
LANET 

netle anıp bunu dini bir gelenek haline 
getirmeleri Şii olmayan alimler ve halk 
toplulukları tarafından büyük bir tepkiyle 
karşılanmış. bu durum, İslam dünyasın
da Şii- Sünni ayrılığının süreklilik kazan

masının başlıca sebeplerinden birini teşkil 
etmiştir. 
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IAOUST, M. Henri 
(1905 -1983) 

İbn Teymiyye üzerine 
araştırmalarıyla tanınan 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Babası Emile Laoust Serberi lehçeleri 
uzmanıydı. M. Henri ailesiyle birlikte Fas'a 
giderek bir müddet orada kaldı. Ecole 
Nationale Superieure'den mezun olduk
tan sonra ( 1926) Paris Doğu Dilleri ve Me
deniyet! eri Enstitüsü ile Sorbonne Üni
versitesi'nde felsefe ve Arapça okudu. 
Kahire'deki lnstitut Français d'Archeolo
gie Orientale'de öğrenim gördü ve 1937 
yılında lnstitut Français des Etudes Ara
bes de Damas'ın önce sekreterliğine, ar
dından müdürlüğüne getirildi. Çalışma
larında önceliği eski metinterin ilmi neşri
ne verdiği için çok sayıda eseri yayımlan
dı. Farklı kütüphanelerdeki yazma kitap
ların tesbit edilmesi amacıyla enstitüye 
bağlı araştırmacıların serbest çalışmaya 
yönlendirilmesinde önemli katkıları oldu. 

Müdürlük yaptığı sürece Suriye'nin iç 
meselelerinden uzak tuttuğu enstitüde 

sosyoloji ve siyaset konuları üzerindeki 
çalışmalarla fazla ilgilenmediyse de ens
titünün ülkesinin dış siyasetine hizmet 
etmesi amacıyla kurulmuş olması dalaylı 
da olsa Henri Laoust'un günlük siyaset
ten uzak kalmasına imkan vermedi. Bu 
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sebeple Fransız sömürge idaresinin sivil 
ve askeri memurları burada belli dönem
lerde eğitim gördü. Laoust, İslam ve Arap 
dünyası hakkındaki bilgisi ve ılımlı şahsi
yeti sayesinde müslüman çevrelerle ra
hatça münasebet kurabiliyordu. Louis 
Massignon'un telkiniyle başladığı Takıy
yüddin İbn Teymiyye hakkındaki çalışma
ları Vehhabller'in dışında Mısır. Cezayir ve 
Fas'taki ıslah hareketlerinin İbn Thymiyye 
ile yakından ilgilendikleri döneme rastla
mıştır. 

1946'da Fransa'ya dönen Laoust. 1956 
yılına kadar Lyon Üniversitesi'nde öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. Louis Massignon, 
1927'de yayımlamaya başladığı Revue 
des e tu des islamiques adlı dergiyi 1956-
1962 yılları arasında Laoust ile birlikte 
idare etti. Onun 1962'de ölümünden son
ra 1981 yılına kadar derginin müdürlüğü
nü Laoust üstlendi. College de France'a 
1957'de üye kabul edilen Laoust burada 
Massignon tarafından kurulan İslam Sos
yolojisi Kürsüsü'nün başına geçti ( 1962); 
1975 yılına kadar ders verdi ve çok sayıda 
araştırmacı yetiştirdi. Louis Massignon, 
Jean Sauvaget. Regis 81achere, J. Berque 
ve Claude Cahen gibi Laoust da özel kü
tüphanesini buraya bağışiayarak Arap , 
Türk ve İslam Tedkikleri Kütüphanesi'nin 
oluşmasına yardımcı oldu. 

Henri Laoust'un araştırmaları daha zi
yade kelam. usul-i fıkıh, fıkıh ve tarih ala
nında yoğunlaştı. XIX. yüzyıl şarkiyatçıları 
gibi klasik konulara ağırlık verdiği için 
doktora konusu olarak İbn Teymiyye'nin 
düşünce yapısını tercih etti. Mısır'da bu
lunduğu yıllarda bu ülkenin dini ve siyasi 
konumuyla da ilgilenerek makaleler yaz
dı. Islah hareketinin önderlerinden Reşld 
Rıza'nın hilafet ve imamete dair eseri 

üzerine hazırladığı çalışmasını ikinci tez 
olarak takdim etmek istediyse de hem 
yazarının hayatta olması hem Mısır'ın o 
dönemdeki konumu sebebiyle bundan 
vazgeçti. İbn Thymiyye'nin içtimal ve si-

M. Henri 
Laoust 

yasi fikirleri hakkında yaptığı asıl teziyle 
devlet doktoru unvanını alırken sonraki 
yıllarda gerçekleştireceği araştırmaları

nın istikametini de bu çalışması belirle
di. Bu tezini tamamlamak üzere İbn Tey

miyye'nin fıkıh usulü üzerine yazdığı eseri 
ikinci tezi olarak takdim etti. 

Daha sonraki yıllarda Henri Laoust ilgi 
alanını genişletti. Ebü'I-Ala el-Maarrl. Ma
verdi, Gazzall. İbn TCımert. Mavaffakud
din İbn Kudame, İbnü'I-Mutahhar ei-Hilll, 
İbn Keslr ve İbn Haldün gibi alimierin gö
rüşleri üzerine daha çok makale tarzında 
araştırmalar yaptı. İslam dininin geçirdi
ği tarihi süreç içinde Hanbeliliğin konu
munu belirlemek amacıyla tarih kaynak
larına ve özellikle halifelik konusunda İbn 
Keslr'in el-Bidô.ye ve 'n-nihô.ye'sine 
önem verdi, yalnız onun eserlerine dayalı 
makaleler yazdı. Laoust. Sünni mezheple
re olan ilgisi yanında H illi'nin eserleri ışı
ğında Şii mezhebine dair makaleler de ya
yımladı. Bazı İslam kaynaklarını Fransız
ca'ya çevirirken bunlara yazdığı girişler 
ve ekiediği dipnotlar ilmi araştırmalara 
önemli katkılar olarak kabul edilmiştir. 
Ayrıca İslam ülkeleri hukukçuları ile Fran
sız hukukçuları arasında diyalog kurmaya 
gayret gösteren Laoust, bu amaçla insan 
hakları ve İslam konusunda ilk üçü Ri
yad'da yapılan toplantıların ardından Pa
ris, Viyana, Cenevre ve Strasburg'da ben
zerlerinin düzenlenmesinde önemli rol 
oynadı. 

Eserleri. 1. Essai sur les doctrines so
ciales et politiques d'Ibn Taimiya (Ka
hi re ı 939) . Muhammed Abdülazlm Ali 
tarafından Na~ariyyô.tü şey{ıi'l-İslô.m 
İbn Teymiyye fi's-siyô.se ve'l-ictimô.' 
adıyla Arapça'ya çevrilmiştir (Kah i re 1396/ 
1976). 2. Contribution ii un e etude de 
la methodologie canonique d'Ibn Tai
miya (Kahire 1939). 3. Les schismes 
dans l'Islam (Paris 1962, 1969, 1977). İs
lam mezhepleri konusunda araştırmacılar 
için rehber kitap özelliği taşımaktadır. 4. 
La politique de Ghazali (Paris 1970) . 

Tercümeleri. 1. Le caliiat dans la doc
trine de Rasid Rida (Beyrut 1938). el
ljilô.fe ve'l-imô.metü '1- 'u?mô. 'nın çevi
risidir. 2. Le traite de droit public d'Ibn 
Taimiya (Beyrouth 1948). es-Siyô.setü'ş

şer'iyye ii ışlô.J:ıi'r-rô.'i ve'r-rô.'iyye'nin 
tercümesidir. 3. La profession de foi 
d'Ibn Taymiyya (Paris 1986). el-'A~ide
tü '1-Vô.şıtıyye 'nin çevirisidir. 4. La pro
fession de foi d'Ibn Batta (Damas 1958). 
eş-ŞerJ:ı ve'l-İbô.ne 'alô. uşuli's-sünne 
ve'd-diyô.ne'nin tercümesidir. S. Les 
gouverneurs de Damas sous les mam-



louks et les premiers ottomans (Damas 
1952). İbn Tolun'un İ'lfimü'l-verfi bimen 
vülliye nfi'iben mine'l-Etrfik bi-Dımaş
l;fı '1-kübrfi'sının çevirisidir. 6. Histoire 
des pachas et des cadis de Damas 
depuis le regne du Sultan Salim 
(922-1156/1516-1744) . Muhammed İbn 
Cum'a'nın Kitfibü'l-Bfişfit ve '1-l;fuçlat'ı
nın tercümesi olup bir önceki eserle bir
likte yayımlanmıştır. 7. Le precis de 
droit d'Ibn Qudama (Beyrouth 1950). 
el-'U md e fi'l-iıl;fhi'l-lfanbeli'nin çevi
risidir. 

Makalelerinden bazıları da şunlardır: 
"Le reformisme des salafiya" (RE!, Vl/2 
ıl9321. s. 175-224); "Le Caire et sa fonc
tion dans !'Islam contemporain" (Afrique 
Française ı 1933]. s. 318-321); "L'{wolution 
politique et culturelle de l'Egypte contem
poraine" ( Entretiens sur l'evolution des 
pays de civilisation arabe [Pari s 1937]. s. 
68-94); "Quelques opinions sur la theod
icee d'lbn Taimiya" (Melanges Maspero, 
mı Le Ca i re 19371. s. 431-438); "Un risala 
d'lbn Taimiya sur le serment de repudia
tion" (BEO, VII 11937- I 938J. s. 215-236); "La 
biographie d'lbn Taimiya d'apres lbn Ka
tir" (a.g.e.,X [1943J,s. 115-162); "lbn Ka!lr 
historien" (Arabica, ll ı1955 ı. s. 42-88); "La 
critique du sunnisme dans la doctrine 
d'al-Hilli" (RE!, XXXIV ıl966J. s. 35-60); 
"Les fondements de l'imamat dans le 
Minhag d'al-Hilli" (a.g.e., XLVI ıl978J. s. 3-
56); "Comment definir le sunnisme et 
le chiisme" (a.g.e., XLVIlll [ 1979ı. s. 3-17). 
Laoust'un 1932-1980 yılları arasında Re
vue de etudes islamiques'te yayımla
nan on bir makalesi D. Sourdel- J. Sou
del-Thomine tarafından Pluralismes 
dans l'Islam adıyla kitap haline getiril
miştir (Paris 1983; eserlerinin geniş bir lis
tesi için bk. Sourdel, Lll ıl984J. s. 3-16) . 
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Iii AHMET KAVAS 

Güney İran' da Laristan bölgesinin 
merkez şehri 

(bk. IARİSTAN). 
_j 

r 
LARENDE 

ı 

(bk . KARAMAN). 
L _j 

r LARi, Muslihuddin 
ı 

( .SJWI w-;..1.11~) 

Molla Muslihuddln Muhammed (Mehmed) 
b. Salah b. Celaliddln Mültevl el-Lari 

(ö. 979/1572) 

Haşiye ve risaleleriyle tanınan alim. 
L _j 

916 ( 151 O) yılı civarında bugün İran sı
nırları içinde bulunan Laristan bölgesinin 
merkezi Lar şehrinde doğdu. Kaynaklarda 
geçen Ensarl. Sa'dl ve Ubadl nisbeleri, 
bizzat kendisi tarafından belirtildiği üze
re ashaptan Sa'd b. Ubade el-Ensarl'nin 
soyundan gelmesiyle ilgilidir (Storey, I, 
ı 16). Mlr Gıyaseddin Mansur ve Mlr Ke
maleddin Hüseyin Lari gibi alimlerden 
ders aldı. 1 S30'da Hindistan'a gitti; Ar
gun hanedam hükümdarlarından Hüse
yin Şah Argun'a ve himayesine mazhar 
olduğu Babürlü Hükümdan Hümayun'a 
hocalık yaptı. Hümayun'un ölümünden 
(963/1556) sonra meydana gelen karışık
lıklar sebebiyle Hindistan' ı terkederek 
Halep'e geldi. Kısa bir süre sonra hacca 
gidip tekrar Halep'e döndü. Ardından 
istanbul'a geçti. Şeyhülislam Ebüssuüd 
Efendi ve diğer bazı alimlerle mübaha
selerde bulunarak yetkinliğini ispat etti 
ve SO akçe maaşla müderris tayin edildi. 
Fakat umduğu itibarı bulamayan Lari ma
aş ının azlığını bahane ederek istanbul'
dan ayrılıp Diyarbekir'e gitti. Vali İskender 
Paşa onu çok iyi karşıladı, kendisine ve ço
cuklarına hoca olarak tuttu. Ayrıca 967 
(1560) yılında Diyarbekir'in en yüksek 
medresesi olan Hüsrev Paşa (Hüsreviye) 
Medresesi müderrisliğine ve Diyarbekir 

müftülüğüne tayin etti. Lari bu görevini 
hayatının sonuna kadar sürdürdü ve Di
yarbekir'de vefat ederek Safa Camii'nin 
haziresine defnedildi. 

Muslihuddln-i Lari akli ve nakil ilimler
de geniş bilgiye sahipti. Kati b Çelebi eser

leri hakkında bilgi verirken birçoğunun 
benzerinin yazılmadığını söyler (Keşfü'?
?Unün, ı. 60, 191; II, 1372). Lari Arapça ve 
Farsça şiirler de kaleme aldı; istanbul'da 
iken Ebüssuud Efendi'nin el-Kaşidetü 'l

mimiyye'sine yazdığı nazlre pek başarılı 
bulunmamıştır. Şiirde "Kelaml" mahlası
nı kullanan Lari muhtemelen Türkçe de 
biliyordu, çünkü Arapça ve Farsça bilme
yen İskender Paşa'nın çocuklarına hocalık 
yapması mümkün olmazdı. 

LART, Musıihuddin 

Eserleri. 1. If fişiye 'alfi Envfiri't-tenzil 
(Manisa il Halk Ktp., nr. 37). 2. Tefsiru sıl
reti'l-l;fadr(Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüd

din Efendi, nr. 3182) . 3. Şer]J.u'l-Erba'in 
li'n-Nevevi (Süleymaniye Ktp., Amcaza
de Hüseyin Paşa, nr. 102; Fatih, nr. 781). 4. 

Şer]J.u Şemfi'ili'n-nebi. Tirmizi'nin ese
rinin Arapça ve Farsça şerhidir (İÜ Ktp., 
nr. 5544; Süleymaniye Ktp ., Beşir Ağa, nr. 
I 21, Şe h id Ali Paşa, nr. 4 77). 5 . Şer]J.u'l
İrşfid ii furıl'i'ş-Şfiii'iyye. İbnü'l-Mukrl 
el-Yemeni'ye ait eserin şerhi olup asıl adı 
Ta'yinü'r-reşfid ve tebyinü'l-irşfid 'dır 

(Keşfü '?-?unun, ı. 69) . 6. Ferfi,izü'l-Lfiri 
(Şerfw 's-Siraciyye). Hanefi fakihi Sira
ceddin Muhammed b. Mahmud es-Seca
vendl'nin el-Ferfi'izü 's-Sirficiyye adlı 
eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. 792). 7. If fişiye 'alô. Şer
]J.i'l-Mevfil;fıf. Cürcanl'nin Adudüddin el
Icl'ye aitel-Mevfil;fıf'ına yazdığı şerh üze
rine hilşiyedir (a.g.e., ll, 1893; Süleyma
niye Ktp., Beşir Ağa, nr. 396). 8. Jffişiye 

'alfi Metfili'i'l-en?fir. Beyzav'i'nin Tavfi
li'u'l-envfir'ına Mahmud b. Abdurrah
man el-İsfahanl tarafından Metfili'u'l
en?fir adıyla yazılan şer hi n hilşiyesidir ( iü 
Ktp., nr. 2396). 9. Risô.le ii ba]J.şi'l-]J.aşri 
ve'l-me'fid (Risale {f işbati'l-f:ıaşri'l-cis

mani) Köpr ülü (Mehmed Asım Bey, nr. 
224) ve Raşid Efendi (nr. 11277) kütüp
hanelerinde nüshaları bulunmaktadır. 1 o. 
Risfile ii beyfinil;fudretillfih (Beyazıt 
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3235). 
11. Risfile ii burhfini't-temfinu' ii fiyeti 
"Lev kfine iihimfi filihe" (Beyazıt Devlet 
Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr. 3235; Süley
maniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 3790, Hüsrev 
Paşa, nr. 244/2). 12. Risfile ii ]J.alli mu
galetfiti ictimfi'i'n-nal;fizayn (Süleyma
niye Ktp., Darnacl İbrahim Paşa, nr. 791/5). 
13. Risfile ii'l-]J.areke (Süleymaniye Ktp., 
Nafiz Paşa, nr. 1220). 14. Risfile ii ba]J.şi'l
irfide (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
385/6). 15. Risfile ii mes'eleti'l-eb'fi d 
(Süleymaniye Ktp., Darnacl ibrahim Paşa, 

nr. 791/3). 16. Mecmıl'u 'r-resfi'il (Süley
maniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 

791 ). 17. Ba]J.şü tamfimi'l-müşterek 
(Gotha Ktp., nr. 87/2, 88/2; Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 385/4). 18. Risfile ii 
ta]J.l;fil;fi sfilibfiti'l-ma]J.mıll (Süleymani
ye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 791/4). 
19. Mürşidü'l-gmfi' şer]J.u Emşileti'l-bi

nô.' (Millet Ktp., nr. 4328; Süleymaniye 
K tp., Yazma Bağışlar, nr. 1229; Raşid Efen

di Ktp. , nr. ı 1287). 20. Ünmuf:ecü'l-'ulılm 
(Millet Ktp., Feyzullah Efendi. nr. 2145). 21. 
Jffişiye 'ale'l-Mutavvel. Sa'deddin et
Teftazanl'nin belagata dair eserinin ha-
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