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Hanîfen, Müslimen Lâz 
 
 

Hüner Şencan 
 

Yazının konusu, dört yıl kaldığım Üsküb’de “Lâz” olarak isimlendirilen insanların kim olduklarını 
tanıma çabamla ilgili… İlk tanışmamız bilboard panolarını yöneten şirketin ismiyle oldu: Lâzov… 
Başlangıçta, ‘şirket ismidir’ deyip geçtim. Üzerinde durmadım. Sonra Lâzar isimleriyle 
karşılaştım, içinde Lâz kelimesinin geçtiği yerleşim yerlerini gördüm. Lâz kelimesinin Makedon, 
Sırp ve Grek aksanlarıyla söyleniş ve yazılış biçimlerine rastladım. Alttan alta meraklanmaya 
başlamıştım. Uzun süredir, târihî konulara uzaktım. Tahmin yürütüyordum… “Bizim Lâz’lar, 
târihin bir döneminde bölgeye göç etmiş olmalılar” diyordum. Ne de olsa, Lâz’lar bizimdi…  
 
Bir ara İnternet’e girerek küçük bir araştırma yaptım. Acaba ne zaman göç etmişlerdi?... Hangi 
sebeple ve nasıl gelmişlerdi. Doğrusu, karşıma çıkan bilgi ve veri yığını karşısında bunaldım, 
hiçbir şey anlamadım. Konu boyumu aşacak nitelikteydi, bıraktım. 
 
Üsküb’deki Taşköprü ile ilgileniyor, Fâtih Sultan Mehmet’in yaptırdığı bu köprü hakkında bir 
kitap yazmayı düşünüyordum. Bütün dikkatim yazacağım kitap üzerindeydi. Köprüyü; târihî 
bağlamı, sosyal, beşerî ve fizikî çevresi içinde ele almayı arzuluyordum. Yerel Müslümân halk 
ilgimi çekiyordu. Rom’lar, Arnavut’lar, Torbeş’ler, Boşnak’lar ve Türk’ler Müslümân azınlıklardı. 
Torbeş’leri ilk kez orada tanıdım. Makedon hükümeti onları “Slavca konuşan Müslümânlar” 
olarak tanıtıyordu. Kuşkusuz, Slavca konuşmaları Slav oldukları anlamına gelmiyordu. Bazıları 
onları Peçenek-Kuman Türk’lerinin veya Uz Türk’lerinin torunları olarak görüyorlardı. Kimileri 
Vlah asıllı, kimileri de Makedonya’nın asıl yerlisi oldukları iddiasındaydı. Orada burada Trak 
milletine ait olduklarını da duyuyordum. Fakat saydığım azınlıklar arasında Lâz’lar yoktu. Bu 
kadar çok Lâzov, Lâz , Lâzar ismine karşın böyle bir ‘millet’ olmaması tuhaftı. 
 
Üsküb’de Hüdâverdigâr sevgisi kazandım. Çünkü gündemime girdi. Birçok kez Meşhed-i 
Hüdâverdigâr’ı ziyaret edip duâlar ettim, gözlerim yaşardı. Fırsat buldukça Kosova Meydan 
Muhârebesi hakkında yazılanları okudum. Sultan Murâd-ı Evvel, Kosova Ovası’nda Sırp kralı 
Lâzar’la savaşmıştı. Adı, Allah’ın ihsânı, îtâsı anlamına gelen Hüdâverdigâr bu harpte şehâdet 
şerbetini içerken, adı ‘Allah’ın nusreti’ manasına gelen Lâzar da tutsak düşmüş ve daha sonra 
öldürülmüştü. Sultan Murat dönemi olaylarında Lâs İli’ne yapılan akınlardan, Lâz Ucu’ndan söz 
ediliyordu. Neşrî, kendi adıyla anılan târihinde Hüdâverdigâr’ı şehit eden kişinin Lâzar’ın 
damadı Kopil Miloş adlı bir Lâz olduğunu söyler. Hüdâverdigâr’ın şehit olmasından sonra yerine 
oğlu Bâ-Yezîd (Allah ile hem-hâl olan anlamında) geçmiş ve savaş ganîmeti olarak Lâz kızı 
Olivera ile evlenmişti. Hristiyan Lâz’lar böylece akrabamız olmuşlardı.  Bu gelenek, Murâd-ı 
Sânî’nin Vılk oğlu Brankoviç’in kızı “Maria” ile yaptığı nikahla devam edecek, Lâz’larla olan 
akrabalık bağlarımız pekişecekti. “Pes gelûp cümlesi Lâz’a kıldılar nazar. Lâz dahi kızı görmüşdü 
meğer. Âfetin kılmışdı gönlünde eser…”  Yıllar sonra Fatih Sultan Mehmet, Lâz Maria adlı üvey 
annesine “Despîna Ana…” (Kraliçe Ana) diye hitap edecekti. Enverî’nin dilinde bu evlilik şöyle 
dile getiriliyordu: 
 
Lâz’a gitti, Lâz ilini aldı ol 
Selânik’i feth ederek hem buldu yol 
Aldı despot Yorgi’nin kızını, Şâh 
Ol  la’îne muhkem, andan oldu câh 
 



2 
 
Osmanlı, Sırpları Lâz olarak tanımlıyordu. Sırbistan, Lâz ülkesiydi. Bu ülkenin sınırları Ege’de 
Halikidiki Yarımadası’ndan başlıyor Tuna Nehri boyuna kadar uzanıyordu. Daha doğrusu, 
Osmanlı Rumeli milletlerini yeni yeni tanıma aşamasındaydı. Selânik, Üsküb, Semendire, 
Belgrad hep Lâz şehirleriydi. Birinci Murad’tan sonra bu kez, II. Murad Lâz’ların başını 
ağrıtmaya başlamıştı. Zaferle sonuçlanan İkinci Kosova Savaşı’ndan sonra Sırbistan, Lâz oğlu 
Vilayeti olarak anılmaya başlandı.  
 
Osmanlı, Lâz topraklarında 520 yıl hüküm sürmüştü. Bu süreçte yüz binlerce Lâz Müslümân 
olmuş  Hanîfen-Müslimen, “Ehli Sünnet vel Cemaat” çizgisine girmişlerdi.  
 
Başlangıçta, Lâz İli teriminin Lâzar isminden kaynaklandığını ve Osmanlılar gibi, sadece Sırp’ların 
Lâz olduklarını düşünüyordum. Zaman içinde konunun çok daha karmaşık olduğu anlaşıldı. Ege 
yarım adasından Tuna Nehri’ne kadar olan ve adına genel bir ifade ile Rumeli adını verdiğimiz 
bölgede Grek’ler, Makedon’lar, Sırp’lar, Bulgar’lar, Arnavut’lar, Macar’lar ana etnik gruplar 
olarak yaşıyorlardı.  Sonradan anlaşıldı ki Sırp’lar aslında çoğunlukla Slav milletindendi. Fakat 
aralarında çok sayıda Lâz vardı. Slavlar, kendilerinden olmayan diğer milletleri Lâz olarak 
isimlendiriyorlardı. O zamanki Sırp kralı Lâzar, belki farkında değildi ama, aslında kendisi de lâz 
idi.  
 
Ebu'l-Hayr Rûmî  tarafından 1480 yılında, sözlü geleneğin toplanarak kitaplaştırılmasıyla 
oluşturulan Saltuk-nâme’ye göre Rumeli’de “Karîbân” adlı bir ülke vardı. Bu ülkenin beyine 
Taynos derlerdi. Pây-i Tahtının adı ise Süküb (Üsküp) idi ve bu şehirde Lâz’lar yaşarlardı (Akalın, 
1988).   
 
Kariban leşkeri, kim Rûmîlere dirler… Bu Kariban leşkerinin beği adına Taynos dirlerdi. Öte Rûm 
yakasında bir şehr diyârı vardı. Asıl Rûm içinde Kariban anlar idi ve ol şehre Süküb dirlerdi. Ol 
şehrin pâdişâhı katında iki ulu bân vardı. Birine Sırf-ı Rûmî ve birine Lâz dirlerdi. Birbirine 
hısımlardı.  
 
Lâz’lar her yerde karşıma çıkıyordu. Her köşe başında onlar vardı. Grek’ler Lâz’dı. Mora 
yarımadası Lâz’dı. Romanyalılar Lâz’dı. Rus’ların, Sırp’ların arasında, Arnavut’ların arasında, 
Makedon’ların arasında Lâz’lar vardı. İtalyan’lar Lâz’dı. Fransa’da Lâzistan isimli bir bölge vardı. 
Almanya’da küçük bir bölgede Lâz’lar yaşıyorlardı. Basarabya’da vardılar. Türkiye’de, 
Azerbaycan’da, Mısır’da, Gürcistan’da, Suriye’de… Geriye ne kaldı ki…   
 
Makedonya devletinin ismi sorunluydu. Yunanistan, Birleşmiş Milletler oylamalarında 
Makedonya ismini kabul etmiyor, Makedonya’nın Grek olduğunu ileri sürüyordu. Bulgar’lar, 
Makedon diye bir ulusu tanımıyorlar; Osmanlıların ifade ettiği gibi onları Bulgar olarak 
görüyorlardı. Sırp’lar ise, “Siz de bizim gibi Slav ırkındansınız” diyorlardı. Makedonyalılar, bin 
dereden su getirerek kendilerini Millattan Önce 330’lu yıllarda hüküm sürmüş olan Büyük 
İskender’in torunları olduklarına inandırmaya çalışıyorlardı. Bir de, arada Vlahlar vardı. Onlar da 
kendilerini ayrı bir kavim olarak görüyorlardı. Ben şüphelenmeye başladım. Antik Makedon’lar, 
Sırp ve Grek milletinden olmasalar bile Büyük İskender’in Ortadoğu ve Îran seferlerinde bir 
şekilde Lâz’larla münasebet kurmuş olmalıydılar.   
 
Biz hepsine birden “Lâz’sınız” derken, gerçekte Lâz milletinin türevleri ortaya çıkmıştı. 
Makedon Lâz’ı, Vlah Lâz’ı, Sırp Lâz’ı, Macar Lâz’ı, Bosna-Hersek Lâz’ı, İtalyan Lâz’ı, Alman Lâz’ı, 
Fransız Lâz’ı… İş çetrefilleşti… Buradan çıkamayacağım. Önce kendi Lâz’larımızı tanımam gerek.  
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Türkiye Lâz’larını tanımadan Rumeli Lâz’larını tanıyamayacaktım. Aynı zamanda süt annem olan 
halamın kocasını Lâz olarak bilirdik. Babam, kız kardeşini Lâz’lara vermişti. Ben de oğluma bir 
Lâz gelin almıştım. Yani bir anlamda biz de Lâz’lara karışmıştık. Onlar, “Bize Lâz diye 
sesleniyorlar, ama aslında biz Lâz değiliz” diyorlardı.  “Lâz’lar Rize’den Batum’a kadar olan 
bölgede yaşarlar ve Lâzca konuşurlar” görüşündeydiler.  “Lâzca dili” birden gündemime oturdu. 
Rumeli’de Lâzca diye bir dil bilinmiyordu. Dilleri olmadığına göre, demek ki onlar gerçek değil, 
çakma Lâz’lardı.  
 
Dostlarımla konuşuyor ve onlara soruyordum: “Lâz’ların konuştuğu dil Rumcaya mı yakındır, 
Gürcüceye mi?”… “Gürcüceye” cevabını alıyor ve Gürcü’lerle aralarında bir bağlantı kurmaya 
çalışıyordum.  Lâz’ların Karadeniz’in Güneydoğu sahillerinde yaşayan, Şâfii mezhebine mensup, 
“küçük Müslümân bir topluluk” olduğu bildiriliyordu (Yıldız, 2014).  Topluluğun, bütün 
Karadeniz halkına genellenmesi doğru bulunmuyordu. Oysa, yazar yanılıyordu. Biliyoruz ki, bu 
bölgede yaşayan Lâz’ların büyük bölümü Hanefî mezhebine mensup insanlardı.  
 
Evliyâ Çelebi, Lâz’ların aslının Arap olduğunu yazıyordu. İşte, bir bu eksikti… Rum, Gürcü, 
İtalyan, Fransız, Makedon derken bir de Arap… Devam edelim... Evliya Çelebi’ye göre Hz. Ömer 
zamanında Medîne-i Münevvere’den kaçıp Bizanslılara sığınan ve Bizans Kıralı tarafından 
Trabzon’a yerleştirilen Cebel-ül Himme’nin oğlu Lâzka, Lâz’ların ilk atasıdır. Aslen Kureyşli olan 
Lâzka Gürcü’lerle dostluk kurar ve onlardan kız alıp verek çoğalır (Yıldız, 2014).  1878 yılına 
kadar Lâzistan Sancağı’nın merkezi Batum’dur. Batum’un Ruslar tarafından ele geçirilmesi 
üzerine merkez Rize’ye taşınır. 1918 yılına kadar Rize, Hopa,  Pazar (Atina) ilçeleri Lâzistan 
olarak bilinir. Cumhuriyet’ten sonra da bu sancak lağvedilir. 
 
Bölgede bir de Lezgî’ler var. Bu boyun adı MÖ 450 yılında yaşamış olan Heredot’un tarihinde 
bile geçer. Günümüzde Dağıstan’da yaşayan Müslümân’lara verilen isim… Pek çok kişi onların 
Lâz olduğunu kabul etmiyor. Bana sorarsanız onlar da Lâz … Hanîf Müslümân lider, Şeyh 
Şâmil’in milleti… Rus’lara karşı yaptıkları savaşlarla destan oldular. Soy-sop veya boy-oba 
terazisiyle tartarsak  bu millet Lâz değil… Konuştukları dilin Lâzca ile alâkası yok. O zaman 
Rumeli’deki Hristiyan akrabalarımızı da Lâz saymamamız gerekir. Fakat yadsınmaz gerçeklik 
bütün çıplaklığıyla ortada. Hepsi Lâz.  
 
Konu, “dil ve etnik köken” meselesine dayanırsa kendimizi kızgın bir tartışmanın ta orta yerinde 
buluruz. Lâz’lığın ortak bir paydası olmalı. Ne yapıp etmeli bunu ortaya çıkarmalıyız. Megrelce 
ile Lâzcanın benzer olması veya olmaması beni çok fazla ilgilendirmiyor. Gürcüce, Lâzca ve 
Svanca farklı diller olabilir. Fakat ben Gürcü’lerin, Svan’ların, Megrel’lerin, Lâz’ların hep birlikte 
Lâz olduklarını düşünüyorum. Çünkü, hepsi MS 300’de kurulan Lâzika Krallığı içinde kalıyor. Bu 
biraz “Türkiye’de yaşayan herkes Türktür” tezine benzedi… Elbetteki soy-sop açısından hepsi 
Lâz değildir. Benimkisi Osmanlının genelleme yaparak Sırp topraklarında yaşayan herkesi Lâz 
ilân etmesine benziyor.  
 
Günümüzde, Milattan Önce birinci yüzyılda kurulan Lâzika Eğrisi devleti bütünüyle Gürcistan 
tarafından temsil ediliyor. O halde Gürcü’lerin tamamı Lâz… Kabilesel bağlarına, konuştukları 
dillerine bakmıyorum. Harita üzerinden bir fotoğraf çekiyorum ve bu tür fotoğrafları çekmeye 
devam edeceğim. Daha önce bu bölgede Kolhisliler yaşıyormuş. MS birinci yüzyılda Lâz veya 
Megrel diye anılmaya başlanmışlar. MS 70-80 yıllarında Romalılara karşı ayaklanmışlar. 
Dördüncü yüzyılda etki alanlarını Trabzon’a kadar genişletmişler. Bizans’lı yazarlar, o dönemde 
Batı Gürcistan’ı “Lâzika Krallığı” olarak adlandırıyorlarmış.  
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Karadeniz’deki Pontus Krallığı’nı da irdelememiz gerekiyor. MÖ 302–64  yılları arasında Kuzey 
Anadolu bölgesinde Pontus Krallığı kurulmuş. Sınırları Trabzon’dan Sinop’a kadar uzanıyor… 
Grek tâcirler ve mâceracılar MÖ 1000 yılından itibaren bu bölgeye gelip yerleşmeye 
başlamışlar. Bu yerleşmeler ve şehir kurma işlemleri MÖ 7.  yüzyıla kadar devam etmiş. Beşinci 
ve altıncı yüzyıllarda Pontus şehirleri  Pers’lerin kurmuş olduğu Ahameniş İmparatorluğu’na 
bağlı kalmış.   
 
Amacımız tarihî olayları anlatmak değil. O yüzden ayrıntıları geçerek belirtmek gerekir ki, bir 
süre sonra Pontuslular bağımsızlığını kazanmışlar ve MÖ 302’de Pontus Krallığı kurularak 64 
yılına kadar devam etmiş. MÖ 64 yılında Roma’nın bir eyaleti haline gelmiş. Sınırları, Düzce’nin 
karşısındaki Karadeniz Ereğlisi’nden başlayıp Gürcistan’daki Batum’a kadar uzanıyormuş. 
Roma’nın ikiye bölünmesinden sonra Pontus Devleti, Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetine 
geçmiş. MS 1204 yılında Komne-nos Hânedânı zamanında bağımsız “Trabzon İmparatorluğu” 
haline gelmiş. 1461 yılında Osmanlıların eline geçmiş. Onyedinci yüzyıldan itibaren Pontus 
Rum’ları din değiştirerek artık Hanîf Müslümânlar olmaya başlamışlar.  
 
Lâz’ları merak ettiğinizi biliyorum… Bu bölgede ilgimi çeken yerleşim yeri Samsun’un ilçesi Ladik 
(Laodikea).  Artık, bu şehirde Lâz’lar mı yaşıyordu, insanlar Lâzca mı konuşuyorlardı diye merak 
etmiyorum.  Dikkatimi sözcüğün etimolojik anlamı  üzerinde yoğunlaştırıyorum. Biliyor ve 
hissediyorum ki bu sözcük Lâz’dan geliyor. Demek ki bir zamanlar burada da Lâz’lar yaşamışlar. 
Siz istediğiniz kadar Rize’den bu yana Lâz yok deyin... Karadeniz Bölgesi’nin her tarafına; 
toprağına, mayasına Lâz teri karışmış… Sadece Karadeniz’in mi? 
 
Tam Türkiye Lâz’larının sırrını çözdüğümü düşünürken Lâzikiyye şehir ismiyle karşılaşınca olayın 
boyutları büyüdü. Osmanlı zamanında Denizli şehrinin ismi Lâzikiyye imiş ve bu isim Rumca 
Laodica’dan geliyormuş. Denizli’de Lâz’ların yaşadığını hiç duymamıştım. Rum’lar acaba şehre 
neden bu adı vermişler... Konu, artık dil ve etnik kökenle ilgili değildi. Osmanlı, bilemediğimiz 
bir nedenle bir şehre veya bazı kişilere Lâz adını veriyor ve Grekçe ‘Laodica’ kelimesini Lâz 
kelimesiyle ilintilendiriyordu. Lâzikiyye kelimesinden “Lâzkiye” kelimesine ve dolayasıyla 
Suriye’ye geçtim. Lâzkiye bir liman kenti idi. Batılılar bu şehre Latkia diyorlardı. Görüyorsunuz, 
Lâz kelimesi artık gizemli bir hale gelmeye başladı. 
 
Olayı şöyle çözdüm. Batılıların dilinde Ladikya, Laodicea veya Latkia isimleri, bizim dilimizde 
Lâzkiya veya Lâzikiyye oluyordu. Ya biz Helen’lerin kelimelerini uyarlayarak almış, ya da onlar 
bizim kelimelerimizi kendilerine uyarlamışlardı. Bunu anlamamız gerekiyordu. Öncelikle 
Lâzikiyye ve Lâzkiye kelimelerinin nereden geldiğini araştırdım. Kaynaklar bizi MÖ 300’lü 
yıllarda Filistin topraklarında yaşayan Selef Nikator isimli Büyük İskender’in bir genaraline 
götürüyordu.  Büyük İskender’e selef olduğu için Makedo-Grekler kendisini “Seleucos” şeklinde 
adlandırmışlar. Bu general, Büyük İskender öldükten sonra bağımsızlığını ilân ederek, MÖ 312–
63 yılları arasında Orta Anadolu ve Filistin Bölgesi’nden başlayıp İrân, Pâkistan, Türkmenistan 
ve Afganistan’a kadar uzanan geniş topraklar üzerinde “Selefî İmparatorluğu”nu kurmuş. 
Batılılar bu devletin adına “Seleucid Empire” demişler. İşte bu general, aklına esmiş, bir azizlik 
yaparak annesinin anısına Laodice isimli şehirler kurmuş veya mevcut şehirlerin adlarını bu 
şekilde değiştirmiş. Fakat, Araplar bu kelimeyi Lâzkiye şeklinde telaffuz ederlermiş…  
 
Sözlükler, Laodice kelimesi için ayrıca, “aromatik Türk tütünü” açıklaması yapıyor… “Konuyla 
alakası yok” deyip geçeceğim, ama takıldım. Neden tütüne “Lâzkiye” ismi verilsin?… Çünkü, 
Osmanlı zamanında Suriye’nin bu bölgesi Batılılar tarafından “Türkiye” olarak biliniyor. O 
vakitler Kıbrıs’ta ve Lübnan’ın bu kesimlerinde geniş ölçüde tütün yetiştiriciliği yapılıyormuş. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laodice_of_Macedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Laodice_of_Macedonia
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İnsanlar tütünlerini kuruması için ip bağladıkları ağaç sırıklara dizerler; evlerinin kuruluklarında, 
tavan aralarında, hatta yağmurlu havalarda yaşadıkları odalarının içinde korurlarmış.  
 
Birden aklıma geldi. Amerikalıların meşhur bir sigara markası vardır: Camel… Paketinin 
üzerinde, kocaman bir deve resmi ile arka planda Mısır Piramitleri’ni, kahve renkli hurma 
ağaçlarını görürsünüz. Üzerinde “Türk ve yerli karışımı, yumuşak içimli” ifadesi bulunur. Bu 
görüntüyü hep yadırgamışımdır. “Deve, piramitler ve hurma ağaçları Türkiye’yi ne kadar temsil 
ediyor” diye… Meğer öyle değilmiş… Lâzkiye ve bir bütün olarak Ortadoğu aslında Osmanlı… 
Fakat, Batılılar Osmanlı demiyor, aksonim yaparak Türk diyorlar.  
 
Peki özelliği neymiş ki, “deveyi” sigara markası  ve logosu haline getirmişler. Efendim, şöyle 
açıklıyorlar... Lâzkiye’de bir yıl tütün hasadı çok mebzul olmuş. Halk, o yıl ürünlerinin hepsini 
satamamış. Bir kısmını ertesi yıl satmak üzere evlerinin raflarında stoklamışlar. Kış geldiğinde 
Lâzkiye halkı ocaklarında çalı-çırpı, yetmediği zaman deve dışkısından yapılan tezekleri 
yakarmış. Tezekler yandığında odanın içini, hafiften hafife kokan bir tezek kokusu sararmış. Bu 
koku, kış boyunca raflardaki tütünlere sirâyet etmiş. Ertesi yıl tütünler satışa çıkarıldığında, bu 
tütünlerin içimini deneyen kişiler aromasının mükemmel olduğunu farketmişler ve bu olayı hiç 
unutamamışlar. “Türk tütünü” sözü işte bu nedenle, dillere darb-ı mesel olmuş. Batılıların bu 
yaklaşımına hüzünlenir misiniz, yoksa güler misiniz…  
 
Asıl kelime, Grekçe “Laodice” veya Arapçası “Lâzkiye” ise bu sözcüklerin anlamı nedir?... Lâz 
kelimesinin etimolojisini bulmak için bu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Batılı kaynaklar, 
kelimenin “halkın adâleti” anlamına geldiğini belirtiyor… Daha fazla bilgiler de veriliyor… 
Doğrusu ben, bu konuda isâbet ettikleri kanısında değilim... Aslında bu ismin İncil’de geçen 
yarım düzine kadar farklı yerleşim yerlerinin adları için kullanıldığı, kaynağının Lycus Nehri’nin 
yanında bulunan Diospolis isimli eski bir yerleşim yerinden geldiği ifade ediliyor. Bu yakıştırma 
da isâbetli değil…  Hristiyanlara göre Laodice, Küçük Asya’da yer alan yedi önemli şehirden 
biridir. Nikator’un annesine bu isim verilirken Truva Kralı kızının isminden esinlenilmiş 
olabileceği söyleniyor.  Daha sonra, Laodice’lerin I, II, III diye sayılarının arttığını görüyoruz. 
Bunlardan bazıları Pontus kırallarının kızlarına verilen isimler…  
 
Biz, dikkatimizi asıl şuraya yöneltelim… Laodice, mü’ennes, dişil bir isim. Bu adın müzekkeri, 
yani erili, Lâzar… Aleksandar ve Aleksandra kelimelerinde olduğu gibi… Kral ve Kraliçe… Lazar 
ve Laodice… Laodice kelimesinden daha fazla mesafe kat edemediğimize göre bundan sonra 
yolumuza Lâzar kelimesinin etimolojisiyle devam etmek zorundayız. Lâzar kelimesinin hem ad, 
hem de bir lâkap olarak kullanıldığını görüyoruz. Kosava’da savaşan Sırp knezinin adı: 
Lâzar Hrebelyanoviç. Bu ifadelendirmede “Lâzar” sözcüğünün lâkap olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Yani Kral Hrebelyanoviç… Peki, Lâzar sözcüğü nereden türemiştir? 
 
Kaynaklarda, Lâzar kelimesinin İbrânice’de “Allah’ın yardımı”, “Allah’ın nusreti” anlamına 
geldiği belirtiliyor… Açık söylemek gerekirse, “Allah yardım edecektir” anlamında… Bir zamanlar 
bizde padişahlar için kullanılan “Allah’ın halîfesi” veya “Allah’ın gölgesi” gibi bir kelime... 
Sözcüğün İbrânicedeki “El-‘Eazar” kelimesinden türetildiğini ve “Allah ihsan etmiştir” anlamına 
geldiğini öğreniyoruz.  Farklı yazılış, söyleniş biçimleri var… Lâzarus, Лазар, Lahzar, Lahzahr, 
Elazar, Azar, Azer, Lâz, Lâzare,  Lázár, Lâzzaro, Lázaro bunlardan sadece bir kaçı. Demek ki, Lâz 
kelimesi Allah’ın yardımı, Allah’ın bahşi, Allah’ın ihsânı anlamlarına geliyor. Bizde bu kelime 
Türkçeleşmiştir, kısaca “Allahverdi” deriz. Çok ilginç, “Lâz” eşittir, Allahverdi… Biliyorum şu an 
siz de benimle aynı duygular içindesiniz… Biraz basit kaldı… Çok indirgemeci bir yaklaşım oldu… 
Sokaktaki vatandaş için iyi de… Biraz daha derinleşmemiz lazım. El-‘Eazar kelimesinin mâ-
kablini ve mâ-ba'dini araştırıp ondan sonra bir yargı cümlesi geliştirmeliyiz.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Laodice_of_Macedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Laodice_of_Macedonia
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/333189/Lazar-Hrebeljanovic
http://www.behindthename.com/support/transcribe.php?type=BU,SB,MC&target=Lazar
http://www.behindthename.com/name/la10za10r
http://www.behindthename.com/name/la10zaro
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El-‘Eazar veya Elazar kelimesi İncil ve Tevrat’ta çeşitli yerlerde geçmektedir. Bunlardan biri, Hz. 
Îsâ’nın soy ağacında yer alan “Eliud’un oğlu” olmasıdır. Bazı İncil yorumcularına göre Lâzar, Hz. 
Musa’nın oğlunun ismidir. Başka bir yerde Elazar, dünyada iken hayatı yoksulluk ve dilencilikle 
geçen, fakat Ahiret’te rahata kavuşan yoksul bir figürü temsil eder. Yani, tahrif edilmiş İncil’de 
geçen bir öykü kahramanıdır. Lâzar, aynı zamanda Hz. Musa’nın yeğenidir. Ağabeyisi Hz. 
Harun’un oğlu... Yeğen Lâzar o dönemde Baş Haham olarak görev yapıyordu… Dâvud 
peygamberin komutanlarından biri olan Dodo’nun oğlunun adı da Elazar idi. Tevrat’a göre, 
Elazar vadedilmiş topraklara giderken kendisine emanet edilmiş olan kutsal “Ahid Sandığı”nı 
taşıyan güvenilir kişi Aminadab’ın oğlunun ismi idi aynı zamanda…  Hz. Musa zamanında daha 
pek çok kişiye bu adın verildiğini görüyoruz, fakat bu gelenek nereden gelmektedir? Niçin El-
‘Eazar adı sık aralıklara insanlara isim olarak verilmektedir… Daha yukarılara çıkmalı, Hz. 
İbrahim zamanını araştırmalıyız… Hz. İbrahim ile Hz. Musa arasında İncil tarihlemesine göre 
yaklaşık 400 yıl olduğuna göre, bu ismin o dönemde kullanılıp kullanılmadığı önemli.  
 
Yahudi Ansiklopedisi’nden Elazar isimli bir kişinin Hz. İbrahimin kahyası ve sırdaşı olduğunu 
öğreniyoruz… Demek ki, Elazar ismi 400 yıl geriye gittiğimizde de var. O, Hz. İbrahim’in ev 
işlerini evrip çeviriyor. Bir tür kahya veya çocuklarının lâlası, eğitmeni… İbrahim 140 
yaşlarında… Oğlu İshak evlenmemiş. Bugünkü Filistin topraklarında, Kenan ilinde yaşıyor. 
İbrahim, eğer çocuğu İshak evlenmezse kahyası Elazar’ın kendisinin vârisi olacağını 
düşünüyor... Canı sıkılıyor… Çocuğunu mutlaka evlendirmesi lâzım… Fakat çocuğuna alacağı 
kızı, insanları doğru yola çekme konusunda güçlük çektiği Kenan ilinden değil, Mezopotamya 
Bölgesi’nden seçmek istiyor.  Kenan vilâyeti ile doğduğu Ur şehri arasındaki mesafe müthiş… 
800 km... Kendisi yaşlı olduğu için birisinin gidip oradan çocuğuna bir kız bulması gerekiyor. 
İbrahim, Elazar’e emrediyor: “Ülkeme git. Oradan bir kız bul ve getir.” Oğlu İshak, kahya ile 
birlikte gitmiyor. Çünkü Kenan ilindeki insanları irşâd etme görevi var. Ayrılamıyor… Kahya 
Elazar, yanına 10 deve alıp Mezopotamya’ya doğru yola koyuluyor…     
 
Hz. İbrahim zamanında bir başka Elazar daha var… Belirli bir bölge ismi olarak kullanılıyor. Hz. 
İbrahim’in kardeşinin oğlu Lût’un esir düştüğü savaştan bahsedilirken “Elasar hükümdarı” 
Arok’tan söz ediliyor. Burada “Elasar” kelimesi, “Asar olan Tanrı’nın ili” anlamında… Çünkü “El” 
o dönemde Tanrı anlamına geliyor. Yardım edici Tanrı… Bahşeden, ihsân eden Tanrı…  Azer ve 
Âzarî  isimlerinin Hz. İbrahim zamanında yaygın olarak kullanılmakta olduğunu görüyoruz… 
Kur’an’a göre Hz. İbrahim’in babasının ismi de Âzer… İbrahim, bütün uğraşılarına rağmen 
babasını tek Tanrılı Hanîf dine döndüremez. Âzer, ölene kadar putperest kalır ve Harran’da 
ölür.  
 
MÖ 2000-1600 yıllarında varlığını sürdüren Amurru kralının “Azirru” adıyla anıldığı görülüyor. 
Kaynaklarda şimdiki Kerkük ile Urmu Gölü arasında Âzarî isimli bir şehrin bulunduğu ve bu 
şehirde çoğunlukla Türk’lerin yaşadığı belirtiliyor. Tevrat’ta İbrahim’in babasına “Terah” 
deniyor. Bir kaç asır önce bu bölgede Kut Eli, onun ardından da Turuk Beyliği kurulmuş. 
Tevrat’taki Terah isminin Turukh isminden dönüşmüş olduğu belirtiliyor (Ağasıoğlu, 2009). 
Öyledir veya değildir, konumuz bunu tartışmak değil… Aslında, Âzer veya El-azer derken belki 
sadece Lâzar’dan söz ediyoruz. Yani Tanrı Âsar’dan… Fakat, lütfen dikkat ediniz… Kur’an-ı Kerîm 
İbrahim’in babasını anarken Âzer sözcüğüyle İlâhî terminolojiyi kullanırken, Tevrat aynı kişiyi 
belki etnisite dili ile tanımlıyor… Ben Kuran’ın adlandırmasını temel alıyorum…  
 
Konumuza dönelim. Elazar ve kısaltılmış biçimi olan Âzer kelimesi eğer Lâz ise, Âzerbaycan 
kelimesi ve Âzerî’ler de Lâz … Hatta Âzer’den bozulma Hazer ve Hazer Gölü de Lâz ismiyle 
ilintili. Taberî, Âzerbaycan’ı “Hazerlilerin memleketi” olarak tanımlamış… Şehirlere, bölgelere 
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Âzer ismi verilmişse, bir göle niçin Âzer-Hâzer ismi verilmesin… Bu değerlendirmeler, “bir tür 
kelime oyunculuğu” değil… Çağlayarak akan “tarih nehrinin” içinde hızla yuvarlanan çakıl 
taşlarının, yani kelimelerin aldığı yeni şekiller ve görünümler bunlar… Hiç şaşırmayalım… 
Sadece sezmeye ve anlamaya çalışalım…  
 
Son gelişmelerden anlıyoruz ki, El-‘eazer ismi çok yönlü bir değişim ve dönüşüm içinde… Lâzar, 
Âzer, Hâzer, El-Âsar, El-Ensâr, Nâzır, Nâsır bir “öz mana”nın, bir “kök mana”nın türevleri. Teknik 
olarak, iki veya üç harften oluşan kelime kökleriyle gidemezsiniz… O yöntem çıkmaz sokak… 
“Semantik etimolojiye” başvurmak zorundayız. Yani, anlambilimsel kök uçlarına… Ona 
bakmalıyız.  
 
Örneğin, Osmanlıcadaki “Nâzır” kelimesi. Günümüzde “Bakan” anlamında kullanılıyor. Oysa 
İbrânîcede râhip anlamında… Müennesi Nezîrâ… Türkçeleştirirsek Allah düşkünü insan, Allah’ın 
yardımcısı, kendisini Allah’ın yoluna vakfederek, îlây-ı Kelimetullah’a adamış kişi…  “Ensârullah 
ve El-‘eazar…” Fakat, karşımıza çıkan şu iki kelime karşısında, birden irkilip durmaz ve derin 
düşüncelere dalmaz mısınız… “El Ensâr – Ensârullah”…  Yani, “Kulunun yardımına koşan Allah 
ve Allah’a yardım eden kul”… Allah, Hanîf dinine ve onun peygamberine yardım edenlere; 
“peygamberin veya dinin yardımcıları değil”, tersine “Allah’ın yardımcıları” diyor… Onları 
şereflendiriyor…  
 
El-‘Eazar sözcüğü belki El-Ensar, belki Ensârullah… Belki her ikisi… Yine Lâzar, siz eğer isterseniz 
“Lâz” da diyebilirsiniz,  belki Ensârullah; belki El-Ensar pınarında yıkanmış bir kelime…  
 
Bilmiyorum, belki tasavvufî bir derinliğe dalıyoruz… Bir milyon kez büyüttüğümüz hücrenin 
görünmez moleküler gen sarmalı üzerinde gezinerek bu şifreyi çözmeye çalışıyoruz. Bir yerde, 
AUC izolösin genine bakarak Lâz kelimesinin ilâhî kaynaklı olduğu izlenimini ediniyoruz. Artık 
çok tehlikeli bir sınırdayız… Lâz eşittir El-Ensar veya Ensârullah diyemeyiz. Fakat kelimeyi uhrevî 
köklerinden koparıp dünyevileştirmek de aynı ölçüde tehlikeli… Kılıç sırtında, ateşe düşmeden 
yürümek durumundayız… 
 
Daha da yukarılara çıkarak Nuh peygamberin öncesine, İdris peygamber zamanına ulaşmak… 
Sözcüğün genleri üzerinde çalıştığımızdan kromozomlara bakıyoruz: Attar, Asthar, Assar, Astar, 
Aştar, İştar… Artık, Hz. Âdem aleyhisselâm zamanına gitmeye gerek yok… Kapılar aralanıyor… 
Hak Celle Celâlühû, sıfatları ile insan oğluna “Sizi yarattım. Beni tanıyın, şükredin ve 
kulluğunuzu yerine getirin.” diyor… Mesajını, sayıları 124 bine ulaşan peygamberleri ve nebîleri 
aracılığıyla ulaştırıyor. Yukarıda örnekleri verilen kromozomlar başka hiçbir şeye değil, sadece 
ve sadece Allah’ın sıfatlarına işaret ediyor. Gören göz meselesi… Unutmayın mikroskopi 
göstermez, göz görür…   
 
Fakat o Hanîf insanlar, yedi güzel adamlar, ümmî Apkallu’lar, kutlu yolun rehberleri her 
defasında inkarcılarla karşılaşıyor… İnkarcılar, Hanîf mesaja uymak yerine, yaratıcıyı ve 
sıfatlarını dünyevîleştirip kendi şahıslarında putlaştırıyorlar. “O Assâr, El-‘easar benim” 
diyorlar… “Ben kıralım”, “ben Tanrıyım” iddiasıyla ortaya çıkıyorlar… Eşlerini de; Astar, İştar, 
Âzer, Lâzkiye, Lât, Laodica gibi isimlerle “kraliçe Tanrı” ilan ediyorlar. Gerek kendilerinin, 
gerekse eşlerinin taştan yontulmuş kaba-saba heykellerini yaptırıp insanlara bu heykellere 
tapmalarını emrediyorlar.  Tapmayanları öldürüyor, cezalandırıyorlar.    
 
Yazıyı tamamlarken Üsküb’ün kuzeyinde yer alan Preşovo şehrinin tam karşısında yer alan 
küçük “Bilâç” kasabasından söz etmek isterdim. Bir Türk öğretmen beni evinde ağırlamış, çay 
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ikram etmiş ve kasabının isminin “ilaçsız şehir” anlamına geldiğini söylemişti. Şimdi anlıyorum 
ki kasabanın gerçek ismi “Lâz” idi.  
 
Üsküb’de Ekşi-su Belediyesi’ne bağlı “Studeniçâni” semti ile “Koliçani”, “Zlukocâni” 
semtlerinden veya köylerinden söz etmek isterdim. Yakınındaki mezarlıklar nedeniyle ben 
Zlukocâni’ye “Ölü canlar” yakıştırmasını yapmışken şimdi anlıyorum ki Çhani, Çhan, Can, Canlar 
hep Lâz anlamına geliyormuş. 
 
Sırcan, Sincar, Sincan, Sinichani, Cincar, Cincâri, Cinci kelimeleri de Lâz anlamına geliyormuş. 
“Yerin ve göğün Tanrısı” anlamına geldiği iddia edilen “Volos” ve “Veles” şehir isimleri üzerinde 
düşünmeli değil miyiz? Veles, Lâz… 
 
Trabzon’un bir ilçesi vardır, “Şalpazarı” denir. Bu ad ilçeye sonradan verilmiştir. Halk ilçeyi daha 
çok Ağasar isiyle tanır. Zorlama isim benzetmesi yapmamıza gerek yok… Ağasar kelimesiyle El-
‘Easar adı çoktan elele tutuşmuş, birlikte yürüyorlarmış da bizim haberimiz yok… Biz Lâzikiyye 
kelimesinin esrarıyla büyülenmişken Lâz kelimesinin gerçek genlerini taşıyan Ağasar kelimesini 
küller altında unutmuşuz. Erzurum’un Tortum ilçesinde Ağasar (Kireçli) köyü var. Isparta’da 
Ağasar Tepe, Bursa Karacabey’de Ağasar köyü var. Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı bir başka 
köyün adı yine Agasar. Kafkasyadan gelen Karaçay göçmenlerinin yaşadığı bu köyün 
günümüzdeki adı Akhisar. İnsanlar Agasar’a Akhisar demişler ve sonra “Firig’lerden kalma toplu 
mezarların bulunduğu tepeden dolayı köyün adına Akhisar denmiştir” diye zorlama bir yorum 
getirmişler. Manisa Turgutlu’da Ağasar Sitesi var. Giresun’un Kırıklı Beldesi’ne bağlı 
Güneyköy’ün eski adı Çatal Ağasar… İstanbul Üsküdar’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 
Ağasar Sokak var. Kocaeli, Uzuntarla Beldesinde insanlar “Kartepe Ağasar Derneği” isimli  bir 
STK kurmuşlar. Niğde’ye yakın yeni oluşturulan Aksaray iline bağlı Agasar köyü hâlâ varlığını 
sürdürüyor. Bayburt’a bağlı  Koğans (Kovans) ilçesinde Orta Ağasar, Baş Ağasar (Akhisar) isimli 
köylerin bulunması El-‘Easar, En-Nâsır kelimelerinin yansımaları değildir de nedir? 
 
İran’ın Belhur şehrinde Agasar isimli bir köyün varlığı, Hindistan’da, Ermenistan’da binlerce 
kişinin soy adlarının Ağasar olması… Ermenilerde “Baş Yönetici” anlamında “Aghasaryan” 
isminin kullanılması… Yine Hindistan’da “Agasar Vasti”, “Agasar Bhatagunaki”, “Agasar Biliya” 
gibi yerleşim yerlerinin bulunması… Hindistan’da bir meslek olarak çamaşır yıkayan ve bir kısmı 
Urdu dilinde konuşan Müslüman Zobi’lerin (Dhobis) “Agasarlar” lakabıyla tanınması…  
 
Arnavut’lar, Lâz’ları “Çoban” olarak isimlendirirlerken Lâz’lar veya Ulah’lar endonim yaparak 
kendilerini “Ramânî” veya “Romanî” olarak adlandırıyorlarmış. Üsküb’de Telgrafhâne binasının 
hemen arkasında yer alan “Çoban Mustafa Paşa Camii’ni” ister istemez hatırlamak zorundayız. 
Acaba “Lâz Mustafa Paşa” mı, yoksa “El-azar Mustafa Paşa” mı demek istiyorlardı?…  Suriye’de 
Arapça adı “Ayn-el Arap” olan ve Kürt halkı tarafından kısaca ‘Kobânî’ olarak ifadelendirilen 
ilçenin adı acaba nereden gelmektedir?  
 
İshak Beg Câmii’nin yan kapısının üstündeki Osmanlıca kitabede câminin “torunu Hacı Cinci 
tarafından genişletildiği” yazılı idi. O vakitler soyadı uygulaması olmadığından buna bir anlam 
veremiyordum. Şimdi kelimeler bana daha anlamlı geliyor. Hiçbir şeyi çözdüğüm iddiasında 
değilim… Kendime bir anlam dünyası yaratmaya çalışıyorum ve bu uğraşı beni mutlu ediyor... 
İtalya'nın başkenti Roma’nın "Lâzio" bölgesinin göbeğinde yer alması, bu anlam çerçevesinin 
içine tam olarak oturuyor.  Ulah’ların, Karakaçan’ların, Karakeçili’lerin bir yönüyle Lâz, Vlah 
olmaları da öyle… Bırakalım, ellerindeki keskin kılıçları birbirine karşı şiddetle savuran bilim 
insanları o anlamsız “tribal ve lenguistik bilimsel nüanslar” üzerinde tartışmaya devam 
etsinler…  

http://www.informatik.uni-trier.de/%7Eley/pers/hd/a/Aghasaryan:Armen
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Yol’dan ayrılan Lâz’lar ile Yol’un takipçileri olan Lâz’ları artık daha iyi tefrik edebiliyoruz… Bizler 
Hanîf Yol’un yolcuları olan Lâz’larız… Allah’ın yardımcılarıyız… O’nun yüce sıfatlarını kabul 
ediyor, tarih nehrinin köpürerek akan azgın suları arasında bir görünüp bir kaybolan, defalarca 
şekil değiştiren sözcüklerle O’nu tesbih ediyoruz: El-İlâh, El-Azîz, En-Nâsır, El ‘Easer, El-Lâtif…  
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