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LAZ ÖMER EFENDÝ

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)
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ol du ğu nun id dia edil me si var sa yım dan öte ye git mez. Ay rı ca Laz lar’ın an tro po lo jik özel lik le riy le il gi li ka yıt lar da or ta ya ko nan öl çü ler Mak ron lar’dan fark lı dır. Laz lar’ın fi zik sel özel lik le ri ne da ir bil gi ve ren Al len on la rın kı sa boy lu, in ce ke mik li, ko yu saç lı, ko yu göz lü, es mer ten li, an tro po lo jik özellik le riy le Meg rel ler’e ben ze yen bir top lulu ğu an dır dık la rı nı kay de der. Şem sed din Sâmi ise Laz lar’ın si ma ola rak Kaf kas ırkı na men sup bu lun duk la rı nı, ka fa la rı nın bü yük ve ar mudî, alın la rı nın açık, bu runla rı nın düz, ba zan da ke mer li, saç la rı nın ge nel lik le kes ta ne ren gi ve ya kum ral, göz le ri nin elâ ya da ma vi, boy la rı nın uzun ol du ğu nu zik re der.Laz caMeg rel ce, Gür cü ce ve Svan ca ile bir lik te Gü ney Kaf kas ya kö ken li üç dil den bi ri dir. Bu dil tas ni fin de or ta ya çı kan farklı lık lar ve ben zer lik ler Laz lar’ın kö ke ni ni ay dın lat ma da baş lı ca da ya nak nok ta sı dır. Söz ko nu su dil ler ara sın da ki ben zer lik ler Laz lar’la Meg rel ler’in ay nı kö ken den gel diği ka na ati ni oluş tur muş tur. Laz ca ile Gürcü ce ara sın da ya pı sal fark lı lık la rın bu lundu ğu nun tes bit edil me si so nu cu Laz lar’ın Gür cü kö ken li ol du ğu var sa yı mı gü cü nü yi tir me ye baş la mış tır. Laz lar’ın Türk ol duğu na da ir gö rüş ler ise da ha çok kül tü rel ya kın lık te me li üze ri ne kurul muş tur. Din far kı do la yı sıy la Laz lar’la Meg rel ler arasında ki kül tü rel ay rış ma yı öne çı ka ran ba zı araş tır ma cı lar, müs lü man kim li ği al tında uzun sü re bir ara da ya şa yan Laz lar’la Türk ler’in bir bi ri ne ben ze di ği so nu cu na ulaş mış lar dır. Sos yo lo jik açı dan da bu nu des tek le yen ve ri ler mev cut tur. 1990’lı yıl lar da ana di li Türk çe’den fark lı olan grup lar üze rin de ya pı lan araştır malarda Laz lar’ın ta ma mı na ya kı nı nın ken di ni Türk ola rak ta nım la dı ğı or ta ya çık mış tır. Bu tür so nuç la rın Laz lar’ın kül tü rel kod la rı nın belir len me si yö nün den bü yük öne mi var dır. An cak ta rih sel ve an tro po lo jik ba kım dan pek çok so ru hâlâ ce vap bek le mek te dir. Gü nü mü ze ka dar ge len de lil ler le de yi ne be lir li hu sus lar ka ran lık ta kal mak ta dır. Bun dan do la yı Laz lar’ı şim di lik Gü ney Kafkas halk la rın dan bi ri ola rak ka bul et mek da ha doğ ru bir yak la şım dır. Özel lik le Kafkas lar’ın gü ne yin de ya pı la cak ar ke olo jik ça lış ma lar la ve Laz ca üze rin de ki araş tırma la rın ge liş me siy le Laz lar’ın kö ke ni ve ta ri hi hak kın da da ha ay rın tı lı bil gi le re ulaşı la ca ğı şüp he siz dir.
Ta rih. Laz lar’ın ilk yurt la rı nın ne re si ol du ğu ko nu sun da ta rihî ka yıt lar hay li ye ter siz dir. Kol his’te Ro maPers mü cade le si nin şid det len di ği za man lar da Ro ma ta rih çi le ri Laz lar’dan sık ça bah se der se de 

nı ele ge çir me si nin ar dın dan Ro ma kaynak la rı Gür cü ler’in Eg ri si di ye bil di ği bu böl ge yi La odi cia adıy la kay det me ye baş lamış, za man la bu ad La zi oi ve La zi ka’ya dönüş müş tür. Ri oni hav za sı na La zi ka is mi ni ve ren Ro ma lı lar böl ge de ya şa yan la ra da Laz de miş ler dir. Da ha ön ce muh te me len Meg rel ola rak bi li nen bu halk Ro ma lı lar’ın ver di ği yer adın dan tü re yen bir isim le anılır ol muş tur. Es ki çağ’da Laz adı da ha çok Ri oni böl ge si nin yer li aha li si için kul la nıl sa da Bi zans kay nak la rı ba zan bu ke sim de ki Ro ma lı ol ma yan her ke si Laz di ye an mıştır. An cak za man la is min an la mı da ral mış ve bu gün kas te di len top lu lu ğu an lat mak için kul la nıl mış tır. Tür ki ye’de Laz ön ad lı idarî isim ler çe şit li şe kil ler de Cum hu ri yet dö ne mi ne ka dar ya şa mış tır. XVI. yüz yıl baş la rın da ya pı lan idarî tak si mat ta Trabzon livâsı nın Ar ha vi ka za sın da Laz nahi ye si mev cut tu. XIX. yüz yı lın son la rı na ka dar Ri ze ve do ğu sun da ki yer ler Laz adı taşıyan na hi ye, san cak gi bi bi rim ler içerisinde yer al mış tır. I. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec lisi’nde La zis tan san ca ğı al tı üye ile tem sil edil miş tir. Os man lı Dev le ti böl geye hâkim ol duk tan son ra Laz lar’ın bü yük kıs mı İslâmi yet’i be nim ser ken Meg rel ler hıristiyan ola rak var lık la rı nı sür dür müşlerdir. Bu din de ği şik li ği gü nü mü ze ka dar iki ta raf ara sın da ki en bü yük fark lı lı ğı teş kil et miş tir.İlk çağ kay nak la rın da Laz lar’la il gi li yeter li bil gi nin bu lun ma yı şı on la rın kim li ği hak kın da bu gü ne ka dar sü ren tar tış mala ra yol aç mış tır. Özel lik le so ğuk sa vaş yılla rın da ya zı lan eser ler de ifa de edi len bu fark lı gö rüş ler içe ri sin de Laz lar’ın Gür cü ya da Türk ola bi le ce ği vur gu lan mış, bunun dı şın da on la rın Lez gi ler’den, Pe çenek ler’den, Vi zi got lar’dan ya da ÇinTi bet sı nı rın da ya şa yan Tao ka bi le le rin den bi ri ol duk la rı na da ir gö rüş ler ile ri sü rül müştür. An cak bu id di ala rın cid di bir ta rih sel ve kül tü rel te me li yok tur. Ba zı araş tır macı lar Laz lar’ın kö ke ni ni Ço ruh boy la rın da ki an tik Mak ron ka bi le si ne bağ lar. Mak ronlar hak kın da ay rın tı lı bil gi ve ren Kse nophon, Ço ruh neh rin den ba tı ya yö nel dik le ri sı ra da kar şı laş tık la rı bu hal kın uzun ka falı ol du ğu nu, bu se bep le on la ra “Mak ron” de dik le ri ni ya zar. An cak milâttan ön ce V. yüz yıl baş la rı na ait kay nak lar da ge çen, içe ri sin de Mak ron lar’ın da bu lun du ğu antik top lu luk la rın kim lik le ri ni ay dın lat ma ya ye te cek her han gi bir ta rihî, an tro po lo jik ya da edebî ka nıt yok tur. Do la yı sıy la ay  nı coğ raf ya da ya şa yan Mak ron, Ha lib, San ni, Mos si nik, Ti ba ren gi bi grup la rın gü nü müz de ki bir top lu luk la bağ lan tı lı 

(Se fu not, sy. 5 [Ye ru şa la yim 1991], s. 37
47 [İbrânîce]); “Me di eval Mus lim At ti tu des To wards the Qur’an and the Bib le” (Les 

re to urs aux écri tu res: Fon da men ta lis mes 

présents et passés, ed. Éve li ne Pat la ge an – 
Ala in Le Bo ulu ec [Pa ris 1993], s. 253267); “Con ti nu ity and In no va ti on in Egy pti an Islam” (Egypt from Mo narchy to Re pub lic: A 

Re as sess ment of Re vo lu ti on and Chan ge, 
ed. Shi mon Sha mir, Bo ul der 1994, s. 173
180); “Tah rif and Thir te en To rah Scrolls” 
(Je ru sa lem Stu di es in Ara bic and Is lam, 
sy. 19 [Je ru sa lem 1995], s. 8188); “So me Neg lec ted As pects of Me di eval Mus lim Po le mics aga inst Chris ti anity” (Har vard 
The olo gi cal Re vi ew, LXXXIX/1 [New York 
1996], s. 6184); “Je ru sa lem and Mec ca” 
(Ju da ism: A Qu ar terly Jo ur nal of Je wish 

Li fe and Tho ught, XLVI/2 [New York 1997], 
s. 197205); “The Trans plan ta ti on of Is lamic Stu di es from Eu ro pe to the Yis huv and Is ra el” (The Je wish Dis co very of Is-
lam: Stu di es in Ho nor of Ber nard Le wis, 
ed. Mar tin Kra mer, Tel Aviv 1999, s. 249
260); “Are The re Al le go ri es in Su fi Qu ran In ter pre ta ti on?” (With Re ve ren ce for the 
Word: Me di eval Scrip tu ral Exe ge sis in Ju-
da ism, Chris ti anity, and Is lam, ed. Ja ne D. 
McA ulif fe v.dğr., Ox ford 2003).

BİBLİYOGRAFYA:Ha va La za rusYa feh, So me Re li gi ous As pects 

of Is lam: A Col lec ti on of Ar tic les, Lei den 1981; a.mlf., In tert wi ned Worlds: Me di eval Is lam and 
Bib le Cri ti cism, Prin ce ton 1992; In tert wi ned 

Worlds of Is lam: Es says in Me mory of Ha va La-
za rus-Ya feh (ed. N. Ilan),Jerusalem2002.

ÿSa li me Ley la Gür kan

– —LAZLAR

GüneyKafkasyakökenli
bir topluluk.

˜ ™

Bu gün Tür ki ye’nin Ri ze mer kez ile Arde şen, Ça ye li, İkiz de re, Fın dık lı, Pa zar; Art vin’in Ho pa ve Ar ha vi il çe le riy le Gürcis tan’ın Ba tum şeh rin de yo ğun bi çimde ya şa mak ta dır lar. Gür cis tan’da ki ler Meg rel, Tür ki ye’de ki ler Laz adıy la bi li nir. Ta rih bo yun ca Laz, Tzan, Ça ni, La zoi gi bi isim ler le anı lan Laz lar’a fark lı top lu luk lar de ği şik ad lar ver miş ler dir. En es ki yurtla rı nın Tu ap se ol du ğu dü şü nül mek te dir. Laz lar’dan bah se den Ro ma lı ta rih çi Pli ni us on la rın va ta nı nı Ba tum’un ku ze yi ola rak gös te rir. Za man la bu ra dan gü ne ye doğ ru inip Ka ra de niz sa hi lin de ki di ğer yer le şim mer kez le ri ne ya yıl dık la rı an la şıl mak ta dır.Laz is mi Ro ma lı lar’ın Kol his böl ge si ne hâkim ol ma sın dan son ra or ta ya çık mış tır. Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun Ri oni hav za sı


