LAMARTIN E, Alphonse de
boyut, güçlü mistisizm ve panteizm şai
rin sanatının özgün yönleridir. Varlığın esran, ruhun ö l ümsüzlüğü, tabiat, hatırala
rın tabiata emanet edilmesi gibi temaları
eserlerinde ölümsüzleştirir.
Türkçe'de ilk defa Sahak' ın (Ebru) Avrupa'da Meşhur Ministoraların Tercüme-i Hallerine Dair Risale'sinde ( 1271/
1855) adı geçen Lamartine . edebiyatçı
kimliğinin yanı sıra politik yönüyle de Türk
edebiyatında uzun süre güncelliğin i korumuş ve romantik akımın gelişmesinde
etkili olmuştur (Lamartine'den Türkçe'ye
yapılan çeviri ler ve Türk edebiyatma tesirleri hakkında bk. bibl. Kefeli; Kolcu) . Türkler'le ilgili olumlu düşünceleriyle minnet
duygusunun ifadesi olarak Türkiye Tarihi (Histoire de la Turquie) adlı sekiz ciltlik
bir eser yazması onun Türk dostu olarak
anılmasında önemli bir faktördür. 18S4192S yılları arasında Türkçe'de Meditations poetiques, Nouvelles meditations
poetiques ve Recueillements poetiques'ten ter cüme edilen şiirleri, ünlü
"Le Lac" (göl) şiirinin tercümesi ve Graziella, Raphael gibi romanları ile tanı
nır. 192S sonrasında hayatı , şahsiyeti ve
Osmanlılar ile olan ilişkileriyle ön plana
çıkar. 1940'1ı yıllardan sonra yapılan incelemelerde Lamartine'in Türkler'in olumlu 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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nl'nin tahsilini tamamladıktan sonra tasawufa yönel d i ğini vurgulamakla beraber bu konuda ayrıntılı bilgi vermemiş
lerdiL Müstakimzade onun Peşteli olduğunu ve "Kazzaz" (İpekçi) lakabıyla tanın
dığını söyler. Geçimini kendi el emeğiyle
kazanmanın Melaml ahlak an l ayışının bir
gereği olduğu düşünülürse Lamekani'nin
tasawuf yoluna girmeden önce ipekçi esnafın dan olduğu , daha sonra da bu mesleği devam ettirdiği söylenebilir.
Lamekani'nin İstanbul'a ne zaman geldiği ve Hamza Bali'den sonra kutbiyyet
makamına geçen Bursalı Hasan Kabadüz'a ne zaman intisap ettiği bilinmemektedir. Hasan KabadOz'un 1010 (1601)
yılında vefatının ardından kutub olan İd
rls-i Muhtefi döneminde ona tabi olarak
"kal be bakıcılık" görevini sürdüren Lamekani meşhur sCıfi Olanlar Şeyhi İbrahim
Efendi'yi yetiştirmişti r. Vahdetname adlı
eserini Lamekani'nin manevi emriyle kaleme ald ı ğını belirten İ brahim Efendi,
Müfid ü Muhtasar'ında onu "merd-i
ma'na" olarak tanımlamış ve eserde anlattığı bütün tarikatların zevk ve irfanı
nın onda toplandığını söylemiştir.
Lamekani temkinli davranışl arıyl a ismail Ma'şCıki, Hamza Bali ve idrls-i Muhtefi ile ilgili suçlamalarla devlet. ulema
ve diğer tarikat mensupları tarafından
töhmet altında tutulan tarikata bu dönemde meşruiyet ve itibar kazandırmış
tır. Şeyh Abdülmecid Sivas!, Hamzavller
ve idrisiler diye andığı Bayrami- Melamlleri'ni küfür ve ilhad ile suçlarken Lamekani'den saygıyla bahsetmesi onun temkinli bir tutum izlediğini göstermektedir.
Sadrazam Perhad Paşa da kendisinden
feyiz alanlar arasında zikredilebilir.

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 nisbeyi tarikatın kutublarından Hüsameddin
Ankaravl'ye hürmeten kullanmış olması
mümkündür. Şiirl erinde genellikle, tasavvufta mutlak fena makamında olduğunu
simgeleyen "evsiz barksız " anlamındaki
Lamekani nisbesini mahlas olarak kullanmış ve ·bu mahlasıyla tanınmıştır.
Lamekani'nin doğum yeri hakkında
farklı görüşler bulunmaktadır. Kati b Çelebi 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 benzerliği göz önünde tutulursa Lamekani'nin Peşteli olması kuwetle muhtemeldir.
XVI ve XVII. yüzyıllarda Peşte'nin müslüman nüfusunun çoğunu Boşnaklar'ın teş
kil ettiği dikkate alınarak Peşte' de doğ
makla birlikte aslen Bosnalı olduğu da
söylenebilir. Ayvansarayl'nin onun Makedonya'da bulunan Horpeşte'den (Hrupiş
te) olduğunu söylemesi kelimenin yine
yazım benzerliğinden kaynaklanan bir yanı ! ma kabul edilebilir.
Atal. Katib Çelebi ve Evliya Çelebi şiir
ve risalelerinden Arapça, Farsça ve dini
ilimiere vakıf olduğu anlaşı lan Lameka-

zi, ı993). MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü;
Ali İ hsan Kolcu, Ondokuzuncu Asır Türk Ede-

09-188; XVll/1-2 (ı 959). s . 209-260; a.mıf ..
"Lamartine'in Osmanlı imparatorluğunu Ziyareti Hakkında Düşündükleri", Batı Dil ve Edebiyatlan Araştırmalan Dergisi, 11/3, Ankara
1976, s. 1-19; Taha Toros, "Lamartine Türkiye'de Ölmek istemişti". Hayat Tarih Mecmuası,
Vı/63 , İstanbul 1970, s. 10-17; Vl/64 (ı 970). s.
61-66; Vedad Örs, "Lamartine, Alphonse de",
TA, XXII, 462.

ı

~,,__,.Jij.;ı- "i4-~JJ);/ /)y
Lamekani
Hüseyin Efendi
divanında n
iki sayfa
(Süleymaniye Ktp. ,
Hale! Efendi,
nr. 800,
vr. 138'-139')

)

.

;_,ri-' J~~

; rf:

~~;if~~ıVf-:
1

-1JJ,..~,C;rv0!~ ·%ı'~J ~W
~ v vJ t :.hj) ~
; \) 4- ;.f 1),6. ;7

J v.~;;:f~! Jv U!J./(J Uf

jv~ !;;~Y'~ ;Y.0Jd~

,3 v~:;:.fl';J ~

;J-v&:;fv&..;f
..
if)/.~tJJ.!JU4h ~#r:_,~ı r

~~

,,ı;»4r::..u ,;15_M/ıl~w

1'
;f
ıf::"ı)" ~
. . (4!Y' (f.'•
:J)(/J/!;J·/?A;i}J

/ ,J

-#tf.tt:o/

t:
.):

~)kJ!Jt;a

YJj(f>'Y~
{Ç.

}'

o/~U:?~

lAM ELiF
bet meclisleri düzenleyen U~mekanl'nin
ölüm tarihi tezkirelerde 1034 ( 1625) olarak verilmektedir. Ancak divanının İstan
bul nUshasında (Süleymaniye Ktp., Halet
Efendi, nr. 800) onun 21 Reblülewel 1035'te (21 Aralık 1625) vefat ettiği kaydedilmekte, İbrahim, Hüsami ve Hadi adlı müridlerinin düştükleri tarih beyitleri de bunu göstermektedir. Kabri Şah Sultan Camii bahçesinde mihrabın önündedir. Kabrinin baş ve ayak ucunda dikdörtgen biçiminde kitabesiz iki kalın taş bulunmaktadır. Evliya Çelebi "merd-i kamil ve arif
billah-ı amil" diye tanımladığı Lamekani'yi sağlığında ziyaret ettiğini ve sohbetiyle müşerref olduğunu söyler.
Eserleri. 1. Divan. İki kaside. altmış
beş gazel, mesnevi tarzında sekiz manzume, üç terciibend. bir terkibibend, iki
murabba, dokuz kıta ve üç müfredi ihtiva eden divandaki şiirlerin üçü Parsça'dır.
Lamekani'nin şiirleri tasawufı görüşlerini
yansıtması açısından önemlidir. Bununla
birlikte samimi ve zarif manzumeleri de
vardır. "Pak eyle gönül çeşmesini ta durulunca 1 Dik tut gözünü gönlü ne gönül
göz olunca" beytiyle başlayan gazeline şiir
mecmualarında çok sık rastlanmaktadır.
İki nüshası bilinen divan (Süleymaniye
Ktp., Halet Efendi, nr. 800; Saraybosna
Gazi Hüsrev Bey Ktp., nr. 3049) . transkripsiyonlu metni ve Almanca tercümesiyle
birlikte Slobodan llic tarafından yayımlan
mıştır (Wi esbaden ı 999) 2. Vahdetname. İnsan-ı kamil bağlamında tasawufı
görüşlerini anlattığı birkaç sayfalık bu risale, Lamekani'nin Sünni kelam anlayı
şıyla asla bağdaşmayacak fikirlere sahip
olduğunu göstermektedir. Birçok nüshası
bulunan risaleyi Bilal Kemikli neşretmiş
tir (bk. bi bl). 3. Risale-i Vahdet. Vahdet-i
vücuda dair risalenin çeşitli nüshaları olup
Lamekani'nin mensuplarından Ahmed
Hadi tarafından şerhedilmiştir (Vatikan
Ktp., Vol Turco, nr. 335). 4. Esrarname
Tercümesi. Mesnevi tarzında yazılmış
537 beyit ihtiva eden eseri Abdülbaki
Gölpınarlı HaletEfendi nüshasına dayanarakİnsan-ı Kamil adıyla tanıtmıştır. Miln Kütüphane'deki nüshasının (nr. 5278)
başında eserin Peridüddin Attar'ın Esrarname'sinden yapılmış seçmeler olduğu
kaydedilmiştir. Eserin bir nüshası daha
bulunmaktadır (Cambridge Üniversitesi
Ktp., Broan, Or., nr. E 8).

Lamekani'nin ayrıca, biri "küllü şey'in
yerciu ila aslihi" hadisini şerheden (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 800, vr.
228b-229•). diğeri vahdet-i vücuda dair
(Staatsbibliothekzu Berlin, MS, Or., oct.,

nr. 2761, vr. 48b-54•) Arapça ve atvar-ı
seb'aya dair Türkçe bir risalesi (Uppsala
Üniversitesi Ktp., O. Nova, nr. 656) mevcuttur. Lamekani'nin, seına ve devranın
aleyhinde bulunan Halveti Şeyhi Belgradlı
NOruilah Müniri Efendi'ye, iki defa sadarete gelen ve 1003'te (1595) idam edilen
İran savaşları serdan Perhad Paşa'ya. İd
ris Efendi'ye (muhtemelen idrls-i Muhtefl). Kurşuncuzade'ye (muhtemelen Bosna
Valisi Kurşuncubaşızade Mustafa Paşa).
müridierinden Aşağıhisarlı İbrahim Efendi ve Hüsam Dede'ye (iki adet) yazdığı yedi mektubu tesbit edilmiştir. Çeşitli tasawufi meselelere temas eden bu mektuplardan Perhad Paşa'ya yazılanın bir
bölümü Abdülbaki Gölpınarlı tarafından
yayımlanmıştır. Belgradlı Münlrl Efendi'ye
yazdığı mektup Müstakimzade'nin eserinde yer almaktadır ( Risale-i Melamiyye,
vr. 37•- 39•).
BİBLİYOGRAFYA :
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628, vr. 376'; a.mlf .. Risale-i Melamiyye-i Şüt
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Fehim Nametak, Divanska lcnjizeunost Bosryaka, Sarajevo ı 997, s. 49-52; Slobodan llic, Hüseyin Lamekani, Ein osmaniseher Dichter und
Mystiker und sein literarisches Werk, Wiesba-

den 1999; a.mlf., "Jedan persijski gazel Huseina Lamekanija", Anali GHB,Xlli-XIV (1987). s.
93-95; Bilal Kemikli, "Hüseyin Lamekani'nin
insan-ı Kamil Görüşü: Risale-i Vahdetname",
KAM, XXVI/3 (I 997). s. 32-36; Nihat Azamat.
"İb rahim Efendi, Olanlar Şeyhi", DiA, XXI, 299.
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sinde ortaya çıkan ve yumuşak elif, uzatan elif (uzun fet ha) olarak bilinen sesi tarihi seyir içinde hemzeden ayıncı işareti e
gösterme teşebbüsleri olmuştur (DİA,
XVII, 190) Uzatan elifin lam desteği eşli
ğinde gösterilmesi bunlar arasındadır.
İçerisinde lamelifin bulunduğu bilinen en
eski kitabe Reinier Dussaud'nun keşfet
tiği, Na bati alfabesiyle yazılmış olan ve 1.
İ mruülkays'tan (İmruülkays b. Amr; ö. 328)
söz edilen Dımaşk civarındaki Nemare kitabesidir. Bundan sonra gelen ve yine Dı
maşk civarındaki Zeb(e)d, Harran. Ümmü'l-Cimal kitabelerinde de bu harfe rastlanır.

Lamelif, sanıldığının aksine lam ve eliften oluşan birleşik bir harf olmayıp lam
desteğine yazılmış sakin med elifinden
ibaret bir tek harftir. Harfleri ortaya koyanın amacı. onların birbiriyle nasıl terkip
oluşturduğunu göstermek değil aksine
her harfi müstakil olarak belirlemektir.
Böyle olmasaydı diğer bütün harflerin de
birbiriyle terkip keyfiyeti verilirdi. Müberred ve İbn Cinnl gibi alimler bu görüşte
dir (İbn Cin ni, !, 41; ll, 651) İbn Cinnl lamelif ifadesin in, alfa be harfleri hakkında
bilgisi yetersiz kimselerin söyleyişi veya
öğretme kolaylığı için öğretmenler tarafından kullanılan yanlış bir tabir sayıldığı
nı. doğrusunun b3 ( 4). ta (U) gibi la (1)
olduğunu kaydeder (a.g.e., ı. 43). Harf
adları belirlenirken adın ilk sesinin o harfin sesini göstermesi esas alınmıştır. Elif
daima sakin bir harf olduğu için onunla
başlayan ve sesini hissettiren bir adın
teşkil edilmesi mümkün olmadığından
buna imkan veren vasıl harfi olarak başı
na fethalı bir lam getirilmek suretiyle la
adı elde edilmiş ve bununla vasıl lamın 
dan sonra elifin uzun "a" sesi hissettirilmiş ve korunmuştur.
La edat olarak düşünüldüğü takdirde
"inne" ve "leyse" gibi amel eder, mutlak
olumsuzluk bildirir, atıf veya cevap harfi
durumunda bulunur; ayrıca nehiy ve ziyade harfi olarak da kullanılır.
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Arap alfabesinde lam desteğine yazılmış
L sakin med harfi olan elifin asli şekli. .J

Ana Samlee'de (Proto-Semitic 1 Common Semitic) sert ünsüz olarak kullanı
lan hemzenin (alef) zamanla yumuşaya
rak gerçek ses değerini yitirmesi netice-
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1405/ı985, s. 329-345; Hasan b. Kasım el-Muradi, el-Cene'd-danifi f:ıurüfi'l-me'ani (nşr. Fahreddin Kabave- M. Nedim Fazı!), Beyrut ı413/
ı992, s . 290-303; Kalkaşendi, Şubf:ıu'l-a'şa,
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