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LAZLAR

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
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hep si nin Laz adıy la anıl ma sı nın yan lış oldu ğu vur gu la nıp Laz lar’ın ya şa dı ğı yer lerin sı nı rı çi zil miş tir. Bu eser den an la şıl dı ğı üze re XX. yüz yıl baş la rın da Laz lar yo ğun bi çim de Pa zar ve Ho pa ka za la rın da ya şamak tay dı, 50.000 ci va rın da nü fus la rı var dı ve La zis tan san ca ğın da bu lu nan müs lüman la rın an cak üç te bi ri Laz’dı. Os man lı dö ne mi ne ait tah rir ka yıt la rı da bu du rumu açık şe kil de or ta ya ko yar ve Laz lar’ın ya şa dı ğı coğ raf ya nın hiç bir za man Do ğu Ka ra de niz’in ta ma mı nı kap sa ma dı ğı na de lil teş kil eder.
BİBLİYOGRAFYA:Pliny, Na tu ral His tory (trc. H. Rack ham), Lon-

don 1942, II, 347; Pro ko pi us, His tory of the Wars 

(trc. H. B. De wing), Lon don 1979, II, 385, 391, 

517-523, 549; Ti re bo lu lu H. Al pars lan, Trab zon 

İli Laz mı? Türk mü?, Gi re sun 1339; Mu ham med Va ni li şi – Ali Tan di la va, Laz lar’ın Ta ri hi (trc. Hay ri 
Hay ri oğ lu),İstanbul1992;G. Amic ba, Or ta çağ’da 
Ab haz lar ve Laz lar (trc. Hay ri Er soy),İstanbul
1993; D. Bra und, Ge or gia in An ti qu ity, Ox ford 

1994, tür.yer.; Ali İh san Ak sa maz, Kaf kas ya’dan 

Ka ra de niz’e Laz la rın Ta rih sel Yol cu lu ğu,İstan-
bul1997;Y. Si ha ru lid ze v.dğr., Trab zon’dan Ab-

haz ya’ya Do ğu Ka ra de niz Halk la rı nın Ta rih ve 
Kül tür le ri (trc. Hay ri Hay ri oğ lu),İstanbul1998,
tür.yer.; İ. B. Hann, Do ğu Ka ra de niz’de Ef sa ne, 
Ta rih ve Kül tür (nşr. Ali İh san Ak sa maz),İstanbul
1999, s. 17-46; M. Re cai Öz gün, Laz lar,İstanbul
2000; Ah met Mi can Ze hi roğ lu, An tik Çağ lar da 
Do ğu Ka ra de niz,İstanbul2000,s.62-63,72-74;G. Gre at rex – S. N. C. Li eu, The Ro man Eas tern 

Fron ti er and the Per si an Wars, Lon don 2002, 

II, 56, 81, 117-118; W. E. D. Al len, “The March 

Lands of Ge or gia”, GJ, LXXIV (1929), s. 139; M. Tay yib Gök bil gin, “XVI. Yüz yıl Baş la rın da Trab zon 
Livâsı ve Do ğu Ka ra de niz Böl ge si”, TTK Bel le-

ten, XXVI/102 (1962), s. 325; A. Bryer, “So me 

No tes on the Laz and Tzan (I)”, Be di Kart li sa, 

sy. 21-22, Pa ris 1966, s. 174-195; a.mlf., “So me 

No tes on the Laz and Tzan (II)”, a.e., sy. 23-24 

(1967), s. 161-168; a.mlf., “The Last Laz Ri sings 

and the Down fall of the Pon tic De re beys, 1812-
1840”, a.e., sy. 26 (1969), s. 191-210; M. Fah rettin Kır zı oğ lu, “Laz lar / Ça nar lar”, TTK Bil di ri ler, 

VII (1972), I, 420-445; Meh met Bil gin, “Laz la rın 
Ta ri hi Bu mu?”, TT, XIX/110 (1993), s. 122-128; 

Kå mûsü’l-a‘lâm, V, 3967.

ÿİb ra him Tel li oğ lu

– —LEÂLÎ AHMED ÇELEBÝ
(ö. 971/1563)

Osmanlýulemâsýndan,
Arapdiliveedebiyatý,
fýkýh ve kelâm âlimi.

˜ ™

Ba ba sı nın adı Mus ta fa’dır. Kay nak lar da mah la sı “Leâlî” ya nın da “Lâlî” ve “Bilâlî” şek lin de de ge çer. Ken di eser le rin de ki ifa de le ri asıl mah la sı nın “Leâlî”, Sa ruhânî nis be si de Ma ni sa’nın ka za sı Sa ru han lı oldu ğu nu ve ya Sa ru ha no ğul la rı’na men sup bu lun du ğu nu gös ter mek te dir. Ke mal pa

ka dar de vam eden mü ca de le Sâsânîler’in böl ge yi ter ket me siy le ne ti ce len di. On la rın böl ge den çe kil me si nin ar dın dan Bi zans’ın müt te fik le rin den olan Ab haz lar ta ra fından ku ru lan Ab haz Kral lı ğı VI II. yüz yı lın ilk ya rı sın da La zi ka Kral lı ğı’nı il hak et ti. XI. yüz yıl da Sel çuk lu lar’ın Ana do lu’yu ele ge çir me sin den son ra Bi zans İm pa ra torlu ğu’nun Ka ra de niz böl ge siy le ba ğı azaldı. Bi zans ta rih çi le ri de ar tık Laz lar’dan bah set mez ol du. Laz lar’ın ya şa dı ğı böl ge bu de fa Sel çuk lu lar’la Gür cü ler’in mü cade le si ne sah ne teş kil et ti. An cak Sel çuklu ve Gür cü kay nak la rın da yer al ma dı ğı için XV. yüz yı lın or ta la rı na ka dar Laz lar’ın tari hi hak kın da bil gi edin mek müm kün değildir. 1461’de Trab zon’un fet hi nin ardından Ri ze ve çev re si de Os man lı hâki mi yeti ne gir di. Bu dö nem den iti ba ren Laz lar İslâmi yet’i be nim se me ye baş la dı. Os man lı hâki mi ye ti bo yun ca Laz lar’dan ta yin edilen âyan lar bu lun duk la rı böl ge yi yö net ti. 
1851’de ku ru lan La zis tan san ca ğı Ba tum mer kez ol mak üze re Aca ra böl ge si ni ve Yu ka rı Gu ria’yı da içi ne alı yor du. 1878’de Ba tum’un Rus lar’ın eli ne geç me sin den son ra san ca ğın mer ke zi Ri ze ol du. Osman lıRus sa vaş la rı Laz lar’ın kay nak lar da bi raz da ha sık ça anıl ma sı na ve si le teş kil et ti. Laz lar’dan mey da na ge len bir lik le rin Ahıs ka ve Ahıl ke lek sa vun ma sın da el de et ti ği ba şa rı lar hem Rus hem Os man lı tarih çi le ri nin dik ka ti ni çek ti. Os man lı Devle ti’nin bu sa vaş lar da ye nil me si Laz lar’ın du ru mu nu et ki le di. Sa vaş lar sı ra sın da Art vin, Kars, Ar da han 1917’ye ka dar kırk yıl Rus lar’ın elin de kal dı. Ge rek bu böl geler de ge rek se sa va şın ce re yan et ti ği di ğer yer ler de ya şa yan Laz lar yurt la rı nı ter ke dip baş ka yer le re göç et me ye baş la dı. 1877
1878 Os man lıRus Sa va şı’ndan son ra Bo lu, Bur sa, Ya lo va, Ka ra mür sel, İz mit, Sa pan ca gi bi şe hir le re yer le şen Laz lar bu grup tan dır.Tür ki ye’de Os man lı dö ne min den gü nümü ze Laz is mi halk ara sın da Sam sun’un do ğu sun da ki Ka ra de niz hal kı nı ta nım lamak için kul la nıl mış, Laz adı nın za man içe ri sin de da ra lan ya da ge niş le yen bu an la mı kav ram kar ma şa sı na yol aç mıştır. Laz lar ken di le ri dı şın da ki grup la rın bu isim le anıl ma sı na kar şı çı kar ken Do ğu Kara de niz aha li si nin Laz adıy la anıl ma sı nın ta rih sel ve kül tü rel ger çek le re uy ma dı ğı nı söy le miş ler dir. 1923’te Ti re bo lu lu Hü se yin Av ni Al pars lan, bu kav ram kar ma şa sı nı bi raz ol sun or ta dan kal dır mak için Trab
zon İli Laz mı? Türk mü? baş lık lı bir ki tap ya za rak me se le ye te mas et miş tir. Eser de Trab zon vilâye tin de ya şa yan la rın 

böl ge ken di hâki mi yet le ri al tı na gir dik ten son ra on lar hak kın da bil gi ver mez. Ro ma ve Bi zans kay nak la rı dı şın da ise Laz lar’dan söz eden kay nak ne re dey se yok de ne cek ka dar az dır. Bu se bep le Laz lar’ın ta ri hini kro no lo jik bir bü tün lük içe ri sin de ta kip etmek zordur. I. yüz yıl da Plinius’un onları Ba tum’un ku ze yin de gör dü ğü ne dair kaydın dan son ra IIIIV. yüz yıl lar da es ki Kol his top rak la rın da Bi zans kaynak la rında La zika, Gür cü kay nak la rın da Eg ri si di ye ad landı rı lan bir kral lık or ta ya çık tı. V. yüz yıl dan iti ba ren Bi zans İm pa ra tor lu ğu ile Sâsânîler ara sın da baş la yan nü fuz çe kiş me sin de Kaf kas ya’nın gü ne yi önem ka zan dı ve V. yüz yı lın so nu na doğ ru Bizans lı lar bu günkü Gür cis tan’ın ba tı kı yı sı nı ele ge çir di. Ta rih çi Pro ko pi us’un La zi ka sa vaş la rı di  ye an dı ğı ve İm pa ra tor I. Ius ti ni anos’un sa vaş la rı nı an lat tı ğı ese rin de önem li yer ver di ği bu mü ca de le sı ra sın da La zi ka, Do  ğu ve Ba tı dün ya sı nı tem sil eden iki bü yük gü cün kar şı kar şı ya gel di ği bir mü ca de le ala nı ol du. Do ğu Ro ma İm pa ra tor lu ğu ile Sâsânîler’in mü ca de le si es na sın da Laz lar Bi zans’tan ya na ta vır al dı. Sâsânîler’e kar şı ya pı lan it ti fak sı ra sın da Bi zans kay nak ları Gu baz ad lı bir La zi ka hü küm da rın dan bah se der. Bu ki şi o za ma na ka dar is mi bi li nen ilk Laz ön de ri dir. Gu baz’ın Bi zans or du la rıy la bir lik te Pet ra Ka le si’ni ele geçir me si ve böl ge de ki Sâsânî hâki mi ye ti ne ağır dar be in dir me si kay nak lar da zik re dilir. Bi zans’la iş bir li ği yap ma la rı Laz lar’ın dinî ha ya tı açı sın dan çok önem li bir deği şi me yol aç tı. İm pa ra tor Ius ti ni anos’un Hı ris ti yan lı ğı yay ma gay ret le ri kı sa sü rede böl ge de et ki si ni gös ter di ve Laz lar’ın Bi zans lı lar’la it ti fa kı be ra be rin de din değiş tir me yi de ge tir di. Bu dö nem de La zika’nın ba şın da Tsa te adın da bir kral var dı. 
522’de La zi ka pren si nin İs tan bul’a gi de rek Hı ris ti yan lı ğı be nim se me sin den son ra bölge de Hı ris ti yan lık hız la ya yıl dı, Laz lar VI. yüz yı lın ilk çey re ğin den iti ba ren yo ğun bi çim de bu di ne gir di. La zi ka sa vaş la rı nın Laz lar’a et ki si sa de ce dinî alan da ol ma dı. VVI. yüz yıl lar da ki Bi zansSâsânî sa vaş la rı sı ra sın da Laz lar, Ço ruh va di sin de yo ğunla şa rak mü ca de le eder ken Meg rel ler de Ri oni va di si ne çe ki lip var lık la rı nı sür dürme ye ça lış tı. Laz lar’ın bo şalt tı ğı ye re Gürcü ler yer le şin ce Aca ra, Meg rel ler’le Laz lar ara sın da ara böl ge ha li ne gel di. Böy le ce iki top lu luk ta ilk ay rı lık or ta ya çık mış ol du. Bu ta rih ler den iti ba ren Meg rel ve Laz lar’ın ya nı sı ra Aba za lar da Bi zans İm pa ra torlu ğu ile iş bir li ği yap ma ya baş la dı, Gür cistan’da ki Sâsânî hâki mi ye ti nin son bul ma sı için on lar la or tak ha re ket et ti. 562 yı lı na 


