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diklerinde pembe d udak anlaşılır: "Can
feda-yı la'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-ef
şan (arasından inci gibi dişierin göründüğü du
dak). 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 le
birn la'l-i gül-feşanında" (Tevfik Fikret) 

La'lin edebiyatta benzetme unsuru ola
rak 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 mü
zab (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: "içe
lim 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 
yıldızlar madenler üzerine tesir ederek 
onların mahiyetierini değiştirir. Bedah
şan'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). 

La'l Bedatişan'da kayaların içinde saklı 
olduğundan şair onun meydana çıkarıl
ması için önce kayanın kırılması. sonra da 
ciğer kanıyla boyanıp güneş ışığında bek
letilmesi gerektiğini düşün ür: "Göz yu
munca her müjem yüz hfın - ı dil peyda 
eder 1 Tişe bir la'l almağa bin kez leb-i ka
nı 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) ata
sözü doğmuştur. Divan şiirinde la'l keli 
mesinin geçtiği yerlerde d udak, renk, kan. 
şarap , Bedahşan, bedalış gibi ilgili keli
meler de zikredilerek teşbih, tenasüp, leff 
ü neşr vb. edebi sanatlar yapılmıştır. 
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~ İSKENDER PALA 

lALA 

Osmanlılar'da şehzadelerin 
yetiştirilmesinden sorumlu görevli. 

L ~ 

Farsça olan lala kelimesi sözlükte "kul, 
köle; efendinin çocuğuna bakmakla yü
kümlü hizmetkar" anlamına gelir. Tarih! 
seyir içerisinde zamanla ileri gelenlerin, 
varlıklı kişilerin : yüksek dereceli idarecile
rin, 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 önce
ki atabeglik kurumunun bir benzeri ola
rak 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. Kelime
nin atabeglik sıfatını kazanması muhte
melen XV. yüzyılda gerçekleşmiştir. As
lında atabegin lalalığa dönüşmesi yahut 
ikisinin aynı anlamda kullanılmasıyla ilgili 
kayıtlara XIV. yüzyılda rastlanır. Anadolu 
Selçuklu kaynaklarında lala ve atabeg ke
limelerinin birlikte geçtiği dikkati çeker 
(Uzunçarş ılı , Medhal, s. 79). Yine Memlük
ler'de, Akkoyunlu- Karakoyunlular'da 
lala tabiri hem sultan hem de ümera ço
cuklarını eğiten kimseler için kullanılmış
tır (a.g.e., s. 273, 318). Anadolu sahasın
da eserini XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde ka
leme alan Efiakl lala kelimesine yer ver-

miştir. Aynı şekilde İbn B!b! ve Aksarayi'
nin eserlerinde de lala kelimesi geçmek
tedir. Bu durum lalanın atabeg karşılığı 
olarakyerleştiğini gösterir. Fakat atabeg
lik 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 rastlanmakta
dır. XV. yüzyıl tarihçilerinden Tursun Bey, 
Manisa'ya gönderilen Şehzade Mehmed'e 
(Fatih Sultın Mehmed) Zağanos Paşa'nın 
"atabeg koşulduğunu" yazar (Tarih-i 
Ebü'L-Feth, s. 36).11. Bayezid'in oğlu Şe
hinşah'tan söz ederken de onun lalasının 
Karagöz Bey olduğunu belirtir (a.g .e., s. 
207). IL Murad'ın gazalarını anlatan ano
nim bir eserde gerek Çandarlı Halil Paşa 
gerekse Şahin Paşa için lala tabiri sıkça 
geçer ( Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehem
med Han, s. 33, 56, 66). Yine burada. Şeh
zade Mehmed'in Manisa'ya gönderilme
sinden sonra onun bölgedeki idareciliğini 
kendisine refakat eden iki lalasıyla (Kas
saboğlu 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 dev
rinde bir müessese haline geldiğini kay
deder. 

Fatih Sultan Mehmed'in teşkilat kanun
namesi. şehzade lalalığının resmi bir ni
telik kazanmış olduğunun ilk önemli ve 
açık belgesini oluşturur. Burada lalalık 
makamının protokoldeki derecesine işa
ret edilir ve yerinin mal defterdarının al
tında olduğu belirtilir. Bu durum, bir taş
ra görevi olması dolayısıyla lalalığın Os
manlı merkez! bürokratik yapılanması
nın ve hiyerarşisinin altında bulunduğu
nu gösterir. Ancak daha sonra bu maka
mın 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 lala
lar sadece onların eğitiminden değil aynı 
zamanda malıalil idareden ete sorumlu 
bir vasıf kazanmıştır. Taşra yönetiminde 
şehzadenin maiyetinde bulunan görevli-
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lerin başı ve en önde geleni laladır. Lala
lar çok defa Enderun 'dan yetişmiş, tecrü
beli, güvenilir şahıslar arasından titizlikle 
seçilir ve merkezden tayin edilirdi. İlk dö
nemlerde lalalar arasında yerli ümera aile
lerine mensup kimselerin olduğu bilin-

' mektedir. m. yüzyılın sonlarından itiba
ren genellikle kul asıllı devlet görevlileri 
bu makama getirilmiştir. Lalalar sancak 
beyi, beylerbeyi rütbesindeki devlet 
adamları arasından seçilebildiği gibi bu 
göreve daha alt seviyede hizmetliler de 
tayin edilebilirdi. Bu makamda sürelerini 
tamamlayanlar çok defa daha yüksek de
receli taşra görevlerine gönderilirdi. Me
sela Manisa'ya yollanan Şehzade Süley
man'ın (Kanuni Sultan Süleyman) lalası, 
defterdarlıkta ve vezirlikte bulunmuş 
tecrübeli devlet adamı olan Kasım Paşa 
idi (Celalzade, s. 180-181 ). ll. Selim'in lalası 
olan Mustafa Paşa sancak beyi iken onun 
lalalığına getirilmiş, daha sonra beyler
beyiliklerde bulunmuş ve ikinci vezirliğe 
yükselmişti. lll. Mehmed'in padişah oluşu 
sırasında lalalık görevini yürüten Mehmed 
Paşa ise önce vezir olmuş. ardından sad
razamlığa getirilmiştir. Lalaların görev 
süreleri saricak beylerine benzer tarzda 
iki üç yıl kadardı. Bazı durumlarda sık sık 
lala değişikliklerinin olduğu görülmekte
dir. Bunun en önemli sebebi, bulunduk
ları yerlerde şehzadeyi etki altına alarak 
bir güç unsuru haline gelmelerini önle
mek olmalıdır. Fakat yine de lalalık ileride 
daha yüksek görevlere getirilmeyi sağla
yan bir basamak haline gelmiştir. Bilhas
sa lalalıklarında bulundukları şehzadele
rin padişah olması onlara büyük bir nüfuz 
ve makam temin etmiştir. 

Lalanın görevleri arasında şehzadenin 
eğitimi yanında onun siyasi meselelere 
vukufuna yardımcı olmak. Divan-ı Hüma
yun'un küçük bir modeli olan şehzade di
vanına vezir makamında başkanlık etmek. 
sancak askerleriyle sefere çıkmak yahut 
sefer vakti bulunduğu bölgenin büyük bö
lümünün muhafaza hizmetini görmek, 
merkezle şehzade arasındaki bağı sağla
mak, herhangi bir meselede merkezle 
doğrudan irtibata geçmek ve gereken 
tedbirleri almak başta geliyordu. Lalanın 
idari fonksiyonu şehzadenin yaşının kü
çük olması durumunda daha da önem ka
zanıyordu. Yetişkin şehzadelerin yanında 

ise pasif bir konumda kalabiliyor. şehza
denin bizzat kendisi siyaset ve idarede 
etkin oluyordu. Bu durumda lalalar ikinci 
planda kalırken vazifeleri daha çok mer
kezle şehzade arasında belirginleşen bir 

şekil alıyordu. ll. Bayezid'in oğulları Yavuz 
Sultan Selim. Korkut, Ahmed gibi şehza
delerin yanındaki lalaların idari fonksiyon
ları ve etkileri çok azdı, bunlar adeta is
men tayin edilmiş bir mevkide kalmışlar
dı. Buna karşılık Fatih Sultan Mehmed'in, 
Kanünl Sultan Süleyman'ın , ll. Selim'in, 
lll. Murad ve lll. Mehmed'in lalaları siyasi 
ve idari bakımdan ön plana çıkmışlardır. 
Lalaların idari yetki dereceleri özellikle 
Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade 
Bayezid olayının ardından artmıştır. Bu 
hadiseden sonra yegane veliaht sancağı 
haline gelen Saruhan sancağının merke
zi Manisa'ya gönderilen şehzadelerin (lll. 
Murad ve lll. Mehmed) yanında bulunan 
lalaların bütün idari işlerde ön planda ol
duğu. merkezden gönderilen hükümleri 
lala adına hitaben kaleme aldıkları dikkati 
çekmektedir (Emecen, s. 35). Lalaların 

şehzadeler üzerindeki denetiminin art
ması onların vazife alanlarını da giderek 
gen işletmiş. lalalar maham tayinler, ti
mar tevcihleri. muhafaza. asayiş temini 
gibi pek çok konuda yetkili konuma gel
miştir. 

Lalalık. lll. Mehmed'den sonra şehza

delerin sancağa çıkma usullerine nihayet 
verilmesiyle idari yönünü tamamen yitir
miştir. Saltanat sistemindeki değişme 
ve şehzadelerin sarayda sıkı bir gözetim 
altında tutulmaları , lalalığa sadece eği

tim fonksiyonunun ön plana çıktığı yeni 
bir sıfat kazandırdığı gibi kimliklerinin 
değişmesine de yol açmıştır. Şehzadelerin 
maiyetine harem ağalarından (has oda lı) 
üç kişi tayin edilmeye ve bunların en tec
rübelisi ve yaşiısı başiala unvanıyla onun 
eğitiminden sorumlu tutulmaya başlan
mıştır. Hadım ağalardan seçilen bu lala
lar sarayda sadece şehzadenin eğitimiyle 
ilgilenmişlerdir. Bunların x:./11. yüzyılda 
saray içinde çeşitli entrikalara karıştıkları 
ve bazılarının büyük nüfuz sahibi olduk
ları bilinmektedir. N. Mehmed'in başlalası 
Uzun Süleyman Ağa, Kösem Sultan'ın 
katli işine karışmış. sarayda büyük nüfuz 
sahibi olmuştur ( Uzunçarş ı lı, Osmanlı Ta
rihi, lll/I , s. 257-260). Adları çeşitli olaylar 
dolayısıyla geçen diğer lalalar arasında 
ll. Süleyman'ın lalası Ahmed Ağa, lll. Se
lim'in lalası Mahmud Bey, ll. Mahmud'un 
lalaları Anber Ağa, Recebpaşazade Meh
med Bey ile Başlala Tayyar Efendi zikre
dilebilir. Bu dönemlerde_ padişahların ve
zlriazamlara !ala tabiriyle hitap etmeye 
başladıkları da belirtilmelidir. Lala kelime
si "eğitici, bakıcı" anlamında halk arasında 
da yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 

LALA MEH MED PAŞA 
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li TuNCER BAYKARA 

LALA MEHMED PAŞA 
(ö . 1015/1606) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Bosnalı Şahinoğlu ailesinden olup Yay
ça'da (Jajce) doğdu. Bazı kaynaklarda So
kullu Mehmed Paşa ile akrabalığını ifade 
etmek üzere Tavil Mehmed Paşa olarak da 
anılır. Saraya ne zaman ve nasıl alındığı 
bilinmemektedir. Kaynaklarda yer alan ilk 
görevler.i peşkir ağalığı, küçük mlrahur
luk ve büyük rnlrahurluktur. Muhteme
len saraydaki hizmeti sırasında şehzade
lerin eğitiminde görev aldığı için Lala un
vanı ile anılmıştır. 999 Reblülahiri sonun
da (24 Şubat 1591) Saatçi Hasan Paşa'nın 

yerine yeniçeri ağ ası oldu ve Sadrazam 
Sinan Paşa'nın çıktığı Avusturya seferine 
yeniçerilerle birlikte katılma görevi aldı. 
9 Şewal 1 OOZ'de (28 Haziran 1594) istan
bul'dan ayrıldı. 

Sefer sırasinda önemli görevleri başa
rıyla yerine getirdi. Tata Kalesi'nin geri 
alınması sırasında (29 Şevval 10021 18 

Temmuz ı 594) cesaretiyle takdir kazandı. 

Fakat ertesi günü Sinan Paşa tarafından 
aziedildL Bununla beraber Semartin ve 
Yanık kaleleri kuşatmalarında bulundu 
ve Mihalıçlı Ahmed Paşa yerine Karaman 
beylerbeyiliğine (Zilhicce ı 002 1 Ağustos 
ı 594) , kısa bir süre sonra da Satırcı Meh
med Paşa'nın azli üzerine Anadolu bey-
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