
lAFZA-i CELAL 

lın sesle okunmuş ve bu okuyuş zat-ı ila
hiyyeye bir saygı göstergesi olarak kabul 
edilmiştir. Tasawuf ehlince Allah'ı anma
nın ve O'na yakın olmanın en veciz ifade
si olarak kabul edilen "hüve" (hO) zamiri 

doğrudan doğruya Allah'ın zatını, dolayı

sıyla bütün vasıflarını ihtiva eden lafza-i 
eelali simgeler (DiA, XI, 4!0; ayrıca bk. 
İLAH; İSM-i A'ZAM). 

Konuyla ilgili bazı müstakil eserler ka
leme alınmış olup Mehmed b. Hamza el

Aydın I' nin Risale ii laf?:ati'lldh ( İzmir 

Milli Ktp., nr. 1886) ve Şehabeddin ei-Ha
facl'nin Vaz'u'l-'alemiyye li-laf?:ati'l-ce
lale (Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr 610) 
adlı çalışmaları bunlardan bazılarıdır. 
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LAFZIYYE 
( ~f) 

· Kur'an lafızlarının 
· ve bunları okumanın 

mahlfik olduğunu kabul edenlere 
verilen ad. 

_j 

Allah'a nisbet edilen kelam sıfatının 

doğrudan tecellisi konumundaki Kur
'an'ın kadim veya hadis olduğu tartışma
ları sürerken (bk. HALKU'I-KUR'AN) or
taya çıkan akımlardan biri de lafzıyyedir. 
Cehrrii,Yye ve Mu'tezile alimleri tarafından 
Kur'an lafızlarının mahluk olduğu ileri sü
rüldüğünde başta Ahmed b. Hanbel ol

mak i'1zere muhafazakar alimler önce 
Kur'an'ın mahluk olup olmadığını tartış
mayı uygun bulmamış, fakat meselenin 

gittikçe büyüdüğünü görünce, "Kur'an 
Allah kelamı olup mahiOk değildir" tarzın

da bir kanaat belirtmişlerdir. Bu kanaat, 
Sünni alimler arasında Kur'an'ı telaffuz 

edişin ve lafızlarını yazmanın mahluk olup 
olmadığı tartışmaianna yol açmış ve or
taya çıkan problem "mes'eletü'l-lafz" diye 

isimlendirilmiştir. Kaynaklarda belirtildi
ğine göre ilk defa Ebu Ali ei-Kerabisi (ö. 

248/862). "Kur'an mahluk değildir, fakat 

onu telaffuz ediş ve okuyuş mahluktur" 
şeklinde bir görüş ortaya koyunca Ahmed 
b. Hanbel buna tepki göstermiş. böyle 
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bir inancın bid'at olduğunu belirterek sa
hibini Cehmiyye'den olmakla itharn et
miştir. Zira ona göre ne şekilde olursa ol

sun Kur'an ile mahluk kelimesinin bir ara
da zikredilmesi yanlıştır. böyle bir ifade 

Cehmiyye ile Mu'tezile'yi bir yönden teyit 
etmek anlamına gelir (İbn Teymiyye, XII. 
207-211 ). Ahmed b. Hanbel'in bu tavrı ha

dis alimleri arasında farklı tepkilere yol 
açmıştır. Aslında Ahmed b. Hanbel, Kur
' an'ı telaffuz etmenin ve yazmanın mah

luk olmadığını söylemediği, aksine bunu 
da bid'at kabul ettiği halde Muhammed 
b. Yahya ez-Zühli. Ebu Abdullah ei-Ezdi, 
İshak b. Rahuye. Ebu Hatim er-Razi. Ebu 
Bekir Ahmed b. Ali ei-Mervezi gibi mu
haddisler sözlerini bu doğrultuda yorum
lamışlardır. Bu görüş Hanbeliler'in büyük 
çoğunluğu arasında hakim olmuştur. 

Buhari, Davtıd ez-Zahiri ve İbn Kutey
be gibi diğer bir grup muhafazakar alim 
ise Kur'an'ı telaffuz edişle ilgili meselede 
Ahmed b. Hanbel' e ait sözlerin yanlış yo
rumlandığını ve hatta bu konuda ona 
asılsız bazı rivayetlerin nisbet edildiğini 
açıklayarak insana ait bir fiil olması dola
yısıyla Kur'an'ı telaffuz etme. yazma ve 
okumanın mahluk olduğunu kabul etmek 
gerektiğini belirtmişlerdir (Buha.ri. s. 154; 
İ bn Kuteybe. s. 246-248) . Bu görüşü be
nimseyenler Hanbeliler tarafından lafzıy
ye diye anılmıştır. Nitekim Ebu Abdullah 
İbn Mende ile İbn Ebu Hafs'ın er-Red 
'ale'l-laf?:ıyye adıyla risaleler yazmaları 
(Zehebl. XII. 617-618) bunu göstermekte
dir. Daha sonra Kur'an'ı telaffuz ediş ve 
okuyuşun yanı sıra lafızlarının da mahluk 
olduğunu söyleyen Ehl-i sünnet kelamcı

ları lafzıyye grubu içinde düşünülmüş ve 
tekfir edilmiştir. Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari, 
Kur'an'ı gerçek anlamda telaffuz etme
nin mümkün olmadığını belirterek onu 

telaffuz edişin mahiOk olduğunu ileri sür
meyi isabetli bulmaz. Ona göre "lafz" ke
limesi "ağızdaki bir nesneyi dışarıya at
mak" anlamına gelir. Kur'an cisim olma
dığından onun hakkında böyle bir tabir 
gerçek anlamında kullanılamaz. Şu halde 
Kur'an'ı telaffuz ediş mahlüktur veya de
ğildir diye bir hüküm vermekyanlıştır (İbn 

FOrek. s. 60-61 ). Ebü Nuaym ei-İsfahani, 
Kur'an lafızlarının ve onları telaffuz et

menin mahluk olmadığını söyleyenleri 

Hurüfiyye diye adlandırmış ve bu konu
da er-Red 'ale'l-lfun1fiyye ve'l-lfulU
liyye adıyla bir eser yazmıştır (İbn Tey
miyye, XII . 209). 

Makdisi, muhaddisler zümresinin çe
şitli fırkalardan oluştuğunu ve lafzıyye-

nin bunlardan birini teşkil ettiğini belir
tir. Ona göre lafzıyye Kur'an'ı telaffuz 
edişin mahiOk olmadığını söyleyeniere ve

rilen bir ad olup Kerabisi'nin görüşünü 
benimseyenlerden ibarettir (el-Bed' ue't
Uiril], V. 149). Kur'an'ı telaffuz etmenin 

mahlük olduğunu söyleyeniere "kavliyye" 
adı da verilmiştir. Muhtemelen aynı kay

naktan yararlanan Şerif Yahya el-Emin 
de lafzıyyeye verilen manalardan birinin 
bu olduğunu zikretmiştir (Mu'cemü'l-fıra

ki'L-islamiyye, s. 205). Ancak her iki mü
ellifin lafzıyyeye bu anlamı yüklernesi ha
talıdır. Zira erken dönemden itibaren he
men hemen bütün kaynaklara göre Kur
'an' ı telaffuz edişin mahlük olduğunu ilk 

defa ileri süren kişi Sünni alimi Ebu Ali 
ei-Kerabisi'dir ve bu görüşünden dolayı 
Ahmed b. Hanbel'in tenkitlerine maruz 
kalmıştır (Kitabü's-Sünne, I, !63-166; 
Eş'arl, s. 602; Sübki.II, 118-119). Günü
müzde geleneksel hadis anlayışını benim
seyenlerle Selefi-HanbeiT mezhebine bağ
lı olanların Kur'an'ın mahiOk olmadığını 
kabul etmekle birlikte t elaffuzunun ya
ratılmış olduğunu söyledikleri görülmek
tedir. 
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ı.AGARi HASAN ÇELEBİ 

(bk. HASAN ÇELEBİ, Ulgari). 

LA GOS 

Nijerya'nın eski başşehri 
(bk. NİJERYA). 
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