
Ferhat ünlü bir nakkaflt›r. Sultan Mehmene Ba-
nu'nun, k›zkardefli fiirin için yapt›rd›¤› köflkün süs-
lemelerini nakflederken fiirin'i görür ve birbirlerine
sevdalan›rlar. Ferhat, sultana haber salarak fiirin'i
istetir. Ancak sultan, k›zkardeflini vermek istemez
ve Ferhat'› oyalamak için Elma Da¤›'n› delip flehre
su getirmesini flart koflar. Ferhat, aflk›ndan ald›¤›
güçle da¤lar› deler. Bunu gören sultan, fiirin’i Fer-
hat’a vermemek için yafll› dad›s›n› göndererek, fii-
rin'in öldü¤ü haberini ulaflt›r›r. Ferhat, bu ac› ha-
ber üzerine, elinde tuttu¤u kazmay› havaya atar,
düflen kazma Ferhat'›n bafl›na isabet eder ve Fer-
hat orada yaflam›n› yitirir. Ac› haberi alan fiirin
korku içinde olay›n geçti¤i kayal›¤a gelir. Ferhat'›n
kanlar için de yatan cans›z bedenini görünce bu
ac›ya dayanamaz ve kayal›klardan atlayarak can›na
k›yar. Bu olaydan sonra Ferhat’tan akan her kan
damlas›  onun fiirin’e olan ölümsüz aflk›n› göster-
mek için  kan k›rm›z›s› renkteki lalelere dönüflür.
‹flte o gün bu gündür k›rm›z› laleler Ferhat’›n fii-
rin’e duydu¤u ölümsüz aflk›  simgeliyor. 

Lalenin öyküsü günümüzden bin y›l önce Ana-
dolu’da bafll›yor. Bu bitkinin herkes taraf›ndan ta-
n›nmas›ndaki en büyük rolü Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u oynuyor. Yaklafl›k olarak 11. yüzy›ldan beri
Türkler taraf›ndan yetifltirilen lalelerin, Avrupa k›-
tas›na yolculu¤u, bat›l› seyyahlar›n Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤una yapt›klar› ziyaretler sonucunda yakla-
fl›k 16. yüzy›lda bafll›yor. Hollanda’daki lalelerin
öyküsüyse 1593 y›l›nda Carolus Clusius adl› bota-
nikçinin Holanda’daki Leiden Üniversitesi’nin bota-
nik bahçesinin müdürü olmas›yla bafll›yor. Daha
önce Prag ve Viyana’da t›bbi bitkileriyle çeflitli ça-
l›flmalar yaparak ün salan Clusius’a o dönemde Ka-
nuni Sultan Süleyman’›n büyükelçisi De Busbecq
taraf›ndan, ilk lale so¤anlar› hediye ediliyor. O da
Avusturya’da tan›flt›¤› laleleri daha sonra Hollan-
da’ya götürüyor  ve Hollanda’da yazd›¤› kitapta ilk
kez lalelerden bahsedilmifl olunuyor. 

Hollandal›lar›n lale ç›lg›nl›¤› 1624 y›l›nda bafl-
l›yor. O dönemde verilen bir ilanda, sat›lacak 12 la-
le so¤an›ndan her biri için 3.000 gulden, (bugün-
kü yaklafl›k de¤eri 2.000 YTL) isteniyor. K›sa bir
süre sonra fiyatlar h›zla yükselerek, bir lale so¤a-
n›n›n fiyat› Amsterdam’da bir ev fiyat›na eflde¤er
oluyor. Neyse ki  bu ç›lg›nl›k 1637 y›l›ndan sonra
diniyor. 11. Yüzy›lda Selçuklular taraf›ndan yetiflti-
rilen lale, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde özel-
likle 16-18. yüzy›llar aras›nda süs bitkisi ve süsle-
me motifi olarak büyük önem kazan›yor. Sultan II-
I. Ahmed dönemindeyse doruk noktas›na ulafl›yor
ve laleye gösterilen ilgiden dolay› 1718-1730 y›lla-
r› aras›ndaki döneme Lale Devri ad› veriliyor. Bu
dönemde yabani lale türlerinden seçme ve melez-
leme yoluyla ‹stanbul’da elde edilen lale varyetele-
rinin say›s› 2000’i buluyor ve o y›llarda "Mahbup"

ad› verilen bir lale so¤an›n›n 500 alt›na sat›ld›¤›
ifade ediliyor. Avrupa’da 17. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
laleyle ilgili tam 34 kitap yaz›l›rken, ülkemizdeyse,
içinde 50 adet orijinal olarak haz›rlanm›fl resim yer
alan Lale Mecmuas› ad› verilen bir kitap haz›rlan›-
yor. Bugün ne yaz›k ki laleleri kaybetti¤imiz gibi
bu kitab›n da asl› elimizde de¤il. 

Lalenin do¤um yeri neresi diye soracak olur-
sak, bu bitkinin Rusya ile Çin aras›nda yer alan  Ti-
en fian da¤lar› ile Pamir da¤lar› aras›nda ortaya
ç›kt›¤› kabul ediliyor. Lalenin ikinci do¤um merke-
ziyse Azerbaycan ile Ermenistan
aras›nda kalan Transkafkasya
bölgesi. Ülkemiz de bu ikinci
grubun ara-
s›nda yer ala-
rak lalenin
önemli do¤um
merkezlerinden
birisi olarak ka-
bul ediliyor. Bu
bölgelerin d›fl›nda
lale Balkanlar, ‹s-
panya, Portekiz, ‹tal-
ya,  ‹sviçre ve Fran-
sa’da do¤al olarak yeti-
fliyor. Türkiye’deyse lale-
nin yabani olarak yaflayan
14 türü bulunuyor. Bu tür-
lerden parlak k›rm›z› renkli Tu-
lipa armena ve T. julia’n›n do¤um
yerinin Anadolu oldu¤u kabul ediliyor. Bu iki
tür özellikle Erzurum, Tortum, Hoflap ve Van
çevresinde do¤al olarak yay›l›fl gösteriyor. Bu-

gün ‹stanbul’un ünlü semtlerinden olan Laleli,
ad›n› o dönemde bölgede yer alan lale bahçelerin-
den al›rken, Erzurum yak›nlar›nda Kayseri ve Si-
vas aras›nda yer alan Laleli geçidi de, ad›n› o böl-
gede yetiflen lalelerden al›yor.

Lalelerin do¤al yetiflme ortamlar›na bakacak
olursak bu bitkiler her zaman da¤l›k bölgeleri ter-
cih ediyorlar. Özellikle yüksek rak›mlarda yaflayan
laleler, k›fl› kar›n alt›nda geçirerek afl›r› so¤uklar-
dan kendilerini koruyorlar. Ancak Hollanda’da ya-

p›lan melezleme çal›flmalar› sonucunda bugün sa-
y›lar› 5500’ü aflan lalelerin kültür varyeteleri
hemen her türlü ortamda yetiflebiliyor. 

Bilimsel ad› Tulipa
olan bu çok y›ll›k ve

so¤anl› bitki zambakgil-
ler (Liliaceae) ailesinden

olup, zambak, çi¤dem ve süm-
bül gibi bitkilerin de yak›n ak-
rabas›. Genellikle 2-8 yaprakl›
olan laleler 10-30 cm boylar›n-
da olup uzun bir sap üstünde
yer alan çanak fleklindeki çiçek-
leri, mart-may›s aras›nda aç›yor.
Çiçek örtüsü 6 parçal› ve  serbest
olup, sar›, k›rm›z› veya beyaz
renkli. Her bir parçan›n dip k›s-

m›nda genellikle koyu renkli olan
bir leke bulunuyor. Ancak kültüre al›-

nan varyeteleri hemen hemen her renk-
te ve çeflitli desenlerde olabiliyor.  Erkek or-

ganlar› koyu renkli ve 6 adet. So¤an üzerindeki
kabuk, derimsi ya da zar biçimde. Kabu¤un iç k›s-
m› s›k ya da seyrek tüylü veya ç›plak. 

Bugün Hollanda’n›n rüzgar de¤irmenleri ve
tahta ayakkab›lardan sonra üçüncü simgesi olan
laleler, Hollanda topraklar›n›n yaklafl›k dörtte
birinde yetifltiriliyor. Bu büyük miktarda üre-
tim sonucunda her y›l yaklafl›k 3 milyar lale
so¤an› üretiliyor ve bunun 2 milyar› di¤er ül-
kelere ihraç ediliyor. Hollanda lalelerini alan
ülkelerin bafl›nda ABD, Japonya ve Almanya
geliyor. Ülkemizdeyse laleler son y›llarda
önemini yitirmifl durumda ve do¤al alanla-
r›n tahrip edilmesi sonucunda say›lar› h›zla
azalmakta. Laleyi dünyaya tan›tan bir ulus
olarak, onlar›n do¤al ›rklar›n› koruyup ge-
lecek nesillerin de onlar› tan›mas›n› sa¤la-
mam›z gerekiyor. 
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