel küttablar kur
dukları da olmuştur. 

Çoğunlukla erkek çocukların eğitim 
gördüğü bu kurumlara zaman zaman kız 
öğrencilerin de alındığı. i ran ve Hindis
tan'da görülen bazı nadir örnekler dışın
da erkek ve kızların ayrı ayrı okutulduğu 
bilinmektedir. Bu okullar, öğrencilere baş
ta okuma yazma ve basit hesap kuralları 
gibi temel eğitimin verildiği yerler olma
sının yanı sıra aynı zamanda medresele
re hazırlık konumundaydı. Küttablarda 
eğitim gören öğrencilerden başarılı olan
lar medrese eğitimine devam edebiliyor
lardı. 
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KÜTIAB 

Küttablarda belli bir yaş sınırlaması ol
madığından çoğunlukla değişikyaş grup
larındaki öğrenciler aynı sınıfta ; bazan da 
yaşiarına göre sınıfiara ayrılarak ders 
görürlerdi. Beş-yedi yaşlarında eğitime 
başlayan ve dört -altı yıl eğitim gören öğ
renciler cuma günü (Mağrib'de perşem
be) hariç haftanın altı gününde güneşin 
doğuşundan batışına kadar tedrisata de
vam ederlerdi. Ancak devam zorunlu de
ğildi. Ayrıca ramazan ayında ve bayram
larda okul tatil edilirdi. Küttablara müs
lüman çocukları devam etmekle birlikte 
nadiren de olsa gayri müslim çocukları
nın da eğitime katıldığı görülmektedir. 

Eğitim usulü öğretmenin sözlerini de
falarca tekrar etme esasına dayanan ez
berleme şeklindeydi. Müfredat Kur'an 
üzerine şekilleniyordu. önce Kur'an'ın ilk 
sOresi olan Fatiha, daha sonra 114. sOre 
Nas ezberleniyor ve ardından en uzun 
sOre olan Bakara'ya gelinceye kadar sO
reler ezberlenerek eğitim devam ediyor
du. Müfredatta Arapça, gramer, hat ve 
şiir eğitimi de yer alıyordu. Başlangıçta 
özellikle dini dersler Arapça verilmeye ça
lışıldığı için Arap olmayan memleketler
deki çocuklar güçlük çekiyordu. Zamanla 
bu hususta farklı uygulamalar oldu ve 
Kur'an ayetleri Türkçe, Farsça, Urduca ve 
Malayca gibi dillerle açıklanmaya başlan
dı. Bu durum, daha çok modernleşmenin 
etkisi altında kalan şehir ve büyük mer
kezlerdeki küttablarda yaygın olmasına 
karşılık uzak köylerdeki küttablarda eği
tim eski usul üzerinde devam ediyordu. 
XIX. yüzyılda yaygınlık kazanan yeni yak
laşımın temel sebeplerinden biri, küttab
ların islam dünyasının pek çok yerinde 
yeni açılan yabancı okullar karşısında re
kabet edebilmesi amacına yönelik olma
lıdır. Nitekim küttabların müfredatına 
modernleşme döneminde ana dili gibi ek 
dersler de ilave edilmiştir. Zamanla yaz
ma ve ezberleme yerine ders kitapları 
kullanılmaya başlandı. Ancak Kur'an ve 
Arapça, müfredatın temeli olmaya de
vam etti. 

XX. yüzyılda islam dünyasında küttab
lar, genellikle öğrencilerin dönemin yay
gın ve resmi ideolojilerine göre eğitildiği 
kurumlar haline dönüştü . Sömürge du
rumundaki müslüman toplumlarda ise 
ya kapatıldı ya da müfredat tamamen 
değiştirildi. Yeni kurulan milli devletler
de bu okullar büyük oranda örgün eğitim 
sistemine dahil edildi. Çok az yerde gele
neksel konumunu muhafaza ederek de
vam etmeye çalışan küttablar Suriye ve 
Irak gibi ülkelerde zamanla önemsiz hale 
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geldi. Türkiye gibi laikliği resmen benim
seyen ülkelerde ise tamamen ortadan 
kalktı. Tarih boyunca küttablar ve onun 
devamı olan medreseler, değişik islam 
toplumlarında dini anlayışın şekillenme
sinde ve cihanşümul bir müslüman kim
liğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır 
(daha geniş bilgi için bk. EF!İng.l , V, 567-
570; ayrıca bk. MEKTEP). 
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KÜTÜB-i ERBAA 
( ~)'1..,......01) 

İmfuniyye Şiası'nın 
dört temel hadis kitabı. 

_j 

Kütüb-i erbaa Küleyni'nin el-Kô.fi, Şeyh 
SadOk'un Men lô. yal).l:j.uruhü'l-fa~ih ve 
EbO Ca'fer et-TOsi'nin Tehzibü'l-aJ:ıkô.m 
ile el-İstibşô.r adlı hadis koleksiyonlarını 
ifade eder. ilki IV. (X.) yüzyılın ilk çeyre
ğinde , diğerleri Abbasi Devleti içinde Şii 
bir hanedan olan Büveyhiler döneminde 
telif edilen eserler başlangıçta siyasi oto
ritenin de desteğiyle meşhur olmuş, bü
yük ihtimalle VI. (XII.) yüzyıldan itibaren 
kütüb-i erbaa (veya yalnız el-erbaa) diye 
anılmaya başlanmıştır. Bu tabir, muhte
melen Ehl-i sünnet hadisçilerinin daha 
önce tamamladıkları Kütüb-i Sitte'ye al
ternatif olarak düşünülmüştür. 

Sünneti "Hz. Peygamber ile on iki ima
rnın söz, fiil ve takrirleri" şeklinde tanım
layan Şia alimleri islam 'ın ilk asrından iti
baren bunların yazılıp derlendiğini söyler. 
Hz. Ali devrinden itibaren başlayan yazım 
faaliyeti Zeynelabidin, Muhammed el-Ba
kır ve özellikle Ca'fer es-Sadık zamanın
da sürdürülmüş, birçok alim, önemli bir 
bölümü imamların sözlerinden oluşan ha
dis mecmuaları kaleme almıştır. On bi-

rinci imam Hasan ei-Askeri'nin vefatma 
kadar (260/874) derlernelerin sayısı bin
leri bulmuş, bunların içinde her biri "asıl" 
diye adlandırılan 400 derleme (el-usGiü'I
erbaa mie) kabul edilmiştir. Bazı müellifler 
sayının daha çok olduğunu, 400 aslı sade
ce Ca'fer es-Sadık'ın talebeleri tarafından 
toplanan kitapların teşkil ettiğini, bazıla

rı ise imamlar dönemindeki bütün riva
yetleri içine alan kitapların 6600'ü geçti
ğini belirtmiş , ancak kaynaklar bunları 
toplayan müelliflerden pek azının ismini 
zikretmiştir (DİA, XV, 38-39). 

Kütüb-i erbaa şu kitaplardan oluşmak
tadır: 1. el-Kô.fi( el-Kafifi 'ilmi'd-dfn veya 
kısaca el-Küleynf). Küleynl (ö . 329/941 ), 
ilmi seviyesi ne olursa olsun herkesin Re.
sOl-i Ekrem'den ve imamlardan gelen ri
vayetlere göre dini ilimierin bütün alan
larında yeterli bir esere sahip olması ge
rektiğini ve bu amaçla hazırladığı kitabını 
el-Kô.fi diye adlandırdığını ifade etmekle 
birlikte (el-Kafi, I, 8) bazı Şii alimleri (me
sela bk. Hansarl, vı. 116). Küleyni'nin söz 
konusu çalışmasını tamamladıktan son
ra gizli imam Mehdi ei-Muntazır'a gös
terdiğini, onun da kitabı beğenerek "Şia
mıza kafidir" dediğini, bu sebeple eserin 
bu isimle anıldığını belirtir. iki bölümden 
oluşan eserin el-Uşıll mine'I-Kati adıyla 

anılan ilk bölümü inanç. el-Füru< mi
ne'l-Kô.fi isimli ikinci bölümü fıkıh konu
larına ayrılmıştır (bk. el-KAFI ). 

2. Men lô. yaJ:ıc;iuruhü'l-fa~ih. Şeyh 
SadOk diye anılan ibn Babeveyh el-Kum
mi ( ö. 38 1/991) tarafından derlenen eser 
kısaca el-Fa~ih diye de zikredilir. Müelli
fin mukaddimede belirttiğine göre Belh'
te tanıştığı ve istişarede bulunduğu, Pey
gamber soyundan gelen Ni'me lakaplı Şe
refeddin Ebu Abdullah kendisinden Mu
hammed b. Zekeriyya er-Razrnin, okuya
nı doktordan müstağni kılan Men lô. yaJ:ı
(iuruhü't-tabib adlı eseri gibi, okuyanı 
arnele yönelik konularda fakihe başvur
maktan müstağni kılacak bir eser yazma
sını istemiş, o da bu kitabını telif ederek 
Men lô. yaJ:ıcjuruhü'l-fa~ih ismini ver
miştir (1. 2-3). Şeyh SadOkeserini hazır
larken Hariz b. Abdullah es-Sicistani. 
Ubeydullah b. Ali ei-Halebi, Ali b. Mehzi
yar el-Ehvazl ve Hüseyin b. Said gibi Şii 
alimlerinin adlarını belirtmediği kitapları 
ile Muhammed b. Ahmed b. Yahya'nın 
Kitô.bü Nevô.diri'l-J:ıikme, Sa'd b. Ab
dullah'ın Kitô.bü'r-RalJ_me, Muhammed 
b. Hasan b. Velid'in el-Cô.mi', Muham
med b. EbO Amir'in en-Nevô.dir ve ba
bası Ali b. Hüseyin ei-Kummi'nin er-Ri
sô.le adlı eserlerinden faydalandığını be-


