
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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Kitabü'l-Lamat(n ş r. Mazin el-Mübarek). Beyrut 
1412/1992; Ebü't-Tayyib ei-Lugavi, Kitabü 'l
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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 
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boyut, güçlü mistisizm ve panteizm şai
rin sanatının özgün yönleridir. Varlığın es
ran, ruhun ölümsüzlüğü, tabiat, hatırala
rın tabiata emanet edilmesi gibi temaları 
eserlerinde ölümsüzleştirir. 

Türkçe'de ilk defa Sahak'ın (Ebru) Avru
pa'da Meşhur Ministoraların Tercü
me-i Hallerine Dair Risale'sinde ( 1271/ 

1855) adı geçen Lamartine. edebiyatçı 
kimliğinin yanı sıra politik yönüyle de Türk 
edebiyatında uzun süre güncelliğin i ko
rumuş ve romantik akımın gelişmesinde 
etkili olmuştur (Lamartine'den Türkçe'ye 
yapılan çeviri ler ve Türk edebiyatma tesir
leri hakkında bk. bibl. Kefeli; Kolcu) . Türk
ler'le ilgili olumlu düşünceleriyle minnet 
duygusunun ifadesi olarak Türkiye Tari
hi (Histoire de la Turquie) adlı sekiz ciltlik 
bir eser yazması onun Türk dostu olarak 
anılmasında önemli bir faktördür. 18S4-
192S yılları arasında Türkçe'de Medita
tions poetiques, Nouvelles meditations 
poetiques ve Recueillements poe
tiques'ten tercüme edilen şiirleri, ünlü 
"Le Lac" (göl) şiirinin tercümesi ve Gra
ziella, Raphael gibi romanları ile tanı
nır. 192S sonrasında hayatı , şahsiyeti ve 
Osmanlılar ile olan ilişkileriyle ön plana 
çıkar. 1940'1ı yıllardan sonra yapılan ince
lemelerde Lamartine'in Türkler'in olum
lu bazı niteliklerinden söz etmesine rağ

men Anadolu topraklarında Avrupa'nın 

bayraktarlığını yapmak istediği ve bir tür 
sömürgeci siyaset ile Doğu'ya yaklaştığı 

da vurgulanmıştır. 
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LAMEKANi HÜSEYiN EFENDi 

ı 

(ö. 1035/1625) 

Bayramiyye-Melamiyye 

L 
tarikatına mensup sil.fi, şair. 

_j 

XV. yüzyılın ortalarında Rumeli'de doğ

du. Hüseyin olarak bilinen adı , divanının 

Saraybosna nüshasındaki (Gazi Hüsrev 
Bey.Ktp., nr. 3049) bir gazelin başlığında 
Hüsameddin olarak kaydedilmekte, bazı 
şiirlerinde Hüsam ve Hüsaml mahlasını 
kullandığı görülmektedir. Ancak bu nis
beyi tarikatın kutublarından Hüsameddin 
Ankaravl'ye hürmeten kullanmış olması 
mümkündür. Şiirlerinde genellikle, tasav
vufta mutlak fena makamında olduğunu 
simgeleyen "evsiz barksız" anlamındaki 

Lamekani nisbesini mahlas olarak kullan
mış ve ·bu mahlasıyla tanınmıştır. 

Lamekani'nin doğum yeri hakkında 
farklı görüşler bulunmaktadır. Kati b Çele
bi Bosnalı olduğunu söylerken Ata! onun 
doğum yeri olarak Peşte'yi kaydeder. Bu 
konuda daha ayrıntılı bilgi veren Evliya 
Çelebi de Tu na kenarındaki Peşte şehrin
den olduğunu bildirir. Katib Çelebi'nin 
Atal'nin eserinden faydalandığı. ayrıca 
Bosna ve Peşte kelimelerinin yazım ben
zerliği göz önünde tutulursa Lamekani'
nin Peşteli olması kuwetle muhtemeldir. 
XVI ve XVII. yüzyıllarda Peşte'nin müslü
man nüfusunun çoğunu Boşnaklar'ın teş
kil ettiği dikkate alınarak Peşte'de doğ

makla birlikte aslen Bosnalı olduğu da 
söylenebilir. Ayvansarayl'nin onun Make
donya'da bulunan Horpeşte'den (Hrupiş

te) olduğunu söylemesi kelimenin yine 
yazım benzerliğinden kaynaklanan bir ya
nı ! ma kabul edilebilir. 

Atal. Katib Çelebi ve Evliya Çelebi şiir 
ve risalelerinden Arapça, Farsça ve dini 
ilimiere vakıf olduğu anlaşılan Lameka-

nl'nin tahsilini tamamladıktan sonra ta
sawufa yöneldiğini vurgulamakla bera
ber bu konuda ayrıntılı bilgi vermemiş
lerdiL Müstakimzade onun Peşteli oldu
ğunu ve "Kazzaz" (İpekçi) lakabıyla tanın
dığını söyler. Geçimini kendi el emeğiyle 
kazanmanın Melaml ahlak anlayışının bir 
gereği olduğu düşünülürse Lamekani'nin 
tasawuf yoluna girmeden önce ipekçi es
nafın dan olduğu , daha sonra da bu mes
leği devam ettirdiği söylenebilir. 

Lamekani'nin İstanbul'a ne zaman gel
diği ve Hamza Bali'den sonra kutbiyyet 
makamına geçen Bursalı Hasan Kaba
düz'a ne zaman intisap ettiği bilinme
mektedir. Hasan KabadOz'un 1010 (1601) 
yılında vefatının ardından kutub olan İd
rls-i Muhtefi döneminde ona tabi olarak 
"kal be bakıcılık" görevini sürdüren Lame
kani meşhur sCıfi Olanlar Şeyhi İbrahim 
Efendi'yi yetiştirmişti r. Vahdetname adlı 
eserini Lamekani'nin manevi emriyle ka
leme ald ı ğını belirten İ brahim Efendi, 
Müfid ü Muhtasar'ında onu "merd-i 
ma'na" olarak tanımlamış ve eserde an
lattığı bütün tarikatların zevk ve irfanı
nın onda toplandığını söylemiştir. 

Lamekani temkinli davranışl arıyla is
mail Ma'şCıki, Hamza Bali ve idrls-i Muh
tefi ile ilgili suçlamalarla devlet. ulema 
ve diğer tarikat mensupları tarafından 
töhmet altında tutulan tarikata bu dö
nemde meşruiyet ve itibar kazandırmış
tır. Şeyh Abdülmecid Sivas!, Hamzavller 
ve idrisiler diye andığı Bayrami- Melaml
leri'ni küfür ve ilhad ile suçlarken Lame
kani'den saygıyla bahsetmesi onun tem
kinli bir tutum izlediğini göstermektedir. 
Sadrazam Perhad Paşa da kendisinden 
feyiz alanlar arasında zikredilebilir. 

istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi'nin sınırl arı içinde kalan Şah 
Sultan Camii yakınında ikamet edip soh-
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