
lALE DEVRi 

çelerin i, köşkleri ve diğer eğlence yerle
rini tahrip etmesine engel olamadı (Su b
hi, s. 6 vd.) . Böylece bu dönemin zevk ve 
eğlenceye bakan yönü sona erdiyse de ye
nileşme ve Batı'ya açılım faaliyetleri sür
dü. 
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!;il ABDÜLKADiR ÖzcAN 

D EDEBiYAT. Gündelik hayatta, gü
zel sanatlarda, ilim ve teknik alanlarında 
yenileşmenin kısa fakat yoğun bir döne
mi olan Lale Devri edebiyatta da etkilerini 
göstermiştir. Dönemi yaşamış olan şair
lerio eserlerinin çoğunda toplum yaşayı
şıyla divan şiiri arasındaki ilişkinin geçmiş 
yüzyıllara kıyasla en üst seviyede olduğu 
dikkati çeker. Bu ilişki bir taraftan örf ve 
adetlerin, eğlence hayatının, çeşitli me
kan tasvirlerinin. mahaırı özelliklerin kar
maşık mazmun ve belagat oyunlarına 
sapmadan oldukça yalın ifadelerle şiire 
yansıması, diğer taraftan şiirin her dö
nemden daha fazla çeşitli halk tabakaları 
arasında ve gündelik hayat içinde okun
ması ve besteleriyle terennüm edilmesi 
suretiyle olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim
de, halkın itibar ettiği devletlerinin güzel 
sanatlara ve edebiyata gösterdikleri teş
vik edici ilginin de rolü önemlidir. Başta 
devrin hükümdan lll. Ahmed ve sadra
zarn ı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ol
mak üzere devlet ricalinin şiir, mfısiki, 
mimari, nakış gibi sanat eserlerine yakın-

dan ilgi d uyması saray çevresinde sanat
çıların yer almasına, böylece giderek es
tetik duyarlığa sahip şahsiyetlerin yetiş
mesine zemin hazırlıyordu. Başka bir açı

dan saray mensuplarının ve İstanbul hal
kının eğlence hayatına aşırı düşkünlüğü 

şiiri de kaynağını sathl bir dünya tezzetin
de ve zevkperestlikte bulan bir hayat fel
sefesine (Mdonisme) sevketmekteydi. Ne
dlm'in, "Gülelim eğlenelim kam alalım 
dünyadan 1 Gidelim serv-i revanım yürü 
Sadabad'a" mısraları bu felsefeyi özetle
yen bir formül olmuştur. 

Şehrin yeniden iman, başta Kağıthane 
olmak üzere İstanbul'un bazı mekanların
da eğlence alemlerinin tertibi, giderek 
yaygınlaşan bir moda halinde saray. kasır, 

köşkyahut çeşme, sebil, havuz ve bahçe
lerin inşası gibi faaliyetler dönemin şair
lerini de kasideler ve tarih manzumeleri 
yazmaya yönlendiriyordu. Sanatın devlet 
adamlarınca özendirilmesi ve sanatkar
ların himaye edilmesi şairlerin de hemen 
her fırsatı değerlendirip ramazaniyye, 
ıydiyye. şitaiyye, bahariyye, kasriyye gibi 
türlerde şiir yazmalarına vesile oluyordu. 
Bu döneme ait divanların kaside bölüm
leri sosyal olayların, tarih manzumeleri 
mimari tarihinin, şarkılar ve gazeller eğ
lence hayatıyla sanat ve estetik anlayışı
nın bir bakıma belgeleri durumundadır. 
Bu arada dünyev'i zevkleri terennüm eden 
gazel ve şarkı gibi nazım şekilleri de halk 
arasında rağbet görüyordu. Yazın açık 
mekaniara has eğlence ve şenliklerde kı
şın da helva sohbetleri. ve saz fasıllarında 
mfısiki ve şiir birbirine bağlı iki sanat ola
rak itibardaydı. 

Lale Devri'ni idrak eden pek çok şair, 
lll. Ahmed ile veziri Damad İbrahim Pa
şa'nın sanat zevkine uygun olarak değişik 
şiirler yazıyor, bunlardan özellikle Nedim, 
Seyyid Vehbi, Nahlfi, Alımed Neyll, reis-i 
şair an Osmanzade Ahmed Taib, İ zzet Ali 
Paşa . tarihçi Raşid Mehmed, Dürrl Ah
med Efendi. Şeyhülislam EbQishakzade 
İshak Efendi, Karni, Mustafa Sami, Ra
sih, Çelebizade Asım Efendi. Nazim, Mü
nif ve Hatif gibi şairler, İstanbul'daki sa
nat ve eğlence ortamından ilham alarak 
yerli hayatı şiirlerine yansıtıyorlardı. Da
ha önceki yıllarda başlamış olan mahalli
lik cereyanı bilhassa bu dönemde şiire 
halk hayatından ve halk zelikinden çizgi
ler kazandırmış. Türkçe. halk deyimleri ve 
halk söyleyişleriyle zengin ve sade bir gü
zelliğe kavuşmuştu. Dürrl Ahmed Efen
di'nin kardeşi olan Sadl Çelebi'nin, "Eğer 
memdfıh ise Türki !isan da n az m-perver-



lik 1 Sells ü vazıh ister dinleyen fehm ey
leyen anı 1 Nice Türki denir ol şi're kim her 
lafzının halli 1 Lugatlar bakınağa muhtaç 
ede meclisde yar anı" dediği anlayış. deve 
ri n şiir meclislerinde bir Türk nazım şekli 

olan şarkıların çoğalmasına ve hece vez
niyle şiirler söylemeye kadar varacak bir 
mahallilik fikrine kapı araladı. Bunun so
nucu olarak divanlarda halk deyimleri. 
halk töresi ve halk felsefesine ait ifade
ler çoğalmaya başladı. Bu anlayışın bir ba
kıma öncüsü sayılan Nedim'in divan şiiri
ne getirdiği yenilikler. Lale Devri'nin Os
manlı edebiyat ve sanatında bir neokla
sizm olarak gücünü hissettirmesine yol 
açtı. Bu doğrultuda İstanbul'a dair hayat 
sahnelerini şiirleştiren Nedim, eğlence ve 
mahalli hayatı anlattığı şarkı ve gazelleri 
kadar divan şiirinin aşk anlayışın ı da ha
yata yansıttı; zihinlerdeki sevgiliyi soka
ğa indirerek dokunulabilen, hatta sitem 
edilebilen şuh bir sevgili haline getirdi. 

Çağın Nedim kadar önemli diğer şairi 
Seyyid Vehbi de bu döneme ait olaylardan 
ilham alarak manzumeler yazmıştır. Sa
raya yakınlığı ile başta eğlence m eclisleri 
olmak üzere hayatı ve zevki ilgilendiren 
her şey onun konuları arasındadır. Aya
sofya'ya açılan Bab- ı Hümayun önündeki 
meydana yaptırdığı çeşme için bizzat lll. 
Ahmed'in, "Besmeleyle iç suyu Han Ah
med'e eyle dua" biçimindeki tarih mısraı
nı, başına "aç" kelimesini ilave ederek 
hem ebced yönünden hem de uygun bir 
kaside ile tamamlaması onu Lale Devri'
nin önemli şairleri arasına sokmuştu r. 

PadiŞah tarafından verilen "reis-i şairan" 
rütbesiyle şairliği resmiyet kazanan Os
riıanzade Ahmed Taib ise bu dönemin 
sade dille yazan güçlü şairlerindendir. 

Lale Devri'nde Türk şiiri İran geleneği
nin etkisinden sıyrılmış, İran kaynaklı kla
sik mesnevi konuları bırakılarak değişik 
konularda gazellerle milli nazım şekli olan 
şarkılar yanında yerli hayattan veya ta
sawuftan ilham alan mesneviler de yazıl
mıştır. Bu döneme ait şarkı ve gazelierin 
daha ziyade bestelenrnek için yazılmış ol
ması dilleri ve konuları yönünden onları 

halka yakınlaştırmakla kalmamış. mOsiki 
ile de bütünleşmelerine fırsat tanımıştır. 
Gerek pek çok şairin aynı zamanda musi
kişinas olması. gerekse bestekar sayısın
da görülen artış ( ŞeyhülisUim Esad Efen

di, Atrabü 'i-asar fi tezkireti urefai'l-eduar 
[nş r. H. S. Are iJ, MO.siki Mecmuası, sy. 9-
24, Kasım 1948 - Şubat 1950) bu dönem
de şiirle mOsiki ilişkisini açıkça gösterir. 
Bestekarlar arasında Nazim. N ayi Osman 
Dede, Ebubekir Ağa ile Kadızade Mustafa 

Çavuş. icracılardan Reşid Çelebi ile Eyüp
lü Mehmed Rıza devrin en ünlü mGsikişi
naslarındandır. Bu devrin şair ve beste
karlarından çoğu ilmi hayatın da merke
zinde yer alıyor ve tercüme heyet inde üye 
bulunuyordu (Uzunçarş ılı, lV/1 , s. 153). 
Ünlü nakkaş Levnl. pek çok edebi esere 
çizdiği minyatürler sayesinde renk ile şiiri 
buluşturmuştur. Devrin tezkirelerini ise 
Safal Mustafa. Salim ve İsmail Bellğ yaz

mıştır. 

Lale Devri yaşandığı çağdan sonra da 
pek çok şiire (bibl. Akay) ve edebi esere 
konu olmuştur. Ahmet Refik'in (Altı nay) 

döneme ad olan incelemesi Uıle Devri: 
1130-1143 (İstanbul 13 31). Musahibza
de Celal'in Odeon Tiyatrosu'nda sahnele
nen oyunu Ldl e Devri ( ı 914), Faik Ali 
Ozansoy'un Nedim ve Ldle Devri adlı 
tiyatro eseri (İstanbul 1950). Enver Beh
nan Şapolyo'nun Lale Devrinde Şair Ne
dim'in Aşkı ismini verdiği tarihi romanı 
(Ankara 1952) ve Ahmet Kabaklı'nın Şair-i 

Cihan: Nedim adlı senaryo-romanı (i s
tanbu l 1996) bu hususta yazılmış müs
taki l eserlerden önemli olanlarıdır. 
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LALEKAI 
( .; IJ:J)Uf) 

Ebü'l-Kasım (Ebü'I-Hüseyn) Hibetullah 
b. ei-Hasen b. Mansur 

el-Uılekat et-Taberi er-Razı 
(ö . 41 8/1027) 

Hadis hafızı, kelam alimi 
ve Şafii fakihi. 

_j 

Takunya yapıp sattığı için Arapça'da bu 
anlama gelen "levalik" kelimesine nisbet
le Lalekal diye tanındı (Sem'anT, V, 669) . 
Taberistanlı olup bir müddet orada yaşa
dıktan sonra önce Rey'e gitti, ardından 
Bağdat'a yerleşti. Ebu Hamid ei-İsfera
ylnl. Ca'fer b. Abdullah ei-Fennakl, Isa b. 
Ali b. Isa ei-Vezlr. Ebu Tahir ei-Muhallis, 
Ebü'I-Hasan İbnü'I-Cündl, Ebu Ahmed ei
Faradl. İbn Ebü'I-Fevaris ve Ebu Mes'Gd 
ed-Dımaşki'nin de aralarında bulunduğu 
yüzü aşkın hocadan hadis dinledi. Kendi
sinden Hatlb ei-Bağdadl, Ebü'l-Hasan Ali 
b. Hüseyin ei-Ukberl.oğlu Ebu Bekir Mu
hammed b. Hibetullah ve İbn Zehra Ah
med b. Ali et-1\ıreyslsl hadis rivayet etti. 
Bağdat'a göç edinceye kadar sadece ha
dis ilimleriyle meşgu l olan Lalekal'n in 
Ebu Hamid ei-İsferaylnl'den Şafii fıkhı 
öğrendiğine dair bilgilerden hareketle 
(Hatlb, XIV, 70; ibnü 'I-Cevzl, Vlll, 34) onu 
Şafii fakihleri arasında sayanlar olmuşsa 
da (Brockelmann, GAL, ı . 192; Sezgin , l, 
50 ı) Sübkl'nin Taba~atü 'ş-Şdti'iyyeti'l
kübrd 'sında yer almaması , kendisinin 
arneli mezhebi konusunda kesin bir bilgi 
bulunmadığını göstermektedir. 

İyi bir hadis münekkidi kabul edilen ve 
görüşlerine başvurulan Lalekal arnelde 
ehl-i hadis, itikadda Selef yolunu benim
semiştir (İbn Keslr. XII, 25). Silefl. Lale
kal'nin tedl'is yaptığını söylemiş . ravi
ler hakkında verdiği bazı bilgiler dola
yısıyla yanılmakla suçlandığ ı olmuştur. 

Lalekal6 Ramazan 418' de ( 1 o Ekim 1 027) 
Dlnever'de vefat etti. Erken yaşta öldü

ğü için hadis bilgisinden ve eserlerinden 
yeterince istifade edilemediği bel irtil
mektedir. 

Eserleri. 1. Şerl_ıu uşulii'ti~adi Ehli's
sünne ve'l-cema'a. Çeşitli kaynaklarda 
es-Sünne, Şerl_ıu's-sünne, Şerl_ıu i'ti]fa
di Ehli's-sünne, lfucecü uşuli i'ti~adi 
Ehli's-sünne ve'l-cema'a, Şerl_ıu l_ıuceci 
uşuli i'ti.Jsadi Ehli's-sünne ve'l-cema'a, 
Me?;dhibü Ehli's-sünne gibi adlarla da 

anılır. Lalekafnin hayatının sonlarında ka
leme aldığı anlaşılan eserin mukaddime
sinde Selef'in sünnete bağlılığı, aklı esas 
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