
LA'LTZADE ABDÜLBAKi 

Abdullah Efendi'nin "Meslekü'l-uşşak" 
adlı manzumesine aynı vezin ve kafiyede 
kırkyedi beyit ekleyen La'l'izade, bu be
yitlerde Melamller'e göre Hz. Peygam
ber'den Şehid Ali Paşa'ya kadar gelen 
kutubların isimlerini zikretmiştir. Bu iki 
manzume Sergüzeşt'in içinde ve Sadık 
Vicdani'nin eserinde yer almaktadır (To

mar-Melfimflik, s. 71-83). 4. Hediyyetü'1-
müştc'ik. "Meslekü'l-uşşak" kasidesinin 
şerhidir. La'llzade bu eseri 1129 ( 1717) 
yılında Limni'de sürgünde bulunduğu sı
rada yazmıştır (TSMK, Emanet Hazinesi, 
nr. ı 3 ı 2). S. Risa1etü'1-Muradiyye fi't
tarikati'n-Nakşibendiyye. Murad Buha
rl'nin, baş tarafında Nakşibendl silsilesi
ni ihtiva eden tarikat adabına dair Silsi
letü';r;-;r;eheb adlı Arapça eserinin tercü
mesi ve şerhidir. Müellif nüshası Sergü
zeşt'i içeren mecmuanın içinde bulun
maktadır. 6. Tercüme-i Risa1e-i Ünsiy
ye. Bahaeddin Nakşibend'in halifelerin
den Ya'küb-i Çerhl'nin Bahaeddin Nakşi
bend'e intisap edişini anlatan ve tarikat 
adabına dair bilgi veren Farsça risalesinin 
tercümesidir (Süleymaniye Ktp., Pertev 
Paşa, nr. 636; TSMK, Hazine, nr. 247). 7 . 

Tercüme-i Silsil e tü '1-arifin ve tezkire
tü's-sadıkin. Ya'küb-i Çerhl'nin halifesi 
Ubeydullah Ahrar'ın müridierinden Mu
hammed Kadi-i Semerkanöı'nin Ubey
dullah Ahrar'ın hayatı, sohbet ve kera
metierine dair eserinin bazı bölümleri
nin tercümesidir(Süleymaniye Ktp., Per
tev Paşa, nr. 636). 8. Metd1ibü'l-vusu1 fi 
hulasati Nevadirü'1-usu1. Hakim et-Tir
mizi'nin 291 hadisin şerhini ihtiva eden 
Nevadirü'1-uşu1 adlı eserinin özet çevi
risidir (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 
61, nr. 332). 

La'llzade ayrıca Abdülkerlm eı-cm·
nin e1-İnsanü'1-kamil'ini (Süleymaniye 
Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 167) ve lfa~i
~atü '1-ya~in ve zültetü 't-temkin ad
lı risalesini (Süleymaniye Ktp., Pertev Pa
şa, nr. 636) Türkçe'ye çevirmiştir. Kay
naklarda Gazzall'nin Kimya-yı Sacadet'i
ni de tercüme ettiği (İstanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 432) ve 
Gıda-yı Ruh (Süleymaniye Ktp ., Fatih, 
nr. 2744) adlı bir eserinin olduğu kayde
dilmektedir (Osmanlı Müellifleri, 1, 1 59). 
Ancak bu iki eser muhtemelen ona ait de
ğildir. Sursalı Mehmed Tahir, La'llzade'
nin şer'l sicillerin yazılış usulüne dair Züb
detü's-sukuk adlı bir eserinin bulundu
ğunu kaydeder. La'llzade, Yetlm mahlası 
ile şiirler de yazmıştır. ancak şiirlerinin 
sayısı oldukça azdır. 

92 

BİBLİYOGRAFYA : 

La'lizade Abdülbaki. Sergüzeşi (Saha Dağra
macı Özel Kitaplığı"ndaki mecmua içinde). vr. 
141'-199"; a.mlf., Mebde ve Mead(a.e. içinde). 
vr. 1"-94"; Sarı Abdullah Efendi, Semeratü'l-fu
ad, İstanbul1288,s. 227-265;Şeyh1. Vekayiu'l
fuzala, s. 365, 403, 518, 530, 628, 660, 724; 
Raşid, Tarih, İstanbul1153,11, vr. 166', 167•·•; 
Hüseyin Ayvansaray1. Mecmua-i Tevarfh (haz. 
Fahri Ç. Derin- Vahid Çabuk). İstanbul 1985, s., 
268-269; Müstakimzade, Risale-i Melamiyye-i 
Şüttariyye, İÜ K tp., İbnülemin, nr. 3357, vr. 

73"- 78'; Tomar-Melamflilc, s. 71-83; Sicill-i Os
mani,lll, 299; Osmanlı Muellifleri, 1, 159; Ab
dülbaki [Gölpınarlı] , Me lamfiile ve Melamfler, İs 
tanbul 1931, s. 153-155; Mehmet Nermi Has
kan, Eyüp Tarihi, İstanbul1993,l, 217-218; ll, 
22; Thierry Zarcone . "Histoire et croyances 
des derviches turkestanais etindiensa lstan-
bul", Anatolia Modema = Yeni Anadolu, ll, Pa
ris 1991, s. !55. 

lAM 
(J) 

Iii NiHAT AZAMAT 

Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi. 
L ~ 

Türk alfabesinde on beşinci sırada yer 
alan, ebced tertibindeki sırası on iki, sayı 
değeri otuz olan harfi n adı Fenike alfabe
sinde lamd (üvendire. baston). Ararnice ve 
İbranice'de !amed (Iamad). Yunanca'da 
lambda ve Arapça'da lam olup baston ve
ya üvendire biçimindeki Hiyeroglif rem
zinden doğup geliştiği kabul edilir. Ebced 
tertibini esas alan Fenike alfabesinden 
doğup gelişme leri sebebiyle dünya al
fabelerinin çoğunda on ikinci sırada yer 
alır. 

Larnın mahreci, dilin iki kenan ile dilin 
uç kısmının temas ettiği üst damak ve 
azı dişlerini izleyen dört dişin üst kısımları 
olarak geniş bir alanı kaplar. Sahip olduğu 
cehr, beyniyye, istifa!, terkik, izlak, inhi
raf, infitah ve zuhür sıfatlarının gereği 
olarak lam sesi çıkarılırken dilin uç tarafı
nın üst damağa kuwetle dayanmasından 
dilin üst kısmında nefes cereyanı hapso
lur ( cehr). bu sırada dilin uç kısmı üst da
mağa doğru yükselip meylederek kavisli 
bir hal alır (inhiraf); ancak dilin iki yanın
dan nefes akışı devam ettiğinden nefesin 
tam akması veya tam hapsolması söz ko
nusu değildir (beyniyye). Dilin uç tarafı 
dışındaki kısımları ile üst damakarasının 
açık olması (infitah) ve dilin yukarıya yük
selmeyerek aşağıda kalması (istifa!) sebe
biyle söylenişi kolay (i zia k). ince ve açık se
çik bir ses (terkik, zuhür) çıkar. Şarkiyat
çılara göre lam sesi sürtüşmeli (fricative). 
yan al (laterale). yumuşak (sonore) ve akıcı 
(liquide) bir ünsüz olup nefes akışı dilin iki 

(bilaterale) veya tek (unilaterale) yanından 
olabilir. 

Belir lilik (marife) takısı olan ve bu se
beple harf-i ta'rif 1 lam-ı ta'rif denilen 
.. Jl" takısının sadece "lam"ı marife har
fidir. Sakin olması sebebiyle öndeki hem
ze ona ulanarak seslendirme işlevi (vas!) 
görür. Hal11 b. Ahmed'e göre· Jl" birlikte 
marife edatıdır. Hurüf-ı şemsiyye adı veri
len " .:ı J .ı;, .ı., ..jc o..J"..; ıJ j J ~ ~ w ..:ı" harf
lerinden biriyle başlayan bir kelimenin ba
şına "Jl" takısı geldiğinde "lam"ı okun
mayarak bu harfiere katılır (idgam-ı şem
siyye) ve kelimenin ilk harfi iki defa okun
mak üzere şeddelenir: ._,....,..f.Jı +---~ + Jl 
gibi. Bunların dışında kalan ve hurüf-ı 
kameriyye adı verilen J ..Jı t. t. t ı:~._,; 1" 

".ş:. , f' !l harflerinde ise "Jl" takısı
nın "lam "ı okunur (izha r- ı kameriyye): 
..,..wı +--- ...,..4 + Jl gibi. Ayrıca lamelifte (Y) 
ası l harf elif olup sakin olması sebebiyle 
lam onun okunmasını sağ lama (vas!) işle
vi görür (İbn Cin n!, I, 409-41 O). 

Kur'an kıraatinde kelime sonundaki sa
kin lam, arkadan gelen kelime başındaki 
"ra"ya katılarak(idgam-ı mütekaribeyn: 
mahrecleri birbirine yakın olan iki harfi n 

idgamı), sakin nun ise kendisini izleyen la
ma katılarak (idgam-ı bilagunne: gunne
siz -geniz sesi olmayan- idgam) telaffuz 
edilir: ..:ı..uı.. +--- .,:ı..>J .;,.o ı .:;.ı ;s+--- .:;.ı;}+--- .:;.ı) J3 
u..\1. +--- gibi. Ayrıca "Allah" kelimesinin 
"lam"ı, önde ötreli veya üstünlü bir harf 
bulunup kendisine ulanması durumunda 
kalın okunur. 

Lam, kelimelerin yapısında asıl harf 
olarak bulunduğu gibi zait (ziyade) harf ola
rak da gelir: +---.): ı o.!.IJ~+--- !l~ ı J..W: +---~ 
~gibi. Ancak "o.!.Uı.;.:., o.!.IJY,i, ~, o.!.IJ~" 
gibi işaret isimlerindeki bu ziyade lamla
rın uzaklık/ uzağa işaret(lam-ı teb'ld) ve 
pekiştirme işlevi gördüğü belirtilir. ~)" 
".:ı !l J ..Jı t. harfleri "lam"a dönüşerek (ib
dal) ikincil ve eş anlamlı kelimeler oluş
turduğu gibi " lam"ın, başta ve en çok" u " 
olmak üzere" .s:., f'" harflerine dönüşe
rek de anlamdaş- ikincil kelimeler oluş
turduğu görülür: Hetele ~ hetene,l)a
lis ~ l)arnis, lekz ~ vekz, lemz ~ hemz, 
cei]J ~ cey]J ... gibi (Ebü't-Tayyib el-Lu
gav'l, Il, 378-422). 

Edat (ma na harfi) olarak da kullanılan 
"lam"ın cer !arnı, tarif !arnı. ibtida !arnı, 
emir !arnı, kasem !arnı gibi çeşitleri var
dır. İbtida !arnı, mübteda ve haberiyle 
"lev" ve "levla"nın haberleri başıiıa gele
rek pekiştirme işlevi yapar. Kasem lamı 
da hem yemin ifadesinin hem de cevabı-



nın başına dahil olup pekiştirme vazifesi 
görür. Her iki tür "lam"ın harekesi üstün
dür. Cer lamının harekesi zamiriere ve 
nida "ya"sının hemen ardından gelen 
müstegase (yardıma çağırılan) bitişirse 
üstün, diğerlerinde ise esredir. Gramer 
kitaplarında cer harfinin istihkak, ihtisas. 
milk. ta'lll , olumsuzluğu pekiştirme 1 te
kit (olumsuz "kvn" maddesinden sonra). 
kasem. taaccüb, ta'diye gibi yirmiden 
fazla anlamı örneklerle açıklanmıştır (me
sela bk. Ebü'l-Kasım ez-Zeccad, Kitabü'l
Lamat, tür yer; İbn AbdünnGr. s. 293-329; 
İbn Hişam.s. 274-312). Zecdkl. edatolan 
(harf-i ma'na) lamı ayrıntılarıyla inceledi
ği bir eser kaleme alarak otuz bir çeşit 
"lam"dan söz etmiştir (bk bibl.) 
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!il AHMET TuRAN ARSLAN 

lAMARTINE, Alphonse de 
(1 790-1869) 

Fransız şairi, yazar 
ve devlet adamı. 

_j 

Asil bir ailenin oğlu olarak 21 Ekim 
1790'da Macon'da doğdu. Çocukluğunu 
Macon ve yakınlarındaki Milly'de geçirdi. 
Öğrenimini mahalli kilise okulunda, Lyon'
da lnstitution Puppier ve BeHey'de Col-

lege des Peres de la Foi'da tamamladı. 
1808-1819 yılları arasında avare bir aris
tokrat hayatı yaşayan Lamartine'in edebi 
kişiliğinin gelişmesinde okuduğu klasik
ler, XVIll. yüzyıl filozofları ve Kitab-ı Mu
kaddes'in önemli rolü vardır. 1811-1812'
deki İtalya seyahati, hayatında önemli bir 
dönüm noktası oldu. Napali'de işçi bir kız
la yaşadığı aşk birçok eserine, özellikle 
Graziella adlı romanında idealize ede
rek işlediği kadın kahramanına ilham kay
nağı olmuştur. 1820'de duygusal ve sa
mimi tonu ile çok beğenilen, Fransız şii
rine yeni bir ahenk getiren Meditations 
poetiques'i yayımladı . Daha sonra Nou
velles meditations poetiques ve Mart 
de Socrate'ta metafiziğe yer verdi. Bazı 
Avrupa şehirlerinde elçilik katibi ve ateşe 
olarak görev yaptığı bu yıllarda yayımla
dığı Le dernier chant du pelerinage 
d' Harold romantik akımın önemli eser
leri arasına girdi. 1830'da dini duyguları 
işleyen ve panteizme geniş yer veren 
Harmonies poetiques et religieuses 
adlı iki ciltlik eserini neşretti. 1832-1833'
te Lübnan. Suriye. Filistin ve İstanbul'u 
kapsayan uzun biryolculuğa çıktı. Seya
hati gerçeklere ulaşmanın tek yolu ola
rak gören şair Doğu'ya, kutsal topraklara 
yaptığı yolculuklardan din anlayışı, duy
gu ve düşünceleri bakımından büyük bir 
değişim geçirerek döndü. Bu yolculuk sı
rasında kızı Julia'nın ölümü şairiderinden 
sarstı. Voyages en orient hemen tama
mı Osmanlı sınırları içinde geçen bu yol
culuğun kitabıdır. 1833'te milletvekili se
çilen Lamartine 1851 'e kadar devam eden 
siyasi hayatında liberal, insaniyetperver 
ve barışçı bir politika izledi. Güçlü bir ha
tip olarak parlamentoda çok defa "Şark 
meselesi" üzerine yaptığı konuşmalarda 
Batı'nın Doğu'yu, özellikle Osmanlılar'ı iyi 
tanıyamamış olmaktan kaynaklanan 
yanlış hükümler verdiğini, böylece bütün 
dünyayı yanılttığını sık sık dile getirdi. 
1847'de yayımlanan L'histoire des gi
rondins, siyasi açıdan çalkantılar içinde 
olan Fransız toplumuna itidalli ve mezi
yetli davranış dersi veren, genç nesillerin 
zihinlerinde devrim ateşini körükleyen bir 
eserdir. 1848 olaylarında gösteri yapan 
sosyalistlerin kızıl bayrak.lı gösterilerine 
karşı üç renkli Fransız bayrağını savun
ması, Lamartine'i o yıl kurulan geçici hü
kümette kısa bir süre dışişleri bakanlığına 
getirdi, ancak2 Aralık 1848'deki hükü
met darbesiyle bu görevinden uzaklaştı
rıldı. 

Bu hayal kırıklığıyla 24 Nisan 1849'da 
Sultan Abdülmecid ve Sadrazam Reşid 

LAMARTIN E, Alphonse de 

Paşa'ya birer mektup yazarak Türkler' e 
olan sevgisini ve derin dostluğun u dile ge
tirdi. İstanbul'a yakın bir yerde, İzmit ve
ya İzmir yakınlarında bir çiftliğin kendisi
ne tahsis edilmesini istedi. Bu topraklar
da modern yöntemlerle tarım yapmayı 
planlayan Lamartine'e Aydın yakınların
da bir arazinin verilmesi uygun görülerek 
devletçe satın alınan çiftlikler yirmi beş 
yıl süreyle kendisine verildi. 21 Haziran-
6 Ağustos 1850 tarihleri arasında ikinci 
defa Türkiye'ye gelen Lamartine, lhlamur 
Kasrı'nda Sultan Abdülmecid tarafından 
kabul edildi. Daha sonra İzmir ve Aydın'a 
giderek çiftlik arazisini gezdiyse de işlete
cek sermayeyi bulamadığından Türkiye'ye 
yerleşmekten vazgeçti. Louis Napoleon'un 
cumhurbaşkanı seçilmesiyle politik ha
yatı sona erdi (ı 851). Fransız halkının 
Napoleon serabına kapılarak hürriyet yo
lundan dönmesi şairin bütün hayallerini 
yıktı. Ardından Les nouvelles canfidene
es (ı 851 ). Genevieve histoire d'une 
servante (ı 851). Le tailleur de pierres 
deSaint-Point ( ı85 ı), L'histoire de la 
restauration ( 185 ı) . Les visions ( ı853), 
Histoire des constituants ( 1854), His
toile de la Turquie ( 1854-1855), Histoire 
de la Russie (ı 855), Co ur s tamili er de 
litterature (ı 856- ı 869) adlı eserlerini ya
yımladı. Politik hayatını vatanına ve in
sanlığın mutluluğuna adayan şair ömrü
nün son yıllarını maddi sıkıntı içinde ge
çirdi; Milly'deki evini satmak zorunda kal
dı (ı 860) 1867'de lll. Napoleon hüküme
ti tarafından kendisine 25.000 frank ma
aş bağlanan Lamartine 28 Şubat 1869'
da Paris'te öldü. Ölümünden sonra Me
moires inedits (ı 870), Le manuscrit de 
ma m ere ( 18 71 ) . Des poesies inedites 
( 18 7 3) ve altı ciltlik Correspondance 
( 1873-1875) adlı eserleri neşredildi. La
martin e zengin imajları , güçlü ritmi, 
ahenkli mısraları ile XVIII. yüzyılın şiirine 
karşı bir tepki ve yeni bir soluktur. Şiirle
rindeki lirizm içinde ruh bulan metafizik 

Alphonse de 
Lamartine 

93 


