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Abstract
In this study, an edition-critique has been made for the booklet,
famed as ''burhanu't-temanu"' or "al-risale fi al-tafseer", written by
Muslihuddin al-Lfui. al-Lfui has explained the proof known as
"burhanu't-temanu"' extracted from the verse 22 of al-anbiya :"If
there were therein gods beside Allah, then verily both (the heavens
and the earth) had been disordered. Glorified be Allah, the Lord of the
Throne, from all that they ascribe (unto Him)". According to al-Lari
having been disordered of the heavens and the earth is not the
m eaning of the nonexistence, but the m eaning of disordered.
Key words: al-Lan, disorder, nonexistence, inference, vacib al-vucud
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Muslihuddin el-Lari olarak bilinen 1 Muhammed b. Salalı b. CeHl.l b.
Kemal b. Muhammed el-Multevi el-Ensari es-Sa'di el-Ubadi eş-Şati'i elUiri 916/1510 · yılında İranda Laristanın merkezi olan Lar şehrinde
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936/1530'larda Hindistana gitmiş Argun hanedam
Hüseyin Şah Argun'a ve himayesine mazhar olduğu
Babür hükümdan Hümayun'a (937/1531- 963/1555) hocalıkyapmış ve yakın
adamlarından olmuştur3 • 963/1555 yılında Hümayun'un ölümünden sonra
meydana gelen karışıklıklar sebebiyle Hindistanı terkederek ticaret
maksadıyla Halep'e gitmiştir4 • 964/1556 yılında Hacca gitmiş 5 ve bir süre
orada kalmıştır. Mekke kadısından Osmanlı Sadrazarnma hitaben yazılmış
bir mektupla6 İstanbul'a doğru yola çıkmış ve İstanbul'a giderken bir müddet
daha Halepte kalmıştır7 • İstanbul' da Şeyhülislam Ebussuud efendi ve diğer
bazı alimlerle akli ve nakli ilimlerde mübahesede bulunmuş ve yetkinliğini
ispat etmiştir8 • Burada 50 akçe maaşla müderris tayin edilmiş fakat umduğu
itibarı bulamayan el-Lfu-19, maaşının azlığını bahane ederek İstanbul'dan
ayrılıp Diyarbekir'e gitmiştir. Diyarbekir valisi İskender Paşa tarafından çok
iyi karşılanmış, kendisine ve çocuklarına hoca olarak tutulmuştur. Hüsreviye
medresesine müderris olarak tayin edilmiş daha sonra da bu medresenin
başmüderrisi olmuştur 10 • 986/1579 yılında Diyarbekir'de vefat etmişıı ve
Safa Camiinin haziresine defiıedilmiştir 12 •
hükümdarlarından

Ömer Ferruh, Mealimu'I-Edebi'l-'Arabl fi'I-'Asri'I-Hadls, Daru'I-İiim li'l-Melayln, Beyrut,
1985, I, 456; K. Brokelman, Tarihu'l-Edebi'I-'Arabl, el-Heyetu'I-Mısriyyetu'l-'amme li'lKitab, IX, sy; Dr. Zeblhullah Sa:fıi, Tarih-i Edebiyat der İriin, Ta.lıran, 1370, V, 1664.
3
Şemsedddin Sami, Kfunfisu'l-'Alfun, İstanbul, 1314, V, 3966; Zebihullah Sa:fıi, age., V,
1664.
4
Ömer Ferruh, age., I, 456.
5
İbn 'lmiid, age., X, 51l.Şemsedddin Sami, age. V, 3966.
6
İbn 'Imiid, age., X, 510.
7
Khalid Alavi, The Life and Scholarship of Al-Lan, Journal of the Research Society of
Pakistan, C. XVIII, No.3, 1981, s.51; Ömer Ferruh, age., I, 456.
8
Şemsedddin Sami, Kfunfisu'l-'Alam, V, 3966.
9
Ekmeleddin İhsanoğlu ve diğerleri, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, IRCICA, 1997, I,
179.
10
Şemsedddin Sami, Kfunfisu'l-'Alfun, V, 3966; Ekmeleddin İhsanoğlu ve diğerleri, Osmanlı
Astronomi Literatürü Tarihi, IRCICA, 1997, I, 179-180.
ı ı Kiltip Çelebi, Keşfu'z-Zunfin, Daru'l-Fikr, Beyrut, 141411994, VI, 199; Ömer Rıza Kehlıale,
age., 361.
ı 2 el-Liirl'nin biyografisine yer veren kaynaklar şunlardır: İbnu'l-'Imad, Şezeriitu'z-zelıeb fi
ahbliri men zelıeb, Diir İbn Kes'ir, Dımaşk-Beyrut,l414/l993, X, 510. Necmuddln el-Gazzl,
el-Kevlikibu's-sliire bi a 'ylini'l-mieti'l- 'iişire, alwaraq.com, s.383 (21.09.2005); Bağdatlı
İsmiili Piişii, Hediyetu'l- 'lirijfn, alwaraq.com, s. 583 (21.09.2005); Hısım Ali Çelebi, el'lkdu'l-manzilmfi zikri efiidıli'r-Riim (Taşköpriziide, eş-Şekiiiku'n-nu 'miiniyye içinde), Diiru'lkitabi'l-'arabi, Beyrut, 1395/1975, s. 419 vd.; Ata!, Zeyl-i Şekiiik, İstanbul, 1268, s. 169-172;
Evliyil Çelebi, Seyalıatnlime, İstanbul, 1314, IV, 55; Kiltip Çelebi, Keşfu'z-zunıln, Diiru'I-fikr,
Beyrut, 1414/1994, VI, 199; Ömer Rıza Kehlıiile, Mu'cemu'l-muellijfn, Muessesetu'r-risale,
Beyrut, 1414/1993, III, 361; Hayruddln ez-Zirikll, ef-A 'Ilim, alwaraq.com, s. 949
(2 1.09.2005); Ömer Ferruh, Melilinıu'l-edebi'l- 'Arabf fi'l- 'asri'l-hadfs, Diiru'l-ilim li'lmeliiyln, Beyrut, 1985, I, 456; C. Brockelmann, Tarilıu'l-edebi'l- 'Arabf, (terc: Ömer Sabır
'Abdu'l-celil), el-Heyetu'l-Mısriyyetu'l- 'amme li'l-kitiib, 1995, IX, 269-270; Ömer Nasuhi
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el-Liiri'nin hayatı eserleri ve ilmi şahsiyeti hakkında yapılan son
inceleme olan DİA 'daki biyografisine şu bilgiler de eklennıelidir.
el-Uiri, Rüstem Paşa'ya ithaf etmiş olduğu "mecmau'r-resiiil" isimli
eserinin girişinde ders aldığı hocalarından bir kısmının isimlerini
zikretmiştir. Kendisinin verdiği bilgiye göre, ilk eğitimini babası Salahuddin
Alıdulkerim el-Ensari'den almıştır. Babasının yanında İmam en-Nevevi'nin
el-Erbafn'ini ve el-Mişkiit'ını okumuştur. Muhlisuddin Muhanımed eş
Şirazl'nin yanında et-Tirmizi'nin eş-Şemiiil'ini, Mişkiitu 'l-Mesiibfh'i ve
Bubiiri'nin es-Sahfh'ini, Adududdin Abdurrahman el-Lan ve Celaluddin
Muhammed b. CeHl.luddin ed-Danyall ve amcasının oğlu İhtiyaruddin
'İsa'nın yanında İslam hukuk ilmini tahsil etmiştir. Hanefi fıkhında elHidiiye'yi Fahruddin Muhammed ed-Derdfı.bl'nin yanında okumuştur. Bu
hocalarının yanı sıra Kemaluddin Abdussamed el-Bağdadi, Ahmed elMaverdi, Muhammed el-Hafrl gibi pek çok alimden tefsir, kelam ve akli
ilimlerde ders almıştır. Muhanımed el-Hafrl'nin yanında el-Beydavi tefsirini,
kelam ve riyazat ilmini okumuştur. Sadruddin eş-Şirazi'nin oğlu Giyasuddin
Mansfı.r eş-Şirazi (ö. 948/154l)'den de ders alarak tahsilini tamamlamıştır 13 •
Muslihuddin el-Liiri'nin, biyografi çalışmalarında "er-risale fi takrir
burharn't-temanu"' adıyla gösterilen bu risalesinin altı nüshasını tespit ettik.
Bu risale, Damad İbrahim Paşa nüshasında "er-risaletu'l-fı.la fi't-tefsir",
Hüsrev Paşa nüshasının katalog kaydında "tefsire ait bir risale" şeklinde
geçmekte, diğer nüshalarda ya müstensih tarafından ya da nüshanın bir
köşesine
"er-risale fi takrir burharn't-temanu"' yazılmış olduğu
görülmektedir. Eserin tam olarak ne zaman yazıldığını tespit edemedik.
Ancak şunu söyleyebiliriz. el-Lari, 967/1560 yılında Diyarbekir'de Vali
İskender Paşa tarafından Hüsrev Paşa (Hüsreviye) medresesi müderrisliğine
tayin edilmiştir. Diyarbekir'e gitmeden önce İstanbul'da iken Rüstem Paşa'ya
"mecmau'r-resail" isimli eserini ithaf etmiştir. incelediğimiz bu risalenin bir
Bilmen, Tabakatu'l-müfessirin, Bilmen Yayınları, İstanbul, 1973, II, 647-648; Dr. Zebihullah
Safii, Tarih-i edebiyat der İran, Tahran, 1370, V, 1664. Şemsedddin Sami, Kamusu'l-a'lam,
İstanbul, 1314, V, 3966; Khalid Alavi, The life and scholarship of al-Larf, Journal of the
research society of Pakistan, C. XVIII, No.3, 1981, s.51; Ahmed Gulçin Me'iini, Tarih-i
tezkireha-yi Farsf, İntişarat-i DiinişgıTh-i Tahriin, Tahran, 1350, II, 775 vd.; Ekmeleddin
İhsanoğlu ve diğerleri, Osmanlı astronomi literatürü Tarihi, IRCICA, 1997, I, 179; Franz
Babinger, Osmanlı tarih yazarları ve eserleri, çev.: Coşkun Üçok, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Ankara, 1982, s.105; ArifNevşıThi, "Mir'atu'l-edvar ve mirkfıtu'l- ahbar", Ma'arif,
XIII/3, Tahran, 1375/ 1997, s. 91-113; H. Sohrweide, "ei-Lari, Muhammad b. Sa1ah", EP,
Leideıı, 1979, V, 682; Hulusİ Kılıç, "Liirl, Muslihuddin", DİA, Ankara, 2003, XXVII, 103104.
13
Kendisi bu konuda hocalarının ve onların hocalarının isimlerini geniş bir liste halinde
vermektedir. Mecmau'r-Resail, Damat İbrahim Paşa Ktp. (Sül.),nr, 791, vr, 4b-5a.
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nüshası

da "mecmau'r-resail" içinde yer
967/1560 yılından önce yazdığı söylenebilir.

aldığından,

el-Lfui'nin eserini

Eserin altı nüshasını tespit edebildik. Bunlardan biri
Kütüphanesinde, diğerleri Süleymaniye Kütüphanesindedir.
Beyazıt

Devlet Kütüphanesi

nüshası

3235 nurnarada

Beyazıt

kayıtlı

Devlet

olup 5b- 8b

varakları arasındadır. Yazısı taliktir. İstinsah tarihi ve müstensihi belli
değildir.

Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Esat Efendi Nüshası (Sül.) 3790
nurnarada kayıtlıdır. 35b- 39a varakları arasındadır. Yazısı taliktir.
Müstensihi belli değildir. 1000/1591 tarihinde Erzurum'un bir köyünde
istinsah edildiğille dair kayıt taşımaktadır. Hacı Beşir Ağa nüshası (Sül.) 385
nurnarada kayıtlıdır. 94a-100b varakları arasındadır. Yazısı taliktir.
1029/1619 yılında Ali b. Molla Seydi el-Karabaği tarafından yazılmıştır.
Hüsrev Paşa nüshası (Sül.) 244 nurnarada kayıtlıdır. 6b-13a varakları
arasındadır. Yazısı taliktir. Müstensih kendisini "Muhammed Sadık b.
Feyzulliih eş-şehir bi İbn Sadruddin eş-Şirvan!" şeklinde tanıtmıştır. İstinsah
tarihi belli değildir. Damat İbrahim Paşa nüshası (Sül.) 791 nurnarada
kayıtlıdır. 5b-11a varakları arasındadır. Yazısı taliktir. Müstensihi ve istinsah
tarihi belli değildir. Aşir Efendi nüshası (Sül.) 206 nurnarada kayıtlıdır. 67a70a varakları arasındadır. Yazısı taliktir. 970/1562 yılında müellif hayatta
iken onun yaşadığı şehirde, Amid'de (Diyarbakır) yazılmıştır. Müstensihi
belli değildir.
Metin içerisinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi nüshası "y" harfiyle, Esat
Efendi nüshası "i" harfiyle, Hacı Beşir Ağa nüshası "c" harfiyle, Hüsrev
Paşa nüshası "t" harfiyle, Damat İbrahim Paşa nüshası ":1' harfiyle ve Aşir
Efendi nüshası " t" harfiyle gösterilmiştir.
Risalenin konusu; "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı,
ikis; de kesinlikle bozulup giderdi" 14 ayetinden çıkarılan ve burhan-ı temanu'
adıyla meşhur olan delildir.
el-Lan, dilbilimcilerin, bu ayette geçen "lev"

edatı

için

getirmiş

oldukları izahları zikreder. Bu izahlarla İbnü'l-Hacib'in (ö. 646/1249)

"Müsebbeb geneldir, dolayısyla müsebbebin nefyi sebebin nefyi değildir,
belki de durum bunun tersidir. Çünkü müsebbebin nefyi her sebebin nefyine
delalet eder, zira onun nefyiyle sebebin nefyine delil getirildiğinde
tamamlanır. Bu ayette "lev" bu anlamda kullanılmadığı şöhret bulmuştur"
şeklindeki görüşüne karşı çıkılamayacağını belirtir.

14

el-Enbiya, 21/22.

Muslilıuddin

el-Larf'nin
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el-Cürdini (ö. 81611413), "lev" edatının dilde kullanılan
dilbilimcilerin de belirttiği gibi "ikinci tarafının birinci
tarafı engellemesi ve illet olmasını nefyetmesi" anlamında kullanıldığını
belirtir. Ona göre "lev" bazen İstidiiii makamında kullanılır ve bu durumda
ikinci tarafının varlığı birinci tarafının varlığına bağlı olduğu anlaşılır. Fakat
bu , iki varlık arasında bir ilişki olması durumunda gerçekleşir. Ayrıca
Seyyid Şerif, ayetten çıkarılan delilin iknai' olduğunu söyleyenierin
Seyyid

Şerif

yaygın anlamının

olduğunu aktarır.

Buna karşın el-Liiri, ayetten
ve sebebini izaha girişmektedir.

çıkarılan

delilin kati

olduğunu

söylemekte

Daha soııra et-Taftiiziini'nin (ö. 792/1389) bu konudaki görüşüne değinir.
et-Taftaziin'i'ye göre "fesad"dan maksat, yerin ve göğün "meydana
gelmeme"sidir. Ona göre birden fazla ilah olsaydı, yer ve gök meydana
gelmezdi. Zira vücuda gelmesi ya her iki ilahın, ya hepsinin veyahut da
ilahlardan birinin kudretiyle olacaktır. Hepsinin iradesiyle olması muhaldir.
Her iki ilahın kudretiyle olması da muhaldir, çünkü ilahın tek başına kadir
olması gerekir. Birisinin iradesiyle olması durumuna gelince tercih edilen
budur.
et-Taftiiziini gibi "fesad"ı "meydana gelmeme"
ed-Devvan! (ö. 908/1502)'nin bu konudaki
görüşlerini zikreder. ed-Devvfuıl'ye göre de birden fazla ilah olsaydı, yerin
ve göğün vücuda gelmemesi gerekirdi. Zira taaddüd, yerde ve gökte ilahın
olmamasını gerektirir. €d-Devviin1, bu görüşünü delillerle izah etmeye
çalışmakta
ve tevhide delalet eden bu delili muğalata olarak
değerlendirenleri eleştirmekte ve bu delili dört öncüle dayandırmaktadır. Bu
öncüileri zikrettikten soııra ed-Devvfuıl, "Vacibu'l-vücud olan varlığın birden
fazla olmasının muhal oluşu sabit olduğunda, "fesad"ı "intifa'"ya hamletmek
suretiyle, bu ayetin muhtevasından tevhid delilini çıkarmak mümkün olur"
demektedir.
el-Lari, daha

anlamında

soııra

değerlendiren

el-Lan, ed-Devviini'nin görüşlerinde tartışmaya açık bazı hususların
belirtir ve iktihas ettiği bazı cümlelerini alır ve eleştirilerini on bir
madde halinde sıralar.
olduğunu

el-Liiri, hacası Mir Giyiisuddin'in (94911542) de bu konudaki görüşlerini
de aktarır. Ona göre birden fazla ilahın olması durumunda, yerin ve göğün
meydana gelmemesi gerekir. Çünkü vakıada ilahın birden fazla olması,
varlığın gerçekleşmemesini gerektirir. Varlığın gerçekleşmemesi de yerin ve
gögün meydana gelmemesini gerektirir. Daha sonra bunun böyle olmasının
gerekçelerini anlatır ve ayetin buna hamledilmesinin müfessir ve
kelamcıların "eğer yerde ve gökte birden fazla ilah olsaydı, aralarında arbede
yaşanır ve kavga çıkardı. Aralarında amaç birliği olsa, güçler çatışır, amaç
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birliği

olmazsa, bir kısmı geride kalır (veya direnç gösterir)" şeklindeki
daha uygun olduğunu söyler. Ona göre buradaki delil
hitabldir. Ayrıca ayette geçen "fihima" lafz:ının anlamının olmadığını
düşünmenin yanlış olduğunu ve "f'ıhima" lafzının varlıktan kinaye olduğunu
belirtir.
görüşlerinden

el-Uiri, delilin bitabi olduğunu söyleyen hocasına nazikçe itiraz eder ve
kendisinin, ayet-i kerimeden çıkaıılan delili, daha iyi bir yorumla dile
getirebileceğini ve bunun zorlama olmaksızın daha açık ve daha güçlü
olduğunu söyler. İbadete müstahak olan ilahın vacibu'l-vücud olması ve
vacibu'l-vücud olanın varlığının da zatıyla kaim olması gerektiğini söyler ve
sebebini şöyle izah eder:
"Hikmet ve belagatta yetkin otoriteterin nazarında savunulmaya layık
olan gerçek, varlığa aykırı olan her varlığın, gerçek manada ona birvar olma
dayandınlmadığı sürece varlık sayılmamasıdır. Bu durumda da onun varlığı
"mülll.kiin" olur. Varlığa aykırı olan her şey "mümkün"dür. Böylece Allah'ın
varlığının gerekliliği sabit oldu. Öyleyse bu varlığın zatına mahsus kesin bir
varlık olması gerekir. Bu bakımdan Allah, vardır ve varlığı zatına
mahsustur.".
Ayrıca

kendisiyle kendisi arasındaki bir nispetle
bunun "sebebiyet nipeti" olduğunu belirtmektedir. Birden
fazla ilahın olması durumunda varlığın olmaması gerektiğini, bu durumda da
varlığı, kendisini meydana getiren bir irtibatla ilgili olması nedeniyle eşyanın
vücüda gelemeyeceğini söylemektedir.
her

şeyin varlığının

gerçekleştiğini,

Sonuç olarak el-Url, et-Taftazfıni, ed-Devvfıni ve hacası Mir
Giyasuddin'in söylediğinin aksine "fesad"ı "meydana gelmeme" anlamında
değil, zahiri anlamıyla "bozulma" anlamına geldiği kanaatinde olduğunu
belirtmektedir.
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