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~ MusTAFA UzuN 

LUT GÖLÜ 
(.ı..,.r .f"o!) 

Günümüzde bir kısmı İsrail, 
bir kısmı Ürdün sınırları içinde 

kalan göl. 
_j 

Müslümanlar tarafından Hz. Lut'a iza
feten Lut gölü 1 Lutdenizi adıyla, Batılı
lar arasında da içinde ve kıyılarında canlı 
yaşamadığından (sadece gölü bes leyen 
ürdün 1 Şeria nehrin in ağzında yosun gi
bi bazı yeşi llikl er görülür) ve hakkındaki 
ölümcül efsanelerden dolayı "Ölüdeniz" 
anlamına gelen adlarla tanınır. Kitab-ı 
Mukaddes ile çeşitli Grek. Roma, Bizans 
ve Arap coğrafyacı, tarihçi ve seyyahları
nın eserlerinde coğrafi -tarihi konumuna 
ve fiziKI özelliklerine göre Doğu denizi. 
Araba (Vadilaraba) denizi. Sodom ve Go
more denizi. Sogar denizi, Altüst Olmuş 
göl. Tuz denizi. Zift denizi, Fena Kokulu 
göl ve Ölüdeniz manalarındaki çeşitli ad
larla anılmıştır. 

Lut gölü. üçüncü zamanın ikinci yarı
sında teşekkül etmiş Akabe körfezi-Va
dilaraba rift vadisinin devamı olan ve bir 
noktasında deniz seviyesinden 790 met
reyi aşkın derinlikteki tabanı ile karaların 
en derin yerini oluşturan Gor (Gavr) çu
kurunun bir kesimine suların toplanma
sıyla meydana gelen tektonik bir göldür. 
Doğu kıyısından çıkan ve "el-Lisan" (dil) 
denilen bir yarımada , gölü iki kesime ayır
makta ve derinliğin kuzeyde 41 O, güney
de sadece 1 O m. kadar olduğu görülmek
tedir. Gölün suları yüzeyde %o 288, dipte 
%o 325 oranında tuzludur; dolayısıyla bu 
sularda yüzrnek çok kolay fakat dalmak 
zordur. Gölün suları ayrıca yüksek oran
larda magnezyum klorür (%o 102), sod
yum klorür (%o 79) , kalsiyum (%o 37) ve 
potasyum (%o ı 5) klorürleriyle sodyum 
brom ür (%o 5) içerir. Dünyanın en tuzlu 
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suyuna sahip olan gölün kıyıları, Sodom'
dan çıkarken arkasına bakan Hz. Lut'un 
karısının tuzdan direk haline gelmesi gi
bi efsaneterin (Tekvln. ı 9/26) doğmasına 
yol açan çeşitli şekillerde billurlaşmış tuz 
kümeleriyle kaplıdır. Gölün suyunun ter
kibindeki. canlı barındırınamasına ve fe
na kokmasına sebep olan maddelerin ya
nında yüzeyinde de yer yer bitüm top
lanmakta ve klasik kaynaklarda, gölün 
Lacus Asphaltitis adıyla anılmasına yol 
açan bu maddenin Nabatller tarafından 
onu mumyalama işleminde kullanan Mı
sırlılar'a satıldığı bilinmektedir. Bugün 
gölün suyu İsrail ve Ürdün kıyılarındaki 
arıtma tesislerinde ayrıştırılmakta ve 
içerdiği kimyasal maddeler ya sanayide 
kullanılmakta ya da ihraç edilmektedir. 

Kur'an'da çevresinde gelişen olaylara 
temas edilen. fakat adı verilmeyen Lut 
gölünün dinler tarihinde ve Kitab-ı Mu~ 
kaddes arkeolojisinde önemli bir yeri 
vardır. işledikleri büyük günahlar sonucu 
altüst edilen Sodom ve Gomore şehirle
riyle (b k. LÜT) Tevrat'ta adları verilen aynı 
döneme ait diğer şehirlerin araştırılması 
faaliyetleri arkeologlar tarafından henüz 
kesin sonuçlara ulaştırılamamıştır ve bu 
konudaki çalışmalar halen sürdürülmek
tedir. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden beri de
vam eden bu çalışmalar sırasında 1946-
1956 yılları arasında gölün kuzeybatı kı
yısındaki Kumran harabeleri yakınında 
bulunan mağaralarda keşfedilen ve Lut 
gölü yazmaları veya Kumran mağaraları 
yazmaları denilen, milatta n önce ll - mi
lattan sonra ı. yüzyıllara ait Ararnice ve 
İbranice belgeler, Kitab-ı Mukaddes tari-

. hi ve Hıristiyanlığın kökenieri açısından 
büyük bir önem taşımaktadır. 

Nasır-ı Hüsrev, Yaküt el-Hamevl, İbn 
Battuta, Mes'udl. Makdisl ve İstahrl gibi 
İslam coğrafyacılarının "el-Buhayretü'l
müntine" (fena kokulu göl) ve "el-Buhayre
tü'l-maklube" (altüst olmuş göl) gibi adlar-

Lut gölünün 
tuz kümeleri 

oluşmus 

kıyısından 

bir görünüş 

la bahsettikleri Lut gölünü Evliya Çelebi 
hac dönüşü sırasında görmüş ve "Buhay
re-i Sidrem" başlığı altında anlattığı gö
lün sahillerinde yerleşim olmadığını. sa
dece bir kenarında bir cami ile bunun kıb
le yönünde 200 evli bir köy bulunduğunu. 
burada oturanların müslümanlar. Ya'
kübller ve yahudilerden oluştuğunu söy
lemiştir. Aynı şekilde bugün de yaşama
ya elverişli olmaması sebebiyle gölün kı
yılarında önemli bir iskana rastlanma
makta ve çevrede daha çok sudaki kim
yasal maddeleri değerlendirmeye yöne
lik faaliyetlerin sürdürüldüğü bazı küçük 
yerleşim merkezleri bulunmaktadır. 
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~ MusTAFA L. BiLGE 

LUTF ALİ BEG 
Lutf Ali Beg Azer b. AgaHan-i Begdill 

Şamlu-yi İsfahani 
(ö. ll 95/1 781) 

Tezkire yazarı ve şair. 
_j 

20 Reblülahir 1134'te (7 Şubat 1722) 
İsfahan'da doğdu. Beydili (Beğdili) adlı bir 
Türkmen kabilesine mensuptur. Adını, 
Oğuz Han'ın altı oğlundan üçüncüsü olan 
ildeniz'in oğlu Beğdili Han'dan alan kabile 
Cengiz'in saldırısı üzerine iran'a göç et
miş, bir kolu iran'da kalan kabilenin diğer 
kolu Suriye'de yerleşmişt\. Lutf Ali Beg'in 
ataları Suriye kolundan oldukları için Şam
lu (Suriyeli) diye tanin mışlardır. Lutf Ali 
Beg'in ailesi. Timur'un Suriye'deki Türk 
kabile ve aşiretlerini anayurtlarına dön
dürmek üzere beraberinde götürdüğü ve 
Erdebil'de Safevller'den Şeyh All-i Siyah
puş'un isteği üzerine serbest bıraktığı 
Türkler'in arasındaydı. Aile bu tarihten 



itibaren hürriyetini borçlu olduğu Safevi 
hanedanına hizmet etmiştir. 

Lutf Ali Beg'in doğduğu yıl Afganlılar 
İsfahan'ı ele geçirdiler. Bunun üzerine ba
bası Aga Han Lar ailesiyle birlikte Kum'da 
yerleşmek zorunda kaldı. Lutf Ali Beg on 
dört yaşına kadar burada öğrenim gördü. 
Nadir Şah döneminde babası Fars ve Fars 
sahilleri valiliğine tayin edildi. Lutf Ali 
Beg'in babasının bu görevinden de ya
rarlanarak öğrenimini ileriettiği tahmin 
edilebilir. Şiir yazmaya çok istekli olan Lutf 
Ali Beg, klasik şiire dönüş hareketinin 
temsilcilerinden Mlr Seyyid Ali Müştak' 

tan ve diğer şairlerden faydalandı. Şiirle
rinde başlangıçta "Valih" ve "Nekhet", da
ha sonra "Azer'' mahlasını tercih etti. Ba
basının iki yıl valilikyaptıktan sonra ölme
si üzerine amcası ile birlikte hacca gitti. 
Dönüşte bir yıl Meşhed'de kaldı ve Şewal 
11 53'te (Ocak 1741) Nadir Şah'ın Kuzey 
İran seferine katıldı. Seferden dönünce 
İsfahan'a yerleşti. Nadir Şah 'ın öldürül
mesinin ( I I 60/ I 7 4 7) ardından sırasıyla 
onun halefieri olan Ali Şah. İbrahim Şah. 
lll. Şah İsmail Safevi ve Şah Süleyman dö
nemlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 
Bunlardan sadece İbrahim Mirza yöneti
minde mektupçu kalemi başkanı ( darQga-i 
defter-i divan - ı a'la) olarak çalıştığı bilin
mektedir. 

İran'ın karışık ve çalkantılı günlerinde 
yaşayan Lutf Ali Beg. Kum şehrinde inzi
vaya çekilip kendisini ilim meclislerinde 
sohbetlere verdi. Onun hangi tarihte inzi
vaya çekildiği konusunda bilgi bulunma
maktadır. Zira en önemli eseri olanAteş
kede'nin günümüze ulaşan nüshalarının 
hepsinde bu tarihin yeri boş bırakılmıştır. 
Lutf Ali Beg Kum'da vefat etti. Çok takdir 
ettiği şairlerden Hatif-i İsfahanl ve Sabahi 
onun ölümüne tarih düşürmüşlerdir. 

Eserleri. 1.Ateşkede*. Lutf Ali Beg'e 
şöhretini kazandıran şairler tezkiresidir. 
Çeşitli defalar basılan eserin (Kalküta 
ı 249; Bombay ı 277. ı 299) Hasan Sactat 
Nasırl tarafından yapılan tenkitli neşri ya
rım kalmıştır (I-lll, ı 336 h ş. ı ı 957]. ı 338 
hş. ı 1959]. ı 340 hş. ı ı 961]) . 2. Divan. Ka
side, gazeı. terkibibend ve kıtalardan olu
şan eseri Hasan Sadat-ı Nasırl yayımla
mıştır (Tahran ı 366 hş.). 3. Yusuf u Zü
leyl].a. Abdurrahman-ı Cami'nin aynı adlı 
mesnevisi örnek alınarakyazılmıştır (yaz
maları için bk. Münzevl. IV. 333 I) . 4. Gen
cinetü'l-lfa}f. Sa'dl'nin Gülistan'ına ben
zeyen bir eserdir ( yazması için bk. ibn-i 
Yusuf-i Şlrazl. ıı. 453). s. Defter-i Nu
hasman. Çağdaşı şairlerin hal tercüme
lerini ve şiirlerinden seçmeleri içerir (Aga 

Lutf Ali Beg'in Ateşkede adlı eserinin ikinci sayfası 
(İÜ Ktp. , FY, nr. 499) 

Büzürg-i Tahran!. VII. 226). 6. Sa}finame 
(nüshaları için bk. Münzevl. IV. 2857). 7. 

Muganniname (yazması için bk. a.g.e., 
IV. 3225). Türkçe şiirler de yazan Lutf Ali 
Beg'in ayrıca Aga Muhammed Sadık-ı Te
fOşl'nin Suz u Güdaz adlı mesnevisini 
takliden yazdığı Meşnevi-yi Aıer adlı 
kısa bir mesnevisi vardır. 
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LUTF ALİ HAN 

İran'da hüküm süren 
Zendler'in son hükümdan 

(1789-1794) 
(bk. ZENDLER). 

LUTFi 
(ö. 897/1492 [?]) 

Çağatay şairi. 

LUTFT 

_j 

ı 

_j 

Doğum yeri genellikle Herat kabul edil
mektedir. Janos Eckmann doğum tarihini 
768 ( 1367) olarak gösterirken İsmail Hik
met Ertaylan 757 (1356) yılında dünyaya 
gelmiş olabileceğini söyler. Neval'nin ge
rek sufıler tezkiresi Nesayimü'l-mehab
be'de gerekse şairler tezkiresi Mecdli
sü 'n-nefais'te verdiği bilgilere göre Mev
lana Lutfi, gençlik yıllarında iyi bir tahsil 
görüp Arapça ve Farsça ile zahiri ilimleri 
öğrendi, ardından batıni ilimiere yöneldi. 
1411 yılında Şlraz Emlri İskender Mirza'
nın yanında bulundu ve onun emriyle ilk 
eseri olan Gül ü Nevruz adlı mesnevisini 
kaleme aldı. Bu mesnevide kendisini İs
kender Mirza'nın "eski kulu" olarak nite
lendiren Lutfi, birkaç yıl sonra İskender 
Mirza üzerine yürüyen Şahruh Mirza ile 
birlikte Herat'a döndü. Burada devrin ön
de gelen sufılerinden Şehabeddln-i Hıya
banl'ye intisap ederek (I 4 ı 4 dolaylarında) 
tarikat ve süluk ada b ını öğrendi. Hayatı
nın sonuna kadar dervişlik yoluna bağlı 
kaldığı rivayet edilir. Ali Şlr Neval'nin bil
dirdiğine göre doksan dokuz yıl ömür sü
ren Lutfi, Herat yakınlarındaki Dih-i Ke
nar köyünde vefat etti ve oraya defnedil
di (Nesayim, vr. 169' ; Mecalisü'n-nefais, 
vr. 668b·669') . 

Lutfı'nin doğum tarihi gibi ölüm tarihi 
de kesin olarak belli değildir. Zeki Velidi 
Togan'ın belirttiğine göre ölüm tarihi 
hakkında tek kayıt, yegane nüshası Kadı 

Kelan Kütüphanesi'nde bulunan Abdul
lah-ı Kabili'nin Tezkiretü't-tevarih adlı 
eserinde yer almaktadır. Burada Lutfi'nin 
17 Şaban 897 ( 14 Haziran 1492) tarihinde 
vefat ettiği kaydedilmektedir. Zeki Veli di 
ile İsmail Hikmet Ertaylan da bu tarihi ka
bul ederler (Lütfi Divanı [haz. Ertaylan ı. 
s. 9). Bu tarih doğru ise doksan dokuz yıl 
yaşadığına dair Ali Şlr Neval'nin verdiği 
bilgi de göz önüne alındığında Lutfl'nin 
798 (1396) yılında doğmuş olduğu söyle
nebilir. Janos Eckmann onun ölüm tari
hini 867 (1463) olarak göstermiş (Ph . TF, 
ll. 308). Hofman ise 1465-66 veya 1492 
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