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Iii K EMAL Ç iÇEK 

İslam öncesi 
L Arap toplumundaki putlardan biri. _j 

İslam'dan önce Arap çok tanrıcılığında, 
üstün bir varlıkla (Allah) insanlar arasında 
aracılık işlevi yüklenmiş olan ikinci dere
cedeki tanrılardan biri de Liit adı verilen 

puttur. Lat kelimesinin iki farklı etimolo
jisi söz konusu edilmektedir. Arap müel
lifleri Lat adını "kırıp ezmek, karıştırmak, 
yoğurmak" anlamındaki lett kökünden 
türetmektedir. Arapça'da özellikle arpa, 
nadiren de buğday unun u su veya yağla 
karıştırmaya "lette's-sevlk", bu işi yapana 
da "lat" denilmektedir. Rivayetlere göre, 
bu şekilde hazırladığı yemeği Taifteki bir 
kayanın yanında orayı ziyarete gelenlere 
ikram etmeyi adet haline getiren bir kişi 
Lat diye adlandırılmış. ölünce de kabri zi
yaret yeri haline gelmiş ve kendisine ta
pınılmıştır. Bu kişinin Sakifli olduğu ve 
Amr b. Lu hay tarafından putlaştırıldığı 

veya Amr b. Luhayy'in kendisi olduğu da 
nakledilmektedir. İbnü' l-Kelbl ise Taif'te
ki kayanın yanında buğday dövmeyi adet 
edinmiş bir yahudiden bahsetmektedir 
(Lisanü'L-'Arab, " ltt" md.; Kitabü 'L-Eşnam, 

s. 14, not 166). 

Menat ve Uzza gibi Lat da Kudüs ma
bedi ne Manasse tarafından konulan (II. 
Krallar, 21/7) ve Yoşiya tarafından yıktırı
lan (ll. Krallar, 23/6-7) kıskançlık putu As
tarte'nin şekillerinden (avatar) biridir; aynı 
unvan Ugarit metinlerinde Aşera için söz 
konusudur. Bu husus dikkate alındığında 
arpa veya buğday unundan yiyecek şey
ler yapma işi , Eski Ahid 'deki " kıskançlık 
takdimesi " adı verilen ve sadece arpa 
unundan yapılan bir İbrani uygulamasını 
(Sayı lar, 51!5) hatırlatmaktadır (T. Fahd, 
Le pantheon, s. 112) . Tanrıya tereyağı, un 
veya tahıldan mamul takdirnelerin sunul
ması Sami geleneğinde bilinmektedir. Su
nağın bekçisi (sadin) bu tür malzemeler
den yiyecekler yapıyor ve kutsal yemeğe 
iştirakin bir sembolü olmak üzere ziya
retçitere ikram ediyor yahut satıyordu. 
Dolayısıyla Taif'teki kutsal kayanın yanın
da yerleşm iş. kendisine getirilen kadın

ların suçluluk veya suçsuzluğunu tesbit 
için bu uygulamayı yapan bir yahudi ko
hen ya da bir Arap kahin düşünülebilir. 

Takdim edilen arpa unundan bir avuç ate
şe atılıyor, kalanıyla da din adamı yolcu
lara satmak veya vermek üzere pide ya
hut başka yiyecekyapıyordu (böyle bir uy
gulama için bk. Heysem! , IX, 264-265) . 

İkinci etimolojiye göre lat kelimesi "tan
rıça" anlamına gelen "el-ilahe"nin bozul
muş şeklidir veya Allah lafzının sonundaki 
he harfi kaldırılarak yerine müenneslik 
eki olan ta harfi getirilmek suretiyle oluş

turulmuştur (Ragıb el-isfah an!, el-Müfre
dat, "Lat" md.). Fakat Lat için Rabbe ve
ya Tağıye denildiği halde ilahe sıfatı hiç 
kullanılmamakta, özellikle şiirde ilahlaş-
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tırılan güneş ilahe diye nitelenmektedir. 
Diğer taraftan Lat ile el-ilahe arasında bir 
türetme ilişkisinin bulunmadığı , ayrıca 

sonundaki ta harfinin müenneslik takısı 
olmayıp kelimenin asıl harflerinden ol
duğu gerekçesiyle bu etimolojilere karşı 
çıkılmaktadır. Lat kelimesinin Akkadca'
daki Tanrı ismi El'in müennesi olan Hat'ın 
bir varyantı olduğu da düşünülebilir; an
cak ilahe gibi llat'ın da güneşle (şems) ay
n lleştirilm esine karşılık Lat'ın güneşle il
gili bir özelliği yoktur. Lat kelimesi Hero
dot'ta Alil at. Akkadca metinlerde Al-la-tum 
şeklinde geçmekte, ayrıca Safevl, Palmir 
ve Araml metinlerinde yer almaktadır ( E/2 

1 Fr.J , V, 69 7) . Kelimenin Arapça'da "yönel
mek" anlamındaki leyy kökünden geldiği, 
insanlar ona yöneldikleri, onu tavaf ettik
leri için bu ismi aldığı da ileri sürülmekte 
(Zemahşer! , V. 641) . daha başka etimoloji
lerden de söz edilmektedir ( Razı , xxvııı , 

295 , 297) 

Etimolojisi ne olursa olsun islam öncesi 
Arap toplumunda Menat ve Uzza ile bir
likte Lat en çok saygı gören putlardan dı. 
Lat, SemGd kavminin soyundan gelen Sa
kifliler'in putu idi ve Mekke'den tapınağı
nın bulunduğu Taif'e, el-Batra'dan (Petra) 
Hlre'ye, Halep'ten Tedmür'e (Palmira) ka
dar Yakındoğu coğrafyasının her yerinde 
kendisine saygı gösteriliyordu. Bulundu
ğu çevreye göre farklı şekiller alıyor. Taif
te kare biçiminde beyaz bir taşla , Ted
mür'de gerçek bir kraliçe heykeliyle, hat
ta kıllı vücutlu, buruşuk aslan burunlu, 
yırtıcı kuş kanatlı ve ayaklı , elinde yılan 
olan bir kadın şeklinde tasvir ediliyor 
(Maspero, 1, 69 1; Sourdel, s. 73), Helenistik 
etkiyle Astarte gibi bir deniz veya Athena 
gibi bir savaş ilahesi haline dönüşüyordu 
(Fahd, L'Arabie preislamique, s. 404) . 

En ilkel şekliyle Hicaz'da bulunan Lat 
sadece , a ltında hediyelerin muhaf aza 
edildiğ i bir çukur bulunan dört köşe , na
kışlı , beyaz bir kaya parçası şeklinde tas
vir ediliyordu . Buraya Lat'ın bekçiliğini 

yapan Sakif kabilesinden Attab b. Malik 
oğulları , tıpkı Kabe gibi üzerinde örtü bu
lunan ve "beytü'r-rabbe" denilen bir bina 
yapmışlardı , ayrıca mabedin görevlileri ve 
bekçileri vardı. Kureyş' le birlikte bütün 
Araplar'ın tazim ettiği Lat'a ait Hicaz'ın 

değişik yerlerinde sunaklar mevcuttu; 
bunlardan biri de Nahle'de bulunuyordu. 
Sakifliler'in her seferden dönüşte öncelik
le ziyaret ettikleri bu mabede gelenler sa
dece kurban takdimiyle yetinmiyor. tavaf 
da yapıyorlardı. Lat'ın tapınağının bulun
duğu vadideMekke'deki Harem'e t eka-
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bül eden kutsal bir bölge vardı ki burada 
da ağaç kesrnek ve avianmak yasaktı. 

Lat'ın Taifteki önemi. sunağının bu
lunduğu bu şehrin ekonomik ve turistik 
cazibesinden kaynaklanıyordu . Kureyşli

ler ile Sakifliler arasındaki rekabet ve düş
manlık sebebiyle Taift eki beyaz taş Mek
ke'deki siyah taşın (Hacerülesved) karşılığı 

kabul edilmiş ve Taif bir tür hac mekanı 
olmuştur. Kabileler arası görüşmeler so
nucunda Kureyşliler, Taifliler'e karşı ol
malarına rağmen Ult kültünü benimse
mişlerdir. Uzzateyn (iki Uzza) diye adlan
dırılan Lat ve Menat eskilikierine rağmen 
en önemlileri olan Uzza'nın kızları olarak 
kabul edilmiştir. 

Lat'ın sunağı Hz. Peygamber'in emriyle 
yıkılmış. bu sırada başlarına bir felaket 
gelmesinden kaygılarran Sakifliler yıkım 
işini korku içinde izlemişler, kadınlar ör
tülerini yırtarak dövünmüşlerdir. Mugire 
b. Şu'be'nin görevlendirildiği yıkım işi ta
mamlanınca Resul-i Ekrem 'in emriyle 
oradaki altın ve değerli taşlardan oluşan 
hazine Ebu Süfyan'a verilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de Lat ismi Uzza ve Me
nat ile birlikte anılmaktadır(en-Necm 53/ 
19-20; ayrıca bk. GAAANIJ5.). Hadislerde 
müşrik Araplar'ın Lat, Men at ve Uzza'ya 
yemin ettikleri. yanlışlıkla Lat ve Uzza'ya 
yemin eden kişinin hemen kelime-i tev
hidi söylemesi gerektiği belirtilmekte, Lat 
ve Uzza'ya tapınılıncaya kadar kıyametin 

kopmayacağı bildirilmektedir (Müsned, 

1, 183, 186-187,265,303,368, 370; Buhar!, 
"Edeb", 74; "İsti'~an", 52, "Eymfm ve'n
nü~ür", 5, 7; Müslim, "Şıfatü'l-münafıl).ln", 
38) -
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Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "nazik ve merhametli davran
mak, iyi muamele etmek" anlamındaki 
Iut f kökünden sıfat olan !atif kelimes i 
"nazik ve yumuşak davranan, yumuşak
lıkla muamele eden" demektir. Aynı keli
me fetafet kökünden türemiş kabul edi
lerek "ince ve şeffaf, küçük ve hacimsiz 
olan" manasında da kullanılır. Latlf Al
lah ' ın isimlerinden biri olarak "fiillerini 
rıfk ile gerçekleştiren , kullarına iyilik ve 
merhamet eden, yaratılmışların ihtiyacı

nı en ince noktasına kadar bilip sezilmez 
yollarla karşılayan, zatı duyularla algıla

namayan, en gizli ve ince hususları dahi 
bilen" anlamlarına gelir (Ragıb el-isfaha
nl, el-Müfredat, "ltf' md.; Lisanü'l-'Arab, 
"ltf'' md ) 

Latıf ismi Kur'an - ı Kerim'in yedi yerin
de geçmektedir. Her ne kadar bazı alim
ler latlfte "lutuf ve ihsanda bulunma" 
manasının ağır bastığım söylüyorsa da 
(İbn Furek, s. 53; Fahreddin er-Razl, s. 253-
254) Kur'an'daki bütün kullanılışiarında 
"hiç kimse tarafından bilinip sezilemeyen 
en ince noktalara vakıf olma" anlamının 
hakim olduğu görülmektedir. Özellikle 
Allah' ın, insanların bütün gizli konuşma
ları ile zihin ve gönüller inde barındırdık

ları düşünce ve d uygulara vakıf olduğunu 
ve yaratıcı vasfı taşıyan bir varlığın bilme
mesinin söz konusu edilemeyeceğini ifa
de eden ayetlerde (el-Mülk 67/13-14). Hz. 
Lokman'ın, oğluna öğüt verirken her dav
ranışının -hardal tanesi kadar bile olsa, bir 
kayanın içinde, göklerde veya yerin derin
liklerinde de bulunsa- Allah tarafından 
bilinip ortaya çıkarılacağı yolunda uyarı
da bulunduğunu beyan eden ayette (Lo k
man 31/16). ayrıca Hz. Peygamber'in eş
lerine hitap eden ayette (ei-Ahzab 33/34) 
geçen !atıf isminin bilmeye yönelik muh
tevası açıkça ortaya çıkmaktadır. Bunun 
yanında Hz. Yusuf'un mazhar kılındığı ila
hi nimetlerden söz eden (Yusuf 1211 o o) . 
Cenab-ı Hakk'ın indirdiği yağmurla yer 
yüzünü yeşertmesi ve kullarına diledi
ği nimetleri vermesinden bahseden (el
Hac 22/63; eş-Şura 42/19) ayetlerde ge
çen !atıf isminde "ikram ve ihsan" mana
sının ağırlık kazandığını söylemek müm
kündür. En'am suresinde hiçbir gözün 
Allah' ı idrak edemeyeceği, fakat O'nun 
yaratılmışların bütün idrak vasıtalarını 
i hata ettiğini ifade eden ayette ise ( 6/ ı 03) 

hem zat-ı ilahiyyenin belli şartlar çerçe
vesinde fonksiyoner olabilen insana ait 
göz idrakinden münezzeh olduğu hem 
de kendisinin her şeyi görüp bildiği mana
sı hakimdir. Latıf. yer aldığı yedi ayetin 
beşinde hablr ismiyle birlikte ve ondan 
önce yer alm ıştır. Böylece iki isim ilahi il
min enginliğini ve derinliğini ifade etme
de birbirini desteklemiş. ayrıca Allah'ın 
lutuf ve ihsanının yerli yerinde oluşunu 
vurgulamıştı r. Latıf, hem Tirmizi ("Daca
vat"' 82) hem de İbn Mace'nin ("Du<a"'' 
ı O) esrna-i hüsna listesinde yer almış, ay
rıca hablr ismiyle birlikte başka hadis ri
vayetlerinde de geçmiştir (Müslim, "Ce
na'iz" , 103; Nesil.l, "Cena'iz", 103). 

Esrna-i hüsna üzerinde duran alimler, 
yukarıda kelimenin Kur'an'daki kullanılı 

şma dayalı olarak verilen m analara temas 
ettikten başka lutf kökünün içerdiği "kü
çük ve çelimsiz olma" an lamının Allah'a 
nisbet edilemeyeceğini vurgulamıştır. Ce
n ab-ı Hakk'ın insanlara olan lutuflarının 
hem maddi hem manevi. hem dünya ha
yatına hem ahirete yönelik olduğu şüp
hesizdir. Ancak ahiretle ilgili lutufların 
müminlere has olacağı unutulmamalıdır. 

İlahl lutufların çeşitleri hakkında Kuşey
ri'nin başlattığı bir anlatım tarzı Gazzall'
de genişleyerek devam etmiş, Fahreddin 
er-Razi de Gazzall'den alıntılar yapmıştır 
(Levami'u'l-beyyinat, s. 253-255). Gazzall. 
fiilde şefkat ve nezaketle idrakte nüfuz 
ve incelik bir araya gelince lutfun mana
sının tamamlanacağın ı söyler ve bunun 
sadece Allah'ta bulunduğunu belirtir (el
Makşadü '1-esna, s. ll O-lll) . Yine Gazzall, 
!atıf isminden ilham alarak kulun edine
bileceği niteliğin şundan ibaret olduğunu 
kaydeder : Allah'ın kullarına müşfik dav
ranmak; Allah'a ve ahiret mutluluğuna 
davet ederken şiddet ve taassuba kapıl

madan, tartışmaya girmeden nezaket ve 
yumuşaklıkla hareket etmek. Bu çağrı ko
nusunda takip edilecek en güzel yöntem 
çağrı sahibinin kabul görmüş güzel dav
ranışlar sergilemesidir. Bu yöntem tum
turaklı sözlerden çok daha etkili ve başa
rılıdır (a.g.e., s. lll). 

Latlf "en gizli ve ince hususları bilen" · 
manasıyla alim ve hablr isimleri, "kulla
rına iyilik ve merhamet eden" manasıyla 
ber, rahman, rauf ve kerim isimleri, "zatı 
duyularla algılanamayan" anlamıyla da 
batın ismiyle muhteva yakınlığı içinde bu
lunur. Latıf ismi bu marraların birincisine 
göre sübutl, ikincisine göre fiili, üçüncü
süne göre de tenzihl isim ve sıfatlar gru
buna girer. 


