MOLLA GÜRANT
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ref İnal'ın ( 1453-1461 Memlük sultanı
olduğu dikkate alındığında bu bilginin
doğru sayılmadığı anlaşılır. Diğer taraf
tan Molla Gürani'nin 861'de (1457) hac
yaptığını kaydeden Sehavı Kahire'ye git
tiğinden bahsetmemektedir.
862 (1458) yılında İstanbul'a dönen
Molla Güranı ikinci defa Bursa kadılığına
tayin edildi. 885 (1480) yılında, o dönem
de en yüksek ilmiye makamı olup daha
sonra şeyhülislamlığa dönüşecek olan İs
tanbul müftülüğüne getirildi. Büyük kıs
mını il. Bayezid devrinde sürdürdüğü bu
görevinde sekiz yıl kaldı. Ömrünün sonla
rına doğru rahatsızlandı ve İstanbul'da
vefat etti ve Aksaray semtinde kendi yap
tırdığı caminin hazıresine defnedildi. Bazı
kaynaklarda yanlışlıkla kabrinin Bursa'da
olduğu ifade edilmiştir (mesela bk. Si
cill-i Osmanl, ili, 161 ).
Fatih Sultan Mehmed'in yakın ilgisini
ve saygısını kazanmış olan Molla Gürani'
nin alçak gönüllü, aynı zamanda vakur ve
kanaatlerini açıkça ifade etmekten çe
kinmeyen bir kişiliğe sahip olduğu belir
tilmektedir. Sehavi, Makrızi'nin ondan Şa
]JiJJ.-i Müslim ve eş-Şatıbiyye'yi okudu
ğuna dair bir bilgiyi bizzat Makrızi'den
naklen kaydederse de (eçl-I)av' ü 'l-lami',
ı. 241 ı aksi söz konusu olup (Makrızı. ı.
364 bu durum bir istinsah hatasından
kaynaklanmış olmalıdır. Molla Güranı doğ
duğunda Makrızi'nin elli yaşlarında bu
lunması da bunu teyit etmektedir. Molla
Güran'i İstanbul'da iki cami, iki mescid,
bir darülhadis medresesi, ayrıca darül
kurra, hankah, hamam ve mektep yaptır
mış, bu eserler için birçok akar vakfet
miştir. Tanzim ettiği vakfiyesi Rebıülewel
889 (Nisan 1484) tarihlidir (İstanbul Vakıf
lan Tahrir Defteri 953 (1546), s. 161-162).
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Eserleri. 1. Ga.yetü'l-emani ti tetsi
ri'l-kelami'r-rabbani. Bazı kaynaklarda
Gii.yetü '1-emani ti tefsiri seb<.i'l-meşani
olarak da geçen eseri (Taşköprizade, s.
86) Molla Güran'i 860. (1456) yılının sonla
rında Kudüs'te bulunduğu sırada yazma
ya başlamış. 867'de ( 1462-63) tamamla
yarak Fatih Sultan Mehmed'e ithaf et
miştir. Kelam, fıkıh ve siyere dair bilgiler
de ihtiva eden kitabın başlıca kaynakları
arasında Zemahşeri'nin el-Keşşafı ve
Beyzavı�nin Envarü't-tenzil'i yer almak
tadır. Müellif eserinde zaman zaman bu
iki tefsirde mevcut görüşleri tenkit et
miştir. Bazı Osmanlı hükümdarları tara
fından yazdırılarak Buhara Hanlığı'na ve
diğer yerlere hediye olarak gönderilen
eser Osmanlı medreselerinde ders kitabı
olarak okutulmuştur (nüshaları için bk.

250

Süleymaniye Ktp., Da mad İbrahi m Paşa.
nr. 146; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 14; Hacı
Mahmud Efendi, nr. 162). 2.ed-Dürerü'l
c
c
levami ti şeri].i Cem i'l-cevami'. el
c
Budü.rü'l-levami adıyla da anılan eser
(Brockelmann, GAL Suppl., il. 106) Ta
ceddin es-Sübkı�nin fıkıh usulüne dair ki
tabının şerhidir (Süleymaniye Ktp., Kara
çele bizade Hüsameddin, nr. 81; Yozgat,
nr. 172 ). Müellif eserinin birçok yerinde
MahallI'yi eleştirmiş, buna karşılık Ma
halli'nin öğrencileri de yazdıkları eserler
de Molla Gürani'nin yanlışlarını ortaya
koymaya çalışmışlardır. 3. Keşfü'l-es
rar <an ]f.ıra'ati'J-e'immeti'l-a]Jyar (Sü
leymaniye Ktp., Süleyman iye, nr. 47). İb
nü'l-Cezeri'nin kıraat ilmine dair ismini
vermediği bir manzumesinin şerhi olup
İbn Muhaysın, A'meş ve Hasan-ı Basri'nin
kıraatlerini konu almaktadır (Keşfü'?-?U
nün, il, 1486). Eser il. Bayezid'e ithaf edil
miştir. 4. el-Kevşerü'l-cari ila riyazi
el}.{ıdişi'I-Bu]Jari. Şai].ii].-i BuJ:.ıdrfnin
şerhi olan eserde hocası İbn Hacer'in ve
bir diğer Şai].ii}.-i Bu]Jari şarihi Kirmani'
nin bazı yorumlarını eleştirmiştir (Süley
maniye Ktp.,Ayasofya, nr. 686, Fatih, 497;
Köprülü Ktp., nr. 328). 5. el-"Ab]f.arifii].a
vaşi'I-Ca<beri. Kasım b. Flrruh eş-Şatı
bfnin kıraat-i seb'a konusunda manzum
olarak kaleme aldığı ]f.ırzü'l-emani'ye
Ca'beri'nin yazdığı Kenzü'l-me<ani isimli
haşiye üzerine kaleme alınmış bir ta'liktir
(Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 9;
Kadızade Mehmed, nr. 10). 6. Fera'idü'd
dürer ve şeri].u Levami"i'l-gurer (Sü
leyman iye Ktp., Süleymaniye, nr. 47/1). 1:
Ref"u'l-]Jitam <an valf.fi lf.amza ve Hi
şam. Ca'beri'nin Fera'idü'l-esrar min
valf.fi ]f.amza ve Hişam adlı manzume
sinin şerhi olup kıraat alimlerinden Ham
za b. Habib ve Hişam b. Ammar'ın vakf
konusundaki görüşlerini açıklamaktadır
(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi,
nr. 27). 8. el-Müreşşal}. <aıe'l-Müveşşal}..
İbnü'I-Hacib'in nahiv ilmine dair el-Ka
fiye'sine Şemseddin Muhammed b. Ebü
Bekir el-Habısi'nin yazdığı el-Müveşşal}.
adlı şerhin haşiyesidir (Keşfü'?·?unün, il,
1371). 9. Risale fi'l-vela (Risaletü 'l-vela).
Molla Hüsrev'in aynı adlı risalesini tenkit
için yazılmıştır (Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 3631/35; Ayasofya, nr. 1423/3).
Molla Gürani'nin İstanbul'un fethinden
sonra Memlük sultanına gönderilmek
üzere yazdığı ve Feridun Bey'in Münşe
atü 's-selatin 'inde yer alan fetihname (1,
235-238) Ahmed Ateş tarafından Türk
çe'ye tercüme edilmiştir ("İstanbul'un
Fethine Dair Fatih Sultan Mehmed Tara-

fından Gönderilen Mektublar ve Bunlara
Gelen Cevaplar", TD, IV/7 19521, s. 14-23).
Ayrıca aruz ilmine dair kaleme aldığı ve
Fatih Sultan Mehmed'e ithaf ettiği 600
beyitlik eş-Şaliye fi' l-<aruz ve'l-]f.ii.fiye
adında Arapça bir kasidesi vardır (TSMK,
ili. Ahmed, nr. 1691).
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M. KAMİL YAŞAROGLU

MOUA HALİL SİİRDI
(1754-1843)
Osmanlı alimi.
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Bitlis'in Hizan ilçesinin Kulpik (Sütta
şı) köyünde dünyaya geldi. Nesebi Hz.
Ömer'e dayandığı için Ömerı, doğum ye
rine nisbetle Hizanı. hayatının büyük bö
lümünü geçirdiği şehre nisbetle de Siir
di olarak anılmıştır. İlk din'i bilgileri aldı
ğı babası Hüseyin b. Halid ilmiyle şöhret
bulmuş Şafü bir aileye mensuptu. Ço
cukluğunda Erzurumlu İbrahim Hakkı'-

MOLLA HALİL SiiRDf
nın duasına mazhar olduğu nakledilir ( Os
manlı Müellifleri, il, 37). Öğrenimini Do
ğu Anadolu bölgesindeki değişik medre
selerde sürdürerek icazet alan Molla Ha
lil'in hocaları arasında Hüseyin el-Karase
vi. Yahya el-Mervezi ve İmadiye müftüsü
Molla Mahmud zikredilir. XlX. yüzyıl baş
larında Hizan'daki Meydan Medresesi'n
de müderrisliğe başladı. Burada yaklaşık
on yıl İslami ilimleri okuttuktan sonra ba
basının arzusuyla Siirt'e yerleşti ve Fah
riye Medresesi'nde otuz yıl kadar hocalık
yaptı. ayrıca ders kitapları telif etti. Bu
arada başta kendi oğulları Mahmud. Ab
dullah ve Mustafa olmak üzere birçok
alim yetiştirdi. Tasawufla da ilgilenen
Molla Halil. Kadiri tarikatına mensup Sey
yid Ahmed er-Reşidi'ye bağlandı. Ancak
vaktinin büyük kısmını ders vermeye ayır
dığı için tasawufun pratikleriyle fazla
meşgul olamadı. Siirt'te vefat etti, kabri
şehrin doğusundaki tepenin üzerinde bu
lunmaktadır.
Eserleri. Molla Halil'in eserleri çoğun
lukla yazma halinde olup nüshaları yöre
deki şahsi kütüphanelerde muhafaza edil
mektedir. 1. Ziya,ü ]falbi'l-'an1f fi't-tec
vid ve'r-resm ve ferşi'l-J;urıJ.i. Manzum
bir risaledir. 2. Şeri; 'ala man?Cı.meti'ş-

Şatıbi fi't-tecvid. Şatıbi'nin Ijırzü'l
emani adlı eserine yazdığı hacimli bir
şerhtir. 3. Başiretü'l-]fulCı.b fi kelami
'allami'l-guyCı.b. Mukaddimesinde bu

isimle zikredildiği halde biyografisine yer
veren kaynakların çoğu eseri Tebşıratü'l
]fulCı.b adıyla kaydetmektedir. Dirayet me
toduyla yazılan kısa bir tefsir olup ayetle
rin yorumunda önemli açıklamalar içer
mektedir. 4. UşCı.lü'l-J;adi§. İbn Hacer el
Askalani'nin Nüzhetü'n-na?ar adlı ese
rinin muhtasarıdır. 5. Mal;şCı.lü'l-meva
hibi'l-el;adiyye fi'l-]]aşa,iş ve'ş-şema,i
li'l-AJ;mediyye. Hz. Peygamber'in şe

mailini yetmiş dört bölüm halinde ele alan
eser 136 varaktan oluşmaktadır. 6. Te,si
sü ]fava'idi'l-'alfii,id 'ala ma sene]]a min
ehli'?-?ahir ve'l-batm mine'l-'ava,id.

Sa'deddin et-Teftazani'nin Şerl;u'l-�ii
,id'inin yerine okutulmak üzere hazırla
nan eserin girişinde itikadı mezhepler
hakkında genel bilgi verilmektedir. 7.
Nehcü'l-enam fi'l-'alfii,id; Molla Halil'in
en tanınmış eseri olup akaid ve ilmihal
konularının ele alındığı Kürtçe manzum
bir risaledir. Medrese eğitimine yeni baş
layan öğrenciler için hazırlanan eser ilk
olarak Mustafa Halim'in hattıyla tıpkı ba
sım halinde yayımlanmış (baskı yeri yok.

Molla Halil Siirdi'nin Başiretü 'l·kulüb fi keli!imi 'allii.mi'l-guyüb adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Siirdi'nin torunlannın
özel kitaphgından)

1337 ı Matbaa-i Evkaf-i islamiyye ve Aske
riyye j). ardından Muhammed Ramazan
tarafından basılmış (Dımaşk 1957). ayrı
ca Ahmed Hilmi el-KGği eseri Rehber-i
�vam adıyla yine Kürtçe olarak şerhet
miştir (baskı yeri ve tarihi yok). Müellifi ta
rafından kitabın Arapça bir versiyonunun
da yazıldığı kaydedilmektedir. 8. Mu]]ta
şaru ŞerJ;i'ş-şudCı.r bi-şerl;i ]J.ali'l-mev
ta ve'l-]fubür. SüyGti'ye ait eserin özeti
dir. 9. Müla]]]]aşü'l-]favatı' ve'z-zeva
cir. Büyük ve küçük günahlarla ilgili riva
yet ve görüşleri nakletmektedir. 10. UşCı.
lü fı]fhi'ş-Şati'i. 11. Risale şagire fi'l
ma'füvvat. Namaza engel teşkil etme

yen hafif necasetler hakkındadır. Risaleye
Molla Hüseyin el-Cezeri tarafından Fet
}J.u'l-celil adıyla bir şerh yazılmıştır. 12.
Zübdetü ma fi Fetava'l-]J.adi§. İbn Ha
cer el-Heytemi'nin el-Fetava'l-J;adi§iy
ye adlı eserinin özetidir. 13. el-Kafiye
tü'l-kübra fi'n-nal;v. İbn Hacib'in el�Ka
fiye'sinin yerine okutulmak üzere yazılan
eserde konular daha geniş bir şekilde ele
alınmıştır. 14. el-[5".iimCı.sü'§-§ani fi'n
nal;v ve'ş-şarf ve'l-me'ani. 380 varaklık
bir eser olup nahiv kısmı bir önceki çalış
manın şerhi niteliğindedir. 15. el-Man
?Cı.metü'z-zümürridiyye. Hatib el-Kazvi
ni'nin Tell]işü'l-Miftal; adlı eserinin man
zum hale getirilmiş şeklidir. 16. Risale
fi'l-mecaz ve'l-isti'are. 17. Risale fi'l
vaz'. 18. Risale fi 'ilmi'l-mantı]f. isagü
ci şerhi türünde olan eser. Sadrettin Yük
sel tarafından Kitabü isagüci fi'l-man
tılf adıyla ve notlar ilavesiyle yayımlan
mıştır (İstanbul. ts.). 19. Risale man?Cı.
me fi 'ilmi adabi'l-bal;§ ve'l-müna?a
ra. 20. Minhacü's-sünneti's-seniyye fi
adabi sülCı.ki'ş-şıJ.tiyye. 1 ooo beyit kadar
olan eserde tasavvuf ehlinin uygulama
ları ve bunların sünnete uygunluğu üze
rinde durulmaktadır. 21. Nebıetü me
vahibi'l-ledünniye fi'ş-şata]J.at ve'l
val;deti'ı-ıatiyye. Molla Halil'in ayrıca
Şerl;u [5".aşideti'l-Hemziyye ve talebe
lere öğütlerini içeren Ezhô.rü'l-guşCı.n
min ma]fülati erbabi'l-fünün adlı eser
leriyle manzum bir Mevlid'i kaynaklarda

zikredilmektedir.
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