
LALEzARI 

lezarl, tahsilini İstanbul'daki çeşitli med
reselerde tamamladıktan sonra ilmiye 
sınıfına intisap ederek müderris oldu ve 
1786-1787'de Eyüp kadılığında bulundu. 
Bu görevden ayrılınca Rumelihisarı'ndaki 
evinde oturdu ve 30 Muharrem 1204'te 
(20 Ekim 1789) vefat etti. Lalezari şerh ve 
risalelerinin çoğunu kelam ve tasawuf 
konularında yazmıştır. Eserlerinde Gaz
zali, Abdülkadir-i Geylani, Fahreddin er
Razi, Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Sadrüş
şeria Ubeydullah b. Mes'üd gibi şahsiyet
lere atıfta bulunmuş, kelamla tasawufun 
sentezini yapmaya çalışmıştır. 

Eserleri. Lalezari'nin tesbit edilebilen 
eserlerinin çoğu risale hacminde olup 
bunlar Süleymaniye Kütüphanesi'nde ka
yıtlı (Hafld Efendi, nr. 124, ı30) Mecma'u 
esrari'l-cevahiri'r-rulp1niyye ii matla''i 
envari'z-zevfıhiri'r-reyJ:ıaniyye'de top
lanmıştır. 1. ed-Dürretü'l-beyza'. İbn 
Berrecan'ın, Allah'ın yeri ve gökleri altı 
günde yarattıktan sonra arşa istiva etti
ğini bildiren ayet ( el-A'raf 7/54) hakkında

ki görüşlerinin şerhidir (nr. 124/ ı, ı3o/ı ). 
z. el-Ya]fütetü '1-JJ.açlra'. Birgivi'nin ne
fiy ve ispat yönüyle kelime-i tevhidi ele 
alan görüşlerinin şerhidir (nr. ı24/2, 130/ 
2). 3. el-Ya]fütetü'l-JJ.amrô.'. Matüridi'nin 
Te'vilatü '1-J:(ur 'an 'ın dan Fatiha süresi
nin s. ayetinin tefsirini şerhetmektedir 
( nr. ı24/3, ı30/3 ) . 4. el-Cevahirü 'z-za
hire. Gazzali'nin, "Leyse fi'l-imkan ebda' 
mimma kan" sözüne dair bir ta'liktir (nr. 

ı24/6 ). 5. Risale ii efçlaliyyeti resuli'l
beşer 'ala resuli'l-mela'ike. Necmeddin 
en-Nesefı'nin el-'A.]fa'id'inin sonunda yer 
alan ve insanlarla melekleri fazilet yönün
den karşılaştıran bölümün şerhidir (nr. 

ı24/10) 6. el-Mizanü'l-mu]fim ii ma'
rifeti'l-]fıstasi'l-müsta]fim (el-Mfzanü'l· 
l!:avim). Gazzali'nin el-J:(ıstasü '1-m üsta
]fim adlı eserinin şerhidir (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 1758, müellif hattı). 
7. el-Cevahirü '1-]falemiyye ii tastiri es
rar i 'n-Nuniyyeti '1-kelamiyye . Hızır 
Bey'in el-J:(aşidetü'n-Nuniyye'sinin şer
hidir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 

ı2ı4, Hafid Efendi, nr. ı42 , Reşid Efendi, 
nr. ı4ı; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 648). 8. 
ez-Zümürrüdetü'l-]].açlra'. Abdülkadir-i 
Geylani'nin salavat-i şerife hakkındaki gö
rüşlerinin şerhidir (nr. ı24/4). 9. et-Tib
rü'l-aJ:ımer ii kelami'ş-ŞeyJJ.i'l-Ekber. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin varlıkları üç 
mertebe halinde inceleyen devair nazari
yesinin şerhidir (nr. ı24/5) . 10. el-Kevke
bü'd-dürri ii şerJ:ıi şalati'l-Meşiş . Ab
düsselam b. Meşiş'e ait evradın şerhidir 
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(nr. ı24/7). 11. ed-Dürretü'z-zahire. Şa
zeli'nin el-Ijizbü'l-kebir adlı eserinin 
şerh id ir ( nr. ı24/8). 1 z. Ta'li]fat 'ala me
vazi'a mine'l-FütUJ:ıati'l-Mekkiyye. el
FütUJ:ıQtü'l-Mekkiyye'nin "er-Risaletü' l
beşeriyye" adlı bölümünde yer alan "ya" 
harfinin esrarına dair görüşlerin şerhidir 
(nr. ı24/9). 13. Risale ii def'i i'tirazı Ra
gıb MeJ:ımed Başa ii J:ıa]f]fi'l-Fuşuş li'ş
ŞeyJJ. Ekber (Süleymaniye K tp., E sad 
Efendi, nr. 3771/2). Ragıb Mehmed Paşa, 
Setine'sinde kendisinden nakilde bulun
duğu Hasan b. Abdürrezzak ei-Lahici'nin 
görüşlerine itiraz ederek Muhyiddin İb
nü'I-Arabi'nin Füşuşü'l-J:ıikem'i ile el-Fü
tlil:ıatü'l-Mekkiyye'sinde ilham ve Fira
vun'un imanı konularında çelişkiler bulun
duğunu ileri sürmüş. Lalezari, bu risale
sinde Lahid'yi savunup Ragıb Paşa'nın 
görüşlerine karşı çıkmıştır. Ragıb Paşa'

ya göre İbnü'I-Arabi Füşuşü'l-J:ıikem'de 
ilhamını Resülullah'tan aldığını kaydeder
ken el-Fütlil:ıfıtü'l-Mekkiyye'de doğru
dan Allah'tan aldığını iddia etmektedir. 
Füşuş'ta Firavun'un iman ettiğini söyle
diği halde el-FütliJ:ıatü'l-Mekkiyye'de 
küfrüne hükmetmektedir. Lalezari'nin 
bunlardan başka Mecmu'atü'ş-şalavat 
adlı bir risalesiyle (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. ı392) Muhyiddin İbnü'ı -Ara
bi'ye dair Arapça bir şiiri bulunmaktadır 
(Süleymaniye Ktp., Haf!d Efendi, nr. ı24, 

vr. 38•). 
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LA'UzADE ABDÜLBAKİ 
(~~~~ o~fjı,sW) 

(ö. 1159/1 746) 

Bayrami-Melami tarikatına mensup 
sfıfi. 

_j 

İstanbul'da doğdu. Önemli eseri Ser
güzeşt'i yazdığı 11 S6'da (1743) altmış 
altı yaşında olduğunu söylediğine göre 
1090 (1679) yılında doğmuş olmalıdır. Ba-

bası La'll Mehmed Efendi, Bayrami- Me
lamileri'nden Meşnevi şarihi Relsülküt
tab Sarı Abdullah Efendi'nin kız kardeşi
nin oğludur. Dayısı. Sarı Abdullah Efendi 
vasıtasıyla Bayrami- Melamlleri'yle temas 
kurup dönemin kutbu Seyyid Haşim Efen
di'den feyiz alan La'li Mehmed Efendi 
medrese tahsilini tamamlayıp Mekke ve 
İstanbul kadılıklarına kadar yükselmiş, 
İstanbul kadısı iken Magosa'ya sürgüne 
gönderilmiş ve orada vefat etmiştir (ı ıı9/ 
ı 707). 

La'lizade Abdülbaki Efendi dini ve ta
savvufı ilimleri "alim-i rabbani, arnil-i hak
kani" ve "mürşidim" diye tanımladığı ba
basından öğrendi. Ondan Meşnevi'yi, 
İbnü'I-Farız divanını, Davüd-i Kayseri'nin 
Fuşuşü'l-J:ıikem şerhini daha küçükyaş
larda iken okudu. Riyaziye ve felsefe ile 
meşgul oldu. Medrese tahsilini tamamla
dıktan sonra müderris olarak görev yap
maya başladı . 1117 Ramazanında (Ocak 
1706) Habyar mahallesindeki Katib Mus
tafa Efendi Medresesi müderrisliğinden 
aziedildiği bilindiğine göre (Şeyh!, s. 628) 
onun bu t arihten birkaç yıl önce müder
risliğe başladığı söylenebilir. 

Babası Mekke'de kadı iken tanıştıkları 
Nakşibendi şeyhi Murad Buhari'ye şey
hin İstanbul'a geldiği 1120 (1708) yılın
dan sonra intisap eden La'lizade, bu dö
nemde lll. Ahmed'in kızı ile nişanlanıp da
mat unvanını alan Ali Paşa'nın (Sadrazam 1 
Damad 1 Şehid Ali Paşa) muallimi oldu (Müs
takimzade, vr. 74'). 1123'te (1711) Tevkii 
Cafer Çelebi Medresesi müderrisi iken 
Hoca Hayreddin Medresesi'ne nakledildL 
Sadrazam Damad Ali Paşa'nın maiyetin
de Mora seferine katılan La'llzade (ı ı26/ 
ı 7ı4) sefer dönüşü Şeyhülislam Zeke
riyya Efendi Medresesi müderrisi oldu. 
Avusturya seferinde Damad Ali Paşa'nın 
Petro Varadin Savaşı'nda şehid düşmesi
nin ( ıı28/ ı 7ı6) ardından kahinlik yaptığı 
suçlamasıyla tutuklanıp Belgrad Kalesi'
ne hapsedildi (Raşid, ll, vr. ı66•). Ali Pa
şa'nın daha önce çıkardığı ferman gereği 
1128 Ramazanında (Eylül 1716) göreve 
başlamak üzere Kudüs kadılığına tayin 
edilmiş olduğu halde aziedilip Limni'ye 
sürgüne gönderildi (a.g.e., ll, vr. 167b). 
Devlet nezdinde büyük itibarı olan şeyhi 
Murad Buhari, onun affedilip Bursa'ya 
kendi yanına gönderilmesi ricasında bu
lunduysa da kendisi bu sırada İstanbul'a 
davet edildiğinden serbest bırakılması 

gecikti. On sekiz ay Limni'de sürgünde 
kaldıktan sonra İstanbul'a döndüğünde 
şeyhinin vefat etmiş olduğunu ( ıı32/ 



1720) söylediğine göre (Mebde ve Mead, 
vr. 86•) İstanbul'a 17ZO'den sonra gelmiş 
olmalıdır. Ardından Valid e Sultan Medre
sesi müderrisliğine tayin edilen La'lizade 
bu görevi sürdürürken 1137'de (1725) 
Kudüs kadılığına gönderildi, ancak bilin
meyen bir sebeple göreve başlamadan 
aziedildL 1143'te ( 1730-31) Mısır molla
sı. ertesi yıl Mekke payelisi oldu. 

1149'da (1736-37) İstanbul kadılığına 
getirilen La'llzade'ye daha sonra Anadolu 
kazaskerliği payesi verildi. Hayatının son 
dönemlerini Eyüp'te yaptırdığı evde ge
çiren La'lizade, 1153 (1740) yılında evinin 
yanına bir mekteple bir kalenderhane 
tekkesi inşa ettirdi. Vefat ettiğinde kalen
derhanenin bahçesine defnedildi. Kalen
derhanenin yerinde bugün Eyüp Müftü
lüğü binası bulunmaktadır. Müstakimza
de, yedi sekiz yaşlarında iken babasının 
bir bayram günü kendisini La'lizade'yi zi
yaret etmeye götürdüğünde elini öpme 
şerefine nail olduğunu anlatır ve ölüm 
tarihine işaret eden, "Defter erbab-ı ma
habbet rihletim tarihin 1 La'lizade Seyyid 
Abdülbaki girdi cennete" beytinin bizzat 
La'llzade'ye ait olduğunu söyler. "Gülşen-i 
cennete gülbin ola La'lizade" mısraı ölü
müne tarih düşürülmüştür. 

ilmiye sınıfına mensup olmasına ve 
uzun yıllar müderrislik ve kadılık göreviy-

La'lizade Abdülbaki'nin açı k türbesi ve sıbyan mektebi
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le Osmanlı bürokrasisinin içinde bulun
masına rağmen La'lizade'nin hayatında 
tasavvuf daima ön planda yer almıştır. 
La'llzade. Hacı Bayram-ı Veli'den itibaren 
devletin takibatma uğrayan, İsmail Ma'
şGki. Hamza Bali ve Sütçü Beşir Ağa ad
lı kutubları idam edilen, Osmanlı din ve 
kültür tarihinde önemli bir yeri olan Bay
rami-Melamiliği'ne mensup bir aile çev
resinde yetişmiştir. Tarikatın tarihine ve 
geleneklerine dair bilgileri babasından 
ve büyük dayısı Sarı Abdullah Efendi'nin 
babasına antattıklarından öğrenmiş . ba
basının ölümü üzerine tarikatın tama
men içe kapandığı Şeyhülislam Paşmak
çızade Ali Efendi ve Şehid Ali Paşa'nın 
kutbiyyet dönemlerini bizzat yaşamış. bu 
konularda bildiklerini hayatının son dö
neminde yazdığı Sergüzeşt adlı eserinde 
anlatarak tarikatın tarih ve gelenekleri
nin günümüze aktarılmasında önemli bir 
katkıda bulunmuştur. 

Bununla birlikte Seyyid Haşim Efendi'
ye mensup olan babasının ölümünün ar
dından Şeyhülislam Paşmakçızade Ali 
Efendi'n in kutbiyyet döneminde ( 1677-

1 712) mürşid arayışı içine girip Bayrami
Meta mi neşvesiyle Hacegan tarikinin bir
birine benzediğini söyleyerek Nakşibendl 
şeyhi Murad Buharl'ye intisap etmesi, 
Mebde ve Mead adlı eserini Nakşiben
dl bağiarnı içinde kaleme alıp Bayrami
Melamlliği'nden hiç söz etmemesi, yakı
nında bulunduğu Şehid Ali Paşa 'nın kut
biyyet döneminde ( 1712-1 716) ve sonra
sında Murad Buharl'ye bağlılığını sürdür
mesi, Sergüzeşt'te Şehid Ali Paşa'nın 
adını zikretmeden ölüm tarihini vererek 
bu tarihten beri tam yirmi sekiz yıldır za
manın kutbunu bilmediğini söylemesi gi
bi çelişkili ifadeler La'llzade'nin kişiliğini 
izah etmeyi güçleştirmektedir. Bu ifa
delerden, Şeyhülislam Paşmakçızade Ali 
Efendi'nin hiç kimseyi kabul etmediği ta
rikatın tamamen içe kapanma dönemin
de La'llzacte'nin gerçekten onun ve Şehid 
Ali Paşa'nın kutub olduğunu bilmediği, 
Şehid Ali Paşa'dan sonra da tarikatta giz
liliğin devam ettiği, La'lizacte'nin tarika
tın dışında kaldığı. ancak hayatının Ser
güzeşt'i yazdığı son dönemlerinde bazı 

bilgilere ulaştığı, bu sebeple eserde veri
len bilgilerin Bayrami- Melamlleri'nin gö
rüşlerini tam olarak yansıtmadığı sonu
cu çıkarılabilir. 

Eserleri. 1. Sergüzeşt. Sarı Abdullah 
Efendi'nin Semeratü'l-tuad'ındaki bazı 
kısımlar dışında Bayrami-Melamlleri'nin 
tarih ve geleneklerine dair ilk müstakil 
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eserdir. Müstakimzade Risale-i Mela
miyye'sinde geniş ölçüde bu eserden ya
rarlanmış. hatta bazı yerlerini aynen ak
tarmıştır. Eserde Samuncu Baba'dan 
başlayarak tarikatın kuruluş süreci anla
tılmış ve Şehid Ali Paşa'nın vefatma ka
dar gelen Bayrami-Melaml kutublarının 
biyografileri verilmiş. daha sonra "Beyan-ı 
Meşreb ve Revş-i MelamiyyGn", "Adab-ı 
Tarikat-ı E hi-i muhabbet ve Melamet", 
"Keyfiyyet-i Cem'iyyet", "Kesb-i Maaş" 
başlıklı bölümlerde tarikatın fikriyatı in
celenmiş, ardından Sarı Abdullah Efen
di'nin "Meslekü'l-uşşak" adlı manzume
siyle kendisinin bu manzumeye yaptığı 
zeyil iktibas edilmiştir. Eserin sonunda 
yer alan sebeb-i te'llf kısmında La'lizade'
nin hayatına dair bazı bilgiler bulunmak
tadır. Sergüzeşt'in, aynı zamanda iyi bir 
talik hattatı olan La'llzacte'nin hattıyla bir 
nüshası, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde diğer bazı risalelerini de içeren 
mecmua içinde yer almaktadır (Emanet 
Hazinesi, nr. ı 274). Eser, "Thrlkat-ı aliyye-i 
Bayramiyye'den taife-i Melamiyye'nin 
an'ane-i iradetleri ve keyfiyyet-i sohbet
leri ve aşk-ı mahabbetullaha cümleden 
ziyade rağbetleri beyanındadır" başlığıyla 
tarihsiz olarak basılmıştır. Basım sırasın
da bazı kısımlarının çıkarılmış olduğu gö
rülmektedir. Kitap eksik ve özensiz bir sa
deleştirmeyle Sergüzeşt, Aşka ve Aşık
Iara Dair adı altında yayımlanmıştır (is
tanbul 200 ı) . z. Mebde ve Mead. La'liza
de cebr ve ihtiyar. ezel. ebed. an-ı daim. 
insanın zuhuru. harflerin esrarı. insan-ı 
kamil, hazarat-ı hams vb. tasavvufi konu
ları ele aldığı bu hacimli eserinin (94 va
rak) sonunda Hacegan tarikatıyla ilgili 
bilgilere yer vermiştir. Hayatına dair bazı 
bilgilerin de yer aldığı eserin çeşitli n üs
haları bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi , nr. 2366, 2456, 

247 ı) . 3. Zeyl-i Meslekü'l-uşşô.k. Sarı 

La'lizade 

Abdülbaki'nin 
mezarı 
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Abdullah Efendi'nin "Meslekü'l-uşşak" 
adlı manzumesine aynı vezin ve kafiyede 
kırkyedi beyit ekleyen La'l'izade, bu be
yitlerde Melamller'e göre Hz. Peygam
ber'den Şehid Ali Paşa'ya kadar gelen 
kutubların isimlerini zikretmiştir. Bu iki 
manzume Sergüzeşt'in içinde ve Sadık 
Vicdani'nin eserinde yer almaktadır (To

mar-Melfimflik, s. 71-83). 4. Hediyyetü'1-
müştc'ik. "Meslekü'l-uşşak" kasidesinin 
şerhidir. La'llzade bu eseri 1129 ( 1717) 
yılında Limni'de sürgünde bulunduğu sı
rada yazmıştır (TSMK, Emanet Hazinesi, 
nr. ı 3 ı 2). S. Risa1etü'1-Muradiyye fi't
tarikati'n-Nakşibendiyye. Murad Buha
rl'nin, baş tarafında Nakşibendl silsilesi
ni ihtiva eden tarikat adabına dair Silsi
letü';r;-;r;eheb adlı Arapça eserinin tercü
mesi ve şerhidir. Müellif nüshası Sergü
zeşt'i içeren mecmuanın içinde bulun
maktadır. 6. Tercüme-i Risa1e-i Ünsiy
ye. Bahaeddin Nakşibend'in halifelerin
den Ya'küb-i Çerhl'nin Bahaeddin Nakşi
bend'e intisap edişini anlatan ve tarikat 
adabına dair bilgi veren Farsça risalesinin 
tercümesidir (Süleymaniye Ktp., Pertev 
Paşa, nr. 636; TSMK, Hazine, nr. 247). 7 . 

Tercüme-i Silsil e tü '1-arifin ve tezkire
tü's-sadıkin. Ya'küb-i Çerhl'nin halifesi 
Ubeydullah Ahrar'ın müridierinden Mu
hammed Kadi-i Semerkanöı'nin Ubey
dullah Ahrar'ın hayatı, sohbet ve kera
metierine dair eserinin bazı bölümleri
nin tercümesidir(Süleymaniye Ktp., Per
tev Paşa, nr. 636). 8. Metd1ibü'l-vusu1 fi 
hulasati Nevadirü'1-usu1. Hakim et-Tir
mizi'nin 291 hadisin şerhini ihtiva eden 
Nevadirü'1-uşu1 adlı eserinin özet çevi
risidir (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 
61, nr. 332). 

La'llzade ayrıca Abdülkerlm eı-cm·
nin e1-İnsanü'1-kamil'ini (Süleymaniye 
Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 167) ve lfa~i
~atü '1-ya~in ve zültetü 't-temkin ad
lı risalesini (Süleymaniye Ktp., Pertev Pa
şa, nr. 636) Türkçe'ye çevirmiştir. Kay
naklarda Gazzall'nin Kimya-yı Sacadet'i
ni de tercüme ettiği (İstanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 432) ve 
Gıda-yı Ruh (Süleymaniye Ktp ., Fatih, 
nr. 2744) adlı bir eserinin olduğu kayde
dilmektedir (Osmanlı Müellifleri, 1, 1 59). 
Ancak bu iki eser muhtemelen ona ait de
ğildir. Sursalı Mehmed Tahir, La'llzade'
nin şer'l sicillerin yazılış usulüne dair Züb
detü's-sukuk adlı bir eserinin bulundu
ğunu kaydeder. La'llzade, Yetlm mahlası 
ile şiirler de yazmıştır. ancak şiirlerinin 
sayısı oldukça azdır. 
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lAM 
(J) 

Iii NiHAT AZAMAT 

Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi. 
L ~ 

Türk alfabesinde on beşinci sırada yer 
alan, ebced tertibindeki sırası on iki, sayı 
değeri otuz olan harfi n adı Fenike alfabe
sinde lamd (üvendire. baston). Ararnice ve 
İbranice'de !amed (Iamad). Yunanca'da 
lambda ve Arapça'da lam olup baston ve
ya üvendire biçimindeki Hiyeroglif rem
zinden doğup geliştiği kabul edilir. Ebced 
tertibini esas alan Fenike alfabesinden 
doğup gelişme leri sebebiyle dünya al
fabelerinin çoğunda on ikinci sırada yer 
alır. 

Larnın mahreci, dilin iki kenan ile dilin 
uç kısmının temas ettiği üst damak ve 
azı dişlerini izleyen dört dişin üst kısımları 
olarak geniş bir alanı kaplar. Sahip olduğu 
cehr, beyniyye, istifa!, terkik, izlak, inhi
raf, infitah ve zuhür sıfatlarının gereği 
olarak lam sesi çıkarılırken dilin uç tarafı
nın üst damağa kuwetle dayanmasından 
dilin üst kısmında nefes cereyanı hapso
lur ( cehr). bu sırada dilin uç kısmı üst da
mağa doğru yükselip meylederek kavisli 
bir hal alır (inhiraf); ancak dilin iki yanın
dan nefes akışı devam ettiğinden nefesin 
tam akması veya tam hapsolması söz ko
nusu değildir (beyniyye). Dilin uç tarafı 
dışındaki kısımları ile üst damakarasının 
açık olması (infitah) ve dilin yukarıya yük
selmeyerek aşağıda kalması (istifa!) sebe
biyle söylenişi kolay (i zia k). ince ve açık se
çik bir ses (terkik, zuhür) çıkar. Şarkiyat
çılara göre lam sesi sürtüşmeli (fricative). 
yan al (laterale). yumuşak (sonore) ve akıcı 
(liquide) bir ünsüz olup nefes akışı dilin iki 

(bilaterale) veya tek (unilaterale) yanından 
olabilir. 

Belir lilik (marife) takısı olan ve bu se
beple harf-i ta'rif 1 lam-ı ta'rif denilen 
.. Jl" takısının sadece "lam"ı marife har
fidir. Sakin olması sebebiyle öndeki hem
ze ona ulanarak seslendirme işlevi (vas!) 
görür. Hal11 b. Ahmed'e göre· Jl" birlikte 
marife edatıdır. Hurüf-ı şemsiyye adı veri
len " .:ı J .ı;, .ı., ..jc o..J"..; ıJ j J ~ ~ w ..:ı" harf
lerinden biriyle başlayan bir kelimenin ba
şına "Jl" takısı geldiğinde "lam"ı okun
mayarak bu harfiere katılır (idgam-ı şem
siyye) ve kelimenin ilk harfi iki defa okun
mak üzere şeddelenir: ._,....,..f.Jı +---~ + Jl 
gibi. Bunların dışında kalan ve hurüf-ı 
kameriyye adı verilen J ..Jı t. t. t ı:~._,; 1" 

".ş:. , f' !l harflerinde ise "Jl" takısı
nın "lam "ı okunur (izha r- ı kameriyye): 
..,..wı +--- ...,..4 + Jl gibi. Ayrıca lamelifte (Y) 
ası l harf elif olup sakin olması sebebiyle 
lam onun okunmasını sağ lama (vas!) işle
vi görür (İbn Cin n!, I, 409-41 O). 

Kur'an kıraatinde kelime sonundaki sa
kin lam, arkadan gelen kelime başındaki 
"ra"ya katılarak(idgam-ı mütekaribeyn: 
mahrecleri birbirine yakın olan iki harfi n 

idgamı), sakin nun ise kendisini izleyen la
ma katılarak (idgam-ı bilagunne: gunne
siz -geniz sesi olmayan- idgam) telaffuz 
edilir: ..:ı..uı.. +--- .,:ı..>J .;,.o ı .:;.ı ;s+--- .:;.ı;}+--- .:;.ı) J3 
u..\1. +--- gibi. Ayrıca "Allah" kelimesinin 
"lam"ı, önde ötreli veya üstünlü bir harf 
bulunup kendisine ulanması durumunda 
kalın okunur. 

Lam, kelimelerin yapısında asıl harf 
olarak bulunduğu gibi zait (ziyade) harf ola
rak da gelir: +---.): ı o.!.IJ~+--- !l~ ı J..W: +---~ 
~gibi. Ancak "o.!.Uı.;.:., o.!.IJY,i, ~, o.!.IJ~" 
gibi işaret isimlerindeki bu ziyade lamla
rın uzaklık/ uzağa işaret(lam-ı teb'ld) ve 
pekiştirme işlevi gördüğü belirtilir. ~)" 
".:ı !l J ..Jı t. harfleri "lam"a dönüşerek (ib
dal) ikincil ve eş anlamlı kelimeler oluş
turduğu gibi " lam"ın, başta ve en çok" u " 
olmak üzere" .s:., f'" harflerine dönüşe
rek de anlamdaş- ikincil kelimeler oluş
turduğu görülür: Hetele ~ hetene,l)a
lis ~ l)arnis, lekz ~ vekz, lemz ~ hemz, 
cei]J ~ cey]J ... gibi (Ebü't-Tayyib el-Lu
gav'l, Il, 378-422). 

Edat (ma na harfi) olarak da kullanılan 
"lam"ın cer !arnı, tarif !arnı. ibtida !arnı, 
emir !arnı, kasem !arnı gibi çeşitleri var
dır. İbtida !arnı, mübteda ve haberiyle 
"lev" ve "levla"nın haberleri başıiıa gele
rek pekiştirme işlevi yapar. Kasem lamı 
da hem yemin ifadesinin hem de cevabı-


