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LAZ ÖMER EFENDÝ

– —LAZ ÖMER EFENDÝ
(ö. 1240/1825)

Osmanlýhattatý.
˜ ™

Ömer Vas fi Efen di Trab zon’da doğ du. Bu se bep le Laz Ömer la ka bıy la ta nın mıştır. Ba ba sı Ha cı Mus ta fa Efen di’dir. Ön ce Hâfız Yûsuf ve ar dın dan Ya makzâde Sâlih efen di ler den sü lüsne sih ve rikå‘ ya zı la rı nı öğ re nip icâzet al dı. Bu sı ra da ken di si ne “Vasfî” mah la sı ve ril di. Hâfız Yûsuf’tan aldı ğı icâzetnâme 1185 (1771) ta rih li olduğu na gö re (TSMK, Gü zel Ya zı lar, nr. 321/ 
21) sa nat ha ya tı nın el li dört yıl ka dar devam et ti ği söy le ne bi lir. 6 Ra ma zan 1208 

(7 Ni san 1794) ta ri hin de Ga la ta sa ray Mekte bi’ne “hattâtı ev vel” un va nıy la ve 7 sa‘ ak çe yev mi ye ile ta yin edil di, bu va zi fe si ni ölü mü ne ka dar sür dür dü. Son ra ki bir tarih te En derûnı Hümâyun’un hat mu allim li ği ni de üst len di. Sa ray teş ri fa tı na gö  re da ha ön ce ki uy gu la ma lar da ho ca va sıf lı hat tat lar, Ga la ta sa ray Mek te bi’nde ki hat öğ re ti min den En derûnı Hümâyun’a geçme yi ter cih eder ler di. Laz Ömer Efen di’ye her iki sa ray da da ho ca lı ğı nı de vam et tirme si için is tis naî bir hak ta nın dı ğı an la şılmak ta dır. Ken di si En derûnı Hümâyun’da ve fa tı na ka dar meşk ho ca lı ğın da bu lun du, dı şa rı da da bir çok ta le be ye tiş tir di. Ömer Efen di’nin öğ re ti ci li ği öne çı kar. Bu se beple meşk kı ta la rı na sık ça rast la nır. Hüsni hat meş ket ti ği bir çok ki şi ara sın da tes bit edi le bi len ler şun lar dır: Ali Vas fi, Mus ta fa Şâ kir, Hakkâkzâde Mus ta fa Hil mi, Çö mez Mus ta fa Vâsıf, Meh med Sâdık, Yahyâ Veh bi, Ab dül fet tah Efen di, Aya sof ya lı Ha cı Meh med, Yûsuf Sev fi, Ab dur rah man Tevfik, Ali Şük rü, Ömer Hil mi.Laz Ömer Efen di, Ka sım pa şa Bah ri ye Kış la sı da hi lin de ki ca mi nin ku şak ya zı sı nı, kış la ka pı la rı nın ve ci var da ki Ha san Pa şa Çeş me si’nin kitâbe le ri ni celî sü lüs le yazdı. Ken di si nin Mus ta fa Râkım ön ce si celî an la yı şı na bağ lı ol du ğu, hat ta Mus ta fa Râ kım’ı da ken di şi ve siy le, “O tas hih li yazar” di ye rek ten kit et ti ği bi lin mek te dir. Ömer Efen di 19 Şâban 1240 (8 Ni san 1825) ta ri hin de ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Mezar lı ğı’nda ki İna di ye bö lü mü ne def ne dil di. Hay li yaş lı ola rak öl dü ğü, ka bir kitâbe sinde ki “şey hü’lhattâtîn” ifa de sin den an laşı lan Ömer Vas fi Efen di mus haf, cüz, kı ta, mu rak ka‘ şek lin de bir çok eser bı rak mıştır. Mak be re si ve öğ ren ci le rin den Ömer Hil mi Efen di ta ra fın dan ya zı lan kitâbe si 
1960’la ra ka dar ye rin de du ru yor du. Laz Ömer Efen di, oğ lu Os man Şâkir’i de hattat ola rak ye tiş ti rip icâzet ver miş, ken di

(nr. B1345, vr. 1a 6b) bu lu nan ese ri Me cel
le tü’l-Ba¼¦i’l-£ilmî ve’t-türâ¦i’l-İs lâ mî ad lı der gi de ya yım la mış tır (Mekk e 1398, 

sy. 1, s. 245267). Kay naklar da Lâmi şî’ye nis bet edi len di ğer eserler de şun lar dır: 
Fe vâßidü’l£ašåßid, elÎcâz fi’li£tirâ² 
£ale’l-edil le ti’ş-şer£iy ye, Meş ri šu’l-en-
vâr fî Müş ki li’l-â¦âr, el-Mu šad dime fî 
ref£i’lye deyn fi’½½alât, Bu³ye. İsmai l Şık, An ka ra Üniversi te si Sos yal Bi limler Ens ti tü sü’nde Mahmud b. Zeyd elLa
mi şî: Kelâm An la yı şı (2009) baş lı ğıy la bir dok to ra te zi ha zır la mış ve Ha nefî
Mâtu ridî Ge le ne ğin Usû lü’d-Din An-
la yı şı: Lâmişî Pers pek ti fin de Kelam-
Usûlü’l-Fıkh Di ya lo ğu adıy la ya yım lamış tır (Anka ra 2009).

BİBLİYOGRAFYA:Lâmişî, et-Temhîd li-šavâ£idi’t-tev¼îd (nşr. Ab
dül mecîd Türkî), Bey rut 1995, tür.yer.; a.mlf., Ki-

tâb fî u½ûli’l-fıšh (nşr. Ab dül mecîd Türkî), Bey rut 

1995, tür.yer.; Yâk†t, Mu£ce mü’l-büldân, Bey rut, 

ts. (Dârü’lkitâbi’lArabî), V, 8; Temîmî, e¹-ªa ba-

šå tü’s-se niy ye, III, 149; Ah met Özel, Ha ne fi Fı-
kıh Alim le ri, An ka ra 2013, s. 63-64; İs ma il Şık, 
Ha nefî-Mâ tu ridî Ge le ne ğin Usûlü’d-Din An la-
yı şı: Lâmişî Pers pek ti fin de Ke lam-Usûlü’l-Fıkh 
Di ya lo ğu, An ka ra 2009, s. 36-54.

ÿYu suf Şev ki Ya vuz

üs ta dı ola rak ta nıt mış, fı kıh ta Şâfiîler’i, aka id de Eş‘arî ve Mu‘te zi le kelâmcı la rını eleş tir miş tir. Al lah’ın var lı ğı nı hudûs, bir li ği ni temânu‘ de li liy le ka nıt la ma ya çalış mış, ha berî sı fat la rın te’vi li ni za ru ri görmüş, rü’ye tul la hın nak len ve ak len ispat edi le bi le ce ği ni sa vu nup bu nun ilâhî bir lu tuf ola rak (Fâtır 35/30) âhi ret te ger çekle şe ce ği ni ka bul et miş, nü büv ve te hissî mu ci ze ler le is tidlâl edip iyi ve kö tü dav ranış la rın bi li ne bil me si açı sın dan pey gamber li ğin ge rek li li ği ni be lirt miş, velîle rin kera met le ri ni tâbi ol duk la rı pey gam ber le rin de vam eden hissî mûci ze le ri şek lin de değer len dir miş, in san la rın is te dik le ri her fi ili ya pa ma yış la rı nı on la rın fi il le ri nin ya ra tı cısı ol ma dık la rı na da ir aklî bir de lil say mış, şer rin ya ra tıl ma sı nı Al lah’ın her şey den müs tağ ni bu lun ma sı hik me tiy le açık la mış, ka de ri “her şe yi lâyı kıy la dü zen le mek” di ye ta nım la mış, ilâhî fi il le ri in san la rın fi il le ri ne kı yas et me yi isa bet siz bul muş, ka bir de Al lah’ın ce set te azap ve ni met al gı sı nı sağla ya cak bir tür ha yat ya rat ma sı nı ak len müm kün gör müş, gü nah iş le me nin imandan çık ma se be bi ola ma ya ca ğı nı söy le miş, ima nı “Hz. Pey gam ber’i Al lah’tan ge tir diği va hiy ler de tas dik et mek” şek lin de ta rif et miş, emir ve ne hiyler de nes hi amel lerin ima nın ma hi ye ti ne da hil ol ma dı ğı nın önem li bir de li li say mış, dinî bil gi nin iman ve amel açı sından öne mi ne dik kat çekmiş tir. Lâmişî, fıkıh usu lü ala nın da Ebü’lMuîn enNesefî, Alâed din esSe mer kandî ve Üs mendî gibi âlim ler le bir lik te Mâtürîdî kelâmıy la uyum lu bir usul an la yı şı in şa eden ekol içe ri sin de yer alır.
Eser le ri. 1. etTemhîd lišavâ£idi’t

tev ¼îd. Yaz ma nüs ha la rın da Risâle fî 
u½û li’d-dîn, £Ašåßidü’l-Lâmişî gi bi isimler le de kay de di len eser de kelâm ko nu ları Mâ tü rî diy ye mez he bi çer çe ve sin de ele alı nır (bk. bibl.). Ha cı Se lim Ağa Kü tüp hane si’nde (nr. 587, vr. 114144) etTemhîd 
ma£a şer¼ihî fî me vâ¾ı£i’t-tecrîd adıy la bir şerh mev cut tur (Şık, s. 48). 2. Kitâb 
fî u½ûli’l-fıšh. Fa sıl lar şek lin de dü zen lenen eser de fı kıh te rim le ri nin ta ri fi, ha kikatme caz, şer‘î hü küm ler, hü sünku buh, emirne hiy, âmhâs, il let, ha ber, icmâ, nesih, kı yas ve is tishâb ko nu la rı Ha nefî usûli fık hı çer çe ve sin de in ce le nir. Hâlid b. Ali Hâmid elGannâm etTemîmî, eseri Medi ne İslâm Üni ver si te si’nde yük sek lisans te zi ola rak neş re ha zır la mış (1414), Abdül mecîd Türkî de ay rı ca neş ret miş tir (bk. 

bibl.). 3. Keş fü’l-elfâ¾. Dinî ve özel lik le fıkhî ba zı kav ram la rın açık lan dı ğı bir risâledir. Mu ham med Ha san Mus ta fa Çe le bi, bir nüs ha sı İs ken de ri ye Kü tüphanesi’n de 

Lâmişî’nin et-Temhîd li-šavâ£idi’t-tev¼îd  adlı eserinin ilk 

sayfası  (Süleymaniye Ktp., Erzincan, nr. 159/5)
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al mak ta dır. 2. So me Re li gi ous As pects 
of Is lam: A Col lec ti on of Ar tic les (Lei

den 1981). Mü el li fin 19701977 yıl la rın da çe şit li der gi ler de İbrânîce ve İn gi liz ce olarak ya yım lan mış ma ka le le rin den olu şan bu ese rin de Ömer elHattâb’ın İslâm’ın Pav lus’u olup ol ma dı ğı, hac cın dinî di yalek ti ği, müs lü man la rın dinî bay ram la rı, İslâm’da dinî kur tu luş kav ra mı, Ku düs’ün İslâm’da ki kut si ye ti, Ya hu di lik ve İslâm ara sın da ki et ki le şi min ba zı yön le ri, Ezher ulemâsı nın çağ daş dinî dü şün ce le ri, Kâbe ve hac ca yö ne lik mo dern müs lü man anla yı şı gi bi ko nu lar bu lun mak ta dır. 3. In
tert wi ned Worlds: Me di eval Is lam and 
Bib le Cri ti cism (Prin ce ton 1992; İbrânîce 
bas kı: ‘Ola mot şe zu rim: bi ko ret ha-Mik-
ra ha-Mus le mit bi-Ye me ha-be na yim, Ye

ru şa la yim 1998). La za rus’un en önem li çalış ma sı olup 1993 İs ra il Or yantal Çalış ma la rı ödü lü ne lâyık gö rül müş tür. Eser de müs lü man âlim le rin Kitâbı Mukad des eleş ti ri si, Ez raÜze yir iliş ki si, Hz. Mu ham med’in müj de len me si ve Kitâbı Mu kad des’in Arap ça çe vi ri le ri vb. ko nu lar ele alın mak ta dır. 4. Sof rim Mus le mim 
‘al Ye hu dim veYa ha dut: haYe hu dim 
be-ke rev şek he ne hem ha-Mus le mim 
(Ye ru şa la yim 1996). Müs lü man âlim le rin Ya hu di lik ve ya hu di ler le il gi li gö rüş le ri ne da ir İbrânîce bir ça lış ma dır. 5. The Maj
lis: In ter re li gi ous En co un ters in Me di
eval Is lam (ed. H. La za rusYa feh v.dğr., 
Wi es ba den 1999). Eser de Or ta çağ müs lüman mec lis le rin de ki din ler ara sı tar tış ma ve mü na za ra lar fark lı yön le riy le an la tılmak ta dır. 6. Pe ra kim betol dot ha’Ar
vim ve haIs lam (Tel Aviv 1967). Arap ve İslâm ta ri hi üze ri ne ya pıl mış bir ça lış ma olup İbrânîce ya zıl mış tır.La za rus’un baş lı ca ma ka le le ri de şunlar dır: “An In qu iry in to Arab Edu ca ti on” 
(Asi an and Af ri can Stu di es, sy. 8 [Jerusa

lem 1972], s. 119); “So me No tes on the Re la ti ons hip Bet we en Jews and Christi ans un der Mus lim Ru le” (Im ma nu el, 

sy. 5 [Wind ho ek 1975], s. 8593); “So me Ha lak hic Dif fe ren ces Bet we en Ju da ism and Is lam” (Tar biz [Ye ru şa la yim, Ja nuary 
1982], s. 207225); “Con tem po rary Fundamentalism: Ju daism, Chris ti anity, Is lam” 
(The Je ru sa lem Qu ar terly, sy. 47 [Je ru sa

lem 1988], s. 2739); “So me Dif fe ren ces Bet we en Ju da ism and Is lam as Two Religi ons of Law” (Re li gi on, XIV/2 [Lon don 

1984], s. 175191); “The Con tri bu ti on of a Je wish Con vert from Mo roc co to Muslim Po le mics Aga inst Jews and Ju da ism” 
(Pe’amim, sy. 42 [Ye ru şa la yim 1990], s. 
8390); “Je wish Know led ge of the Qur’an” 

nı üni ver si te nin İslâm ve Ortado ğu Araştır ma la rı Bö lü mü’nde Da vid Hart wig Baneth’in da nış man lı ğın da Gaz zâ lî üze ri ne ha zır la dı ğı te ziy le (Of yam ha-sif ru ti şel 
kit ve Al ga za li: Meh ka rim bi-le şo no şel Al-
ga za li) dok tor un va nı al dı. 1966 yı lın dan iti ba ren ay nı bö lüm de ön ce okut man, ardın dan do çent (1973) ve pro fe sör (1980) ola rak gö rev yap tı. Har vard (19651966, 

1994), Ox ford (1980, 1985) ve Prin ce ton 
(1991) gi bi iti bar lı üni ver si teler de mi safir araş tır ma cı ola rak bu lun du. Ame ri kan re for mist ya hu di teş kilâtı nın din ada mı ye tiş tir me mer ke zi olan Hebre w Uni on Col le ge 1993’te ken di si ne fahrî dok tor un va nı ver di.La za rusYa feh’nin baş lı ca araş tır ma konu la rı İslâm di ni ve kül tü rü, müs lü man, ya hu di, hı ris ti yan po le mik le ri ve Or ta çağ müs lü man âlim le ri nin Kitâbı Mu kaddes’le il gi li eleş ti ri le ri dir. Ya zı la rın da Ya hu di lik ve Hı ris ti yan lı ğın er ken dö nem de İslâm üzerin de ve ay nı şe kil de İslâm’ın da özel lik le Ya hu di lik üze rin de ki et ki si ni in ce le di, bu et ki le şi mi fark lı yön ler den or ta ya koy maya ça lış tı. İslâm’ın ya ban cı dinî un sur la rı İslâmlaş tır ma gü cü nü ve bu di nin son dere ce güç lü ve tâviz ver mez bir mo no te iz mi tem sil et ti ği ni vur gulamak la bir lik te, Ernest Gell ner’ın yük sek İslâmhalk İslâm’ı bi çi min de ki ayı rı mı na ben zer şe kil de (din

ler de ki ha vasavam ayı rı mına ilk defa Bî
rûnî işa ret et miş tir) po püler İslâm’ın her za man bu ide ale ula şamadığını, önce ki / ye rel inanç ve ri tü el le ri bün ye sin de barındır dı ğı nı ile ri sür dü (So me Re li gi ous As-

pects of Is lam, s. xixii). Kitâbı Mukaddes’in müs lü man lar ta ra fın dan ten ki di ge le ne ğiy le il gi li ça lışmaların da ise Ortaçağ müs lü man âlim le ri nin rabbânî ve hıris ti yanî kay nak la rın ya nı sı ra İslâm önces i pa gan, gnos tik vb. he re tik gö rüş le ri de kul lan dı ğı nı, böy le ce an tik ge le nek le modern Av ru pa eleş ti ri ge le ne ği ara sın da ara cı lık ro lü üst len di ği ni be lirt ti. Ay rı ca önem li bir tes bit ola rak müs lü man eleşti ri ge le ne ği için de ba zı ka yıp ya hu di malze me nin de bu lu na bi le ce ği ne işa ret et ti 
(In tert wi ned Worlds of Is lam, s. xi). 6 Eylül 1998’de Ku düs’te ölen La za rusYa feh, İslâm di ni nin fark lı yön le ri ve bil has sa Yahu di lik’le mü na se be ti ne da ir İn gi liz ce ve İbrânîce ka le me al dı ğı ki tap la rın ya nı sı ra çok sa yı da ma ka le yaz mış tır.

Eser le ri. 1. Stu di es in alGhazzål¢ (Je

ru sa lem 1975; İbrânîce bas kı: Of yam ha-sif-

ru ti şel kit ve Al ga za li: Meh karim bi-le şo no 
şel Al ga za li, Ye ru şa la yim 1965). La za rus, dok to ra te zi ne da ya nan bu çalış ma sın da Gazzâlî’ye ait eser le rin edebî yö nü nü ele 

si nin ölü müy le Ga la ta sa ray Mek te bi’nde bo şa lan hat ho ca lı ğı na Os man Şâkir Efendi ta yin edil miş tir.
BİBLİYOGRAFYA:Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul1305,s.165;

Si cill-i Osmânî, III, 598; Fet hi İs fen di ya roğ lu, Ga-
la ta sa ray Ta ri hi, İstanbul1952,I,480-481;İbnü le min, Son Hat tat lar, s. 259-261; Şev ket Ra do, 
Türk Hat tat la rı, İstanbul,ts.(Ya yın Mat ba acı lık), 
s. 195; Ta lip Mert, II. Mah mud’un Sa nat Çev re si 
(yük sek li sans te zi, 2002),MÜTürkiyatAraştırma-
larıEnstitüsü,s.132-133;M. Uğur Der man, Sa-
ban cı Üni ver si te si Sa kıp Sa ban cı Mü ze si Hat 
Ko lek si yo nun dan Seç me ler, İstanbul2002,s.
134-135.

ÿM. Uğur Der man

– —LAZARUS-YAFEH, Hava
(1930-1998)

Ýsrailli þarkiyatçý.
˜ ™

6 Ma yıs 1930’da Al man ya’da Wi es baden’da doğ du. Ba ba sı, Wi es ba den ya hu di ce ma ati nin son li be ral dinî li de ri Rab bi Pa  ul (Pin has) La za rus’tur. 1939’da ai le Fi listin’e göç edin ce or ta ve üni ver si te tah si li ni Hay fa’da yap tı. Al man ya hu di le ri ta ra fından ku ru lan özel bir okul da (HaBet Ha
Se fer HaRe ali) tah sil gör dük ten son ra 
1950’de Hay fa Eği tim Ko le ji’nden me zun ol du. 1954’te İs ra il li eği tim ci yazar Im manu el Ya feh ile ev len di. Kudüs İb râ nî Üniver si te si’nde li sans (1953) ve yük sek li sans öğ re ni mi ni ta mam la dı (1958). 1965’te ay  

Laz Ömer Efendi’nin nesih hattıyla Nebe’ sûresinin ilk âyet

le ri  (Kerem Kıyak koleksiyonu)


