LU GAZ
gösterir. İslam'dan önceki dönemde Mütelemmis'in (ö. 569) çağdaşı Hind bint
Huss'un ilk kelimesi verilen ifadeyi hikmet cümleleri halinde tamamlama şek
linde yaptığı yarışmalar, İmruülkays b.
Hucr'ün Abid b. Ebras ile yaptığı sorucevap şeklindeki manzum atışmala r, Abdülmeslh b. Amr el-Gassanl'nin Halid b.
Velid'in sorula rına verdiği hikmetli cevaplar Arap edebiyatında lugaza benzer ilk
örneklerdir. Lu gaz, Abbasller'in ilk zamanlarından itibaren entelektüel hayatın ve şehir yaşamının gelişmesine . refah ın artmasına paralel biçimde şiirlerde
müstakil konu şeklinde işlenıneye başla
mıştır. Bunun ilk örneği olarak Hammad
er-Raviye (ö. ı 55/772), bir dost meclisinde çekirge ve mızrak dipçik demiri hakkında lugaz beyitleri söylemiştir (İbn Kut eybe, s. 52 ı). Daha sonra lugaz manwmeleri nazmedenlerin çoğu şair l er arasından değil fakih, gramerci, tabip gibi
başka meslek sahipleri arasından ve
özellikle entelektüel kesimden çıkmıştır.
Edip Abdurrahman b. Muhammed enNazzam. nahivci İbnü'I-Haşşab, nahivci
Ali b. Isa ei-Fihrl, Muvahhid emirlerinden
İbn Abdülmü'min diye tanınan Süleyman
b. Abdullah, tabip imadüddin ed-Düneysirl, tabip Hibetullah İbnü't-Tilmlz . tabip
Yahya İbnü't-Tilmlz, fakih Ahmed el-Vadlaşl. edip ve fakih İbnü'I-Ceyyab bunlar
arasında sayılabilir (İbn EbG Usaybia, ll ,
268,271-272, 278; İbnü ' I-Hatlb, IV. 144145; Makkarl, ll , 654 ; V, 451-454). Şairler
arasında , lugaz ve muamma beyitleri
divanlarında ayrı bir bölüm oluşturacak
şekilde fazla olan İbn Uneyn ile İbn Şeref
el- Kayrevani ve Mihyar ed-Deyleml'nin
adları zikredilebilir.

nisbet eder. Zemahşerl'nin nahiv
dair el-E]Jaci (el-Muf:ıacat)
en-Na]Jviyye'si (nşr. Mustafa el-Haderl,
Dıma şk ı 969) Kasım b. Hüseyin el-Harizml ve Alemüddin es-Sehavl tarafından
şerhedilmiştir. Ebü'l-Ala el-Maarrl'nin
Divanü'l-elgiiz'ı, İbnü'l-Farız'ın Man:p1metü'l-elgiiz'ı, İbn Hişam en-Nahvl'nin
nahiv lugazlarına dair Mi'ıl,<ıdü'l-eıhan'ı
ile el-Elgiiz'ı (Kahire 1304), İbn Lüb etTağlibl'nin el-Kaşidetü '1-lugziyye'si , SüyCıtl'nin et-Tıraz fi'l-elgdz 'ı, Halid el-Ezherl ile Ali b. Isa en-Nahvl'nin el-Elgiizü'n -na]Jviyye'leri (Brockelmann, GAL,
ll, 34; Suppl., II, 918), Seyyid Şerif el-Muammayl'nin el-Elfiyye fi'l-mu'amma
ve'l- elgiiz'ı , İbnü'l-Cezerl'nin el -Elgiizü'l-Cezeriyye'si (kıraat), Hüseyin Vefal'nin el-Elgiizü'l-]Jisabiyye'sinin yanı
sıra bir kıs mı bas ı lmış yüzlerce lugaz
manzumesi tertip edilmiştir (Ahmed M.
eş-Şeyh, s. 139-195). Harlrl, Zemahşerl,
SüyCıtl ve Naslf el-Yazid'nin makamatlarında muhtelif türleriyle mensur lu gaz
örnekleri yer almaktadır. Dellalülkütüb'ün
el-İ'caz ii füni'ıni'l-elgiiz (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Edeb, nr. 498), İbrahim elHavranl'nin Cila'ü 'd-deyaci ( Beyrut
I 882). Muhammed Bahlt el-Mutrr'nin
}jallü'r-rumz (Kahire I 327), Ahmed
el-Hulvani'nin }jalavetü'r-ruz (Kahire
ı 308), Tahir el-Cezairl'nin Teshilü'l-mecaz ( Dımaşk ı 303), Radiyyüddin İbnü ' l
Hanbell'nin Kenzü men ]Jdcd ve 'amma fi'l-e]Jaci ve'l-mu'amma ile Risdle
fi'l-e]Jaci ve'l-elgiiz ( Brockelma n n, GAL,
ll, 483; DiA, XXI, 69) adlı eserleri lugazın
teori ve pratiğine dair önemli çalışmalar

Lugaz ve ilgaz tabirlerini ilk defa kullananlardan olan Halil b. Ahmed'in (ö. I 75/
791 ) lugaz ve muammaya dair ilk eseri de
(Kitabü 'l-Mu'amma) yazdığı kaydedilir. Cahiz, lugaz kabilinden bazı mensur ifadelere ve anekdotlara yer vermekle birlikte
(el-Beyan ve't-tebyfn, ır , 147) Asınal ve
Eb Cı Osman ei-Mazinl gibi onun da lugazın
faydasına inanmadığı kaydedilir. Bu alimleri cehalet ve zevksizlikle suçlayan Dellalülkütüb lugazı akıl ve zekayı geliştirici akll ilimlerden sayar (el-i'caz, vr. 9). İbn Düreyd, Kitabü'l-Mela]Jin'inde uzak anlamlarının kastedildiği 185 yemin lugazını düzenleyip açıklamış ve bir zalimin
yemine zorladığı kişinin bunlarla şer'l cezadan kurtulabileceğini söylemiştir. İbn
Paris, manası az bilinen lugatlarla ilgili
Fütya tal,<ihi'l-'Arab adlı eserindeki lugazları "fakihü'l-Arab" dediği sembolik bir
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şahsa

lugazlarına

dandır.
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~ İSMAİL DURMUŞ
D TÜRK EDEBiYAT!. Arap edebiyaortaya çıkıp Arap ve Türk edebiyatlarında rağbet gören lu gaz Fars edebiyatında genellikle yerini m uarnınaya bırak
mış ve m uarnma lu gazdan daha çok gelişme göstermiştir. Farsça'da bu tür manzumeler için lugaz yanında çistan ve uğ
lüta kelimeleri de kullanılır (Dihhüda, XII,
ı 2405 ). Fars kültürünün etkisiyle Orta
Asya Türkleri'nin bu tabiri kullandığı, Şi
ban Han'ın divanındaki "çlstan-ı iğne, çlstan-ı ok" gibi başlıklardan ( Şiban Han DTvan ı, s. 320-321) anlaşılmaktadır. Klasik
islam belaçatında ilm-i beyana dahil hünerler arasında yer alan ve bu sebeple
her üç edebiyatta benzer özellikler gösteren lugaz Taşköprizade'ninMevzildtü'l
uli'ım'unda, "Söz söyleyenin, maksadını
gizleyerek bir eşyanın veya anlatmak istediği şeyin alarnet ve sıfatıarını zikredip
ne olduğunu sormasıdır" şeklinde özetlenebilecek biçimde tarif edilmiştir. Burada maksadın doğru olarak tesbiti ve bilinmesi okuyucunun anlayışına, bilgisine
ve kültürüne, metinde verilen ip uçları
na bırakıl mıştır. Birbirine yakın özellikler
gösteren muamma ile lugaz arasındaki
en belirgin fark muammanın sadece esma-i hüsna, esrna-i nebl ve diğer özel
isimlere dayanması, lugazın ise bunun
dışındaki her türlü varlığın özelliklerinin
an l atı lar ak isimlerinin bilinmesi ve genellikle soru cümlesiyle başlamasıdır.
tında

Lugazlara "Nedir ol, nedir ol kim, ol ne
isim, ne acep isim" gibi soru cümlecikleriyle başlanır. Farsça lugazlar "çlst, çlst an
ki , çlstan" gibi sorularla başlar. Arapça
lugazlarda böyle bir şart görünmez, ancak bunlar da "ma" gibi bir soru edatıyla
ve "ma hüve. ma hüve'l-ism, habbirCınl
eyye şey'in" gibi soru cümleleriyle tertip
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edilmektedir. Türk ve Fars edebiyatların
daki örneklerde ilk mısraa yerleştirilen
bu gibi ibarelerin ardından şiirlerin uzun
olanlarında genellikle şairin m ahiası da
bulunur. Türkçe lugazlar bazı halk bilmeeelerindeki tekerlerneleri andıra n, "Bunu
arif olan bilir: erbab-ı kemal anlar; her ne
kim dilerse olur. ona feyiz kapısı açılır; isteyen bunu bulur. endişeden kurtulur;
hün erin var ise fen de 1feth kıl bu l ugazım
sen de" gibi cümlelerle sona erer.
Neyl'i'nin. cevabı da Iugaz olan bir mesnevisi bu türü tanıtma bakımından dikkat çekici bir örnektir: "Ol nedir kim bir
hisar - ı ma'nevll Ekser ebyatı içinde mesnevlll Fethine erbab-ı tab' eder guiQ 1
Ortaya alırlar onu sG-be-sG ll Hasılı bir
s ı rr- ı mübhemdir garaz 1 Oldu gahl cevher ü gahl araz ll Söylesem de ben onu
sana nedir 1 Yine sorars ın on u bana nedir l l Oldu rehber kendisine bu lu gaz 1
Görünen köye kılavuz istemez." Lu gazlar
metnindeki bilgiler. ipuçları, işaret ve
imalar değerlendirilerek sezgi veya istihraç suretiyle çözülebildiğinden çok defa
muammaya göre daha uzun ve ayrıntılı
manzumeler halinde düzenlenir. Bilinmesi istenen şeyin s ı fat ve alametlerini
ustalıklı bir biçimde ancak müphem bir
tarzda söylemek gerekir. Mesela. "Ol nedir ki yok-durur cisminde can 1 Karnı içi
dopdolu yılan çiyan 1 Dili yoktur yetmiş
iki dil bilir 1 Başını kesiceğez söyler ayan"
kıtası kamış kalem için söylenmiş bir lugazdır.

Türk edebiyatında lugazlara "lugazgüne" denilen ve kıta. rubal, bir veya birkaç beyit şeklinde kaleme alınan manwmeleri de dahil etmek gerekir. Nabl gibi
şairlerde örneklerine çokça rastlanan bu
şiirlerin ilk bakışta lugazlarla bir ilgisi görünmemekle beraber "lugaz -gGne muamma" veya "m uarnma be -tarık- i lugaz"
denilen şiirlerde olduğu gibi anlatımla
rında bazı müphemlikler görülmekte.
okuyucuya sorular yöneltilmektedir.
Türk edebiyatma XV. yüzyıldan itibaren girmeye başlayan lu gaz ve mu amma
XVIII. yüzyılda en verimli devresini yaşa
mıştır. Manzum olanları aruzun çeş itli
kalıplarıyla yazılmakla beraber daha çok
"failatün failatün failün" kahbmm kullanıldığı görülmektedir. Seyit ve kıta dı
şında gazellere de rastlanmakla beraber
mesnevi şeklinde kafiyelenmiş yirmi -yirmi beş beyitlik örnekler çoğunluktadır.
Aralarında Ahmed Paşa. Na bi. Nedim,
Şeyh Galib gibi meşhurların da bulunduğu lu gaz kaleme alan şairlere Lamii, Aşık
Ömer. Sünbülzade Vehbi, Rahmi, Ferdi,

SücGdi. Vahyl, Zarifi. Zamirl, Fazli, Saldi.
Raşid, Reşld. Leblb, Fennl. Emini. Sabit.
Ziver, Sami. Enderunlu Vasıf gibi pek çok
şairi de eklemek mümkündür. Mutasavvıf bir şair olan Himmetzade Abdi Efendi'nin manzum Iugazlardan ibaret Divan-ı Lu gaz adlı bir eseri vard ı r (TSMK,
Hazine, nr. I 050, vr. 206b-2 ı 2b)_ Fıtrat Hanım'ın yazdığılugazlar arasında "cemre"
hakkında olanı çok beğeniimiş ve meşhu r
olmuştur. Keçecizade İzzet Molla'nın da
Koca Ragıb Paşa'nın "t" harfi üzerine
söylediği 1471ugazı şerheden on varaklık bir eseri vardır (bi linen tek n ü shası İ Ü
Ktp. TY, nr. 3566). Manzum lugazlar divanların son kısmında "elgaz" veya "l ugaz
aylne" başlıkları altında yer alırken mensur Iugazlara daha çok cönklerde rastlanmaktadır. Kelam, fıkıh gibi dini ilimlerle
ilgili meseleleri anlatmak. hesap. nahiv,
belagat gibi alanlarda zihni açmak ve
özellikle talebeleri bu gibi metinler üzerinde düşündürmeye ve doğruyu bulmaya yöneltmek için kaleme alınmış mensur lugazlar da vardır. Divan edebiyatın 
da lu gaz yazmak, bunlara cevap beklemek. dolayısıyla manzum cevaplar tertip
etmek, halk edebiyatında olduğu gibi cevabı bilen yahut bulanlara mükafat vaad
etmek gibi bir gelenek de bulunmaktadır.
Nitekim Sultan lll. Murad ' ın kandillugazının. Enderun Hazine Koğuşu ağaların
dan Cihadl Bey ile Müdarni mahlaslı bir
şair tarafından yine manzum olarak cevaplandırıldığı bilinmektedir.
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Buluntu mal.
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Sözlükte masdar olarak "bir ma lı yerden kaldırıp almak", isim olarak "buluntu
mal" anlamına gelen lukata İslam hukukunda "maliki bilinmeyen, fakat mubah
mal grubunda da yer almayan buluntu
mal" veya "üzerindeki hakkını terketme
niyeti olmaksızın malikinin iradesi dışın 
da kaybo lm uş ve bir başkası tarafından
bulunmuş sahibi bilinmeyen mal" manasında kullanılır. Malı bulana mültekıt, bulup alma işine de ittikat denilir. Buluntu
çocuk anlamındaki Iaklt ile kaybolan hayvan karşılığındaki dali e terimleri eşya için
kullanılmaz.

Kur'an'da temel

hakla rın korunması,

insanların maliarına haksız

tecavüzün ve
önlenmesi yönünde genel ilkeler
yer alsa da yitirilen bir malın bulunması 
nın tabi olduğu ahkama dair özel bir açık
lama yer almaz. Hadislerde, gerek sahibi
bilinmeyen başı boş hayvanlar gerekse
buluntu mallarla ilgili olarak malı bulan
şah sa sorumluluk yükleyerek hak sahibinin hakkını korumaya öncelik veren, malın sahibini bu l mayı ve malı belli bir süre
koruma altına almayı, bu mümkün olmadığı takdirde malın israfını önlerneyi
hedefleyen bazı pratik tedbirler zikredilir
(Buharl, "Lu15at;a", 1-4, 9, I I;Müslim, "Lu15ata", 1-12; Şevkani. V, 378-388). Fıkıh ki taplarında, hem hadislerdeki hükümler
hem de bu konuda bölgelerin örf ve adeti
göz önüne alınarak malikinin iradesi dışın 
da kaybolmuş bir malın bulunması halinde bulanın hak ve sorum lu luklarının ne
olacağı ve bu malın nasıl bir işleme tabi
tutulacağı konusu "lu kata" başlığı altınd a
ele alınmış ve günlük hayatta sıkça karşı
laşılan bu durumda çözüm üretmeye yönelik ayrıntılı bir dizi açıklamaya yer veisrafın

rilmiştir.

Mahiyeti ve Şartları. Fakihlerin lukataya ilişkin olarak yaptıkları "maliki bilinmeyen yitirilmiş mal" (Kasanl, VI, 200),
"ziyaa açık masum mal" ( İ bn Nüceym, V,
161; Derdlr, ll , 322). "b ulanın hak sahibini
bilmediği, muhrez de olmayan muhterem
mal" ( Şemseddin er-Remll,V, 426) gibi tanımlar lukatanın bulan. buluntu mal ve
bulma işlemi şeklinde üç unsurdan meydana geldiğine işaret etmekle birlikte daha çok üçüncü unsur üzerinde yoğunlaşa 
rak malın yitirilmiş olmas ı, sahibinin bilinmemesi, temeliükü mubah olan mallardan olmaması ve zayi olma tehlikesi
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