LA LE KAT
lik 1 Sells ü vazıh ister dinleyen fehm eyleyen anı 1Nice Türki denir ol şi're kim her
lafzının halli 1 Lugatlar bakınağa muhtaç
ede meclisde yar anı" dediği anlayış. deve
ri n şiir meclislerinde bir Türk nazım şekli
olan şarkıların çoğalmasın a ve hece vezniyle şiirler söylemeye kadar varacak bir
mahallilik fikrine kapı ara l adı. Bunun sonucu olarak divanlarda halk deyimleri.
halk töresi ve halk felsefesine ait ifadeler çoğalmaya başladı. Bu anlayışın bir bakıma öncüsü sayılan Nedim'in divan şiiri
ne getirdiği yenilikler. Lale Devri'nin Osmanlı edebiyat ve sanatında bir neoklasizm olarak gücünü hissettirmesine yol
açtı. Bu doğru ltuda İstanbul'a dair hayat
sahnelerini şiirleştiren Nedim, eğlence ve
mahalli hayatı anlattığı şarkı ve gazelleri
kadar divan şiirinin aşk anlayışın ı da hayata yansıttı; zihinlerdeki sevgiliyi sokağa indirerek dokunulabilen, hatta sitem
edilebilen şuh bir sevgili haline getirdi.
Çağın Nedim kadar önemli diğer şairi
Seyyid Vehbi de bu döneme ait olaylardan
ilham alarak manzumeler yazmıştır. Saraya ya kınlığı ile başta eğlence m eclisleri
olmak üzere hayatı ve zevki ilgilendiren
her şey onun konuları arasındadır. Ayasofya'ya açılan Bab - ı Hümayun önündeki
meydana yaptı rdığı çeşme için bizzat lll.
Ahmed'in, "Besmeleyle iç suyu Han Ah med'e eyle dua" biçimindeki tarih mısraı
nı, başına "aç" kelimesini ilave ederek
hem ebced yönünden hem de uygun bir
kaside ile tamamlaması onu Lale Devri'nin önemli şairleri arasına sokmuştu r.
PadiŞah tarafından verilen "reis-i şairan"
rütbesiyle şairliği resmiyet kazanan Osriıanzade Ahmed Taib ise bu dönemin
sade dille yazan güçlü şairlerindendir.

Lale Devri'nde Türk şiiri İran geleneği
nin etkisinden sıyrılmış, İran kaynaklı klasik mesnevi konuları bırakılarak değişik
konularda gazellerle milli nazım şekli olan
şarkılar yanında yerli hayattan veya tasawuftan ilham alan mesneviler de yazıl
mıştır. Bu döneme ait şarkı ve gazelierin
daha ziyade bestelenrnek için yazılmış olması dilleri ve konuları yönünden onları
halka yakınlaştırmakla kalmamış. mOsiki
ile de bütünleşmelerine fırsat tanımıştır.
Gerek pek çok şairin aynı zamanda musikişinas olması. gerekse bestekar sayısın
da görülen artış ( ŞeyhülisUim Esad Efendi, Atrabü 'i-asar fi tezkireti urefai'l-eduar
[n ş r. H. S. Are iJ, MO.siki Mecmuası, sy. 924, Kasım 1948 - Ş ubat 1950) bu dönemde şiirle mOsiki ilişkisini açıkça gösterir.
Bestekarlar arasında Nazim. Nayi Osman
Dede, Ebubekir Ağa ile Kadızade Mustafa

Çavuş. icrac ılardan Reşid

Çelebi ile Eyüplü Mehmed Rıza devrin en ünlü mGsikişi
naslarındandır. Bu devrin şair ve bestekarl arından çoğu ilmi hayatın da merkezinde yer alıyor ve tercüme heyet inde üye
bulunuyordu (Uzunçarş ılı, lV/1 , s. 153).
Ünlü nakkaş Levnl. pek çok edebi esere
çizdiği minyatürler sayesinde renk ile şiiri
buluşturmu ştur. Devrin tezkirelerini ise
Safal Mustafa. Salim ve İsmail Bellğ yazmıştır.

Lale Devri yaşandığı çağdan sonra da
pek çok şiire (bibl. Akay) ve edebi esere
konu olmuştu r. Ahmet Refik'in (A ltı nay)
döneme ad olan incelemesi Uıle Devri:
1130-1143 (İstanbul 13 31). Musahibzade Celal'in Odeon Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Ldl e Devri ( ı 914), Faik Ali
Ozansoy'un Nedim ve Ldle Devri adlı
tiyatro eseri (İstanbul 1950). Enver Behnan Şapolyo'nun Lale Devrinde Şair Nedim'in Aşkı ismini verdiği tarihi romanı
(Ankara 1952) ve Ahmet Kabaklı ' nın Şair-i
Cihan: Nedim adlı senaryo-romanı (i stanbu l 1996) bu hususta yazılmış müstakil eserlerden önemli olanlarıdır.
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LALEKAI
( .; IJ:J)Uf)
Ebü'l-Kasım

(Ebü'I-Hüseyn) Hibetullah
b. ei-Hasen b. Mansur
el-Uıl e kat et-Taberi er-Razı
(ö . 41 8/1027)

L

Hadis hafızı, kelam alimi
ve Şafii fakihi.

_j

Takunya yapıp sattığı için Arapça'da bu
anlama gelen "levalik" kelimesine nisbetle Lalekal diye tanındı (Sem'anT, V, 669) .
Taberistanlı olup bir müddet orada yaşa
dıktan sonra önce Rey'e gitti, ardından
Bağdat'a yerleşti. Ebu Hamid ei-İsfera
ylnl. Ca'fer b. Abdullah ei-Fennakl, Isa b.
Ali b. Isa ei-Vezlr. Ebu Tahir ei-M uhallis,
Ebü'I-Hasan İbnü'I-Cündl, Ebu Ahmed eiFaradl. İbn Ebü'I-Fevaris ve Ebu Mes'Gd
ed - Dımaşki'nin de aralarında bulunduğu
yüzü aşkın hocadan hadis dinledi. Kendisinden Hatlb ei-Bağdadl, Ebü'l-Hasan Ali
b. Hüseyin ei-Ukberl. oğlu Ebu Bekir Muhammed b. Hibetullah ve İbn Zehra Ahmed b. Ali et-1\ıreyslsl hadis rivayet etti.
Bağdat'a göç edinceye kadar sadece hadis ilimleriyle meşgu l olan Lalekal'n in
Ebu Hamid ei-İsferaylnl'den Şafii fıkhı
öğ rendiğine dair bilgilerden hareketle
(Hatlb, XIV, 70 ; ibnü 'I-Cevzl, Vlll, 34) onu
Şafii fakihleri arasında sayanlar olmuşsa
da (Brockelm ann, GAL, ı . 192; Sezgin , l,
50 ı) Sübkl'nin Taba~atü 'ş-Şdti'iyyeti'l
kübrd 'sında yer almaması , kendisinin
arneli mezhebi konusunda kesin bir bilgi
bulunmadığını göstermektedir.
İyi bir hadis münekkidi kabul edilen ve
görüşlerine başvurulan

Lalekal arnelde
ehl-i hadis, itikadda Selef yolunu benimsemiştir (İbn Ke slr. XII, 25). Silefl. Lalekal'nin tedl'is yaptığını söylemiş . raviler hakkında ve rdiği bazı bilgiler dolayısıyla yanılmakla suçlandığ ı olmuştur.

Lalekal6 Ramazan 418' de ( 1oEkim 1027)
Dlnever'de vefat etti. Erken yaşta öldüğü için hadis bilgisinden ve eserlerinden
yeterince istifade edilemediği bel irtilmektedir.

Eserleri. 1. Şerl_ıu uşulii'ti~adi Ehli'ssünne ve'l-cema'a. Çeşitli kaynaklarda
es-Sünne, Şerl_ıu's-sünne, Şerl_ıu i'ti]fadi Ehli's-sünne, lfucecü uşuli i'ti~adi
Ehli's-sünne ve'l-cema'a, Şerl_ıu l_ıuceci
uşuli i'ti.Jsadi Ehli's-sünne ve'l-cema'a,
Me?;dhibü Ehli's-sünne gibi adlarla da
anılır. Lalekafnin hayatının sonlarında kaleme aldığı anlaşılan eserin mukaddimesinde Selef'in sünnete bağlılığı, aklı esas
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LALEKAf
alan Mu'tezile'nin hadisi bilmediği, bid'at karşısında alimierin tavrı ve ehl-i hadYsin üstünlüğü ele alınm ış, daha sonra
Allah'ın birliği, isimleri ve sıfatları. Ehl-i
sünnet'in Kur'ari'a bakışı, Allah ' ın zatını
düşünmekten nehiy, kader, mucize, iman.
günah, tövbe, kabir, kıyametin alametleri
gibi konular işlenmiştir. Eser. Ebu Muaz
Mahmud b. İmam b. Mansur tarafından
el-Münte]fii min Şer]Ji uşuli i'ti]fiidi
Eh]fs-sünne ve'l-cemfla adıyla ihtisar
edilmiş ve müellifin Kerô.mô.tü evliyô.'illô.h adlı kitabının yine Ebu Muaz Mahmud
tarafından yapılan muhtasarı ile birlikte
yayımlanmıştır (Cidde 1415/1 994). Darü'lkütübi'z-Zahiriyye'de (Hadis, nr. 325) esSünen adıyla kayıtlı bulunan nüsha da bu
eser olmalıdır. Ayrıca kimliği tesbit edilemeyen bir kişi rivayetlerin senedierini çı
kararak kitabı Kô.şifü'l-gumme fi i'ti]fiidi Ehli's -sünne adıyla ihtisar etmiş, bu
muhtasar üzerinde Abdullah Salih el-Müşeykıh , Camiatü'I - İmam Muhammed b.
Suud el-İslamiyye'de (Külliyyetü usGii'd-dln)
yüksek lisans tezi hazırlamıştır (ı 40 5/
1985). Ahmed b. Sa'd b. Hamdan el-OiimidY de eser üzerinde doktora çalışması
yapmış ( 1402, Clmiatü Ümmi'l-kura külliyyetü'ş-şerla) ve bunu dokuz cilt halinde yayımiarnıştır (Riyad 1405-141 5/19851994) . Z. Kerô.mô.tü evliyô.'illô.h. Müellifin akaide dair eserini ikmal eder mahiyetieki bu çalışmanın bir nüshası Almanya'da Leipzig Kütüphanesi'nde (Leipzig,
nr. 318/2). bir bölümü de Chester Beatty
Kütüphanesi'nde (nr. 4644/1) bulunmaktadır(Sezgin, I, 501). Kitap,Mu{ıtaşaru
Kerô.mô.ti evliyô.'illô.hi 'azze ve celle
adıyla Ebu Muaz Mahmud b. İmam b.
Mansur tarafından ihtisar edilerek neşre
dilmiştir (yk. bk.). 3. Esmô.'ü ricô.li'ş-Şa
]Ji]Jayn (Ma'rifetü esma'i men fı'ş-Şaf:ı!
f:ıayn). Günümüze ulaşmamakla birlikte
ZehebY ve İbn Hacer el-AskalanY gibi müellifler özellikle ŞaJ:ıi]Jayn'da rivayeti bulunan çeşitli raviler hakkında bu eserden
yararlanmışlardır (Zehebl, Mizanü'L-i'tidal, II, 445-446; ibn Hacer, I, 239-240, 3 I I;
Il, 20 I, 241; III , 156, 237; VII, 215). Kehhale'nin Kitô.bü Ricô.li'ş-şaJ:ıô.be adıyla müellife nisbet ettiği çalışma da muhtemelen aynı eserdir. 4. el-Emô.li. Mecô.lis
ad ıyla kayıtlı, VII. (XII I.) yüzyılda istinsah
edilen birkaç meclise ait bir cüzü ile kır
kıncı meclise ait diğer bir cüzü Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 63, 68). 5. ŞerJ:ıu Kitô.bi 'Ömer
b. el-Ijattô.b. Hz. Ömer'in Şam melikiyle
yaptığı bir an l aşma üzerine ona gönderdiği mektubun şerhi olduğu anlaşılan
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eserden İbn Kayyim el-Cevziyye iktibaslarda bulunmuştur (bk bib l ).
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XVIII.

yüzyılda inşa

edilen külliye.
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Sultan lll. Mustafa tarafından 117411 77 (1760-1764) yılları arasında yaptı
rılan külliye cami. imaret, çarşı. c':ıükkan 
lar, çeşmeler, sebil, türbe, medrese, han
ve mumhaneden oluşmaktadır. Daha
sonra külliyeye bir de muvakkithane ilave
edilmiştir. 15 Muharrem 1178 (15 Temmuz 1764) tarihli vakfiyesi Vakıflar Genel
Müdürlüğü arşivinde 642 numaralı defterde kayıtlıdır. Adını Laleli Baba denilen
bir veli türbesinden alan külliyenin inşasına hassa başmimarı Kara (Hacı) Ahmed Ağa tarafından başlanmış ve Mehmed Tahir Ağa tarafından tamamlanmıştır. 1782'deki yangında külliyenin bazı
dükkaniarı yanmış, harap olan cami 1197
(1783) ve 1262 (1846) yıllarında tamir
edilmiştir. Külliye yapılarından medrese
günümüze ulaşmamıştır.
Farklı

yönlerde yuvarlak kemerli dört
ile geçişi sağlanan büyük bir dış avlunun ortasında yer alan cami fevkanY olup
taş ve tuğla örgülü almaşık duvarlara
sahiptir. Harimi sekiz destekli büyük bir
kubbe ile örtülü caminin önünde şadır
vanlı revaklı bir avlu bulunmaktadır. üç
yönde yelpaze biçiminde düzenlenmiş
merdivenlerle ulaşılan avlu kapıları yanlarda sütun , köşeli pilastr, başlık ve silmelerle hareketlendirilmiş olup yuvarlak
kemerli açı klıklara sahiptir. Avluda sütunlara oturan yuvarlak kemerli revaklar on
sekiz kubbe ile örtülmüştür. Alt sırada
dikdörtgen, üst sırada yuvarlak kemerli
pencereler vardır. Beş kubbeli son cemakapı

at yeri ortasında cümle kapısı, iki yanda
da caminin dışında yer alan galerilere geçişi sağlayan birer kapı bulunmaktadır.
Her üç kapı yuvarlak kemerli açıklıklıdır.
Cümle kapısı pilastr ve silmelerle düzenl enm iş , üstte "C- S" kıvrımlı bir taçla süslenmiştir. İki yanda yer alan mihrap niş
leri ova! formlu geçişlere sahiptir. üstteki balkonlar (mükebbireler) "C- S" kıvrımlı,
ova! biçimli taş konsaliara oturmaktadır.
Caminin iki yanında yer alan safalar ikişer aynalı tonoz ve ikişer ova! kubbe ile
örtülüdür. Mermer sütunlara oturan ve
on iki yuvarlak kemerle dışa açılan safaların kıble duvarlarında birer mihrap nişi
va rdır.

Cami harimine biri mihrap ekseninde,
ikisi kuzeyde yan sofalara açılan üç yuvarlak kemerli kapıyla geçilmektedir. Hari m
kıble istikametinde dikine yerleştirilmiş
ve mihrap yönünde biraz genişletilmiştir.
Mekanı örten ana kubbe sivri kemerler
üzerine oturan ve ikisi kuzeyde serbest.
ikisi mihrap safası köşelerinde, dördü
yanlarda duvar yüzeylerinde toplam sekiz
paye ile taşınmaktadır. Bu kubbe dördü
köşelerde, ikisi mihrap ekseninde olmak
üzere altı yarım kubbe ile desteklenmiş 
tir. Mihrap önündeki ve kuzeydeki yarım

Uileli camii'nin

inşa

kitabesi ve içinden bir

gö r ünüş

