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LAçiN
(.:y.,~~ )

el-Melikü'l-Mansur Hüsamüdd!n
b. Abdiilah el-Mansurl
(ö .

L

Uıç!n

698/1299)

Memlük sultanı
(1296-1299).

kü'l-Eşref

ile aralarındaki ihtilaftan endiederek çevresinden uzaklaşmaya çalı
şırken yakalanıp Mıs ır 'a götürüldü ve
Kal'atülcebel'de hapsedildi; ancak Emir
Bedreddin Baydara'nın aracılığı ile affedildi ve eski görevine döndü. Sultan elMelikü'l-Eşref hayatta olduğu sürece kendini güvende hissetmeyen Laçin, Emir
Baydara ile iş birliği yaparak onun öldürülmesini tertipledi. el-Melikü'l-Eşref'in
katli üzerine Emir Baydara sultan ilan
edildi. Emir Baydara Mısır'a giderken eiMelikü'l-Eşrefin memlükleri tarafından
öldürülünce gizlenmek zorunda kalan Laçin. ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un saltanatı sırasında ortaya çıktı
(Ramazan 6931 Ağustos 1294) ve Müdebbirü'l-memleke Ketboğa'nın aracılığı ile
affedildi. Laçin bu dönemde halife, kadı
lar ve ileri gelen emirler huzurunda çocuk yaştaki el-Melikü'n-Nasır'ın tahttan
indirilip Ketboğa'nın iktidara getirilmesini sağladı. Sultan Ketboğa da onu Mısır
saltanat naibi tayin etti. Moğol asıllı olan
Ketboğa'nın. Gazan Han 'ın İslamiyet'i kabul etmesi dolayısıyla kaçıp kendisine sı
ğınan 10.000'den fazla putperest Moğ ol'u
(Oyratlar) himaye etmesi, onlara zengin ikta lar vermesi emirleri ve halkı rahatsız
etti. Artan huzursuzluktan dolayı muhalif emirler ve Laçin. Sultan Ketboğa'nın
tahttan indirilmesine karar verdiler. Ketboğa'nın adamları katledildi. sultan yirmi
kadar adamıyla Şam naibine sığındı. Laçin. Sultan Ketboğa ' nın hazinesine el koydu, bir kısım muhafıziarını kendi tarafına
çekti. Emirler. Ketboğa'nın saltanatma
son verip Laçin'i tahta çıkarmayı kararlaştırdılar. Laçin büyük törenlerle Mısır'a
girdi ve 18 Muharrem 696'da (16 Kasım
1296) tahta oturdu. Saltanatı Mısır'daki
Abbas! Halifesi Hakim- Biemrillah tarafın
dan kabul edildi ve hutbelerde adı okundu. Kudüs, el-Halil, Kerek, Nab! us, Safed
gibi büyük naibliklerdeki emirler Kahire'şe

_j

Ali b. Aybeket-Türkmanl'nin memlüklerindendir. Efendisi, ei-Melikü'z-Zahir ı.
Baybars döneminde Bizans'a sürgün edilince Laçin Mısır'da Emir Seyfeddin Kalavun tarafından satın alındı. Kalavun'un
eski memlüklerinden olanLaçin'den ayırt
edilmek için ona "es-Sagir", gözlerinin
renginden dolayı da "Şukayr" (eşkar) lakabı verildi. Emir Seyfeddin'in saltanat
lakabı Mansür'a nisbetle Mansürl nisbesiyle anılır. ei-Melikü'z-Zahir Baybars'ın
kızı ile evlenen Laçin. Baybars devrinde
( 1260-1277) devadar-ı keblr olarak devlet
hizmetinde bulundu. Bedreddin Sülemiş
b. B aybars'ın kısa saltanatında ( 1279)
kendisine "re'sü nevbeti'l-camedariyye"
unvanı verildi. Ardından bir askeri birlikle
Şevbek'e yürüdü ve orayı istila etti. Kalavun'un hizmetinde iken Dımaşk'a saltanat naibi tayin edilen Laçin, Kalavun'un
saltanatını kabul etmeyip ei-Melikü'I-Kamillakabıyla saltanatını ilan eden Dımaşk
naibi Sungur ei-Eşkar tarafından hapsedildi. Kalavun. Sungur'u mağlüp edince
La çin 'i hapisten kurtararak Dımaşk saltanat naibliğine iade etti. Laçin . Kalavun'un
İlhanlılar'ın Suriye'ye yaptıkları hücumlara karşı çıktığı sefere katıldı. Bu sefer sı
rasında meydana gelen savaşlarda cesaret ve kahramanlığı ile kendini gösterdi
(680/1281 ). Akka'daki karışıklıklar sebebiyle Sultan el-Melikü'l-Eşref Halil b. Kalavun'un başlattığı kuşatmada bulundu
(68911290). Akka'nın fethinin ardından
sultan bazı emirler! e beraber La çin 'i de
hapsetti ve yerine Alemüddin eş-Şücal'yi
getirdi. Laçin kısa bir müddet sonra affedilerek emlrü's-silahdar (mukaddemetü elf)
oldu ve iktaları iade edildi. Kınnesrin yakınlarındaki Kal'atürrüm kuşatmasından
Dımaşk'a döndüklerinde Sultan el-Meli-

ye temsilciler göndererek sultana itaatlerini bildirdiler; Ketb oğa da yenilgiyi kabul ederek yeni sultana boyun eğdi. Dı 
maşk'ta emirler ve kadılar Ketboğa'yı azledip Laçin'in saltanatını benimseme kararı aldılar.

Laçin. Muhammed b. Kalavun 'un annesiyle birlikte Kerek'te oturmasına karar verdi. Ketboğa'nın kayırdığı Oyratlar' ın
ileri gelenlerini hapsetti, diğerlerin i Mı
sır ve Suriye'de çeşitli bölgelere dağıttı.
Halife Hakim- Biemrillah ' ın hareket sahasını genişletti. Dımaşk'tan Kahire'ye getirterek darüladl naibliğine tayi n ettiği
Emir Alemüddin ed-Devadarl'yi Tolunoğlu
Camii'nin tamiri, yeni vakıflar için arazi
satın alınması gibi işlerle görevlendirdi.
Mısır saltanat naibi Kara Sungur'u azietti
ve emirlerin muhalefetine rağmen yerine Emir Seyfeddin Mengü Timur el-Hüsaml'yi getirdi. daha sonra idareyi ona bı
raktı. Ancak Mengü Timur'un kendi kendine aziller ve tayinler yapması , keyfi harcamalarda bulunması ve Laçin'den kendisini veliaht tayin etmesini istemesi
aleyhinde bir grubun oluşmasına sebep
oldu. Sultan Laçin. el-Melikü'z-Zahir Baybars'ın sürgündeki ailesini Mısır'a getirtti.
697'de (1297-98) Sis'in alınmasını istedi.
Alemüddin Sencer ed-Devadarl kumandasındaki Mıs ır askerine katılan Dımaşk.
Halep, Trablus, Hama, Safed birlikleriyle Tel Ham dün, TelBaşirve Maraş
gibi kaleler alındı. İskenderun ve Adana üzerine yapılan seferlerde birçok ganimet ele geçirildi. Aynı yıl er-Ravku'lHüsaml adlı düzenlemeyle emirlerin iktaları yeniden ayar l and ı. Buna göre Sultan Laçin ve Mengü Timur'un memlükleri
kayırılırken diğer emirlerin iktaları yetersiz hale geliyordu, ayrıca asker sayısı azalıyordu. Bu durum emirler arasında kin ve
hasede sebep oldu . Sultan düzenlemeyi
değiştirmek istediyse de Mengü Timur
bunu engelledi. Mengü Timur'un uygulamaları sivil ve askerler arasında ülke genelinde büyük bir rahatsızlığa yol açtı.
Emirler bu gidişe son vermek için sultanın ve Mengü Timur'un öldürülmesini kararlaştırdılar. Laçin'in saltanata gelmesinde yardımcı olan Gürcü el-Eşrefi bu defa
onun katiedilmesini planlayanların başın 
da yer aldı. Durumu sezerek kalede oturmaya ve muhtemel tehlikelerden korun-
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maya çalışan Laçin, 11 Rebiülahir698 (16
Ocak 1299) tarihinde el-Kasrü'l-Cüvani'de Gürcü el-Eşrefı'nin yönettiği baskın
da öldürüldü ve cesedi Karafetüssuğra'
ya defnedildi. Ardından da Mengü Timur
katiedildL Laçin'in yerine Muhammed b.
Kalavun ikinci defa tahta ç ıkarıl dı .
Sultan Laçin Arapça'yı az bilir, buna
karşılık Türkçe'yi iyi konuşurdu. Cesur,
heybetli, ok atmada ve mızrak kullanmada mahirdi. Şam saltanat naibliği zamanında alçak gönüllülüğüyle halkın sevgisini kazanmıştı. Alimlerle sohbet eder,
huzuruna girenleri ayakta karşılardı. İbn
To! un Camii'nde dört mezhebe göre fıkıh
dersleri, Kur'an ve tıp dersleri okutulmasını kararlaştırdı. Yetim çocukların eğiti
mi için özel mekanlar ayırdı. Çeşitli bölgelerdeki cami. mescid, medrese gibi yapı
ları ıslah ettirerek buraların yeniden faaliyete geçmesini sağlayan Laçin saltanatı
nın başlarında yaptığı bu tür i şlerle halkın takdirini kazandı. Bazı şairler onun
hakkında methiyeler yazdılar.
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Lı\Eoru

(ı.s.J~ı~ )
Kime ait

olduğu

bilinmeyen

nazım parçalarının altına
"yazanı

L

belli değil" anlamında
konulan ibare.
_j

Toplum hafızasında yer almış özlü sözler gibi (kel a mıkibar. atasözü. veeize vb.)
bazı nazım parçaları da asırlar boyunca
halk arasında yaşar. Özellikle töreye ve
değe r yargıianna uygun düşen bu tür
mısra ve beyitler dilden dile dolaşırken
atasözleri gibi yaygınlaşıp topluma mal
olduğu vakit Arapça "(söyleyeni) bilmiyorum" anlamına gelen laedri diye nitelenir. Metinlerde laedri yerine sadece la
yazı lması yaygın olup bazan meçhul diye
kaydedildiği de görülmektedir. Bununla
anlam benzerliği taşıyan anonim kelimesinin halk edebiyatında söyleyeni bilinmeyen ve çok defa ortak olan ürünler için
kullanılmasına karşılık laedri. şairi unutulmuş veya nakledenin hatı rl ayamad ı ğ ı
şiir parçaları hakkında kullanılmıştır. Bazan şairi bilinen mısraların küçük değ i 
şikliklerle laedri olarak kaydedildiği de

ister şQhane (Gülü tarife ne hacetne çiçektir biliriz). isterserindane (Kanaat eylemektir çare aza) olsun pek çok mısra ve
beyit asırlar boyunca laedri imzasıyla anıl
mıştır. Ancak bu tür beyitler içinde insan ların sık sık tekrarlayarak rahatlayabilecekleri, adeta dertlerini payl aşabile
cekleri, geçmişte kendilerine bir örnek
görüp teselli bulabilecekleri felekten şi
kayet edenler önemli bir yer tutar. Bu durumda kişileri ilgilendiren husus beyitlerin şairleri değil o şairlerin ifadelerindeki
tecrübedir.

Söylendiği günden itibaren laedri olarak anılan beyit ve mısralar da vardır.
Bazı siyasi endişeler, insanlar arasındaki
ilişkiler. hiciv, müstehcenlik vb. sebepler
bu tür şiirleri n sayısını arttırmıştır. Seyit
ve mısralar yanında manzumelerde de
ortaya çıkan bu belirsizlik aslında şairin
kendini emniyete alma düşüncesiyle ilgilidir. Böylece şair başına gelebilecek musibetlerden emin olmak için bilinmezliği
tercih eder ve yazdığı şiire bizzat kendisi
la edri imzasını koyar. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa'yı öldürtmesi
dolayısıyla söylenen mahlassız mersiyelerle (Mehmed Çavuşoğlu. "Şehzade Mustaolmuştur.
fa Mersiyeleri", TED, XII 119821. s. 641Bu tür mısra ve beyitler içinde atasöz686), bu hadiseden dolayı Vetiriazam Rüsleri gibi akılda kalıcı nitelikte olanlar çp~
tem Paşa'ya kızan şairin , onun saraya dağunluktadır. Bunlar bazan bir atasözünü
mat seçildiği zaman cüzzamlı olmadığının ·
konu aldığıgibi (Söylemekten söz uzar ar-' ·. aniaşılmasına elbisesinde bulunan bir bitar emek 1 Söyleyenden dinleyen arif getin vesile olduğunu telmih yoluyla söylerek). bazan da kendileri atasözü değe ri
diği, "Oiıcak bir kişinin bahtı kavitalii yar 1
kazanabilir (Buna kim alem-i imkan derler 1 Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar"
Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz). Birtave "Kendisi muhtac- ı himmet bir dede 1
kım dini esasların nazmen söylend iği beNerde kaldı gayriye himmet ede" gibi beyitler de zaman içerisinde bu vasfı kazayi tl er yahut müstehcen ifadeler ihtiva
nabilir (Ey az!zim kıl şükür malın har!si oleden nazım parçaları bunlardandır.
ma pek 1 Rızkına Al lah kefildir etme asla
Bu tabirin ilk defa kimin tarafından ve
anda şek) hak, adalet, dürüstlük vb. erne zaman kullanıldığı bilinmemekle birdemlerin konu edildiği hikemi-didaktik
likte yakın dönemlere ait bazı antoloji ve
beyitler. doğruluğu herkes tarafından kamüntehabat mecmualarında "la edri" yabul edilmiş davranış biçimleriyle kişi , tophut "la" şeklinin kullanıldığı görülür. Bu
lum ve kurumları eleştiren fikirlerin yer
mecmuaların alfabetik veya kronolojik
aldığı çeşitli nazım parçaları da aynı nitetasnife tabi tutulanlarında normal sıra
liğe sahip olabilir. Nitekim bazı beyit ve
lamanın ardından müellifı bilinmeyen be- ·
mısralar. aslında bir manzumede yer alyitlere yer verilmiştir (mesela bk. Bursa lı
dıkları halde ihtiva ettikleri fikir yahut
Mehmed Tahir, Müntehaba.t-ı Mesari' ve
ifade güzelliği sebebiyle ön plana çıkarak
Ebyat, istanbul 1328; Recaizade Ahmed
bütünden ayrılmakta ve manzumenin diCevdet, Nevadirü 'l-asar fi müUilaati'l-eş
ğer beyitlerinin, dolayısıyla şairin unu'ar, İstanbul , ts .; Rıza Akdemir, Güldeste,
tulmasına yol açmaktadır.
Ankara 1990) . Ancak bu tür beyitler için

Toplumun takdirini kazanmış bir beyit
yahut mısraın muhtevası kadar söyleniş
biçimi de onun hafızalara nakşedilmesine
vesile olmuştur. İster tas~wufane (Aman
lafzı senin ism-i şer!finle müsavldir 1Anın
çü n dervi ş in zikri "aman"dırya ResGlallah),

ayrı

bir bölüm açan eserler de vardır (mesela bk. Vasfi Ma h ir Koca türk, Divan Şiirin
deMeşhurBeyitler, Ankara 1963, s. 81-93;
İ. Hilmi Soykut, Türk Şiirinde Tasavvuf,
Hikmet ve Felsefeyle Dolu Unutulmaz Mıs
ralar, istanbul 1966, s. 1O19-1 150; Ömer

