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sürdüğünde

Hanefiler, lakitin nesep sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla normal ispat hukuku kurallarını işletmeksi
zin bu mücerret iddiayı çocuğu ona verebilmek için yeterli görürler. Hanefiler bu
konuda kıyası terkederek istihsan yoluyla
çözüm üretmiştir. Kıyas burada diğer
alanlarda olduğu gibi iddianın bir delille
ispatını gerektirmekteyse de çocuğu himayede ehliyetsizliği sabit olmadığı sürece iddia sahibinin ikrarının esas alınması
çocuk için salt yarar içerdiği ve başka bir
şah sa zarar da söz konusu olmadığı için
kıyasın gerektirdiği kural terkedilmektedir (Kasa n!. VI. 199) Hanetiler'in bu görüşüne Şafii ve Hanbeliler de katılır. İ ddia
sahibinin zimml olması halinde ise durum
kısmen farklıdır. Zimml iddiasını delille
ispat ederse nesebi lehine tescil edildiği
gibi çocuk da kendisine verilir. Mücerret
iddia sahibi ise sadece nesephakkı doğar
ve çocuğun kural olarak müslüman olduğuna hükmedilerek zimmiye çocuğu yetiştirme (hidane) hakkı verilmez. Kölenin
mücerret iddiasında da çocuğun hürriyet
hakkı saklı tutulur. Bu kayıtlar. çocuk için
en yararlı olanı bulmak ve ona bu yönde
. bir gelecek hazırlamak amacıyladır. Maliki fakihleri ilke olarak Iakitin nesebinin
delille ispatından yanadır. Birden fazla
kimse nesep iddiasında bulunduğunda
fakihlerin genel görüşü, müslüman-zim~
ml ayırımıyapılmaksızın normal ispat
hukuku kurallarını işletmektir. Şafii ve
Hanbelller, nesep tesbitinde fiziksel özelliklere bakarak tesbitte bulunma usulü
olan "kıyafe" gibi özel tekniklerden de yararlanılması taraftarıdır. Han etiler, nesep
iddiasında bulunanların delillerinin eşitliği
halinde çocuk için daha yararlı olacağını
düşündüklerinden müslümana veya hür
kimseye öncelik verirler. Bir kadının lakitin
kendi çocuğu olduğunu iddia etmesi halinde ise nesep kocasına bağlanacağı ve
onun hukukunu da ilgilendirdiği için kural
olarak bu iddiasını delille ispatı istenir.
Lakitin beslenme, giyim. barınma gibi
(nafaka), varsa üzerinde bulunan veya ona hibe edilenler gibi özel malından. değilse bu tür harcamalara tahsis edilmiş vakıflardan, o da yoksa devlet
bütçesinden karşılanır. Çocuğu bulan kimse, hakimden izin alarak bulüğ sonrası
geri isternek üzere kendi malından harcama yapabilir. Böyle bir izin alınmazsa yapı
Ian harcama çocuk lehine teberru sayılır.

hükümler, gerek çocuğun bulunduğu mahalden uzağa götürülmeyip nesebinin ve
ailesinin ortaya çıkmasına imkan hazırla
mayı, gerekse şehirde bulunan çocuğun
köye ve günlük hayat standardı daha düşük bir yere götürülmesinde veya uzak bir
bölgeye götürülüp köleleştirilmesinin kolaylaşmasında olduğu gibi çocuğun hak
kaybına uğramasını önlerneyi amaçlamaktadır.
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Lakitin bulunduğu bölgeden başka bir
yere götürülmesinin hangi durumda caiz
olacağına dair özellikle Şafii ve Hanbeli
mezheplerindeki tartışmalar ve kısıtlayıcı
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Klasik Türk edebiyatında
en fazla bahsedilen
kıymetli bir taş.

adından
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Yakut cinsinden parlak kırmızı renkli ve
saydam bir cevher olan la'l ham maddesi
billurlaşmış alüminyum aksididir (grena.
spinal); Seylan taşı olarak da bilinir. Ahd-i

Atik'in birkaç yerinde adı anılan la'lin (mesela bk. Eyub, 28/18) İbranice'deniili şek
linde Farsça'ya, oradan da Arapça'ya geçtiği sanılmaktadır (Dihhuda, XXII, 222).
Abbas! hilafetinin ilk dönemlerine kadar
bilinmeyen bu kıymetli taş rivayete göre
büyük bir deprem sonucu Bedahşan yakınlarındaki Sekenan ( 7) dağının yarılma
s ıyla ortaya çıkmıştır. Kadınlar, adını çık
tığı yere nisbetle alan bu kırmızı taşın daha ziyade açık tonlarından küpe yapmayı
adet edinince değeri artmış ve mücevheratta n sayılmaya başlanmıştır. Dihhuda'nın çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere
göre la'lin nar tanesi, erguvan ve pembe
menekşe renginde göründüğü, yakuttan
daha yumuşak ve daha açık renkte tabiatının mutedil, germl ve huşkl olduğu,
kalp, zihin ve görme melekesine faydası
dakund uğu, şehveti tahrik ettiği, üstünde Ia'l bulunan kişinin korkulu rüya görmediği, sevdavl rahats ızilkiara iyi geldiği
ve şerbet yapılarak kullanıldığı anlaşıl
maktadır (a.g.e., XXII. 222-223) . La'lin oluşumuyla ilgili bir efsaneye göre ise yerden beyaz renkte çıkarılan taş taze kana
bulanıp güneşte kurumaya bırakılarak
renklendirilmiştir (SGd!. ı. 79).
Yakutun bir çeşidi olan Ia'I açık kırmızı
renginden bilinir. La'l kelimesiyle kurulmuş tamlamalarda pembe rengin ön plana çıkarılması bu sebepledir. La'l-i rumman! (nar tanesi renginde la'!), Ia'l-i abdar
(şeffaf, açık renkli la'!), la'l-i piyazegl (kır
mızı renkli la'l) , la'l-i revan (üzüm şarabı renginde la'!) , Ia'l-i böyrek (güneş kızılı la'!) ,
Ia'l-i hoş - ab (berrak la'!) renginin çeşitli
tonlarını ifade eden tamlamalardır. Son
tamlama sevgilinin dudağından kinaye
olup d udak rengi olan pembeyi ön plana
çıkarır.

Eskiden beri kemer, gerdanlık, yüzük,
küpe, kadeh, hakka vb. eşya yapımı ile
cilt süslemeleri nde kullanılan Ia'I divan
şiirinde daha ziyade Bedahşan adıyl a birlikte anılır (la 'l-i Bedahşl, la 'l-i Bedahşan!
vb .). Bu bölgede çıkarılan bir tür pembe
yakuta bedahş adının verilmesi de (DİA,
V, 29 ı) şairlerin Ia'l ile bedahşı (bedahşan= yakutları birlikte kullanmalarına ve
bedahşan kelimesiyle zaman zaman her
iki manayı da kastederek sanat göstermelerine yol açmıştır: Nakkaş bilindi nakş
içinde 1 La'l oldu ıyan bedahş içinde (Nesim!).
La'l, Şark edebiyatlarında hemen daima sevgilinin dudağı yerine bir mazmun
olarak kullanılmıştır. Şairler "le b-i la 'I" yerine mecaz-i örfi yoluyla yalnızca Ia'I de-
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diklerinde pembe d udak anlaşılır: "Canla'liyim bir dilber-i can-perverin 1
istemem ben Hızr'ın olsun çeşme-i ab-ı
hayat" (Fuzfıll). Klasik şiirde la'l kelimesi
"dudak" yerine zikredilirken genellikle
tamlama halinde bulunur: La'l-i dür-efşan (arasından inci gibi dişierin göründüğü dudak). la'l-i kehrüba (kırmızı dudak), la'l-i
meygfm (şarap renkli dudak). la'l-i nab
(pembe dudak). la'l-i şeker-bar (tıtlı sözler
söyleyen dudak), la'l-i gül-feşan (gül saçan
dudak) bunlardandır: "Elin elimde saçın
tarumar sinernde 1 Gözüm gözünde lebirn la'l-i gül-feşanında " (Tevfik Fikret)
feda-yı

La'lin edebiyatta benzetme unsuru olarak kullanıldığı bir başka madde de şarap
tır ve Benzetme yönü yine la'lin rengidir.
Mey-i la'l-gQn (la'l renkli şarap), la'l-i müzab (erimiş la'l gibi olan şarap). la'l-i revan
(akan la'!. şarap), şarab-ı la'l (la'l renkli şarap)
gibi tamlamalar bu ilgiyi gösterir: "içelim la'l-i müzabı saçalım cür'aları 1 Hak-i
gülzarı bugün kan-ı Bedalışan edelim"
(Baki) .
Edebiyatta la'lin kana benzetilmesi de
yine rengi dolayısıyladır. Özellikle aşıkın
kanlı göz yaşı la'l kadar değerlidir. Ahmed
Paşa'nın şu beytinde kan oturmuş gözler
yakuta, akan yaşlar da la'le benzetilir: "U ş
eşk karban-ı Bedalışan-ı dldeden 1 Rfım'a
katar-ı la'l ile dür armağan çeker."
Eski astroloji ilmine göre güneş ve bazı
madenler üzerine tesir ederek
onların mahiyetierini değiştirir. Bedahşan 'da çıkarılan la'l de önce beyaz renkte
bir taş iken bu bölgede Süheyl yıldızının
etkisiyle kızarıp değerli bir cevher olmuş:
"Süheyl'in pertevi seng-i bedalışı la'l eder
lakin 1 Gözü m yaşını yaküt eyledi dürr-i
benagfışu" ( Hayall Bey).

yıldızlar

La'l Bedatişan'da kayaların içinde saklı
onun meydana çıkarıl
ması için önce kayanın kırılması. sonra da
ciğer kanıyla boyanıp güneş ışığında bekletilmesi gerektiğini düşün ür: "Göz yumunca her müjem yüz hfın - ı dil peyda
eder 1Tişe bir la'l almağa bin kez leb-i kanı öper" (Hayali Bey). Özellikle la'lin ciğer
kanıyla güneşte pişirilmesi, çile ve gam
çekmesi aşığın haline benzetildiğinden
ortaya la'l-aşık münasebeti çıkmıştır. Bu
düşünceden yola çıkılarak Farsça'da "Taş
sabır ile la'lolur" şeklindeki (Türkçe' deki
"Koruk sabır ile helva olur" karşılığı) atasözü doğmuştur. Divan şiirinde la'l keli mesinin geçtiği yerlerde d udak, renk, kan.
şarap , Bedahşan, bedalış gibi ilgili kelimeler de zikredilerek teşbih, tenasüp, leff
ü neşr vb. edebi sanatlar yapılmıştır.
olduğundan şair
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~ İSKENDER PALA

lALA
Osmanlılar'da şehzadelerin

L

yetiştirilmesinden

sorumlu görevli.

~

Farsça olan lala kelimesi sözlükte "kul,
köle; efendinin çocuğuna bakmakla yükümlü hizmetkar" anlamına gelir. Tarih!
seyir içerisinde zamanla ileri gelenlerin,
varlıklı kişilerin : yüksek dereceli idarecilerin, bey, han, hükümdar çocuklarının eği
timiyle ilgilenen, onlara yönetim sanatını
öğreten. her türlü bakımından ve yetiş
mesinden sorumlu olan kişileri ifade eden
bir mana kazanmıştır. Böylece daha önceki atabeglik kurumunun bir benzeri olarak gelişme göstermiş . ancak bu kurum
kadar siyası bir niteliğe sahip olmamıştır
(bk. ATABEG).
Lala kelimesinin Anadolu'da Farsça'nın
etkisiyle XIII. yüzyıldan itibaren kullanıl
maya başlandığı sanılmaktadır. Kelimenin atabeglik sıfatını kazanması muhtemelen XV. yüzyılda gerçekleşmiştir. Aslında atabegin lalalığa dönüşmesi yahut
ikisinin aynı anlamda kullanılmasıyla ilgili
kayıtlara XIV. yüzyılda rastl anır. Anadolu
Selçuklu kaynaklarında lala ve atabeg kelimelerinin birlikte geçtiği dikkati çeker
(Uzunça rş ılı , Medhal, s. 79). Yine Memlükler'de, Akkoyunlu- Karakoyunlular'da
lala tabiri hem sultan hem de ümera çocuklarını eğiten kimseler için kullanılmış
tır (a.g.e., s. 273, 318). Anadolu sahasın
da eserini XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde kaleme alan Efiakl lala kelimesine yer ver-

miştir. Aynı şekilde İbn B!b! ve Aksarayi'nin eserlerinde de lala kelimesi geçmektedir. Bu durum lalanın atabeg karşılığı
olarakyerleştiğini gösterir. Fakat atabeglik gibi siyası bir kurum özelliğine sahip
olmadığından Osmanlılar'da lala kelimesi
atabeg kavramı içerisinde veliahdın , hat. ta tahta geçen hükümdarın naibi. onun
yerine devleti idare eden kişi niteliğini
hiçbir zaman kazanmamıştır.
İlk Osmanlı kaynaklarında atabeg ve
lala kelimelerine bir arada rastlanmaktadır. XV. yüzyıl tarihçilerinden Tursun Bey,
Manisa'ya gönderilen Şehzade Mehmed'e
(Fatih Sultın Mehmed) Zağanos Paşa'nın
"atabeg ko şulduğunu" yazar (Tarih-i
Ebü'L-Feth, s. 36).11. Bayezid'in oğlu Şe
hinşah'tan söz ederken de onun lalasının
Karag öz Bey old uğunu belirtir (a.g .e., s.
207). IL Murad'ın gazalarını anlatan anonim bir eserde gerek Çandarlı Halil Paşa
gerekse Şahin Paşa için lala tabiri sıkça
geçer ( Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han, s. 33, 56, 66). Yine burada. Şeh
zade Mehmed'in Manisa'ya gönderilmesinden sonra onun bölgedeki idareciliğini
kendisine refakat eden iki lalasıyla (Kassaboğ lu Mahmud Bey ve Nişancı İbrahim
Bey) danışarak yapmakta olduğundan
bahsedilir (a.g.e., s. 2). Bu kayıtlara rağ
men bir kurum olarak lalalığın Osmanlı
lar'da ne zaman ortaya çıktığı hakkında
herhangi bir bilgiye ulaşılamamaktadır.
Bazı araştırmacılar bunun I. Murad devrinde bir müessese haline geldiğini kaydeder.

Fatih Sultan Mehmed'in teşkilat kanunnamesi. şehzade lalalığının resmi bir nitelik kazanmış olduğunun ilk önemli ve
açık belgesini oluşturur. Burada lalalık
makamının protokoldeki derecesine işa
ret edilir ve yerinin mal defterdarının altında olduğu belirtilir. Bu durum, bir taş
ra görevi olması dolayısıyla lalalığın Osmanlı merkez! bürokratik yapılanması
nın ve hiyerarşisinin altında bulunduğu
nu gösterir. Ancak daha sonra bu makamın giderek XVI. yüzyılda önem kazandığı
ve ileri derecelere ulaştığı anlaşılmakta
dır. Lala elkabındaki değişmeler bunun
bir göstergesidir.
Osmanlı şehzadelerinin sancağa çıkış 
ları

ve bulundukları bölgede idarecilik
(sancak beyliği) yapmaları sebebiyle lalalar sadece onların eğitiminden değil aynı
zamanda malıalil idareden ete sorumlu
bir vasıf kazanmıştır. Taşra yönetiminde
şehzadenin maiyetinde bulunan görevli'

