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MOllA HÜSEYiN KÜÇÜK VE 
~'El-EMVAl" ADli RiSAlESi 

Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOGLU* 

Özet: Molla Hüseyin Küçük, Türkiye'nin doğusunda yetişmiş önemli bir ilmi şahsiyettir. 
1871 yılında Cizre'ye yakın Deştadahl köyünde doğmuş, 1955 yılında Silvan'da vefat et

miştir. Bu makalede onun hayatı, ilim tahsili, hocaları, öğrencileri, eserleri incelenmiş ve 
bir yazma risalesi üzerinde durulmuştur. Molla Hüseyin Küçük, dini eğitimine ilk olarak 

köyünde başlamış, daha sonra Cizre'ye gitmiştir. Medreselerde Şeyh Abdullah ei-Bidari, 
Molla Mustafa, Molla Ham id, Şeyh Fethullah ei-Verkansi, Müftü Molla Ahmed Harndi gibi 

alimlerden dersler almıştır. Başlıca eserleri şunlardır: ei-Kavlu'I-Mevsuk, Şerhu'I-Verdeti'n
Naddare, Fethu'I-Celil, Usulu'I-Verekat, Resail. Tahkikini yaptığımız "ei-Emval" adlı risale

si, fıkıh alanıyla ilgili olup, bu konuda özellikle Şafii mezhebine ait temel kaynaklardan 
yapılan nakillerle beraber müellifin değerlendirmelerini ortaya koyduğu bir çalışmadır. 

Eserde, mallarla alakah yapılan taksimin birinci bölümünde haram mallar konusu, ikinci 

kısmında ise helal mallar konusu ele alınmıştır. Müellif, beytü'l-male intikal eden malla
rın, haram ve helal açısından nasıl değerlendirileceği, kamu mallarının nerelerde harca

nabileceği gibi konuları çeşitli misaller naklederek açıklar. 

Anahtar Kelime/er: Molla Hüseyin Küçük, Medrese, Fıkıh, ei-Emval. 

Molla Hüseyin Küçük and His Risala "AI-Amval" 

Abstract: Molla Hüseyin Küçük, lived in eastern Turkey, is one of the most famous schol

ars. In this study it is aimed to give a biography of Molla Husayin, as well as to analyze 
and study his work"ai-Amwal'~ Molla Hüseyin Küçük was bornin 1871 ina smail viiiage 

named Deştadahl, near Cizre, in Turkey. He died in 1955 in Si Ivan. He received his early 
religious education in his native town and went to Cizre for further education. He stud

ied had ith, lslamic jurisprudence, syntax and etymology from great scholars of his time: 

Şeyh Abdullah ei-Bidari, Molla Mustafa, Molla Hamid, Şeyh Fethullah ei-Verkansl, Molla 

Ahmed Hamdl. The following is a list of his known works: ai-Kavlu'I-Mevsuk, Şerhu'I
Verdeti'n-Naddare fi'I-Mecazl ve'l-isti'are, Fethu'I-Celll, Usulu'l-verekat, rasail. His risala 
ca ll ed "EI-Emval'; which consists of seven pages, is on Fiqh {lslamic Law) 

Keywords: Molla Hüseyin Küçük, Medrasah, Fıqh, ei-Amwal. 

GİRİŞ 

Dini eğitim veren medreseler kuruldukları tarihten yirminci asrın başlarına 
kadar toplumdaki olumlu fonksiyonları sebebiyle hem halk hem de idareciler ta
rafından benimsenmiş ve desteklenmiştir. Nizamülmülk'le beraber1 Anadolu'da 

* 
ı 

Siirt Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, amemduhoglu@hotmail.com 
Nizamülmülk'le beraber kurulan ilk Nizarniye medreseleri için bkz. Çelebi, Ahmed, İslam'da Eğitim Öğretim Tarihi 
(tre. Ali Yardım), Damla Yay., İstanbul 1983, s. 108-114. 
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kurulan medreseler içinde şark medreseleri günümüzde de varlıklarını bir şekilde 
devam ettirmiş ve buralardan büyük ilmi şahsiyetler yetişmiştir.2 Bölgedeki köklü 
medrese geleneği, bu alimler vasıtasıyla sadece toplumsal hayatta etkili olmamış 
aynı zamanda bilimsel yayınlara da yansımıştır. 

Geçmişte doğu medreselerinin müfredatında en fazla önemsenen nahiv, sarf, 
meani beyan, vadı' gibi Arap dili edebiyatı ilimleri yanında mantık, kelam, fıkıh, 
hadis, tefsir, fıkıh usulu, İslam tarihi ve özellikle siret-inebi dersleri idi. Ayrıca fen, 
matematik, astronomi, felsefe ve mantık gibi ilimler de okutuluyordu. Ancak Arap 
olmayan memleketlerde faaliyet gösteren diğer medreselerde olduğu gibi buralarda 
da, İslamın temel kaynaklarının Arapça olması nedeniyle doğal olarak Arap dil 
bilimlerine birinci derecede önem veriliyordu. Ne var ki Arap dil bilimlerine veri
len önem, doğal sınırları içerisinde kalmıyor ve bazan diğer ilimleri önemserneme 
derecesine varıyordu. İşin farkında olan bazı alimler bu olumsuz durumu "'Ulum-u 
aliye, 'ulum-u 'aliyenin yerine geçmiştir" sözleriyle dile getiriyorlardı. Tefsir, hadis, 
kelam, fıkıh gibi dini ilimiere nazaran, alet ilimleri olan Arap dil bilimlerine had
dinden fazla değer verme giderek medresede yaygınlaşıyordu. Buna Cumhuriyet 
sonrası dönemde medresenin aleyhinde oluşan olumsuz şartlar da eklenince med
reseler artık çağın gelişmelerine paralel olarak kendini yenileyemediği gibi İslam'a 
karşı yapılan ilmi ve fikri taarruzlara cevap verme görevini de ifa edemedi. Med
reselerin Cumhuriyet sonrası dönemde resmi olarak kapatılmasına ve fahri olarak 
hayatiyetini devam ettirenlere de destek kanalları kesilmiş olmasına rağmen, yine 
de buralarda bölgenin kendi şartları içerisinde azımsanmayacak derecede kıymetli 
alimler yetişmeye devam etmiştir. 

Doğu medreseleri bölgenin dini, siyasi, ahlaki ve içtimal yapılanmasında uzun
ca bir zaman diliminde önemli rol oynamıştır. İslam dünyasında kabul görmüş 
eserler bırakan alimler yetiştirmiş olan bu medreseler, son bir kaç asırdır genel
de müslüman coğrafyanın, özelde de bölgenin inanç yönünden geçirmekte oldu
ğu büyük sarsıntıları, sosyal yapılanma açısından uğradığı köklü değişimleri ve 
tarihin kaydettiği büyük sosyo-ekonomik gelişmeleri ya fark edemedi veya yeteri 
kadar okuyamadı. Bunun sonucunda da bu medreseler, kendisini yeni gelişmele
re ve meydan okumalara karşı yeterince yenileyemedi. Sonuçta aleyhinde gelişen 
olumsuz şartlara yenik düştü. Belki imkansızlıklar yüzünden, belki de yeni bir ya
pılanma ve iyi bir düzenleme yapılamadığından doğu medreselerinin yetiştirdiği 
alimierin büyük bir kısmı, bilgilerini yazıya dökemedikleri için beraberlerlerinde 

2 Medrese geleneği güçlü olan Nehri, Tillo (Aydınlar), Norşin (Güroymak), Ohin (Koyunlu), Hizan, Arvas, Serr 
dahl (Bağlarbaşı), Basret, Dırşev, Hazne medreseleri buna örnek verilebilir. Bk. Memduhoğlu, Adnan, "Geçmişten 
Günümüze Tillo Medreseleri", Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyumu, 
Muş 2013, II, 135-151. 
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götürdüler. 3 Ancak kıt imkanlara ve her türlü olumsuz koşullara rağmen geriye ilim . ·, 
dünyasının ciddi manada istifade edebileceği eserler bırakanları da olmuştur. Bu 
zatlardan birisi de yakın tarihimizde yaşamış olan Molla Hüseyin Küçük'dür. 

Molla Hüseyin Küçük, doğu medrese geleneği içinden çıkmış bir ilmi şahsiyet 
olarak yetiştirdiği talebelerle, yazdığı eserlerle ve İslami yaşantısıyla bölge insanı ve 
uleması nezdinde iz bırakmıştır. Farklı alanlarda geniş bilgiye sahip olan Molla Hüse
yin başta sarf, nahiv, belağat, tecvid ve mantık olmak üzere fıkıhtanhadise, kelamdan 
hikmete, tefsirden tarihe kadar birçok alanda dersler verdi, eserler yazdı. Ayrıca so h
b et ve vaazları ile bölge halkının İslami şuur kazanmasına yardımcı oldu. Onun geri
ye bırakmış olduğu eserlerden ve bazı kaynak eseriere yaptığı haşiyelerin içeriklerin
den ciddi birikime ve geniş bir ilmi kapasiteye sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

I. MOLLA HÜSEYiN KÜÇÜK'ÜN HAYATI 

A. Adı ve Lakabı 

Molla Hüseyin, "Arşiv Belgelerinde Son Devir Diyarbekir Uleması" adlı kitapta 
aktarıldığına göre, Osmanlı dönemine ait sicili ahval arşivlerinde yer alan bir ya
zıda şöyle demeklctedir: "İsmim, Hüseyin; malılasım Fehmi, pederimin ismi: Ab
dullah; mahlası: Rahmi, her ikimiz de ismimizle yad olunuruz:'4 Bazı eserlerinde 
kendisi "Ebu Muhammed" künyesini kullanmıştır. 

Molla Hüseyin'in diğer bir lakabı, Cizre'de okurken hocası tarafından kendisine 
verilmiştir. Okuduğu medresede Hüseyin adında bir talebe daha bulunduğundan, 
hocası kendisini küçük anlamına gelen "Hüseyn-i kiçik'' diye isimlendirmiştir. Ki
çik, Cizre'de küçük kelimesi anlamında kullanılmaktadır. Soyadı kanunu çıktıktan 
sonra Molla Hüseyin, Küçük soyadını alır ve halk arasında onunla tanınır hale ge
lir. Medresede ders vermeye başladıktan sonra ise, şark medrese geleneğinde büyük 
hoca/alim anlamına gelenSeyda lakabıyla çağrılır olur.5 

B. Doğumu ve Ailesi 

Hicri 12901 1871 yılında Cizre yakınlarındaki Deştadahl köyünde dünyaya ge
len Molla Hüseyin'in babası Abdullah, annesi Ayşe Hanımdır. Henüz süt emen bir 
bebekken annesini, üç yaşlarında iken de babasını kaybetmiştir. Kayıtlarda babası
nın hafız ve Fukaha-yı Şafıiyyeden olduğu ifade edilmektedir.6 

3 Çiçek, Halil, Batmanlı Şeyh Fahreddin'in Arabi İlimlerdeki Yeri ve Eserleri, I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi 
ve Kültürü Sempozyumu, Batman 2008, s. 388 vd. 

4 Korkusuz, Arşiv Belgelerinde Son Devir Di yarbekir Uleması, İstanbul 1996, s. 34. 
5 Çiçek, "Seyda Molla Hüseyin Küçük'ün Hayatı ve İlmi Kişiliği': Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı II, Diyarba

kır 2009, s. 124. 
6 Korkusuz, s. 34. 
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Molla Hüseyin'in çocukluğu ve gençliği ilmi bir ortamda geçmiştir. Belli bir ol
gunluğa eriştikten sonra önce Meryem Hanımla sonrasında da dayısının kızı Şerife 
Hanım'la evlenir. Şerife Hanım bir sene sonra vefat eder. Bundan sonra da Kudret 
Hanım ile evlenir. Bu evliliklerinden toplam yirmi dört çocuğu olur.7 

C. İlim Tahsili ve Görevi 

Babası ölüm döşeğindeyken Molla Hüseyin'in dayısını çağırıp, vefatından son
ra çocuğuna dini ilimleri tahsil etmesi konusunda yardımcı olmasını rica eder. 
Dayısı da Abdullah Bey'e vermiş olduğu söz üzerine, okutınası için köy imarnma 
teslim eder. Molla Hüseyin o vakit beş veya altı yaşlarındadır. 

Bir ara köydeki hayvanlara çobanlık etse de, medresedeki tahsiline tekrar geri 
döner. Bu şekilde ilk tahsiline doğduğu yerde başlayayan Molla Hüseyin, daha son
ra doğudaki bazı medreseleri dolaşarak birçok alimden dersler alır. 8 

Önce Cizre'ye gider. Orada birçok medresede kısa aralıklarla kalır. Daha sonra 
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Bi dar köyüne gider ve Şeyh Abdullah el-B idari'den 
ders alır. Molla Cami'nin "el-Fevaidu'd-Diyaiyye" isimli kitabını bitirinceye kadar 
burada kalır. Medresedekalan öğrenciler akşam erkenden yattıkları halde Mol
la Hüseyin onlarla beraber hemen yatmaz, medresenin yakınındaki kulübede çıra 
ateşinin ışığında derslerini ezberlemeye ve mütalaya çalışırdı. 

Molla Hüseyin, Bidar köyünden sonra Siirt'e gider. Doğuda meşhur Molla Halil 
Siirdi'nin oğlu Molla Mustafadan ders almaya başlar. Bir süre sonra hocası vefat 
eder. Bunun üzerine Molla Halil'in torunu olan Molla Hamid'in yanında eğitimi
ne devam eder. Bu esnada "el-Fevaidu'd-Diyaiyye" üzerine yapılmış ''Abdulğafur': 
"Siyalkuti" ve "Ussam'"a ait başiyeleri ve Mantık ilmiyle ilgili "Kavlu Ahmed" adlı 
kitabı okur. 

Siirt'ten sonra Bitlis'e gider ve orada Şeyh Fetbullah el-Verkansi'den "Şerhu'ş
Şemsiyye" ve "Muhtasaru'l -me'ani" adlı eserleri okur. Şeyh Fetbullah el-Verkansi'nin 
ölümünden sonra Silvan'a geri gelir ve Müftü Molla Ahmed Harndi'nin yanında 
okumaya başlar. Nihayet klasik medrese usulü üzere bütün sıra kitaplarını bitirir ve 
Molla Ahmed Harndi'den ilmi icazetini alır. 

Arapça sarf, nahiv, belağat, mantık, fıkıh, akaid, tefsir, hadis ve tasavvuf gibi 
ilim dallannda iyi bir eğitim gören Molla Hüseyin, Diyarbakır'a bağlı Silvan (Far-

7 Molla Hüseyin hakkındaki bu bilgiler Mehmet Çiçek tarafından oğlu Molla Mehdi ve torun u Hüseyin Küçük ile 
yapılan bir mülakattan alınmıştır. Bkz. Çiçek, Seyda Molla Hüseyin Küçük, s. ı24 vd. 

8 Medrese eğitimi konusunda bkz. Nebi Bozkurt, "Medrese" DİA, İstanbul2003, XXVIII, 324; M. Edip Çağmar, "Siirt 
ve Çevresindeki Medreselerde Eğitim'; Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt 2007, s. 669- 68ı; Memduhoğlu, Adnan, 
"Türkiye'de Dirı Eğitimi Veren Kurumlarda Klasik Medrese Arapça Müfredatından Yararlanma imkanları ve Bazı 
Öneriler", İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu, Birıgöl2013, I, 489-497. 
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kin) kazasına yerleşir ve ınüderris olarak ders verıneye başlar:' İlk iş olarak burada 
bir cami inşa eder. Daha sonra caminin yanına bir medrese de yaptırır. Burada ta
lebelere ders okutınanın yanı sıra ilmi eserler yazar. Kendisine fıkhi konularda soru 
sormaya gelen bölge halkına fetvalar verir, sorunlarını çözmeye ve yol gösterıneye 
çalışır. Kırk yıldan fazla yürütınüş olduğu bu hizmetleri hep fahri olarak sürdürür. 
Osmanlı devleti zamanında girmiş olduğu ınüderrislik sınavında başarılı olur ve 
kısa bir süre de olsa resmi olarak görevini ifa eder. 

Molla Hüseyin'in başta fıkıh olmak üzere ilmi konulardaki yetkinliği, eserle
rinde olduğu kadar sosyal hayattaki çözümlemed kişiliğiyle de öne çıkmaktadır. 
Doğuda halk, yakın tarihe kadar karşılaştıkları meseleleri genelde mahkeme yoluy
la değil, dini inançları gereği, aldıkları fetvalara göre çözmeyi tercih ediyordu. Bu 
çözüm şekli, hem daha pratik oluyor hem de dini inançlarına ters düşınediği için 
kendileri de vicdanen rahat oluyorlardı. Karşılaşılan ınesele bir kaç kişiyi ilgilendi
riyor ve anlaşmazlık konusu oluyorsa taraflar, tanınmış bir fıkıh alimine başvuru
yor ve onun vereceği hükme göre aınel ediyorlardı. Anlaşmazlıkları konusunda din 
alimlerine başvurmayanlar ya da başvurduktan sonra onun verdiği fetvayı kabul 
etmeyenler, halk arasında yadırganıyordu. Başvurdukları alimden fıkhi hükmü öğ
renen halk, alimin verdiği hükınü/fetvayı, genelde kendisinden yazılı olarak istiyor 
ve gerek başka alimlerden gerekse halk kesiminden vuku bulacak olası bir itiraza 
karşı bu yazılı belgeyi ibraz ediyorlardı. Bu durum, aynı zamanda alimierin de hü
küm verme konusunda daha titiz davranınalarını ve daha ciddi araştırma yaparak 
hükümlerini sağlam deliliere dayandırınalarını sağlıyordu. 

İşte Molla Hüseyin de, halkın başvurduğu ve sözünü delil kabul ettiği bu 
alimlerden birisi idi. Yazdığı eserlerden de anlaşıldığı üzere hemen bütün İslami 
ilimlerde derin bilgiye sahip olan Molla Hüseyin, özellikle Fıkıh ilmi konusunda 
geniş ınalumat sahibi idi. Dolayısıyla kendisinin bulunduğu ve aynı zamanda ted
risat yaptığı cami ve medrese, adeta bir fetva ve uzlaşı merkezi idi. Çeşitli konularda 
anlaşınazlığa düşen yöre halkı, ilmine ve takvasına güvendikleri Molla Hüseyn'e 
başvurarak hem anlaşmazlık konusu olan meselenin fıkhi hükmünü öğreniyor 
hem de onu hakem kabul edip sunduğu çözüm önerisi ile uzlaşıyorlardı. Ayrıca 
sadece halk tabakası değil, çevre şehir ve komşu ülkelerden alimi er, içinden çıka
madıkları fıkhi meseleleri Molla Hüseyin'e yöneltiyor cevaplarını alıyorlardı. Sözlü 
ve yazılı olarak vermiş olduğu bu fetvalar, o günkü toplumun gündelik hayatına 
olduğu kadar, medrese alimleri arasındaki bilgi alışverişi ile fetva yöntemine de ışık 
tutmaktadır.9 

9 Ünalan, Molla Fahrettin Batmani'nin ilmi, Tasavvufi ve Sosyal Faaliyetleri, I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi 
ve Kültürü Sempozyumu, Batman 2008, s. 356; aynı müellif, "Molla Fahrettin Batmani ve ilmi Kişiliği'; İbrahim 
Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, İstanbul2008, s. 50ı-520. 
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D. Hocaları 

Molla Hüseyin, Cizre'de başlayan ilim yolculuğundan itibaren tahsil hayatı 
boyunca birçok alimden ders almıştır. Cizre'den sonra gittiği Bahçesaray'ın Bidar 
köyünde Şeyh Abdullah el-Bidari, Siirt'te Molla Halil'in10 oğlu Molla Mustafa ve 
Molla Halil'in torunu Molla Hamid ders aldığı alimlerden bazılarıdır. Onun yetiş
mesinde emeği geçen hocalar arasında Şeyh Fethullah el-Verkansi ve Silvan Müftü
sü Molla Ahmed Harndi'nin ayrı bir yeri olmuştur. 

Şeyh Fetbullah el-Verkansi, Siirt'in Minar nahiyesine bağlı Verkanis köyün
de doğmuş, 1317/1899 tarihinde Bitlis'te vefat etmiştir. Kabri, Bitlis vilayet mer~ 
kezindeki türbesindedir. Fethullah-ı Verkanisi, "Seyda' ve "üstad-ı azam" isimle
riyle meşhur olan Abdurrahman Tahi'nin halifelerinden olup Adabu't-tarikati'n
nakşebendiye, ed-Dureru'n-nahviyye, Elfazu'l-küfür ve el-Mektubat adlı eserleri 
bulunmaktadır. 

Silvan Müftüsü Molla Ahmed Harndi ( ö. 1327 /1909) ise Osmanlı'nın son dö
nemlerinde yaşamış ve Silvan'da müftülük yapmış ilmi bir şahsiyettir. Molla Hüseyin 
Küçük, medrese icazetini kendisinden almıştır. Silvan müftülerinden M. Yakup ve 
Hazrolu M. Ali, Molla Ahmed Harndi'nin yanında yetişen talebelerden bazılarıdır. 11 

E. Talebderi 

Doğu medreselerinin Osmanlı'nın son dönemleri ile cumhuriyet sonrası dö
nemde yetiştirdiği en gözde alimlerinden olan Molla Hüseyin Küçük'ün ralıle-i 
tedrisinden geçen çok sayıda alim sayılabilir. Bu zatlar, bütün şartların medrese 
aleyhinde geliştiği, araştırma ruhunun yok olduğu, Arapça dışındaki İslami ilimie
rin kenara itildiği bir dönemde, sanki bu olumsuz şartlardan hiç etkilenmemiş gibi, 
alışılmışın dışında araştırıcı bir ruhla işe sarılmış ve İslami ilimler alanında hatırı 
sayılır eserler bırakmışlardır. 

Molla Hüseyin Küçük'ün çok sayıda taleb e okuttuğu ve ilmi icazet verdiği bilin
mektedir. Ondan icazet alarak medreseden mezun olan öğrencilerin çoğu, hocaları 
gibi kendileri de medrese tedrisatına devam etmiş ve çok iyi alimler yetiştirmiş
lerdir. Molla Hüseyin Küçük'ün yetiştirmiş olduğu talebelerden bazıları şunlardır: 

Molla Hasan Tilmizi: Bölgede iyi tanınan, alim, faklh ve mutasavvıf bir şah
siyet olan Molla Hasan Tilmizi, Molla Hüseyn-i Kiçik'in gözde talebeleri arasında 

10 Molla Halil Siirdi'nin hayatı hakkında bkz. Zirikli, el-A'lam, trz., II/3ı7; Kehhale, Ömer Rıza, Mu'cemü'l-müellifin, 
Dımaşk 13 77/1057, IV /1 17; Bağdatlı İsmiill Paşa, Hediyyetü'l-Arifin, İstanbul 1951I/188. Ayrıca fıkhi ve kelami yönü 
hakkında bkz.: Memduhoğlu, Adnan, "Molla Haliles-Siirdi ve Usülü'l-Fıkh Adlı Yazma Eseri'; Uluslararası İbrahim 
Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, İstanbul2008, s. 293-3ı6; ed-Dusuki, Ali N ebi Salih, el-Molla Haliles-Siirdi ve 
Menhecuhu.fi İsbati'l-Akaidi'l- İslamiyyeti Min Hilal Menzumetihi Nehcu'l-Enam, Daru Spirez, Erbil, 2007, s. 3-73. 

ll Çağmar, "Siirt ve Çevresindeki Medreselerde Eğitim'', s. 672. 
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yer alır. Yetiştiği dönem itibariyle Molla Hüseyin Kiçik'e talebe olmak ve özellikle 
de ondan ilmi icazet almak ilim çevrelerince büyük bir iftihar vesilesi sayılmakta 
idi. Molla Hasan Tilmizi de, hacası Molla Hüseyin gibi bölgede şöhrete kavuşmuş
tu. Onun da tıpkı hacası gibi yetiştirdiği çok sayıda talebesi oldu. Molla Fahrettin 
Yıldız (Arnasi/Batmani) bunlardan birisidir. 12 

Ahmed Haznevi: Molla Hüseyin Küçük'ün yanında yetişen ve kendisinden 
ilmi icazet alan önemli bir talebesi de Ahmed Haznevi'dir. Babası Hoca Murad 
olup, Mardin ilinin İdil (Şırnak il olduktan sonra, Şırnak'a bağlanmıştır.) ilçesine 
bağlı Banihe köyündendir. Suriye'nin Kamışlı kazasına bağlı Hızna/Hazne köyünde 
doğduğu için Haznevi nisbesiyle anıldı. 1949 (H. 1369) senesi Suriye'de Kamışlı 
kazasına bağlı Telma'ruf köyünde vefat etti. Kab ri oradadır. 13 

Müftü Ahmet Meylani de Molla Hüseyin Küçük'ün yanında yetişmiş tir. Mila
di 1913 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Meylani'nin ba
bası, zamanın tanınmış nlemasından Abdullah Vehbi Efendi'dir. Müftülük sınavını 
kazandıktan sonra muhtelif yerlerde bu görevi deruhte etmiştir. Diyanet İşleri Baş
kanlığınca davet edilmiş ve merkez teşkilatında Arapça ve Osmanlıca metinlerin 
müsahhihi olarak görevlendirilmiştir. Ahmet Meylani, çevresinde Arabi ilimlerle, 
fıkıh, tefsir ve hadis ilimleri sahasında yetkin bir din adamı olarak temayüz etmiş 
ve çok sayıda alim yetiştirmiş tir. 14 

Molla Hüseyin Küçük'ün yetiştirdiği bir başka talebesi Molla Zahir 
Tendürek'tir. Asıl adı Abduzzahir'dir. Babası Nimetullah bin Mir Mustafa'dır. Muş 
iline bağlı Malazgirt ilçesinin Kanikork köyünde 1882 yılında dünyaya gelmiştir. 
On sekiz yaşlarında iken okumaya karar verir ve Silvan'a giderek dönemin bölgede
ki en meşhur alimlerinden biri kabul edilen Molla Hüseyin Küçük'ün yanında ilim 
tahsil eder. 1966'da vefat eden Mola Abduzzahir'in mezarı Muş ilinin Malazgirt 
ilçesine bağlı Tendürek Köyü'ndedir. 

Molla Hüseyin Küçük'ün yetiştirdiği diğer bazı öğrencileri şunlardır: Molla 
Abdullah Koği, Seyday-ı Hacı Fettah, Molla Abdurrahman el-Hadravi, Seyyid 

ı2 Molla Fahrettin Batmani, 1328/19ıo yılında, Mardin iline bağlı Midyat ilçesinin Arnasköyünde doğdu. 1 Şubat 
1972'de vefat etti ve Batman'ın Korik köyünde defnedildi. Çoğu hayattayken basılan eserleri arasında şunlar zi
kredilebilir: ı.1sagud (Dımaşk 1382/1963; İstanbul2008). 2. Risaletü'l-vaz' (İsaguci ile birlikte basılmıştır). 3. el
İstinare fl 'ilmi'l-isti'ô.re ( Dımaşk 1385/1 965; İstanbul2007). 4. Cuma Risalesi. Müellifin tek Türkçe eseridir (Batman 
ı972). 5. Keşfü'l-gıta' Haşiyetü İmtihtıni'l-ezkiya' (İstanbul2005). 6. el-İ'tisam Haşiyetü Şerhi"l-'İsam 'ale'l-Ferfde ji'l
beyan (İstanbul 2006). 7. et-Tersif fl 'ilmi't-tasrif (Dımaşk, ts.; İstanbul 2008). s. Dürretü's-sadef fl beyani asnaji'l
harf(Dımaşk, ts.; İstanbul2008). 9. Miftahu'l-cenne fl ezkari'l-Kitab ve's-Sünne (Dımaşk, ts.) Eser ayrıca Niyazi Beki 
tarafından Türkçe'ye çevrilerek aslıyla birlikte basılmıştır (İstanbul20 ı ı). 10. el-Kavlü's-sedld fl beyani hükmi's-sayd 
bi'l-bündükati'l-müttehaze mine'l-hadld (Dımaşk, ts.). ll. Zülfikarü'l-Hayderi fi'd-difa' 'ani'ş-Şeyh Seyda el-Cezeri 
(Yazma nüshası Abdürrahim Yıldız'ın özel kitaplığında mevcuttur) Hayatı ve eserleri konusunda geniş bilgi için b k. 
M. Halil Çiçek, "Fahrettin Yıldız': DİA, XXXXIII, 539; Abdilikerim Ünalan, "Molla Fahrettin Batmani': s. 501-520. 

13 Çağlayan, Şark Uleması, İstanbul 1996, s 90; Şeyh Alaeddin Haznevi, Hazret ve Şah-ı Hazne, Derleyen: Abdullah 
Demiray, Semerkant y. İstanbul2012, s. 16 vd.; Şeyh Muhammed Diyauddin, Şeyh Ahmed El-Haznevi, Mektubat, 
Tercüme; Hasib Seven, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1977, s. 249. 

ı4 Çiçek, a.g.e., s. 13ı-132. 
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Abdurrahman el-İs'irdi, Silvanlı Şeyh Muhammed Bizvani, Molla İbrahim etr, 
Tanid, Abdulkadir Efendi, Şeyh Abdurrahman Arbuyi, Ali Arslan (yazar), Sey
yid Ali Findiki, Abdurrahman Efe, Silvan kadısı Hanili Abdulkadir Efendi.15 

F. Vefatı 

Molla Hüseyin Küçük, Hicri 1375, miladi 1955 yılında Hakkın rahmetine ka
vuşmuş, Silvan'da Şeyh Halil Mezarlığı'na defnedilmiştir. 

G. Ahlaki Kişiliği 

Zahidane bir hayat yaşayan Molla Hüseyin, tasavvufta evvela Şeyh Abdulka
dir Bezani'ye intisap eder. Onun vefatından sonra da Norşin'e gider ve Şeyh Ab
durrahman et-Tahi'nin oğlu, Hazret lakabıyla meşhur Muhammed Diyauddin'e 
(1272/1856-1342/1923/24) intisap eder.16 

Hazret kendisine "sen ilim ve tedrisatla meşgul ol" deyince irşad hizmetinden 
çok ilim faaliyetlerine kendisini vakfeder. Hacca giderken Beyrut'ta meşhur Kadi 
Yusufb. İsmail b. Yusuf eş-Şafii en-Ne b hani (1849-1932) ile görüş ür ve ondan ilmi ve 
tasavvftfi icazet alır. Molla Hüseyin'in kendisinden tasavvufı icazet aldığı diğer bir şa
hıs İtalyanların Libya'yı işgal etmesinden sonra Diyarbakır'a gelen Senusi Şeyhi'dirP 

Hayatı boyunca ilimle ve irşadla meşgul olan Molla Hüseyin, ahlaken kendisine 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'i örnek almış, Kur'an ahlakı ile ahiaklanan Allah'ın 
salih kullarından biri olmaya gayret göstermiştir. O bu özelliği ile başta ulema ol
mak üzere bölge halkı nezdinde takdir görmüş ve her zaman örnek gösterilmiştir. 

ilmi şahsiyeti kadar ibadetlerdeki titizliği ve güzel ahlakıyla da dikkat çekmiş, 
hayatı boyunca etrafındaki insanlara durmadan İslam dininin emir ve yasaklarını 
anlatmıştır. Molla Hüseyin, çevre halkı kadar talebeleri tarafından da çok sevilmiş
tir. Bu sevginin bir göstergesi olarak vefatından sonra talebeleri tarafından kendisi 
hakkında pek çok methiye kaleme alınmıştır. 

İ. Eserleri 

Doğu medrselerinde yetişen son dönem uleması, genellikle sadece tedrisatla 
meşgul olup eser yazmazken, Molla Hüseyyin bu genel uygulamanın aksine te d
risatla birlikte birçok ilim dalında eser yazarak daha sonraki nesillere de kalıcı bir 
miras bırakmıştır. 

15 Çağlayan, Şark Uleması, s. 298. 
16 Hayatları hakkında bk. Törehan, Serdar M., Bitlis 1915-16 Tehcir, Göç, İşgal ve Kurtuluş, Uğurel Matbaası, Bitlis 

2007, s. 254 vd; Şeyh Alaeddin Haznevi, Hazret ve Şah-ı Hazne, s. 16 vd.; Korkusuz, Nehri'den Hazneye Meşayihi 
Nakşibendi, Kilim Matbaacılık, İstanbul 2010, s. 225; Şeyh Muhammed Diyauddin, Mektubat, s. 249. 

17 Çiçek, Mehmet, a.g.e., s. 135. 
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'"' İslami kaynaklara ulaşma hususunda Arabi ilimierin sahip olduğu anahtar ko-
numu sebebiyle bu medreselerde Arap Dili ve Edebiyatı ilimlerinin ayrı bir önem 
taşıdığı daha önceden de ifade edilmişti. Hoca ve öğrenciler, bu ilimlerde göster
dikleri performans nispetinde medrese çevrelerinde itibar ve güven kazanırlardı. 
Bundan ötürü Molla Hüseyin de telif ettiği eserlerde Arap Dili ve Edebiyatı ilimle
rine daha fazla önem vermiştir. Yazmış olduğu eseriere bakıldığında onun medre
selerde çözülmesi ve anlaşılması zor kabul edilen konu ve eserler le daha çok ilgilen
diği anlaşılmaktadır. Bu konularda ya eser yazmış veya anlaşılması zor olan eserleri 
şerh ve haşiyelerle açıklamaya çalışmıştır. 

Arapçanın dil olarak kendisine mahsus yapısından ve İslami eserlerin de ken
dilerine mahsus özel durumlarından ötürü şerh ve haşiye alışkanlığı medrese gele
neğinde önemli bir yer tutmuştur. Bu hususla alakah olarak tarihi süreç içerisinde 
bazı lüzumsuz çalışmalar yapıldığı ve kimi zaman emek israfına varan düzeyde aşı
rı gidildiği iddia edilmişse de şerh ve haşiyelerin ilim hayatına ciddi katkılar sağla
dığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Yapılan bu şerh ve haşiyelerin kimilerinin ibare 
çözümü amaçlı, kimilerinin de bilgi katkı amaçlı olduğu görülmektedir. 18 Molla 
Hüseyin'in yapmış olduğu haşiyeler hem çözüm hem de bilgi amaçlıdır. Başiyele
rinde açıklamış olduğu ibarelerle alakah pek ince nükteler yakalamış, farklı espriler 
tespit etmiş, faydalı bilgiler tescil etmiş olan Molla Hüseyin, bütün bunları gayet 
rahat anlaşılabilen tekellüfsüz bir dille ifade etmeyi de başarmıştır. 

Molla Hüseyin'in telif etmiş olduğu eserler ve yapmış olduğu bu şerh ve haşiye
lerden malesef sadece bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir: 19 

El-Kavlu'l-MevsUk.20 Bu eserin tam ismi; "el-Kavlu'l-Mevsuk fi Cevabi 
Tenkıdatı Mufti Çermuk"tur. 92 sayfadan oluşan bu kitabın sonunda esere ilave 
edilen 12 sayfalık bir bölüm daha mevcuttur. Molla Hüseyin Küçük'ün, çağdaşı 
olan Çermik müftüsünün tasavvufla alakah eleştirilerine vermiş olduğu cevaplar
dır. Çermik müftüsüne kendi üslubuna denk bir üslupla cevap vermeye çalıştığı için 
onun nazım halinde ileri sürdüğü iddialara Molla Hüseyin de bu eserinde manzum 
olarak cevap vermektedir. Meseleleri değerlendirirken önce konuyu edebi bir dil 
kullanarak genellikle bir veya iki beyitle şiir şeklinde ifade etmekte, sonrasında da 
onu nesir olarak açıklamaktadır. 

Şerhu'l-Verdeti'n-N addare fi'l-Mecaz! ve' I-İsti'are. Bu eser, isminden de anla
şılacağı üzere "el-Verdetu'n-naddare" adlı eserin şerhidir. Malıtut olup 88 sayfadan 
oluşmaktadır. Belagat ilminin konularından olan teşbih, isti'are ve kinaye hakkında 
kısa ve öz bilgiler verilmektedir. 

ı8 Çiçek, Halil, a.g.e., s. 389 vd. 
ı9 Günümüze ulaşan bazı el yazma eserleri aile efradı yanında muhafaza edilmektedir. 
20 Molla Hüseyin Küçük, el-Kavlu'l-Mevsuk fi Cevabi Tenkidati Müfti Cermuk, ofset, baskı yeri yok, trz. 
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Fethu'l-CeliP1 Kitabın tam ismi, "Fethu'l-Celil 'ala ma'fuvvat'"tır.22 1973'te 

İstanbul'da basılan kitap 127 sayfadan oluşmaktadır. Molla Halil es-Siirdi'nin Ma
fuvvat adlı eserinin şerhidir. Molla Halil, Ma'fuvvat'ta, kıyasa göre yasak olması 

beklenen şeylerin, şer'an kabul edilebilen bir durumdan dolayı caiz görüleceği du

rumları 38 madde halinde anlatmaktadır. Molla Hüseyin kitabında, Molla Halil'in 
Ma'fuvvat'da yazmış olduğu bu 38 maddeyi kelime kelime şerhetmiş ve şöyle bir 
yöntem izlemiştir: öncelikle Molla Halil'in ibarelerinde geçen lügavi kelimelerin 

zabtını/ okunuş biçimini, varsa farklı versiyonlarını ve sözlük anlamlarını verir. 

Konularla ilgili ayet ve hadislerden deliller getirir. İsrailiyat kaynaklı hikayelere 
mesafeli yaklaşır. el-Ümm ve el-Me cm u' gibi Şafii Mezhebi'nin temel kaynakların
dan faydalanır. Bu özelliklerinden ötürü kitap Şafii uleması tarafından hayli itibar 

görmektedir. 

Bunların dışında Molla Hüseyin'in Usulu'l-verakat, Fetvalar ve Beyider gibi 
küçük risaleler halinde başka el yazma eserleri de mevcuttur. 

IL EL-EMVAL RİSALESİ 

Tahkikini yaptığımız bu eser, Arapça istinsah edilmiş olup, fıkıh ilmine dairdir. 

Halen Molla Hüseyin ailesinde mevcut olan tek nüsha, kendi hattı ile yazılmış olan 
müellif nüshasıdır. Bu nüsha Molla Halil Siirdi ailesine mensup Harnit Sevgili Hoca 

vasıtasıyla temin edilmiştir. 

Araştımalarımız neticesinde eserin müellife ait aile kütüphanesinde bulunan ve 

çocukları ile torunları tarafından muhafaza edilen bu nüshası dışında başka nüs

hasınarastlayamadık. 23 

7 varaktan oluşan risalede her varaktaki satır sayısı 12 ile 15 arasında değiş
mektedir. Risalede, metin haricinde herhangi bir ilave zeyl, ta' lik, haşiye bulunma
maktadır. 

Üzerinde herhangi bir tarih kaydına rastlanmayan risalede ferağ kaydında şu 

ifadeler geçmektedir: "el-fakir, el-haklr, vaiz kaza-i Silvan, Hüseyin Küçük, 'ufiye 
'anhu ve 'an valideyhi ve 'an ceml'i'l-müslimin, amin'~24 

2ı Molla Hüseyin Küçük, Fethu'l-celil Şerhu Ma'juvvati Molla Halil, İstanbul ı973. 
22 Molla Hüseyin, önsözde eseri şu şekilde tanıtmaktadır: " .... Bu, üstad Mevlana Molla Halil es-Siirdi'nin Ma'fuvvat 

adlı eserine yazdığım kitaptır. Allalı onu Gufranı ile kuşatsın. Bu kitap, Molla Halil'in Mafuvvatının şerhi olup, 
ismini Fethul Celil olarak adlandırdım. Kardeşlerimden ricam, buna kabul gözüyle bakmalarıdır. Allah'tan isteğim 
bunun acilen fayda vermesi ve beni ahirette sevabmdan mahrum bırakmamasıdır. Bismillahirrahmanirrahim ...... " 

23 Müellifin günümüze ulaşan bu risalesi ve diğer eserlerini muhafaza eden Molla Hüseyin ailesi, Diyarbakır ve Silvan 
ilçesinde ikamet etmektedir. Türkiye'nin değişik yerlerine göç etmiş akrabaları da bulunmaktadır. 

24 Bkz. Molla Hüseyin Küçük, el-Emval, vrk 7a. 
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El-Emval Risalesi, Molla Hüseyin'in fıkhi açıdan mallar25 konusunu ele aldığı, 
özellikle bu alandaki Şafii temel kaynaklarından nakiller yaptıktan sonra konuyla 
ilgili kendi değerlendirmelerini ortaya koyduğu bir çalışmasıdır. 

Müellif ele aldığı konularla alakah İbn Hacer el-Heytemi (ö. 974/1567)'nin 
"Tuhfetu'l-Muhtac bi Şerhi'l-Minhac':26 Hatib Şirbini (ö. 977 /1570)'nin "el-ikna 

fi Halli Elfazi Ebi Şuca':27 Süleyman bin Muhammed bin Ömer el-Buceyrimi (ö. 
1221/1806)'nin "Tuhfetu'l-Habib 'ale Şerhi'l-Hatib",28 Süleyman bin Ömer el-'Uceyli 

el-Ezheri el-Cemel (ö. 1204/1790)'in "Haşiyetu'l-Cemel 'ala Şerhi'l-Menhec':29 

Hüccetü'l-İslam Muhammed Gazali (ö. 505/1 ll 1)'nin "İhya-i Ulumiddin''30 adlı 

eserleri ile Abdullah bin Hicazi el-Ezheri eş-Şarkavi (ö. 1227/1812),31 Hasan 

bin Ali el-Medabiği (ö. 1170/1756)32 ve Abdullah bin Abdulber el-Echuri (ö. 
1070/1660)'33den alıntılar yaparak meseleyi izah eder. 

Müellifin temel kaynakları kullanma konusundaki vukufiyeti ve kaynaklara 

yaptığı atıfların mevsukiyeti tamdır. Nakilleri bazen aynen, bazen de kısmi tasar

rufta bulunarak yapmıştır. Şayet yaptığı nakilde, ibareyi aynen alınayıp tasarrufta 
bulunmuşsa buna mutlaka değinmiştir. 

Fıkıh alimleri malları özelliklerine göre; mütekavvim-gayr-i mütekavvim, 

menkul-gayr-i menkul, misli-kıyemi, tüketime elverişli olan veya yalnız kullanıl
maya elverişli bulunan mallar gibi kısırnlara ayırırlar. Bu eserde ise müellif, mal 

konusunu daha çok helal ve haram açısından ele almakta ve bununla alakah kayıp 

mallar, mütevellisi olmayan vakıf malları ile beytü'l-mal konularına değinmektedir. 

El-Emval Risalesi, hamdel e ve salvele ile başlamaktadır. Molla Hüseyin eserinin 
başında, mallada alakah yapmış olduğu taksimatın birinci kısmında ilk olarak "işin 

erbabı tarafından uygun görülecek şekilde sadece ihtiyaç miktarın ca, yahut beytu'l
mal olması hasebiyle istihkak miktarınca alınması d.iz olan ile haddizatında (alın
ması) haram olan mallar" üzerinde durmaktadır. 

25 "Mal': Arapça bir kelime olup; servet, bir kimsenin sahip olduğu şey, menkul ve gayr-i menkul varlık demektir. 
Bu kelime önceleri altın ve gümüş cinsinden servetleri ifade ederken, kapsaını genişlemiş, menkul ve gayr-i men
kul servetlerden maddi değeri olan her şeyi şümtılüne alınıştır. Çoğulu "emval"dir. (Hüseyni, İbn 'Abdirrazzak, 
Tacü'l-'Arus min Cevahiri'l-Kamus, Daru'l-Hidaye, ty., XXX, 427; İbn Manzur, Ebu'l-Fazl Cemalüddin Muhammed 
b. Mükerrem (ö.711/1369), Lisanü'l-'Arab, Daru Sadr, Beyrut ı414 h., XI, 635). Mecelle, malı şöyle tarif etmiştir: 
"Mal, tab' -ı insani mail olup da vakt-i hacetiçin iddihar olunabilen şeydir ki menkule ve gayr-i menkule şamil olur:' 
(Ali Haydar Efendi (ö. 1936), Dürerü'l-Hükkam Şerhu Mecelleti'l-Ahkam, Daru'l-Cil, 1991, md. 126). 

26 Bk. el-Emval, vrk la, 1b. 
27 Bk. el-Emval, vrk 2a. 
28 Bk. el-Emval, vrk 2a. 
29 Bk. el-Emval, vrk 2a. 
30 Bk. el-Emval, vrk 2a, 2b, 3a, 3b, 4a. 
31 Bkz. el-Emval, vrk I b. 
32 Bkz. el-Emval, vrk 2a. 
33 Bkz. el-Emval, vrk 2a. 
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Müellif bu b0liimde, zaruret durumlarında bu mallardan almanın, haram ol
maktan çıkıp helal sayılacağıyla alakah bir nakilde bulunur.34 Müellifin Şarkcl.vi'den 
yaptığı alıntıcia "ilim talebesi gibi, beytü'l-malde hak sahibi olan kimselerin sirkatle 
de olsa bu tür mallardan hakkını almasının caiz olduğunu" ifade etmesi ise hayli 
ilginçtir. 35 

Risalede (varak 3a), Gazali'den yaptığı alıntıcia müellif şunları kaydeder: "eğer 
halk ölmeyecek kadarıyla iktifa edip vakitlerini zafiyetle geçirirlerse, o takdirde ça
lışmalar ve sanatlar dumura uğrar. Aynı zamanda dünya da temelinden harap olur. 
Dünyanın harap olması durumunda dinin de harap olması sözkonusudur; çünkü 
dünya, ahiretin tarlası dır. Hilafet, kaza, siyaset, hatta fıkhın birçok alıkarnının ga
yesi; dünyanın maslahatını korumaktır. Dünya maslahatları sayesinde dinin mas
lahatları da korunmuş olur. 36 

Müellife göre sahibinin izni olmaksızın başkasının mülkünde tasarruf etme 
salahiyetine sultan dahi haiz değildir. Ona böyle bir tasarrufu, masiahattan başka 
bir sebep caiz kılamaz. Maslahat da şudur: Sultan, sarfetmediği takdirde mal zayi 
olacaktır, Bu bakımdan mal, sultanın tasarruf edip mühim bir yere sarfetmesiyle 
zayi olup gitme arasında bulunmaktadır. Mühim bir noktaya sarfedilmesi ise, zayi 
olmasından daha iyi ve daha uygundur. O halde hüküm; malın mühim noktaya 
sarfedilmesine ric'at etmiştir.37 

Bundan sonra müellif, beytü'l-male intikal eden malların, haram ve helal açı
sından nasıl değerlendirileceği, kamu mallannın nerelerde harcanabileceği gibi 
konuları çeşitli misallerle açıklar. Ona göre müslüman idareciler kamu mallarını, 
maslahat neyi gerektiriyorsa o şekilde harcamalıdır. Örneğin eğitimle uğraşan ho
caların maaşı, ilim tahsil eden talebe-i ulumun masraflarını karşılamak gibi. 38 

"Maslahat yönleri değişiktir. Zira sultan, bazen o mal ile bir köprü yapmayı 
maslahata uygun görür; bazen de İslam ordusuna sarfetmeyi, ya da fakiriere dağıt
mayı ... Hülasa sultan, maslahat neyi gerektiriyorsa onun etrafında dönüp dolaşmak 
mecburiyetindedir. Böylece bu gibi mallar hakkında fetva da maslahat noktası et
rafındadöner:'39 

Müellife göre zayi olan ve toplumun yaranna sarfedilen mallar hakkında dü
şünmek gerekir. Bu gibi malların ancak kendisinde umumi maslahat bulunan ve 
çalışmaktan aciz bulunduğundan ötürü muhtaç olan bir kimseye sarfedilmesi ca
izdir. Hz. Ömer'in bir sözünde, her müslümanın beytülmal'de hakkı bulunduğu
na işaret eden delil vardır. Fakat bununla beraber Hz. Ömer, bütün müslüman-

34 Bkz. el-Emval, vrk ıa,ıb. 
35 Bkz. el-Emval, vrk lb. 
36 Bkz. el-Emval, vrk 3a. 
37 Bkz. el-Emval, vrk 3a,3b. 
38 Bkz. el-Emval, vrk 3b,4a. 
39 Bkz. el-Emval, vrk 3b,4a. 
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lara··heytülmal'ı taksim etmiyordu. Aksine birtakım özel sıfat ve niteliklere sahip 
olanlara veriyordu. Bir zat ki, herhangi bir işle görevlendirildiğinde o görevi ye
rine getirir, onun faydası bütün müslümanların olur, bu zat nafakası için çalıştığı 
takdirde yüklendiği görevi yerine getiremeyecektir. İşte böyle kimse için, yetecek 
kadar beytülmal'de hak (maaş) vardır. Bütün ulema bu durumun içine dahildir. 
Ulemadan gaye dinin maslahatlarıyla ilgili bulunan fıkıh, hadis, tefsir ve kıraat 
gibi ilimleri bilenlerdir. Hatta muallimler, müezzinler ve bu ilimierin öğrencileri 
de bu tarifın içine girerler. Çünkü bu kimselerin nafakaları beytülmal'den karşılan
madığı takdirde ilmi gelişmeye imkan bulamazlar. Bir de bunun altına dünyanın 
maslahatları onların işlerine bağlı olan çalışanlar ('ummal) da girer. Mesela mem
leketi kılıçlarıyla zalimlerin ve İslam düşmanlarının saldırganlıklarından koruyan 
askerler gibi. Din ve dünya işlerinde kendisine ihtiyaç olan herkes buna dahildir 
ve beytülmal'den yetecek kadar nafaka hakkına sahiptir. Zira beytülmal'in serveti 
müslümanların menfaat ve maslahatı içindir. Bu ise ya din veya dünya ile ilgilidir. 
Bu bakımdan alimlerle din korunur askerlerle dünya korunur. Din ile idare ikizdir
ler. Birisi diğerinden müstağni değildir. Yani biri diğeriyle korunur.40 

Yapmış olduğu taksimat içerisinde, haram kategorisinde yer alan mallarda dev
letin kamu maslahatma uygun olarak tasarrufta bulunabileceğini savunan müellif, 
bu konuda hadislerden ve sahabe uygulamalarından deliller getirirY 

Müellife göre, sahibi belli olan mallarda temel ilke mülkiyetİn dokunulmazlı
ğı ilkesidir. Yani zaruri haller dışında, mal sahibinin rızası olmadıkça onun malı 
üzerinde başkaları tasarrufta bulunamaz. Ancak sahibi bulunmayan kayıp malar, 
beytü'l-malden sayılır. Bunlar tıpkı diğer kamu mallarında olduğu gibi, ancak 
kamu maslahatma uygun şekilde harcanabilir. Müellif, bu konuda Gazali'den alıntı 
yapar ve aynı görüşü savunurY 

İkinci kısım malları risalenin son bölümünde ele alan müellife göre, bazı mallar 
haddizatında helal kategorisinde sayılır ki bunlar sahibi belli olmayan ve beytü'l
malden sayılan kayıp mallar, beytü'l-male miras kalan mallar ve mütevellisi olma
yan vakıf mallarıdır. Müstehak kimselerin bu nevi mallardan istihkak miktarınca 
almaları ittifakla caiz görülmüştür.43 Bundan sonra risale, tıpkı başladığı gibi aynı 
şekilde hamdele ve salvele ile sona erer. 

Tahkikini yaptığımız bu risalede, tarafımızca ayetlerin yerleri gösterilmiş, ha
dislerin tahrici yapılmıştır. Atıf yapılan şahıs ve eserlerle ilgili olarak konuyla ala
kah temel kaynaklardan kısa bilgiler verilmiştir. 

40 Bkz. el-Emval, vrk4a,4b. 
41 Bkz. el-Emval, vrk Sb-6b. 
42 Bkz. ei-Emval, vrk3a-6b. 
43 Bkz. el-Emval, vrk 7a. 
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SONUÇ 

İslam dünyasının Batı'dan gelen tesir ve değişimlere maruz kaldığı bir dönemde 

yaşayan Molla Hüseyin, telif ve derleme türü çalışmalarıyla klasik ilim geleneğine 
hizmet etmeye gayret göstermiş bir aliındir. Yazmış olduğu kitaplarda, selefın eser

leriyle gelen kültür mirasını sahiplenip kitlelere yaymayı hedef edinmiş, yetiştirdiği 

talebeleriyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki medresdere ilmi açıdan önemli 
katkılar sağlamıştır. 

Eserleri arasında El-Kavlu'l-Mevsuk, Şerhu'l-Verdeti'n-N addare fi'l-Mecazi 

ve'l-İsti'are, Fethu'l-Celil ve Usul'ul- verekat ile tahkiki yapılan El-Eınval gibi bazı 

küçük risaleleri günümüze ulaşmıştır. Bunların dışındaki bazı fetvaları genelde bir 

ihtiyaca binaen yazılmış ancak muhafaza edilmediğinden pek çoğu kaybolmuştur. 
Kendi döneminde vermiş olduğu bu fetvalar, bölge halkı nezdinde kabul görmüş, 
fıkıh alanındaki ünü bölge ülkelerine kadar yayılmıştır. 

Onun el-Eınval adlı risalesi fıkıh alanıyla ilgili olup, bu konuda özellikle Şafii 

mezhebine ait temel kaynaklardan yapılan nakilleri e beraber ınüellifın değeden
dirmelerini ortaya koyduğu bir çalışmadır. 

Tahkikini yaptığımız bu eser, Arapça istinsah edilmiş olup, tek nüshası ınüellife 
ait aile kütüphanesinde mevcuttur. 7 varaktan oluşan risalede her varaktaki satır sa

yısı 12 ile 15 arasında değişmektedir. Risalede, metin haricinde ilave bir zeyl, ta'lik, 
haşiye ile herhangi bir tarih kaydı bulunmamaktadır. 

Molla Hüseyin bu eserinde "mal" konusunu fıkhi açıdan ele alınış, bu alandaki 

temel kaynaklanndan nakiller yaptıktan sonra konuyla ilgili kendi değerlendirme

lerini ortaya koymaya çalışmıştır. Müellif, nakilleri bazen aynen, bazen de kısmi 
tasarrufta bulunarak yapmıştır. Müellifin temel kaynaklan kullanma konusundaki 

vukufıyeti ve kaynaklara yaptığı atıfların ınevsukiyeti tamdır. 

Eserde, mallada alakah yapılan taksimin birinci bölümündeki haram mallar 

konusu, gerek kaynaklardan yapılan atıflar, gerekse müellifın değerlendirmeleri 
açısından bakıldığında, ikinci bölüme göre daha doyurucu bir şekilde ele alınmış
tır. Helal mallar kısmı ise oldukça kısa geçilmiştir. 

Eserde, zaruret durumlannda -aslında alınınası ve kulanılması haram sayılan
mallardan gerektiğ kadar alınanın caiz olacağı ifade edilmiştir. 

Kamu ınallannın sarf yerlerini ele aldığı bölümde ınüellif, Gazali'den uzun 

alıntılar yapmış, onun bu konudaki fikirlerine katılmış ve bu tür ınalların ancak 

kamu maslahatma uygun şekilde harcanabileceği görüşünü savunmıştur. 
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Müellife göre, bazı mallar haddizatında helal kategorisinde sayılır ki bunlar sa
hibi belli olmayan ve beytü'l-malden sayılan kayıp mallar, beytü'l-male miras kalan 
mallar ve mütevellisi olmayan vakıf mallarıdır. Müellif, müstehalc kimselerin bu 

nevi mallardan istihkak miktarınca almalarının caiz olduğunu ifade etmektedir. 

Bu eserin tahkik edilerek yayımlanması, ilim mirasımızın küçük ama değerli 

bir eserinin ortaya çıkmasında ve doğu medrese geleneğinin bir ölçüde tanınması 
hususunda mütevazi bir katkı sunacaktır. 
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