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Molla Halil Es-Siirdt ve Usulü'I-Fıkh Adlı Elyazma Eseri 

Giriş 

Adnan MEMDUHOGLU* 

Tarihe şerefler veren erler amlırken, 

Yükselmede ruh en geniş iilemlere, yerden ... 

Bir rayihamn ]eyzi sar ar ruhu derinden, 

Geçmiş gibi, cennetteki gül bahçelerinden ... 

Ali Ulvi Kurucu 

Siirt, ilimle irfanm, tefekkürle hikmetin buluştuğu güzel şehirlerimizden 

birisidir. Tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bu şehrin, Asurlulardan 

Urartulara, Perslerden Araplara, Selçuklulardan Osmanlılara vanncaya kadar 

pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaynaklanmız bize haber vermek

tedir. 

Siirt'in her köşesinde yılın hemen her mevsiminde yöre halkının ve diğer 

bölgelerden gelen ziyaretçileri n akınına uğrayan bir ilim yuvası, bir irfan mü

essesesi görmek mümkündür. Kokusu, rengi, havası bambaşka bir güzelliğe 

sahip olan Siirt yöresinin camileri, medreseleri, türbeleri, sanat eserleri ve ınİ

marisiyle her biri bir başka döneme tanıklık eden tarihin canlı şahitleri halen 

ayakta durmaya devam etmektedir. 

Siirt'te yaşamış, yüzlerce talcbe yetiştirmiş, çok sayıda özgün eserler vermiş 

ve türbesi burada bulunan alim şahsiyetler arasında Molla Halil es-Siirdi'nin 

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bilimdalı, Öğretim Görevlisi, 

E-mail: amemduhoglu@hotmail.com 



ll 

294 İbrahim Hahhı ve Siirt Uleması Sempozyunm Bildiıileri 
------------·-------------

(ı 750-ı843) şüphesiz önemli ve ayncalıkh bir yeri vardır. O'nu yaşadığı böl

gede bu kadar önemli ve ayncalıklı kılan husus, özellikle o günkü medrese 

tahsilinde okutulan her ders ile alakah olarak bir eser telif etmiş olmasıdır. Bu 

alandaki ıslah ve tecdit yönü ile de öne çıkan Molla Halil'in Osmanlı dönemin

de, l8.veı 9 .asır larda, Siirt'in önemli ilim, kültür ve eğitim merkezi olma vas

fım korumasmda büyük katkılan olmuştur. 

Dönemin medreselerinde okutulan ilimlerle ilgili olarak yazdığı eserler 

arasında basılmış olanlan o gün bugündür bazı ilim merkezlerinde ders kita

bı olarak okutulan M. Halil Siirdi'nin bazı telifleri günümüzde halen basılama

mış el yazması (mahtut) olar~k muhafaza edilmektedir. 

M. Halil Siirdi'nin fıkıh usulü alanında yazmış olduğu ve erbabınca bu sa

hada önemli bir telif olarak kabul edilen "Usülü'l-fıkh" adlı doksan bir varak

lık el yazma eseri, O'nun fıkhi yönünü ve u.sül anlayışını ortaya koyan önem

li bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu tebliğimizde eserin tamtı

rnma ve eserde izlenen yönteme geçmeden önce M. Halil Siirdi'nin hayatı ve 

eserleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

I. Hayatı ve Eserleri 

A. Doğum Yeri ve Tarihi 

Bitlis'in Hizan ilçesinin Külpik (Süttaşı) köyünde dünyaya gelen Molla 

Halil b. Molla Hüseyin b. Molla Halid es-Si'rdi'nin doğum ve vefat tarihi konu-

. sun da kaynaklarda farklı bilgilere rastlamaktayız. Müellifin hayatına yer veren 

eski kaynaklann bazılannda doğum tarihi olarak ı ı 6 7 ll 754 tarihi veıilirken ı 

diğer bazılannda ise ı ı 68/l 753 tarihi geçmektedir. 2 Yakın dönemlerde yapı

lan çalışmalardan Ömer Atalay'ın "Siirt Tarihi" adlı kitabında ı ı 59/l 7 46 tari

hi 3 verilirken, Molla Halil'in beşinci göbekten tarunu olan Molla Fudayl Sev-

1 Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü'l-Müellifin Terac1mu Musannifi'l-Kütübi'l-Arabiyye, Müesse

setü'r-Risale, Beyrut, 1414/1993, birinci baskı, I, 683. 

2 Hayreddin ez-Zirikl1, el-A:lam Karnusu Terac1mi Eşheri'r-Rical ve'n-Nisa mine'l-Arab ve'l

Müsta'ribin ve'l-Müsteşrikin, Daru'l-ilm li'l-Melayin, Beyrut, 1984, altıncı baskı, Il, 317. 

3 Ömer Atalay, Siirt Tarihi, Çeltut Matbaası, İstanbul, 1946, s. 112. 
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gilinin büyük dedelerinin hal tercümesi hakkında kaleme aldığı yazma eserde 

ise ı ı64!1750 tarihi yer almaktadır.4 Molla Halil Siirdl'nin tefsirdeki metodu

nu çalışmış olan Ömer Pakiş, bu son.tarihin daha doğru olabileceğini söyler

ken5, Molla Halil'in İslam Akaidi'ndeki yeri ve Nehcü'l Enam adlı eserindeki 

yöntemi konusunda yaptığı çalışmada6 Ali N ebi ed-Desüki, ı ı64!175 ı tarihi

nin gerçeğe daha yakın olduğunu ifade etmektedir. 

B. ilmi Tahsili, Hocalan ve Talebderi 

Molla Halil Si'irdı Bitlis, Van, Siirt ve Cizre bölgesindeki medreselerde 

uzun müddet ilim tahsil etmiştir. İlk hocası ilmihal bilgilerini aldığı babası 

Molla Hüseyin b. Molla Halid el-Kolatı'nin nesebinin Hz. Ömer'e dayandığı 
söylenmektedir. Küçük yaşta babasıyla beraber ziyaret ettiği Marifetname" sa

hibi İbrahim Hakkı Hazretlerinin dikkatini çekmiş ve dualannı almıştır. 

Külpik'te ikamet eden Molla Hüseyin el-Karasevl'nin yanında Kur'an'ı 

Kerim ve Tecvid dersleri alan Mola Halil'in hafızlığını da bir yıl içinde ta

mamladığı ifade edilmektedir. Daha sonra Molla Abdürrahman el-Belakl'den 

Şafi'I fıkhmı konu edinen "el-Envar" adlı eseri ile Hafız Şirazl'nin "Divan"mı 

okumuştur. 7 

Bitlis'te Molla Ramazan el-Hazvinl'den sarf ve nahiv dersi aldıktan son

ra ilim tahsiline, Siirt'in Tillo kasabasındaki halasının beyi olan Molla Ahmet 

el-Hafız'ın yanında devam etmiştir. Tillo'ya (Aydınlar) bağlı Halenze (Bağte

pe) köyünde Molla Mahmud'un yanında "Mesabih" kitabını okumuş, daha 

sonra Van'a bağlı V es tan ( Gevaş) kasabasına, oradan da Van'ın Müküs (Bah

çesaray) kasabasındaki Molla Muhammed b. Molla Ahmet el-Kevnasl'nin ya

nma giderek"Şerhü'l-Muğnl'', "Hüsamkatı" ve Kıra'at dersi almıştır. Hizan'da 

Molla Abdülhadi el-Arvasfdep mannk ilminden "Mukaddimat"ın tamamını, 

4 Molla Fudayl b. Molla Mahmud b. Molla Abdülkahhar b. Molla Mahmud b. Molla Halil es

Si'irdl, Tercemetu Hali Ceddina'l-A:la Molla Halil es-Si'rdl, 1400/1980, vr. 46a. 

S Pakiş, Ömer, Molla Halil es-Siirdfve Tefsirdeki Metodu, Basılmamış yüksek lisans tezi, İs

tanbul, 1996, s.7. 

6 Ali Nebi Salih ed-Desuki, el-Molla Halil es-Si'irdi ve menhecuhu fi'l ispati'l Akaidi'l İsla

miyyeti min hilal manzumetihi Nehcu'l Eıüm, Daru spirez, Erbil, 2007, s l-357. 

7 Molla Fudayl, Terceme, vr. 45b; Mehmet Tahir, Sırat-ı Müstakim, V, 127, s. 377. 
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Hoşap'ta hocası Molla Hüseyin el-Hoşabl'den "Şerhü'ş-Şemsiye" ve haşiyeleıi

ni okumuştur. Cizre'de Şeyh Ferruh'dan "Şerh u Akaidi'n-Nesefl" ve haşiyeleri

ni, Hoşab'da Molla Hasan el-Bizeni, Molla Abdüsselam ve Molla İsmail ismin

deki müdenislerden "Muhtasaru'l-Ma'ani'' kit.abmı okumuştur. 

Irak'taki İmadiye kasabasmda Yahya el-Mcrvez1'nin yanmda "Fenari", 

"Kavl-i Ahmed", "İsamü'l-Vaz' "ve "Risaletü'l-İsti'are" kitaplannı haşiyeleri ile 

beraber okumuştur. Nihayet bölgenin Reisü'l-Uleması ve İmadiye müftüsü 

olan Molla Mahmud'un yanında "Minhacü'l-Usül"u okumuş ve hacasından 

ilim icazetini almıştır. 8 

Eğitimini bu şekilde bölgedeki medreselerde birçok alimden ders alarak 

tamamlayan Molla Halil es-Si'irdi Hizan'da Meydan Medresesi'nde, daha. sonra 

da babasının isteği doğrultusunda Siirt'e yerleşerek Medrese-i Fahriye'de uzun 

süre müderris olarak ders vermeye devam etmiştir. 

Molla Halil Es-Si'irdi'nin her hafta Kur'an'dan bir hatim indirdiği söy

lenir. Aynca medrese tahsilinin akabinde Irak'taki alim ve mutasavvıf Sey

yid Ahmed er-Reşidi'ye bağlanıp kendisinden tasavvufi icazet aldığı da ifade 

edilme k te dir. 9 

Molla Halil, müdenislik hayall boyunca yüzlerce talebeye ilim öğretmiş, 

kendi çocuklannı da alim olarak yetiştirmiştir. Molla Mahmud, Molla Ab

dullah ve Molla Mustafa O'nun talim ve terbiyesi altmda yetişen çocukları

dır. Aynca on oğlunun da ilim icazetini kendisinden aldığı ifade edilmektedir. 

Tillo'da Şeyh Hamid ve Şeyh Hasan ile Halcnze'de Molla Ali'nin dışında Mol

la Muhammed el-Hazvini, Molla Ebu Bekir es-Sihri, Molla Mahmud b. Molla 

Arab es-Si'ird1 gibi zatlar, Molla Halil'in yetiştirdiği ve bölgede ün yapmış, dini 

ilimierin yayılmasma katkıda bulunmuş alimlerden sadece birkaçıdır. 

Yaşadığı dönem itibariyle bölgede aşağı yukarı bütün yerleşim birimlerin

de irili ufaklı birçok medresenin bulunduğu ve bu medresderin maddi kayna

ğının bütünüyle ya o çevrede oturan halk Larafmdan ya da medreseye bağış

lanmış vakıflardan karşılandığı bilinmektedir. İşte es-Si'irdi, böyle medreseler

de ta1cbc okutmuş ve yeliştirmiştir. Bu medreselerden mezun olanlar bu gün-

8 Molla Fudayl, Tcrccmc, vr. 46b. 

9 Mehmet Tahir, Sıratı Müstakim, V, 127, s. 377. 
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kü anlamda bir nevi yüksek öğrenim diplomas1 işlevini gören bir icazet almak

ta ve kabiliyelleri ölçüsünde büyük veya küçük bir medreseele görev yapmak

taydı1ar. İcazetnamelerde klmin kimden icazet aldığı belirtilmekte ve bu silsile 

genelde İslam kültür tarihinde çok iyi bilinen bir alime kadar uzanmaktadır. 

Molla Halil'in vefatından sonraki icazet si1s11e1eri incelendiğinde bölge medre

selerinde verilen icazetnamelerin büyük bir kısmmm Molla Halil es-Si'irdi ta

rikiyle yukanya bağlanması, onun bahsi geçen medreseler üzerindeki etkinli

ğini göstermesi açısından önemlidir. ıo 

Molla Halil, aldığ1 medrese eğitimi ı ı ile özellikle Arap dili ve edebiya

tl konusunda çok iyi sayılabilecek bir seviye elde etmiştir. Eserlerini dönemin 

ilim dili olan Arapça diliyle kaleme alan Molla Halil'in, bu eserleriyle o dö

nemlerde bölgedeki medreselerin eğitiminde etkili olduğu görülmektedir. An

cak eserlerinin Arapça dilinde ve el yazmas1 şeklinde olması, bir-iki tanesi ha

riç çoğunun henüz tahkik edilmemiş olması vb. nedenlerden dolayı maalesef 

günümüzele hak ettikleri ilgiyi yeterince gönnemektedirler. Ümit ederiz ki bu 

sempozyum, böyle bir ilginin doğup canlanmasına vesile olacaktır. 

C. Vefatı 

Molla Halil'in doğum tarihinde olduğu gibi vefat tarihi konusunda da 

kaynaklar arasında farklı bilgiler bulunmaktadır. Kaynakların çoğuna göre ve

fat tarihi 1259/1841 dir. 12 Eski Siirt müftüsü Ömer Atalay 125511839 tarihini 

zikrederken 13; Molla Fuday1 ise 12591184 3 tarihini vermektedir. 14 

Molla Halil Es-Si'irdi, Siirt'in doğusundaki yüksekçe bir tepede bulunan 

merkez mezarlığında, kendi ismiyle anılan türbede metfundur. 

ıo Pakiş, Ömer, Molla Halil es-Siirdfve Tcfsirdeki Metodu, Basılmamış yüksek lisans tezi, 

s.ı2,13. 

ıl Medreselerde okutulan ilimler ile ders kitapları ve müellifleri hakkında geniş bilgi için 

bkz: İbrahim el- Hanani eş- Şafi'i, Tuhfetu'1-1hvan el- Medresiyye, Tillo, h.l427. 

12 Zirikli, A'Jam, Il, 347: Kehlüle, Mu'cem, I, 683 

13 Ömer Atalay, Siirt Tarihi, s. 112. 

l 4 Molla Fudayl, Terceme, vr., 46a. 



~'?2§__ İb:_ai:J..'!!Ji_akk!~ SiiJ! Ul~m_a_sı_S_cı_nı._m_z"y"-ı_ın_1u_B_i_ld_ir_ilc_r_i __________ _ 

D. Eserleri 

Molla Halil Es-Si'irdY, dini ilimleri n neredeyse bütün dallannda eser te

lif etmiştir. İçinde yaşadığı şartlann tüm olumsuzluklanna rağmen, bazılan 

"şerh", "haşiye" ve tekrar türünden de olsa, bu kadar çok eser telif etmiş olma

sı, O'nun ilmi alanda ne kadar velud olduğunu göstermektedir. O, eserlerinin 

büyük bir kısmını nesirle yazdığı gibi, iyi bir şair olması hasebiyle bir kısmı

nı da şiir diliyle yazmıştır. 

"Nehcü'l-Enam" dışındaki diğer bütün eserlerini Arapça diliyle yazan 

Molla Halil Es-Si'ird1 genellikle medrese müfredatmda yer alan derslerle ilgili 

kitaplar telif etmiştir. Bunlann yanmda halkın genelini ilgilendir~n mevzular

da, mesela gündelik hayatla ilgili olarak da eserler yazmıştır. 

O'nun Doğu bölgesi medreselerinin eğitimi üzerindeki etkisi yalnızca ya

şadığı dönemle sınırlı kalmamış, günümüze dek devam etmiştir. Büyük emek 

ve mesai harcayarak hazırladığı bazı eserlerinin buralarda halen ders kitabı 

olarak akutuluyor olması bunun önemli bir kanıtıdır. Ancak maalesef medre

selerin alet ilimleri üzerinde çok daha fazla durması nedeniyle "el-Karnusu's

Sanı fi'n-Nahvi ve's-Sarfi ve'1-Ma'an1'' ile "el-Kafiyetü'l-Kübra fi'n-Nahvi" isim

li eserleri çok iyi bilindiği ve ders kitabı olarak okurulduğu halde tefsir, hadis, 

fıkıh ve kelam alanında yazmış olduğu kıymetli eserleri yeterince bilinmemek

te ve bunlardan istifade edilememektedir. 15 

O dönemlerde büyük ilim merkezlerinden uzakta bulunmaya bağh ola

rak buralarla irtibatm ve bilgi alış verişinin arzu edilen düzeyde sağlanamama

sı, maddi yetersizlikler gibi bazı olumsuz sebeplerden dolayı bölgedeki med

rese müderrislerinin eser telif etme geleneğinin zayıf olduğu bilinmektedir. Bu 

gelenek içerisinde yetişmesine ve bunun dışına pek de çıkmamasına rağmen 

Molla Halil'in bu kadar çok eser telif etmiş olması yine O'nun dikkat çekil

mesi gereken yönlerindendir. Molla Halil, islam coğrafyasının diğer ilim mer

kezleriyle yeterince diyaloğa girebiimiş olsaydı, bu birikimiyle çok daha fark

lı eserler telif etmesi de mümkün olabilirdi . Aynca müellifin eserlerinin çeşit

li nedenlere bağlı olarak umumi kütüphanelere girernemiş olması, kendisinin 

15 Pakiş , age. , s. lS. 



uzun süre daha geniş ilim çevrele.rince bilinmesini ve araştırmacıların söz ko

nusu eserleri üzerinde çalışmasını engellemiştir.l6 

Eserlerinin bir kısmı Siirt ilinde ikamet eden torunlarında, bir kısmı 

da bölgedeki emekli yaşlı imamların özel kütüphanelerinde bulunan Molla 

Halil'in "el-Kafiyetü'l-Kübra fi'n-Nahvi", "el-Ma'füvvat" ve "Nehcü'l-Enam" dı

şındaki eserleri yazma halinde bulunmaktadır. Kaynaklarda ismi geçen kitap-
' lan sıraladıktan ve ulaşabildiklerimizi de kısaca tanıtmaya çalıştıktan sonra 

"Usülü'l-fıkh" adlı eser üzerinde ayrıca durmak istiyoruz. 

1. BasTretü'l-Kulab fi Kelami Allami'l-Guyub 

Molla Halil'in bu eseri kısa bir tefsir çalışması olup, kahverengi deri bir 

cilt içinde, 20.15 (14.9 cm) ebadında, 15 satır, rik'a yazı, aharlı ince 372 va

raktan meydana gelmektedir. Süre başlıklan ve ayetler kırmızı mürekkeple, 

tefsir kısmı ise koyu kahverengi mürekkeple yazılmıştır. Sayfa kenarlan haşi

yelerle süslenmiştir. 

Bakara süresiyle başlayıp Fatiha suresi ile sona eren tefsiri~in mukaddi

mesinde Molla Halil, hiçbir şekilde batılın kanşmadığı Allah'ın kitabı üzerin

de manasım kavrayabilmek üzere bütün inananiann kafa yarması ve düşün

mesi gerektiğini ifade etmektedir. Devamında da islam tarihi boyunca Müslü

man bilginierin güçleri nispetinde bu konuda gayret sarf ettiklerini, kendile

rini kırması müınkün oln1ayan bazı dostlannın da kendisinden herkesin ra

hatlıkla anlayabileceği bir tefsir yazmasını istediklerini, mükafatım Allah'tan 

umarak bu teklife rıza gösterdiğini belirtmektedir. 

Molla Halil yazacağı tefsirin Beyzavi, Celaleyn ile Beyzavl'nin haşiyeleri 

'İsam ve Şeyhzade tefsirlerinin ortak noktalarını içine alacağım belirtmekte

dir. 17 Bu açıdan eser, Celaleyn tefsirinden uzun, Beyzavi tefsirinden ise daha 

kısa bir tefsirdir. 

Tefsirini dirayet metodu üzere yazan müellif, hadis, fıkıh, kelam, sarf, na

hiv, me'ani gibi ilimlerle ilgili gerekli izahlarda bulunmaktan da geri kalma-

16 Pakiş, age., s.lS-16. 

17 Molla Halil es-Si'irdi, Bas!retü'l-Kulüb fı Kelami Allami'i-Guyüb, vr. L:ı. 
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mıştır. Molla Halil'in bu eserini de diğer bazı eserlerinde olduğu gibi daha çok 

kendi dönemindeki medrese öğrencilerine yönelik olarak hazırladığını söyle

yebiliriz. 

2. Bastretü'l-Kulüb Ji Kelami Allami'l-Guyüb 

Mol1a Halil'in birincisi ile aynı ismi taşıyan bu tefsirinin, Kehf suresine ka

dan mevcuttur. Tam olan birinci tefsire göre bu noksan çalışması daha geniş 

olup birinci tefsirde yer almayan veya çok kısa olarak değinilen hadis, fıkıh, 

kelam, sebeb-i nüzül ve siyer gibi ilimlerle ilgili birçok konu bu ikinci tefsirde 

daha geniş bir şekilde izah edilmektedir. Molla Halil'in tarunu olan Molla Ab-

dulkahhar, dedesinin mevcut bu yanm tefsirini istinsah etmiştir.l8 · 

Molla Halil'in iki tefsir yazmasının gerekçelendirilmesi bağlamında şöy

le bir açıklama yapılabilir: Molla Halil tam fakat kısa olan tefsirini yazdıktan 

sonra muhtemelen daha teferruatlı bir tcfsir yazmayı düşünmüş ve bu mak

satla uzun fakat yan m olarak elimizde mevcut tefsirinin birinci cildini telif et

miştir. Muhtemelen iki cilt olarak yazmayı düşündüğü bu ikinci tefsirin ikin

ci cildini çeşitli nedenlere bağlı olarak ya yazamamış veya bitirmeye ömrü ki

fayet etmemiştir. ı 9 

3. Diyau Basireti Kalbi'l-Araf fi't- Tecvtd ve'r-Resmi ve Farşi'l-Huruf 

Es-Si'irdi'nin tecvid konusunda manzüm olarak yazdığı bu eser 500 be

yitten oluşmaktadır.20 

4. Usulü'l-Fıkh 

Bir mukaddime ve yedi baptan meydana gelen bu kitap Molla Halil'in fı

kıh usulü hakkında yazdığı 91 varaklık yazma bir eserdir. Eserle ilgili olarak 

ikinci bölümde detaylı bilgi verilecektir.21 

18 Molla Halil es-Si'irdı, Basıretü'l-Kulüb fl Kelami Allami'l-Guyüb, vr. la. 

19 Pakiş, age., s.l5. 

20 Ömer Atalay, age, s. l 13; Mehmet Tahir, age., II, 38. 

2l Molla Halil es- Si'irdi, Usülü'I-Fıkh, vr. lb-9la. 
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5. Usulü'I-Hadis 

Adından da anlaşıldığı üzere hadis usulü ile alakah olan bu eser hakkında 

yeterli bilgi bulunmamaktadu. Ancak Molla Halil'in " Usülü'l-Fıkh" adlı ese

rinde, ilk varakta22 , hem fıkıh usulü hem de hadis usulü ile ilgili olarak bir 

bahis geçmektedir. 23 

6. el-Kafiyetü'l-Kübra fi'n-Nahvi 

Adından da anlaşıldığı üzere Arapça gramer konulan ile alakah olan bu 

kitap isim, harf ve fiil olmak üzere üç ana başlık taşımaktadır. Ahmed Hil

mi el-Koğ1 isminde bir müstensih tarafından güzel bir rik'a yazısı ile l 02 say

fa olarak yazılmış ve basılmıştır. Molla Halil'in bu kitabında grai11erle ilgili bir

çok konuyu şiirleştirerek izah etmeye çalıştığı görülmektedir. 24 

7. el-Kamüsü's- Sanı fi'n-Nahvi ve s- Sarfi ve'l- Ma'anı 

380 varaktan meydana gelen ve Nahiv, Sarf ile Me'an1 ilimlerinin konu

lannı geniş bir şekilde inceleyen kitabın isim, fiil ve harf bölümlerini incele

yen kısmı, yine es-Si'irdl'ye ait olan "Kafiye"nin şerhidir. Müellif eserin nahiv, 

sarf ve harf kısmını oluşturan bu bölümlere me'an1, bedl' ve beyan kısımlan

m da .ilave etmiştir. Eser Arap Dili ve Edebiyatı açısından oldukça önemli bir 

kaynak niteliğindedir. 25 

8. Kitabu Ezhari'l-Gusün min Mekülati Erbabi'l-Fünun 

Mala Halil'in tarunu Şeyh Fudayl'in bildirdiğine göre bu eser, çeşitli ilim

lere dair muhtelif konularla ilgili olarak telif edilmiş bir eserdir. 26 

22 Molla Halil es- Si'irdl, Usülü'l-Fıkh, vr. l b . 

23 Büyük dedesi olan Molla Halil'in hayatı ile ilgili yazdığı eserinde Şeyh Fudayl, bu kitabın 

İbn Hacer'in "Nuhbetü'l-Fiker f1 Mustalahi Ehli'l-Eser" ve bunun şerhi olan "Nüzhetü'n

Nazar" isimli eserleri üzerine yaptığı bir çalışma olduğunu ifade etmektedir. Bkz: Şeyh 

Fudayl, Terceme, vr. 47a. 

24 Molla Halil es-Si'irdi, el-Kafiyetü'l-Kübra fi'n-Nahvi, s. 101. 

25 Molla Halil es-Si'irdi, el-Kamüs, vr. la vd .. 

26 Şeyh Fudayl, Terceme, vr. 47a. 



9. Mahsulü'l-Mev<lhibi'l-Ahadiyye fi'l-Has<lis ve'ş-Şemaili'l-Ahmediyye 

136 va rak ve toplam 7 4 bölümden oluşan bu eser, Hz Peygamber'in 

şemaili hakkın dadır. 27 Kitabı es-Si'irdl'nin torun u Molla Abdulkahhar islinsa h 

etmiştir. Eserin sonunda 23 Ramazan Cumartesi l300/l883'te kitabın yazımı

nı Allah'ın yardımıyla bi tirdiğini bildirmektedir.28 

10. Manzumetun fi Mcvlidi'n-Nebt 

Hz. Peygamber'in doğumunu manzüm olarak anlatan bir eserdir. 85 va

raklık bu eseri es-Si'irdt'nin tarunu Molla Abdulkahhar, 1285/1878 senesinin 

Rebiü'l--Evvel ayında istinsah ettiğini belirtmektedir. 29 

ll. el-Manzumetü'z-Zümrüdiyye Nazmu Telhtsi 'l-Miftah 

Molla Halil es-Si'irdı bu çalışmasında Hatib, Dimeşkl'nin "Telhisü'l

Miftah"30 isimli eserini nazım haline getirmiştir. 

12. Minhacü's-Sünneti's-Seniyye jr Adabi Süluki's-Sufiyye 

Bu eserinde es-Si'irdt, sünnete göre müridin sül"ük metodunu izah etmek

te ve başlıca şu konular üzerinde durmaktadır: Sünnete tabi olma, tasavvuf, 

zühd hayatı, ahiret için çalışmaya teşvik, tevekkül, Hakka yönelme, manevi 

. hastalıklar, kendini beğenme, kibir, riya, hased, yemek yeme adabı, alemi ta-

1 nıma ... 
Yaklaşık bin (1 000) beyitten oluşan kitabın son sayfasmda Seyyid Mu-

27 Molla Halil es-Si'irdi, Mahsülu'l-Mevahibi'l-Ahadiye fi'l-Hasais ve'ş-Şemaili'l-Ahmediye , 

vr. la. 

28 Molla Halil es-Si'irdi, Mahsül, vr. l36b. 

29 Molla Halil es-Si'irdi, Manzumetun fi Mevlidi'n-Nebi, vr. 84b-85a. 

30 Hatib Dimeşki'nin "Telhlsü'l-Miftah" isimli eseri, Siraecddin Sekkaki'nin "Miftahü'l-Ulüm" 

adlı kitabının hulasasıdır. Kitabın asıl adı "Telhisü'l-Miftah fi'l-Ma'ani ve'l-Beyan"dır. 

"Telhisü'l-Miftah" üzerine "Mutavvel" isminde bir şerh yazan Sadeddin Teftazan1 daha 

sonra "Mutavvel" üzerine de "Muhtasar" isminde bir şerh daha yazmıştır. Muhtasar med

reselerin müfredatı içinde yer alıp ders kitabı olarak okutulmaktadır. 
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hammed b . Seyyid Hasan el-Findik! tarafından 1340119 21' de istinsah edildi

ği belirtilmektedir. 31 

13. Muhtasaru Şerhis-Sudar fi Şerhi'l-Mevti ve Ahvali'l-Kubar 

Suyütl'nin "Şerhü's-Sudür fi Şerhi'l-Mevti ve Ahvali'l-Kubür" adlı eseri

nin muhtasandır. 32 

14. Mulahhasu'l-Kavdti' ve'z-Zevdcir ftma tekellema ala's-Sağdir ve'l-Kebair 

Büyük ve küçük günahlar hakkında İslam alimlerinin caydırıcı mahiyet

teki sözlerine yer veren bir eserdir. 33 

15. N ebze tu Mevahibi'l-Leduniyye fi'ş-Şatahdti ve'l-Vahdeti'z-Zatiyye34 

Tasavvufi konulara yer veren bu eserin adı bazı kaynaklarda "Nebzetun 

mine'l-Mevahibi'l-Medeniyye"35 olarak geçmektedir. 

16.-17. Nehcü'l-Enam fi'l-Ahaid (Arapça ve Kürtçe) 

Biri Arapça diğeri Kürtçe olmak üzere M. Halil'in yazdığı iki eserdir. 36 

Akaid konusunda özet bilgilerin verildiği bu her iki eser de manzum olup 271 

beyittir. ilmi olduğu kadar edebi ve sanat yönü de bulunan bu eserde İslam 

akidesi, iman, Hz. Peygamber (sav) ve ashabı ile ilgili konulara 22 bölümde 

yer verilmektedir. 37 

31 Molla Halil es-Si'irdi, Minhac, vr. 58a. 

32 Şeyh Fudayl, Terceme, vr. 4 7a. 

33 Şeyh Fudayl, Terceme, vr. 47a. 

34 Şeyh Fudayl, Terceme, vr. 47a. 

35 Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Il, 38; Sırat-ı Müstakim, V, sayı, 127, s . 377. 

36 B. Said Nursl, Molla Halil'in görüşlerine ve özellikle de bu eserine pek önem vermiş, sa

habe arasındaki savaşlan anlatırken O'ndan "Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zat-ı 

muhakkik" diye bahsetmiş ve birkaç yerde kendisinden nakilde bulunr:ıuştur. Bkz. Bedi

üzzaman Said Nursi, Mektubat, söz basım yayın, İstanbul, 2005, s. 86; Bediüzzamarı Said 

Nursl, Muhakemat, yeni asya neşriyat, İstanbul, 1998, 

37 Molla Halil es-Si'irdl, Nehcü'l-Enam, s. 72.; Molla Halil es-Si'irdi, Nehcü'l-Enam (Rehber-i 

Avam şerhiyle birlikte), s. ll ,18. 
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Eserin Türkçe çevirileri yapılmış aynca Kürtçe nüshasma Ahmed Hil

mi el-Küği tarafından "Rehber-i Avam" ismiyle bir şerh yazılmış ve bu çalış

ma basılmıştn. Aynca Ali Nebi Salih ed-Desuki tarafından Nehcü'l-Enam ile 

ilgili yüksek lisans çalışması yapılmış ve söz konusu eser de Arapça olarak 

basılmıştır. 38 

18. Risalefi İlmi'l-ManLıh 

Mantık ilmine dair bu eser, 3 7 sayfalık bir ri sal edir. 39 Sadrettin Yüksel ta

rafından bir şerhi yapılmıştır. ilim ve mantık ilminin tarifiyle başlayan eserde 

Molla Halil, dokuz bölüme ayırdığı ve "isağüc1"den başlayıp "m;.ığalata" bölü

mü ile bitirdiği mantık konulannı açıklamaktadu.40 Bu eserin de diğer bazı 

eserler gibi dönemin medrese öğrencilerine yönelik olarak telif edildiği söy

lenebilir. 

19. Risale fi'l-Mecaz ve'l-İsti'are 

Kasım es-Semerkandi'nin istiare eseri üzerine yapılmış olan bu risale 15 

sayfa olup, üç bölümden müteşekkildir. Birinci bölümde "isti'arenin kısınıla

n", ikinci bölümde "kinaye", üçüncü bölümde ise ''isti'areyi kinayeye dönüş

türen kar!ne" işlenmektedir. 41 

20. Risale fi'l- Vad' 

"Vad' ilmi" hakkında olup altı sayfalık bir risaledir. Eserde kısa ve öz ifa

delerle "vad' ilmi"nin temel konulan açıklanmaktadır.42 

38 Ali Nebi Salih ed-Desuki, el-Molla Halil es-Si'irdi ve menhecuhu fi'{ ispati'l Akaidi'l 

İslamiyyeti min hilal manzumetihi Nehcu'l Enam, Daruspirez, Erbil, 2007, s l-357. 

39 Molla Halil es-Si'irdi, Risale fi ilmi'I-Mantık, s.l-37. 

40 Molla Halil es-Si'irdi, Risale fi İlmi'l-Mantık, s. 2. 

4 ı Molla Halil es-Si'irdi, Risale fi'l-Mecaz ve'l-İsti 'are, s. ı- ll. 

42 Molla Halil es-Si 'irdi, Risale fi'l-Vad', s. ı. 
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21. Risale Manzume fi İl mi Adabi'l-Bahsi ve'l-Münazara 

Münazara (cedel) ilmi hakkındaki bu eser ı ı sayfalık, ı 03 beyitlik 

manzüm bir risaledir.43 Molla Halil bu eserinin girişinde kitabını " Habiyye" 

ismiyle zikretmekte ve şöyle başlamaktadır: 

"Çokça iyilikte bulunan ve insana aklı veren Allah'a hamdolsun. Habiyye 

kitabıma başlıyorum ki cedel ilminin kaidelerini içermektedir. Cedelde ve ilmı 

müktesebatta zeki olanlann ona ihtiyaçlan vardır. Çünkü onlan yanlışlardan 

korur ve ilmı seviyelerini artınr. Bu ilmin öncüleri münazarayı, "hasmı söz ile 

yenme" şeklinde tanımlamışlardır.44 

Yukanda ismi geçen bazı eserler gibi bu kitabın da dönemin medrese müf

redatına yönelik olarak öğrenciler için telif edildiği söylenebilir. 

22. Risale Sağıra fi'l-Majuvvat 

Bu eser namaza engel teşkil etmeyen "hafif necasetler" hakkında yazıl

mış olup 38 bölümden oluşmaktadır. Molla Hüseyin el-Cezerı buna "Fethü'l

Celil" isminde bir şerh yazmış ve bu risale şerhiyle birlikte Ahmet Hilmi el

Küğl'nin hattıyla 1 2 7 sayfa olarak basılmıştır. 

Molla Halil, yaşadığı dönemdeki çağdaşlannın bir kısmının "necaset" ko

nusunda çok aşın titiz, diğer bir kısmının da çok aşın derecede gevşek dav

ranınalan nedeniyle böyle bir eser te'lif etme ihtiyacını hissettiğini belirtmek

tedir.45 

23. Şerhun ala Kasicleti'l-Hemziyye 

Molla Halil'in "Minahu'l- Mekkiyye fi Şerhi Kasideti'l-Hemziyye" üzerine 

yaptığı bir şerhtir.46 

43 Molla Halil es-Si'irdı, Risalc fi ilmi Adabi'l-Bahsi ve'l-Münazara, s. ı vd. 

44 Molla Halil es-Si'irdi, Risale fi ilmi Adabi'l-Bahsi ve'l-Münazara, s. ı. 

45 Molla Hüs:yin el-Cezeri, Fethü'l-Celil ala Metni'l-Ma'fuvvat, Garanti Matbaası, İstanbul, 

ı973, S. 13-14. 

46 Mehmet Tahir, Osmanlı 1'-1üellifleri, II, 38. 
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24. Şerhım ala Manzumeti'ş-Şatıbf fi't- Tecvid 

180 varaklık bu çalışmasmda es-Si'irdt, daha önce 1bnü'l-Cezerl'nin "Mu

kaddime" sinin esaslanm içeren manzüm bir kitap yazdığmı, şimdi de ilim tale

belerine bir hizmet ve ahiret için bir azll<. olması umuduyla Şatıbl'nin ''Hirzü'l

Emant" isimli manzüm eserine, usandıracak kadar uzun ve İstifadeyi zorlaştı

racak kadar kısa olmayacak bir şerh yazmak istediğini belirtmektedir. 4 7 

Eserin sonunda Molla Halil'in torunlanndan olan Şeyh Fudayl, bu nüs

hayı dedesi Molla Abdülkahhar'ın yazdığı nüshadan 1396/1976' da istinsah 

ettiğini i fade etme lztedir. 48 

25. Te:~ısu Kavaidi'l-Ahaid ala ma Senche min Ehli'z-Zahir ve'l-Batın mine'l

Avaid 

Molla Halil'in kelam ilmine dair telif ettiği önemli bir eseridir. İstinsah 

edildiği tarih lle müstensih ismi belirtilmeyen 95 varaklı k kitap "Bu eser bizim 

usulü'd-din konusunda bilginierin tahkikierinden derlediklerimizin ve onla

nn İslam akidesi hakkındaki araştırmalanndan anladıklanrmzm özetidir. .. " 

ifadesiyle bitmektedir: 49 

26. Zübdetu ma fi Fetave'l-Hadis 

Bu esere ulaşamamakla birlikte Molla Halil'in beşinci göbekten tarunu 

Şeyh Fudayl kitabın isrnini"Zübdetu ma fi Fetave'l-Hadis fi'l-Ecvibe ve'l-İ'tina 

bi Nahvi'l-Fadli ve't-Tafdil ve Umürin leyse li Ahcıdin anha Gina" biçiminde 

vermektedir. so Kitap, İbn i Hacer el-Heyteml'nin "el-Fetave'l-Hadisiyye" ad h 

eseri üzerine yaptığı bir ihtisar çahşmasıdır. 

Yukanda ismi geçen eserlerin dışında bazı araştlrmacılar, Molla Halil'e 

daha başka kitaplan da nispet etmektedirler: Mesela Siirt Tarihi adlı kitabın-

47 Molla Halil es-Si'irdi, Şerh un ala Manzümeti'ş-Şatıbi fi't-Tecvid, vr. 1 b. 

48 Molla Halil es-Si'irdi, Şcrhun ala Manzümeti'ş-Şatıb1 fi't-Tecvid, vr. 180a. 

49 Molla Halil cs-Si'irdı, Tc'slsu Kavaidi'l-Akaid ala ma Senche min Ehli'z-Zahir vc'l-Batın 

mine'l-Avaid,vr.95a. 

50 Şeyh Fuclayl, Tcrceme, vr. 47a. 
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da Ömer Atalay, Molla Halil'in "Tabakatu'r- rical" konusunda bir eserinin daha 

bulunduğunu ifade etmektedir. 51 

Ali Nebi Salih ed-Desukı ise, yukandaki listeye ilaveten şu eserleri de zik

retmektedir: Şerhu Manzumeti basireti'l Kalbi'l-Aruf, Muhtasar şerhu'l emani 

li'ş-Şatib1, Usul muğni'l-lebibi'l hac min cem'i cevami'i't-tac, Manzumetun fi'l 

adab tehdi't-talib ila't-tariki ve's-savab, Kitab fi't-tecvid bi luğati'l kurdiyye, Ri

sale fi akideti cevhereti'l İslam, Kitab fi't-talak, Risale fi'l va'zi ve'l irşad. 52 

II. "Usülü'l-Fıkh" Cilili J~l) 

Molla Halil es-Si'irdl'nin fıkıh usulü hakkında yazdığı 91 varaklık yaz

ma bir eserdir. Üzerinde çalıştığımız okunınası son derece zor olan nüshada, 

müstensihin kim olduğuna ve istinsah tarihine dair herhangi bir kayda rast

layamadık Kitabın kenarlannda müellife ait olup olmadığı kesin olarak ania

şılamayan çok sayıda açıklama bulunmaktadır. Ancak metinde kullanılan hat 

ile metnin kenarlanna düşülen notlardaki hattın birbirine oldukça benzediği

ni söyleyebiliriz. 

Bu el yazma eserin kaynaklanna geçmeden önce özellikle belirtelim ki 

bizzat müellif, kitabın girişinde ve çeşitli bölümlerinde fıkıh ve fıkıh usulü ile 

ilgili çok sayıda eser ismi zikretmektedir. Bu eserlerden bir kısmı aynı zaman

da kitabın kaynaklan arasında yer almışlardır. 

Mola Halil en başta ilm-i hilafm kurucusu ve bu alanda ilk eser yazan 

kişi olarak tanıttığı Ebu Zeyd Ubeydullah b.Ömer ed-Debusi'nin (v.4 3011038) 

"Takv1mü'l-edil1e"si ile diğer bazı kitaplanndan övgüyle bahseder. Hemen ar

kasından da fıkıh usulü sahasında önemli gördüğü bazı kişileri ve eserleri

ni zikreder. Bunlardan bazılan şunlardır: Fahru'l-İslam Ali b.Muhammed el

Bezdevı (v. 482/1089), "el-Usul"; Abdülaziz b. Ahmed el-Buharı (v. 730/1329), 

"Keşfu'l-esrar"; Seyfüddin el-Amidi (v.63l/l233), "el-İhkam"; Ebu Amr İbn 

Hacib' (v. 84611442), "Münteha's-sü'l ve'l-emel fl ılmey'il-usul ve'l-cedel"; 

Ibnü's-Sa'ati MuzafferuddYn Ahmed b. Ali (v.694/l294), "Bedl'u'n-nizam 

51 Ömer Atalay, Siirt Tarihi,s.l13. 

52 Ali Nebi Salih ed-Desukl, age, s 54-56. 
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el-cami' beyne kitabcy el-Bezdevı ve'1-ihkam" ile "el-Kava'id ve'l-Bedayi'"; 

Sadru'ş-Şeri'a Ubeydullah b. Mcs'ud (v. 74711346), "et-Tenk!h" ve bunun 

şerhi olan "et-Tavdih" (Bu eserinde Pezdevi'nin "el-Usül"ünü, Razı'nin "el

Mahsül"ünü ve İbn Hacib'in "el-Muhtasar"mı telhis etmiştir.); Taftazani, "Et

Telvih Şerhu't-Tenkih"; Ebü Hami d Muhammed e1-Gazza11 (v. 505/J ll 1), "el

Mustasfa"; Ebu'I-Hasen el-Basri el-Mu'tezili (v. 463/J 071), "el-Mu'temed" ("el

Umde"nin şerhi); Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Razi (v.606/l209), "el

Mahsül"; Kadı Abdullah b. Ömer el-Beydavı (v.685/l286), "el-Minh:J.c" ... 53 

Bunlardan sonra Molla Halil'in zikrettiği Tacüddin Abdülvehhab İbnü's

Sübkfnin (v. 77111369), "Cem'u'l-Ccvami"' adlı eseri54 ve bunun üzerine 

yapılan Celalueldin el- Mahalli'nin (v. 864/1 4.59) "El-Bedru't-Tali' fi Halli 

Cem'i'l-Cevami" adlı şerhi ile Kadı Zekeriya el-Ensari el-Mısrfnin Lübbü'l

Usül (muhtasaru'l-cem' ve şerhuhu) adh eseri kitabın birinci derecedeki kay

naklandu_ss Haddizatmda bu kitap gerek sistematiği gerekse içeriği yönüyle 

İ. Subki'nin "Cem'u'l-cevami" adlı eserine çok benzemektedir_ So Zaten müelli

fin kendisi de yukanda sözü edilen bu üç çalışmadan yararlandığmı bizzat ifa

de etmehedir.57 O'na göre bu üç kitabın bölgede şöhreı bulması ve tedavül

de olmalan onlan diğerlerinden önemli kılmaktadır. Aynca bu eserler, fıkıh ve 

fıkıh usulü ile ilgili ıstılah ve kavramları en güzel şekilde ele almalan ve Arap 

dil kaidelerini yerinde kullanmalan sebebiyle bu alanda başka kitaplara adeta 

ihtiyaç bırakmamaktadırlar. 

Daha çok Şafi'Y mezhebi ağırlıklı bir fıkıh usulü görüntüsü veren k ila-

53 Si'irdi, Usülü'l-f'ıkh, vr.] b-2a. 

54 İbnüs-Sübki (v. 77111_369), ''Ccm'u'l-cevaıni" adlı eserinin başında, bu kitabını yaklaşık 

yüz müellifin yazclıkbrınclan dcrlediğini ifJde etmektedir. Bkz. Tacüddin Abdülvchhab 

İbnüs-Sübki, Haşiyct'l-1\ttar ala Ccm'i'l-Cevami' Neşrcden M.Nuri N<IS, Midyat, tsz.,I-Il 

55 Si'irdi, Usülü'l-Fıkh, vr. 2b 

56 Bu eserler mukayeseli olarak incelendiği zaman M.Halil'in kendisinden evvel yazılmış 

olan Cem'u'l-Cevami' ilc onun üzerine yapılmış olan ihtisar ve şerhlerden büyük ölçü

de yararlandığı görülmektedir. Mesela M. I-bii!, Cem\ı'l-Cevanıi'de "kitap" şeklinde ge

çen başlıkları sadece ''bap" olarak değiştirmiş ancak başlıklan aynen tekrar etmiştir. Diğer 

taraftan kitapta yer ;:ılan bilgiler ve verilen örnekler, büyük oranda Cem\ı'l-Cevami'deki 

açıklama ve örneklerle benzerlik taşımaktadır. 

57 Si ' irclı, Usülü'l - Fıkh, vr.2b. 



bın aslmda "memzüc'' eserler kategorisinde ele alınması daha isabetli olacak

tır. Çünkü Mücllif, kitabmı mütekel1imin metodu ile Haneflyye metodunu 

birleştiren ve her ikisini bir tek eserde toplayan kitaplardan ibnü's-Sübkt'nin 

"Cem'u'l-Cevarni' isimli eserini esas alarak yazmıştır. Böylece hem usul kural

larını f1kıh meseleleri üzerine uygulayarak ve fıkıh hükümlerini usul kuralları

na bağlayarak fı k ha hizmet etmeye hem de usul kurallannın sağlam temellere 

dayalı olduğunu gösterip buna dair deliller getirmeye58 çalışmıştır. 

Şunu da ifade etmek gerekir ki, o dönemlerde yazılan diğer fıkıh usulü 

eserlerinde olduğu gibi bu kitapta da incelikli bir dil kullanılması ve mevzula

mı çok öz ifadelerle anlatılması sebebiyle ancak bu tür eserleri okumaya alış

mış ve bu ilmin kurallarını öğrenip kavramış olanlar kitaptan fayd_alanabilir. 59 

Bir mukaddime ve yedi baptan oluşan eserde ana başlıklar halinde şu ko

nular ele alınmaktadır: Fıkıh usulü, fıkıh, hüküm, kitap, sünnet, icma, kıyas, 

üzerinde görüş aynlığı olan deliller, te'adul ve tercih sebepleri, ictihad, taklid 

ve edebü'l-fütya ... 

Kitabın başında besmele, hamdeleve saldvattan sonra müel1if, İslam coğ

rafyasmda fıkıh usulü konusunda yapılan çalışmalar hakkında kısa ve öz bil

giler vermektedir:60 

58 Zekiyüddin Şa'ban, İslam Hukuk ilminin Esasları (Usulü'l-Fıkh), terc.İbrahinı Kafi Dön

mez, TDVYay. Ankara, 2001 ,s.40 

59 Bu gerçeği yakından görmek isteyen, mesela bir İbn Humanı'in "et-Tahrir"ine veya ibn 

Subkfnin "Cem'u'l-Cevami"ine bakmalıdır. Şerhine bakmadan sırf bu kitapları okuyan 

kişi, müellifin ne bstettiğini anlayamaz. Şerhiyle birlikte okuyan -kafayı yorduktan ve 

iyice düşünclükten sonra- biraz bir şeyler anlayabilir. Sonra şuna işaret etmeliyiz ki. son

raki bazı bilginler, usül ilmini ceclel, münaz::tra ve lafzi mün::tkaşa meydanı haline getirdi

ler. Onu asıl gayesinelen yani şer'! delillerden hüküm çıkarma vasıtası olmaktan uzaklaş

tırdılar. Aynı şekilele onlar bu ili md e, usül İ Imi ilc ilgisi olmayan ve usül ilminin ortaya ko

nuş gayesine dahil olmayan birçok meselelerden söz etmeye ve bunları ınünakaşa etmeye 

ba~·1dılar. Bununla birlikte biz, o bilginierin üstünlüklerini, İslam hukukuna ve din ilim

lerine yaptıkları hizmeti, bunları koruma uğrunda kendilerini yok eelereesine harcadık

ları emeği inkfır etmiyor, bu konudaki hakların: l'ksik göstermek istemiyoruz. Gerçek şu 

ki, şayet Yüce Allah onlara bu şereDi işin başarılmasını lütfetıniş olmasaydı, biz, şu anda 

şiddetle ihtiyaç duyduğumuz önemli bir servetten mahrum bulunacaktık."( Zekiyüddin 

Şa'ban, age, 40) 

60 Si'irdı, Usülü'l-Fıkh, vr. l b,2a. 
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Fıkıh usulü konusunda o güne kadar yapılan önemli bazı çalışmalardan 

mezhep farkı gözetmE;ksizin qahseden Molla Halil, bu eserlerden bazılannın 

ibarelerinin çok uzun veya düzensiz olması nedeniyle, konu hakkında müte

kaddim ve mütaahhir alimierin yazdığı kitaplann özetini içeren mücmel, isti

fade edilebilir ve nispeten daha derli toplu bir eser yazmayı hedef1emiştir. 

Molla Halil es-Si'irdi mukaddimede, usülü'l-fıkh, fıkıh, hüküm gibi kav

ramlara tarifler getirerek onlan izah etmeye çalışmaktadır. 6 1 

LJA ~~ :l\3 V"L;JIJ t_~ :l\3 U\3 ~l:.SJI J1hS :z)~ :ll ~1 ~.)\ ... :.i.A..u..,JI 

~~ ~.)\ c::_\~1 u~y t.ŞI ~~)':- Ö.)L.i::...,\ J_}.J ... il5:.:-:/\ ~ ~:/..U\3 .1~:/\ ~ 

.~\ 

Molla Halil mukaddimeden sonra önce üzerinde ittifak hasıl olan delille

ri, arkasından ihtilaf konusu olan delilleri bap başlıklannda zikreder. Bap için

de de konularla ilgili rafsilatlı açıklamalarda bulunarak bunlarla alakah bol ör

nekler verir. 

Birinci bapta Kitab'ı (Kur'dn)62 ele alan müellif, bu asli delil ile alakah ola- · 

rak başta İbnü's-Sübki'nin "Cem'u'l-Cevami' isimli eseri olmak üzere belli baş

h fıkıh usulü eserlerinde yer alan bilgileri özetlemeye çalışmıştır. 

<0\J: ~Wl ~1 ~ l.,......,\ u: ..U\ J y.ol J 0l5 013 r 3 0\ _;JI t.ŞI ~l:.SJ\ J J3 :ll ~\.)\ 

... v u~l o'YC ~\ 1JLJı ~ ~ ~ J~\ .hall ~1 Jy.ol J t.ŞI ~ ~ 

Mala Halil, uzunca ele aldığı bu bapta, bazen nakilde bulunduğu görüşle-

61 Si'irdi, Usülü'l-Fıkh, vr.2b vd. 

62 Si'irdi, Usulü'l-Fıkh, vr. 1 Sa. 
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ri tartışıp tercihte bulunmaktadır. Ayetlerin delalet ettiği hükümler konusun

da, Es-Si'irdl'nin yaklaşımıyla alakah bir örnek verelim: 

öt.b ~ ·-- · ö ~wı Jk.Jı. LS::Jı .:Jı -~ı L-~. ~c;-·LTT -<:~ı- C·~ ':1" .r .r-~ r . .J ~ c.. .r u----:. ~~.J. c- ~ .J 

:.r ~ ':1 ı :iv-~ ~ ~ L w ı cı? ı .J ..u..J ~ 4.-,o L.a::.>- ı ~.J ı:.sb .J .r.}- :.r t.::.>-~ .J ~ ':1 ı 

" ... ~\ .:JI_r...:,':ll :y J.JI 0~ j~\ :y J.JI ~':} J.JI .Y'.J L)>.J .r.i 

"Babalannızın nikahladığı kadınlarla nikahlanmayın .. "63 Nikahın müş

terek olarak evlilik akdi ve cinsel ilişkide bulunma manasında kullamldığı 

gözönünde bulundurulursa, babanın cinsel ilişkide bulunduğu kadınla oğ

lunun nikahbnması haram olduğu gibi , cinsel ilişkide bulunmadan sadece 

nikahladığı kadınla da oğlunun nikahlanması haram olur. Nikah kelimesinin 

sadece evlenme akdi ve fasid nikahı dışanda bırakmak için kullanıldığı kabul 

edilirse, babanın cinsel ilişkide bulunmadan yalnızca nikahladığı kadınla oğ

lunun evlenmesi helal olur ki bu ikinci mana daha evladır. Çünkü bir keli

menin esas konulduğu manada kullanılması, mecazi kullanımından daha iyi

dir. Aynı şekilde bir kelimenin tek bir mana için kullamlması da, iki mana için 

kullanılmasından daha iyidir ... "64 

Molla Halil, bu ilk baptan sonra diğer baplarda sırasıyla şu konulan ele 

almaktadır:· 

İhinci bap: sünnet bahsi, 65 

.. · L; _?~ ~\ iK::- ':ll J '-:-'l:5JI .:J.JL:.; LS ~l; wl J .jl:JI '-:-'l)l 

Üçüncü bap: icma, 66 

~ :y ~\ ~':} ) L.,~ }.J ~ W':ll t.>J~ JL.i;\ .Y'.J t_~ ':ll J -.:.Jl:l\ '-:-'l)l 

.J\ ö~j.J ö~ 0::, 0\.5.r\ t5ı ~yAS- t5ı J it_ <lAJ\.5 )..W\ w 01 it_ .Cl;.J ~ (~\ 

.. ·r .Jı ~ )\.J ,y, ~~ ~J.::.5 ı_Şy,}J 

63 Nisa 4/22. 

64 Si'ird!, Usülü'l-Fıkh, vr. 2la,21b. 

65 Si'ircl!, Usülü'l-Fıkh, vr.Sla. 

66 Si'ircl!, Usülü'l-fıJ.::h, vr.55a. 
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Dördüncü bap: hıyas,67 

_.r=-T i_;,.... Jy . . . i_;,.... ~ l-~ı 3 ...:.ı ı3 u ı 3 .r.ili ı ;_;.j r 3 U" L;AJ ı ,j ~ı) ı '-:"' l) ı 
... ~ ~ J ktJI.JLJ ~ J .ı.: .üWI 01 - - -

Beşinci bap: Üzerinde ihtilaf has ıl olan Jıhht deliller;68 

~~ 'l'\ 3 Jl_?'lll U"L;AJI l.Y j .ı.:~ L....,j l.aı _;:51 ,j .....A..l::.>-1 0 _.r=-1 ;J;ı\ ,j rWI '-:"'\-ll 

~ & i 1.r ~ 1~ 0 1 015 01 ~.J r1.r ~ J5 ~ i 1.r ~ J5.J~ ~ J5 ~ 
...:.ıt.;ı r.J ~~ U"L}.J ·c~ v-J ~ ~ & ~ v-J ~ l-L;-o 0' .J\.5 .._,, .Jı i'.r ~ 

... :i..LJI J ~w ~ ~ ~ ~ 
Altıncı b ap: te'adül ve tercih sebepleri, 69 

J.:ıl.ü ~~~ı/ JL..::.ll 4)1 J? ~ .ı.üJ\ ;J.:ıl ...:....;1.5 W ~1_;.113 J.:ıL..::.ll ,j U".:ıUI '-:"'\-ll 
·-·ı ı)\ 1 .-l}l;ı ç.\jj . ~ . 1~: ·1.:. _\_; J.:ıl.ü }i \~: ~~~ 1 . 1~: 1. ~~~ .. -'-\.; 
~ J ~ . L- ~'-:f'""'.J~ ı..rJ~.J ~.J ~~ 

... ·~ ~\ iili~~ ~i ..l:P J:i-11 

Yedinci bap: ictihad, tahlid ve edebü'l-Jütya70 

~IJ ~~ ~i JLA:;\ w y J . ~i '-:"'.:ıiJ ~~ :y o..,.,. Le J .:ı~ 'lll ,j ~U\ '-:"'\-ll 
~\ :.r i~'J'I J; ~ ;J.:ı'J'I? ,j :ü\.k.l\3 L}l e_;::.....,ı l-~\3 ~\3 :ül..kll ~ 

.Jlk.JI ~\<.ŞI 0JWI 
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67 Si'irdi, Usulü'I-Fıkh, vr.57a,57b. Kıyas konusunu Şafi'i'nin klasik kıyas anlayışı doğrul

tuslında ele alan Molla Halil diğer konularda olduğu gibi burada da Cem'u'l-Cevami' 

ve şerhlerinden istifade ederek mevzuyu özetlemeye çalışmıştır. Karşılaştırmak için bkz: 

ibnü>s-Sübki, age., C.Il, s.239 vd. 

68 Si'irdi, Usulü'l-Fıkh, vr.75a. Bu bapta M. Halil, kıyasu'l-iktirani, kıyasu'l-istisnaı, istikra, 

istishab, istihsan, kavlü's-sahabı, şcr\ı men kablena ilc önemli gördüğü bazı kava'id-i fık

hiye üzerinde durmaktadır. 

69 Si'irdi, Usulü'I-Fıkh, vr.77b. · 

70 Si'irdi, Usülü'l-Fıklı, vr.82a. Müellif burada ictih clın tecezzii, Hz. Peygamber'in ve aslıa

bının ictihadı ve taklit konularını işlemektedir. 
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Mola Halil es-Si'ird1 mutlak müctehitte bulunması gereken vasıfları zik

rettikten sonra mezhepte müctehid ve fetvacia müctehid olan kimselerin bu 

vasıfları taşımayabileceğinden bahseder. Ancak O'na göre, mutlak müctehid 

kendisini nasıl şer'i naslara bağlı görmek zorundaysa, mezhepte müctehid 

veya fetvacia müctehid olan kimselerin de kendilerini ittiba ettikleri mezhebe 

bağlı görmeleri ve kaidelerine uygun hareket etmeleri gerekir. 

En son nakil bahsini işleyen es-Si'irdi, Şafii mezhebinde kaynaklardan na

sıl bir yöntem takip edilerek nakilele bulunulması gerektiği üzerinde durur. 

Geleneksel Şafii fıkıh anlayışını yansıtan ifadelerinde müellif, müftinin önce

likle mezhebin kurucusu olan İmam Şafii'nin görüşünü esas alması gerektiği

ni vurgular. O'nun ilgili konuda tercihi yoksa o zaman mütekaddimini müte

ahhirine tercih eder. Bu açıdan da tercih imkanı olmazsa o zaman araştırmaya 

bağlı olarak Şeyhan'ın ( Rafi'i ve Nevevi) o konudaki görüşü alınır. Mola Ha

lil burada, Şafii mezhebinde görüşlerin racihini açıklayan Nevevi'nin (v.h.676) 

er-Ravda ve Minhac adlı kitaplarını özelllkle zikrederJl 

Nihayet es-Si'irdi, eserini şu sözlerle bitirmektedir:72 

Cl:M o~ if~ i)UIJ ö')LaJIJ J_r.AJIJ '-:-'l_y.dl ~ .uıl J'J Jy.o'11 ~ L.:>- lA _r:.T \h 

·iY- iı.rJ-lJ r r.>J~J ~ ..u.ı J.rL j5J l>~ı i~ ~J .JT ~J J_,....,_,Jı 

Sonuç Yerine 

Molla Halil es-Si'irdi, hayatı, eserleri ve düşünceleriyle bu bölgenin ilim 

ve ·ükir hayatına yön veren alimler arasmda önemli bir yere sahiptir. İsma

il Fak1rullah, İbrahim Hakkı, Sultan Memduh ve Molla Halil gibi alimler 18. 

71 Si'irdi, Usülü'l-Fıkh, vr.90b,9la. 

72 Si'irdi, Usülü'l-Fıkh, vr.,9la 
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yüzyıldan günümüze kadar bölgedeki llmi hayatın şekillenmesinde bir bütü

nün parçalan gibi vazife görmüş ve dJ:ni-ilmi hayatm canh tutulmasmda öncü 

rol oynamışlardır. 

Yazdığı ilmi eserlerle kendi dönemindeki medrese ehlinin, ilmi çevrelerin 

dikkatini cezp etmiş, aynca hoca ve talebelerin ilim ve fikir dünyalannın şe

killenmesinde etkili olmuş olan Molla Halil es-Si'irdi, diğer taraftan sosyal ha

yata yönelik yazdığı eserlerle de halkm dini anlayışma önemli ölçüde tesir et

miştir. 

Molla Halil, yaşadığı zaman dilimindeki bütün imkansızlıklara rağmen, 

ilmi açıdan kendisini en güzel şekilde yetiştirip geliştirmiş, aynca medrese 

ilimleri konusunda bir dereceye kadar yeniliğin ve dinarnizmin de öı:ıcülerin

den olmuştur. O, ehliyetli ve liyakatli bir alim olarak ilirnde telifin değerini 

keşfetmiş, mevcuda artı bir katkıda bulunmanın gereğine ve faydasma inan

mış ve ömrü boyunca devam ettiği eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yir

mi yedi civannda eser telif etmeyi başarmıştır. 

Günümüzde pozitivist bir yaklaşımla, rasyonel aklı imanm yegane temel 

dinamiği olarak zanneden modernist anlayışın tersine Molla Halil es-Si'irdi, 

Kur'an ve Sünnete tabi olan ve naklin rehberliğinde işleyen aklı esas almış ve 

eserlerini de bu anlayışla yazmıştır. 

Böylelikle gelenek çizgisinde kalarak çoğu "şerh", "ihtisar" veya "cem'" ni

teliği taşıyan birçok eser kaleme almıştır. O'nun derleme yönü ağır basan eser

ler yazdığı doğrudur. Ancak işin içerisinde kendisi de vardır ve yazdığı eser

lerin hemen her safhasmda bunu görmek mümkündür. Özellikle dilciliğini, 

kelamcıhğmı, fıkıhçıhğını ve usuh bakış açısını telif ettiği eserlerinin her aşa

masında ustalıkla konuşturmuştur. Bundan dolayıdır ki müellifimiz eserlerini 

dil, kelam, tefsir ve fıkıh gibi pek çok alanda vermiştir. "el-Kafiyetü'l-Kübra", 

"Te'sisü Kavaidi'l-Akaid" ve "Usulü'l-Fıkh" isimli eserleri gerçekten dikkat çe

kilmesi gereken önemli çalışmalar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle "Usulü'l

Fıkh" kitabı, Molla Halil'in te'lif yönü öne çıkan önemli birkaç eserinin başm

da yer almaktadır. Muhakemesi gayet güçlü olan müellifimiz bu eserinde fı

kıh usulü ilminin birçok konusunu dirayetli bir ustalıkla izah etme başansı

nı gösterebilmiştir. 

Eserlerinde dikkat çeken diğer önemli bir husus da çalışmalannı çoğun-
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lukla medrese öğrencilerini merkeze yerleştirerek şekillendirmeye özen gös

termesidir. Eserleri dikkatlice incelendiğinde yaşadığı dönemde medreseler

de okutulması gelenek halini almış hemen hemen bütün ders kitaplanna al

ternatif olabilecek kitaplar yazdığı görülmektedir. Nitekim kendisi de birçok 

eserinin girişinde bu konuya dikkatlerimizi çekmektedir. Örneğin tefsirinin 

mukaddimesinde dönemindeki öğrencilerin, ibarelerinin muğlak olması ne

deniyle "Zemahşer1" ve "Beyzavl" tefsirlerinden, çok mücmel olması nedeniy

le de "Celaleyn" tefsirinden istenen ölçüde istifade edemediklerini, dolayısıy

la kendisi öğrencilerin kolaylıkla yararlanabilecekleri dili anlaşılır ve metni ne 

çok uzun ne de çok kısa olan bir tefsir yazmak istediğini açıkça belirtmekte

dir. 

Molla Halil'in bir medrese müderrisi olduğu ve mesaisinin büyük bir kıs

mını bu yönde-ki çalışmalara teksif ettiği doğrudur. Ancak Molla Halil ilmi 

yönü ve müderrisliği öne çıksa da, aynı zamanda halkla diyaloğu olan ve 

umum halkın ihtiyaçlan doğrultusunda eserler yazmış bir şahsiyet olduğu da 

bir gerçektir. O' nun "Mahsülü'l-Mevahibi'l-Ahadiyye fi'l-Hasais ve'ş-Şemaili'l

Ahmediyye", "Mevlidü'n-Nebl'' ve "Risale Sağira fi'l-Ma'fuvvat" gibi eserleri bu 

bağlamda değerlendirilebilir. 

O, yaşadığı dönemde memleket meseleleriyle de yakından ilgilenmiş

tir. ilmi faaliyetlerinde sadece nakille iktifa etmeyip naklin rehberliğinde aklı 

kullanmaya büyük önem verdiği gibi sosyal hayatta da medresenin kalıpla

n içerisinde kalmayarak, vahiy ile sürekli değişen hayat şartlan arasında güç

lü bağlann kurulması yönünde çaba sarf etmiştir. "Zübdetu ma fi'l -Fetave'l

Hadisiyyeti" isimli eserinde de ifade ettiği gibi kendi döneminde mühim gör

düğü meselelere eğilmiş vcgüncel mevzularla alakah çözümler üretmeye ça

lışmıştır. 

Molla Halil'in vurgulanması gereken diğer bir yönü ise tasavvufla olan iliş

kisidir. Onun tasavvufla olan ilişkisini hem kaynaklardan hem de kendi eser

lerinden tespit etmemiz mümkündür. Tasavvufla ilgili "Minhacü's-Sünneti's

Seniyye f1 Adabi Sülüki's-Süfiyye" ve "Nebzetu Mevahibi'l-Leduniyye fi'ş

Şatahati ve'l-Vahdeti'z-Zatiyye" isimli iki müstakil eser yazmış olması, bu söy

lediğimizi doğrulamaktadır. Fakat muhtemelen daha çok ilmi faaliyetlere ve 

tedrise yoğunlaşması sebebiyle bu yönü pek fazla öne çıkmamıştır. 
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"Usulü'l-Fıkh" isimli eserinde Mol1a Halil, başta ibnü's-Sübkl'nin "Cem'u'l

Cevami"'isimli eseri olmak üzere diğer fıkıh usulü kaynaklanndaki bilgileri 

derleyerek ve fakat büyük bir ustalıkla bunları yoğurarak, gerekli gördüğü 

yerlerde de faydalı ilave bilgiler vermeye çalışmıştu. Böylece aslında kendi dö

nemindeki medreselerde de akutulabilecek bir ders kitabı hüviyetinde ve o 

güne kadarki diğer alimierin yazdığı kitapların adeta özetini içeren mücmel, 

istifade edilebilir ve nispeten daha derli toplu bir eser meydana getirmiştir. 

Asimda Molla Halil'in amaçladığı bir fıkıh usulünü büyük oranda orta

ya koyma başarısım gösterdiğini söylemek mümkün olsa da, bu fıkıh usulü

nün medreselerde okutulması veya "Cemul cevami"' gibi tercih edilen eseriere 

alternatif oluşturması konusunda aynı başarıyı yakaladığmı söylemek müm

kün görünmemektedir. Sonuçta bu konuda "el-Kafiyetü'l-Kübra" ve "Nehcü'l

Enam" dışındaki eserleri maalesef beklenen rağbeti görememiştir. Bu iki ese

rin yazıldığı dönemden günümüze dek doğu medrese geleneği içerisinde hem 

ciddi şekilde talep gördüğü ve hem de bir boşluğu doldurduğu söylenebilir. 

Fakat aynı amaçla yazılan diğer eserleri için bunu söylemek maalesef müm

kün değildir. 

Eserin Debusi'nin Takvimu'l-Edille'si veya Şatıbi'nin Muvafakat'ı gibi ala

nmda çığıraçan bir orijinalliğe sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Ancak yazıl

dığı dönemde, çeşitli sebeplerden dolayı şark medreselerinde bu alanda pek 

fazla telife cesaret edilmediğini hesaba kattığımızda, fıkıh usulü alanında yapı

lacak çalışmalar için öncü ve cesaret verici bir eser olduğunu rahatlıkla söyle

yebiliriz. Maalesef bu eser, müellifin vefatından sonr<:! bu alanda yapılabilecek 

yeni yararlı çalışmalara örnek teşkil edebilecekken el yazması (mahtut) duru

munda kalmış ve basılamadığı için de yeterince kendisinden istifade edileme

miştir. 

İnanıyoruz ki Molla Halil'in diğer önemli eserleri gibi bu eseri de, üzerin

de tahkik yapılarak basılıp gün yüzüne çıkanlabilse hedeflediği o işlevi bugün 

de yerine getirebilecektir. Bu konuda bazı çabalar, çalışmalar yapılmaktadır. 

İnşal1ah yakın zamanda meyvesini görürüz. 

Molla Halil es-Si'irdl"ye Allah'tan rahmet diler, tekrar sempozyum heyeti

ne teşekkür eder, hazirunu hürmetle selamlanm. 
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