
kiden ahır olarak kullanılan badrum katı 
mevcuttur. İki katlı revaklı avluda revaklar 
beşik tonoz. odalar ise aynalı tonozludur. 
Batı yönünde ikinci aviulu bölümle bu
nun da güneyinde üçüncü aviulu bölüm 
yer almıştır. Yapıdaki kemerler yuvarlak 
ve tuğladan , payeler kesme taştan kare 
kesitlidir. Pencereler dikdörtgen, kapılar 

ise yuvarlak kemerli açıklıklıdır. Yapı bu
gün çarşı olarak kullanılmaktadır. Cami
nin kuzeyinde dış avlu duvarı na bitişik 
olarakyer alan bir yapı daha vardır. Mum
hane olarak tanınan bu yapı. önde açık 
avlu ile arkada aynalı tonoz örtülü kapalı 
bir mekandan oluşmaktadır. Tonozlu me
kan önündeki avlu dışında yandan yuvar
lak kemer li bir kapı ve üç yuvarlak ke
merli pencere ile de caminin dış avlusu
na açılmaktadır. 

Laleli Camii ve Külliyesi batıdan gelen 
barak üsiObunun hakimiyetinde kendin
den önce yapılan Nuruosmaniye Camii'
nin aksine klasik Türk mimarisinden bazı 
esasların ve izierin yaşatıldığı bir eser 
olarak Türk sanat tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. 
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l1iiJ AHMET VEFA ÇüBANOGLU 

LALELi KÜTÜPHANESi 

Sultan III. Mustafa'nın 
İstanbul'un Laleli semtindeki 

külliye içinde bulunan 
medresesinde kurduğu kütüphane. 

L ~ 

27 Muharrem 1174'te (8 Eylül 1760) in
şasına başlanan cami, medrese, imaret 
ve şadırvan 2 Ramazan 1177'de (5 Mart 
1764) tamamlanarak padişahın da katıl 

dığı bir merasimle açılmıştır. lll. Musta
fa'nın vaktiyesinde (VGMA. Kasa nr. 187) 
Laleli Medresesi Kütüphanesi personeliy
le ilgili herhangi bir kayıt yoktur. istanbul 
kütüphanelerine dair listelerde kütüpha
nenin kurucusu lll. Mustafa veya lll. Se
lim gösterilmekte, kuruluş tarihi olarak 
da 121 7 ( 1802-1803) yılı verilmektedir. 
Süleymaniye Kütüphanesi'nin Laleli bö
lümünde yer alan kitapların çoğunun lll. 
Mustafa'nın vakıf mührünü taşıdığı dik
kate alınarak (Dener, s. 43) bu kütüpha
nenin kurucusunun lll. Mustafa olduğu 
söylenebilirse de aynı padişahın Bostan
cılar Ocağı'ndaki kütüphanesinin 124 7'
de (1831-32), uzun zamandan beri istifa
de edilemediğinden ll. Mahmud'un em
riyle Laleli Medresesi Kütüphanesi'ne 
nakledilmiş olması sebebiyle (VGMA, Def
ter, nr. 642, s. 103-145) sadece vakıfmüh
ründen hareketle bu görüşü desteklemek 
zorlaşır. Çünkü halen Laleli koleksiyonun
da bulunan kitapların hangilerinin Laleli 
Medresesi'nden. hangilerinin Bostancılar 
Ocağı Kütüphanesi'nden geldiğini belirle
mek güçtür. Ancak Vakıflar Genel Müdür
lüğü Arşivi'ndeki. "Laleli Cami-i şerlfi ci
varında kain medresesi derOnunda olan 
kütübhane-i münlfesinde fi'l-asıl mevzQ 
olan kütüb-i şerlfe tam kütüphane terti
bi olmayıp nakıs olduğuna ... " ifadeli bir 
belge (VGMA, Defter, nr. 642, s. 145), lll. 
Mustafa'nın Laleli Medresesi'nde bir kü
tüphane kurduğunu açıkça belirtmekte
dir. 

Kütüphanedemevcut koleksiyon, daha 
sonraları III. Selim'in yaptığı vakıflarla 
zenginleştirilip personel tayin edilerek dü
zenli bir hale getirildiğinden bazı araştır
macılar bu kütüphaneyi lll. Selim'e nisbet 
etmişlerdir (Dener. s. 43; Emsem, D<Jl-2 
1 ı 960 1. s. 2 4). II ı. Selim medrese arsasına 
yeni bir kütüphane binası yaptırmış ve bu 
bina için de kütüphane personeli görev
lendirmiştir. Bu vakfın hazine defterine 
göre yeni yapılan kütüphanede üç hafız-ı 
kütüb, iki müstahfız, bir ferraş ve bir mü
cellit bulunmaktaydı. lll. Selim babasının 
medrese içindeki kütüphanesine de üç 
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hafız-ı kütüb, üç müstahfız ve bir mücellit 
tayin etmiştir (VGMA, nr. 93, Laleli Sultan 
Mustafa Hazine Defteri, s. 125-127) 

Laleli Medresesi 1911'deki büyükAksa
ray yangınında yanarak geriye dört duvar 
kalmışsa da (Kütükoğlu, s. 165) 11 Tem
muz 1327 (24 Temmuz 1911) tarihli bir 
belgeden anlaşıldığına göre medrese için
deki kütüphanenin kitapları yangından 
kurtulmuştur (BA, MF. KTV, Dosya nr. 8, 
belge nr. 23). 1914 yılında Sultanselim'de 
kurulan kütüphaneye, 1918'de de Süley
maniye Kütüphanesi'ne nakledilip halen 
burada bulunan Laleli Kütüphanesi'nde 
3777 yazma eser mevcuttur. Kütüphane
nin yazma fihristieri yanında (Süleyma
niye Ktp., Laleli, nr. 3792 ; Yazma Bağışlar, 
nr. 2732) Defter-i Kütübhfıne-i Ldleli 
adıyla matbu bir katalog u da vardır (Der
saadet 1311). 
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lALEzARI 
( 1.5)fj4!Y ) 

(ö . 1204/1 789) 

Osmanlı alimi, kadı. 
~ 

Mehmed Tahir Lalezarl ed-Dürretü'?
?fıhire adlı risalesinde istanbul'da doğup 
büyüdüğünü kaydetmekte ve istanbul! 
nisbesini kullanmaktadır (vr. 82b). Babası, 
Tefsirl Şeyh Ahmed Efendizade Lalezarı 
Mehmed Efendi'dir. Lalezarl sonraları Ka
dı Mehmed diye şöhret bulmuştur. Nisbe
sini, Sursalı Mehmed Tahir' e göre, muh
temelen istanbul'da oturduğu Flitih Ca
mii yakınlarındaki Lalezar semtinden, M. 
Münir Aktepe'ye göre ise lll. Ahmed'in çi
çekçibaşısı olan babası Lalezarl Mehmed 
Efendi'den almıştır. Hüseyin Ayvansarayl. 
dedesi tarafından tamir edilen mescide 
babasına nisbetle Lalezarl Mescidi adının 
verildiğini kaydetmekte ve Lalezarl adın
da bir mahallenin bulunmadığını bildir
mektedir (Hadikatü'l-cevami', 1, 190). La-
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LALEzARI 

lezarl, tahsilini İstanbul'daki çeşitli med
reselerde tamamladıktan sonra ilmiye 
sınıfına intisap ederek müderris oldu ve 
1786-1787'de Eyüp kadılığında bulundu. 
Bu görevden ayrılınca Rumelihisarı'ndaki 
evinde oturdu ve 30 Muharrem 1204'te 
(20 Ekim 1789) vefat etti. Lalezari şerh ve 
risalelerinin çoğunu kelam ve tasawuf 
konularında yazmıştır. Eserlerinde Gaz
zali, Abdülkadir-i Geylani, Fahreddin er
Razi, Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Sadrüş
şeria Ubeydullah b. Mes'üd gibi şahsiyet
lere atıfta bulunmuş, kelamla tasawufun 
sentezini yapmaya çalışmıştır. 

Eserleri. Lalezari'nin tesbit edilebilen 
eserlerinin çoğu risale hacminde olup 
bunlar Süleymaniye Kütüphanesi'nde ka
yıtlı (Hafld Efendi, nr. 124, ı30) Mecma'u 
esrari'l-cevahiri'r-rulp1niyye ii matla''i 
envari'z-zevfıhiri'r-reyJ:ıaniyye'de top
lanmıştır. 1. ed-Dürretü'l-beyza'. İbn 
Berrecan'ın, Allah'ın yeri ve gökleri altı 
günde yarattıktan sonra arşa istiva etti
ğini bildiren ayet ( el-A'raf 7/54) hakkında

ki görüşlerinin şerhidir (nr. 124/ ı, ı3o/ı ). 
z. el-Ya]fütetü '1-JJ.açlra'. Birgivi'nin ne
fiy ve ispat yönüyle kelime-i tevhidi ele 
alan görüşlerinin şerhidir (nr. ı24/2, 130/ 
2). 3. el-Ya]fütetü'l-JJ.amrô.'. Matüridi'nin 
Te'vilatü '1-J:(ur 'an 'ın dan Fatiha süresi
nin s. ayetinin tefsirini şerhetmektedir 
( nr. ı24/3, ı30/3 ) . 4. el-Cevahirü 'z-za
hire. Gazzali'nin, "Leyse fi'l-imkan ebda' 
mimma kan" sözüne dair bir ta'liktir (nr. 

ı24/6 ). 5. Risale ii efçlaliyyeti resuli'l
beşer 'ala resuli'l-mela'ike. Necmeddin 
en-Nesefı'nin el-'A.]fa'id'inin sonunda yer 
alan ve insanlarla melekleri fazilet yönün
den karşılaştıran bölümün şerhidir (nr. 

ı24/10) 6. el-Mizanü'l-mu]fim ii ma'
rifeti'l-]fıstasi'l-müsta]fim (el-Mfzanü'l· 
l!:avim). Gazzali'nin el-J:(ıstasü '1-m üsta
]fim adlı eserinin şerhidir (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 1758, müellif hattı). 
7. el-Cevahirü '1-]falemiyye ii tastiri es
rar i 'n-Nuniyyeti '1-kelamiyye . Hızır 
Bey'in el-J:(aşidetü'n-Nuniyye'sinin şer
hidir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 

ı2ı4, Hafid Efendi, nr. ı42 , Reşid Efendi, 
nr. ı4ı; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 648). 8. 
ez-Zümürrüdetü'l-]].açlra'. Abdülkadir-i 
Geylani'nin salavat-i şerife hakkındaki gö
rüşlerinin şerhidir (nr. ı24/4). 9. et-Tib
rü'l-aJ:ımer ii kelami'ş-ŞeyJJ.i'l-Ekber. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin varlıkları üç 
mertebe halinde inceleyen devair nazari
yesinin şerhidir (nr. ı24/5) . 10. el-Kevke
bü'd-dürri ii şerJ:ıi şalati'l-Meşiş . Ab
düsselam b. Meşiş'e ait evradın şerhidir 
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(nr. ı24/7). 11. ed-Dürretü'z-zahire. Şa
zeli'nin el-Ijizbü'l-kebir adlı eserinin 
şerh id ir ( nr. ı24/8). 1 z. Ta'li]fat 'ala me
vazi'a mine'l-FütUJ:ıati'l-Mekkiyye. el
FütUJ:ıQtü'l-Mekkiyye'nin "er-Risaletü' l
beşeriyye" adlı bölümünde yer alan "ya" 
harfinin esrarına dair görüşlerin şerhidir 
(nr. ı24/9). 13. Risale ii def'i i'tirazı Ra
gıb MeJ:ımed Başa ii J:ıa]f]fi'l-Fuşuş li'ş
ŞeyJJ. Ekber (Süleymaniye K tp., E sad 
Efendi, nr. 3771/2). Ragıb Mehmed Paşa, 
Setine'sinde kendisinden nakilde bulun
duğu Hasan b. Abdürrezzak ei-Lahici'nin 
görüşlerine itiraz ederek Muhyiddin İb
nü'I-Arabi'nin Füşuşü'l-J:ıikem'i ile el-Fü
tlil:ıatü'l-Mekkiyye'sinde ilham ve Fira
vun'un imanı konularında çelişkiler bulun
duğunu ileri sürmüş. Lalezari, bu risale
sinde Lahid'yi savunup Ragıb Paşa'nın 
görüşlerine karşı çıkmıştır. Ragıb Paşa'

ya göre İbnü'I-Arabi Füşuşü'l-J:ıikem'de 
ilhamını Resülullah'tan aldığını kaydeder
ken el-Fütlil:ıfıtü'l-Mekkiyye'de doğru
dan Allah'tan aldığını iddia etmektedir. 
Füşuş'ta Firavun'un iman ettiğini söyle
diği halde el-FütliJ:ıatü'l-Mekkiyye'de 
küfrüne hükmetmektedir. Lalezari'nin 
bunlardan başka Mecmu'atü'ş-şalavat 
adlı bir risalesiyle (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. ı392) Muhyiddin İbnü'ı -Ara
bi'ye dair Arapça bir şiiri bulunmaktadır 
(Süleymaniye Ktp., Haf!d Efendi, nr. ı24, 

vr. 38•). 
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LA'UzADE ABDÜLBAKİ 
(~~~~ o~fjı,sW) 

(ö. 1159/1 746) 

Bayrami-Melami tarikatına mensup 
sfıfi. 

_j 

İstanbul'da doğdu. Önemli eseri Ser
güzeşt'i yazdığı 11 S6'da (1743) altmış 
altı yaşında olduğunu söylediğine göre 
1090 (1679) yılında doğmuş olmalıdır. Ba-

bası La'll Mehmed Efendi, Bayrami- Me
lamileri'nden Meşnevi şarihi Relsülküt
tab Sarı Abdullah Efendi'nin kız kardeşi
nin oğludur. Dayısı. Sarı Abdullah Efendi 
vasıtasıyla Bayrami- Melamlleri'yle temas 
kurup dönemin kutbu Seyyid Haşim Efen
di'den feyiz alan La'li Mehmed Efendi 
medrese tahsilini tamamlayıp Mekke ve 
İstanbul kadılıklarına kadar yükselmiş, 
İstanbul kadısı iken Magosa'ya sürgüne 
gönderilmiş ve orada vefat etmiştir (ı ıı9/ 
ı 707). 

La'lizade Abdülbaki Efendi dini ve ta
savvufı ilimleri "alim-i rabbani, arnil-i hak
kani" ve "mürşidim" diye tanımladığı ba
basından öğrendi. Ondan Meşnevi'yi, 
İbnü'I-Farız divanını, Davüd-i Kayseri'nin 
Fuşuşü'l-J:ıikem şerhini daha küçükyaş
larda iken okudu. Riyaziye ve felsefe ile 
meşgul oldu. Medrese tahsilini tamamla
dıktan sonra müderris olarak görev yap
maya başladı . 1117 Ramazanında (Ocak 
1706) Habyar mahallesindeki Katib Mus
tafa Efendi Medresesi müderrisliğinden 
aziedildiği bilindiğine göre (Şeyh!, s. 628) 
onun bu t arihten birkaç yıl önce müder
risliğe başladığı söylenebilir. 

Babası Mekke'de kadı iken tanıştıkları 
Nakşibendi şeyhi Murad Buhari'ye şey
hin İstanbul'a geldiği 1120 (1708) yılın
dan sonra intisap eden La'lizade, bu dö
nemde lll. Ahmed'in kızı ile nişanlanıp da
mat unvanını alan Ali Paşa'nın (Sadrazam 1 
Damad 1 Şehid Ali Paşa) muallimi oldu (Müs
takimzade, vr. 74'). 1123'te (1711) Tevkii 
Cafer Çelebi Medresesi müderrisi iken 
Hoca Hayreddin Medresesi'ne nakledildL 
Sadrazam Damad Ali Paşa'nın maiyetin
de Mora seferine katılan La'llzade (ı ı26/ 
ı 7ı4) sefer dönüşü Şeyhülislam Zeke
riyya Efendi Medresesi müderrisi oldu. 
Avusturya seferinde Damad Ali Paşa'nın 
Petro Varadin Savaşı'nda şehid düşmesi
nin ( ıı28/ ı 7ı6) ardından kahinlik yaptığı 
suçlamasıyla tutuklanıp Belgrad Kalesi'
ne hapsedildi (Raşid, ll, vr. ı66•). Ali Pa
şa'nın daha önce çıkardığı ferman gereği 
1128 Ramazanında (Eylül 1716) göreve 
başlamak üzere Kudüs kadılığına tayin 
edilmiş olduğu halde aziedilip Limni'ye 
sürgüne gönderildi (a.g.e., ll, vr. 167b). 
Devlet nezdinde büyük itibarı olan şeyhi 
Murad Buhari, onun affedilip Bursa'ya 
kendi yanına gönderilmesi ricasında bu
lunduysa da kendisi bu sırada İstanbul'a 
davet edildiğinden serbest bırakılması 

gecikti. On sekiz ay Limni'de sürgünde 
kaldıktan sonra İstanbul'a döndüğünde 
şeyhinin vefat etmiş olduğunu ( ıı32/ 


