
bet meclisleri düzenleyen U~mekanl'nin 
ölüm tarihi tezkirelerde 1 034 ( 1625) ola
rak verilmektedir. Ancak divanının İstan
bul nUshasında (Süleymaniye Ktp., Halet 
Efendi, nr. 800) onun 21 Reblülewel 1035'
te (21 Aralık 1625) vefat ettiği kaydedil
mekte, İbrahim, Hüsami ve Hadi adlı mü
ridlerinin düştükleri tarih beyitleri de bu
nu göstermektedir. Kabri Şah Sultan Ca
mii bahçesinde mihrabın önündedir. Kab
rinin baş ve ayak ucunda dikdörtgen bi
çiminde kitabesiz iki kalın taş bulunmak
tadır. Evliya Çelebi "merd-i kamil ve arif 
billah-ı amil" diye tanımladığı Lamekani'
yi sağlığında ziyaret ettiğini ve sohbetiy
le müşerref olduğunu söyler. 

Eserleri. 1. Divan. İki kaside. altmış 
beş gazel, mesnevi tarzında sekiz man
zume, üç terciibend. bir terkibibend, iki 
murabba, dokuz kıta ve üç müfredi ihti
va 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 du
rulunca 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) . transkrip
siyonlu metni ve Almanca tercümesiyle 
birlikte Slobodan llic tarafından yayımlan
mıştır (Wiesbaden ı 999) 2. Vahdetna
me. İnsan-ı kamil bağlamında tasawufı 
görüşlerini anlattığı birkaç sayfalık bu ri
sale, 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 dayana
rakİnsan-ı Kamil adıyla tanıtmıştır. Mil
n Kütüphane'deki nüshasının (nr. 5278) 
başında eserin Peridüddin Attar'ın Esrar
name'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 (Sü
leymaniye 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) mev
cuttur. Lamekani'nin, seına ve devranın 
aleyhinde bulunan Halveti Şeyhi Belgradlı 
N Oruilah Müniri Efendi'ye, iki defa sada
rete gelen ve 1 003'te (1595) idam edilen 
İran savaşları serdan Perhad Paşa'ya. İd
ris Efendi'ye (muhtemelen idrls-i Muhte
fl). Kurşuncuzade'ye (muhtemelen Bosna 
Valisi Kurşuncubaşızade Mustafa Paşa). 
müridierinden Aşağıhisarlı İbrahim Efen
di ve Hüsam Dede'ye (iki adet) yazdığı ye
di mektubu tesbit edilmiştir. Çeşitli ta
sawufi meselelere temas eden bu mek
tuplardan Perhad Paşa'ya yazılanın bir 
bölümü Abdülbaki Gölpınarlı tarafından 
yayımlanmıştır. Belgradlı Münlrl Efendi'ye 
yazdığı mektup Müstakimzade'nin ese
rinde yer almaktadır ( Risale-i Melamiyye, 
vr. 3 7•-39•). 
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Iii SLOBODAN lLIÇ 

IAMELİF 
( ._.;,ılı" :w ı) 

Arap alfabesinde lam desteğine yazılmış 
L sakin med harfi olan elifin asli şekli. .J 

Ana Samlee'de (Proto-Semitic 1 Com
mon Semitic) sert ünsüz olarak kullanı
lan hemzenin (alef) zamanla yumuşaya
rak gerçek ses değerini yitirmesi netice-

lAM E LiF 

sinde ortaya çıkan ve yumuşak elif, uza
tan e lif (uzun fet ha) olarak bilinen sesi ta
rihi 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 ki
tabesidir. Bundan sonra gelen ve yine Dı
maşk civarındaki Zeb(e)d, Harran. Üm
mü'l-Cimal kitabelerinde de bu harfe rast
lanır. 

Lamelif, sanıldığının aksine lam ve elif
ten oluşan birleşik bir harf olmayıp lam 
desteğine yazılmış sakin med elifinden 
ibaret bir tek harftir. Harfleri ortaya ko
yanın amacı. onların birbiriyle nasıl terkip 
oluşturduğunu göstermek değil aksine 
her harfi müstakil olarak belirlemektir. 
Böyle olmasaydı diğer bütün harflerin de 
birbiriyle terkip keyfiyeti verilirdi. Müber
red ve İbn Cinnl gibi alimler bu görüşte
dir (İbn Cin ni, !, 41; ll, 651) İbn Cinnl la
melif ifadesin in, alfa be harfleri hakkında 
bilgisi yetersiz kimselerin söyleyişi veya 
öğretme kolaylığı için öğretmenler tara
fından 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 har
fin 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 hissettiril
miş 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 zi
yade harfi olarak da kullanılır. 
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