
1958'de kurduğu Kuzey Afrika Araş
tırmaları Merkezi'nin başına Jean-Louis 
Miege'i geçiren Le Tourneau. 1962 yılın
dan itibaren yayımlanan Kuzey Afrika Yıl

lığı'ndaki (Annuaire de l 'Afrique du Nord) 
siyasi kronik kısmını bizzat yazdı. Ceza
yir'de sömürge döneminde neşredilen. 
başta Revue de la Mediterraneenne ve 
Revue africaine gibi ondan fazla der
ginin faaliyetleri 1962'de durdurulunca 

1966 yılında Revue de l'occident mu
sulman et de la Mediterranee adlı der
giyi çıkarmaya başladı. Ölümünden son
ra derginin 1 973 yılında basılan 13 -1 4 ve 

15-16. sayıları onun hatırasına çıkarılmış

tır. Bu merkezin adı önce Akdeniz Afrika

sı Araştırma Merkezi (Centre de Recherche 
sur I'Afrique Mediterraneenne), ardından 
Müslüman ve Akdeniz Toplumları Araş
tırma Merkezi (Centre de Recherche sur !es 
Societes Musulmanes et Mediterraneennes) 
olarak değiştirildi. Son olarak da Arap ve 
Müslüman Dünyası Araştırmaları ve İnce
lemeleri Enstitüsü (lnstitut de Recherches 
et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman 
[IREMAM]) adını aldı. Halen bu merkezde 
Afrika, İslam ve Doğu uzmanı 1 00 kadar 
araştırmacı çalışmaktadır. Le Tourneau 7 
Nisan 1971 tarihinde öldü. 

Eserleri. Fes avant le protectorat(Ca
sablanca 1949; Muhammed Ha cd ve Mu
hammed ei-Ahdar tarafından Fas ~able'l
/:ıimaye adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş
tir 1 Beyrut 19861); l'Islam contemporain 
(Paris 1950); Damas de 1075 ii 1154, 
traduction annotee d'un fragment de 
l'Histoire de Damas d'lbn al-Qalônisi 
(Beyrut 1 952); Histoire de l'Afrique du 
nord (Paris 1 952; Charles And re )ulien'in 
daha önce yayım ladığı eserinin ll. cildinin 
yeniden gözden geçirilmiş ilaveli baskısı
dır); Les debuts de la dynastie sa'dien
ne jusqu'ii lamort du Sultan M'Ham
med ech-Cheikh (1557) (Aiger 1954}; 
Les villes musulmanes de l'Afrique 
du n ord (Aigiers 1 957); Fez in the Age of 
the Marinides (Oklahoma 1961; Ni co la 

Ziadeh eseri Fas f[ 'aşri Benf Merfn adıy
la Arapça'ya çevirmişt ir [Beyrut 1 967 [) ; 
L'evolution politique en Afrique du 
nord musulmane 1920-1961 (Paris 
ı 962}; La vie quotidienne ii Fes en 1900 
(Paris ı 965); The Almahad Mavement 
in North Africa in the Twelfth and 
Thirteenth Centuries (Princeton 1 969; 

Emin et-Thyyibl tarafından Hareketü '1-Mu
vaf:ı/:ıidin fi'l-~arneyni'ş-şani 'aşer ve'ş-şa

liş 'aşer adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş

tir [Tunus 1 982[; makalelerinin ve diğer 

çalışmalarının tamamı için bk. Revue de 
l'occident musulman et de la Mediter
ranee, sy. 10 1 ı 97 ı J, s. 14-18). Le Tourneau, 

Encyclopedie de l'lslam için otuz üç 
madde yazmıştır. 
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ei-LEAli'I-MASNÜA 
(~~ı..s~wı) 

Süyfıti'nin 

(ö. 911/1505), 
Ebü'I-Ferec İbnü'l-Cevzi'nin 

el-Mev.iıYat'ında uydurma diye 
gösterilen hadisleri eleştirrnek üzere 

kaleme aldığı eseri 
(bk. ei-MEVZÜAT). 

LEBBEYK 

(bk. TELBİYE). 

LEBİBİ-i HORASANi 
(.,dl..ıfy> ~) 

(V./XI. yüzyıl) 

İranlı şair. 

_j 

_j 

_j 

Mahlası (Leblbl) dışında adı ve hayatı 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Nisbe
sinden Horasanlı olduğu anlaşılmaktaysa 

da hangi şehrinden olduğu belli değildir. 
Yakın arkadaşı Ferruhi'nin 429'da (1 037-
38) ölümü üzerine yazdığı mersiye onun 
bu tarihte hayatta bulunduğunu göster
mektedir. Avfi, Leblbi'nin Gazneliler dö

nemi şairlerinden olup Gazneli Mah
mud'un kardeşi Ebü'I-Muzaffer Yusuf b. 
Nasırüddin için bir kaside yazdığım kay

dederse de (Lübab, s. 527-528) bu kaside 
onun için değil Çaganiyan emirlerinden 
Ebü'I-Muzaffer için söylenmiş olmalıdır. 

Zira Gazneli Ebü'I-Muzaffer için yazılan 
kasidelerde daima EbG Ya'küb künyesi 

kullanılmıştır. öte yandan kasidenin Le
bibi'ye aidiyeti de kesin değildir. Ferru
hi'ye mal edildiği gibi MenGçihri'ye de nis
bet edilir. Ancak son araştırmalarda Le

bibi'ye ait olduğu kanaatine varılmıştır. 

LEBJD b. REBJA 

Leblbi'den bu kaside dışında sözlükler
de şahit olarak kullanılan sınırlı sayıda be

yit günümüze ulaşmıştır. Bunlar şekil ba
kımından mesnevilerden alınmış beyitle
re benzemekteyse de konuları belli değil
dir. Bütün bunlara rağmen Leblbi'nin dö
neminin tanınmış şairlerinden olduğu 
anlaşılmaktadır. Nitekim Mes'Gd-i Sa'd-i 

Selman onu "seyyidü'ş-şuara" diye nite
ler. Ayrıca Muhammed b. Hüseyin el-Bey
haki Lebidi'yi "üstad-i sühan" olarak kay

deder. Fakat eserin daha eski ve güveni
lir birçok nüshasında bu ad Leysl şeklin
de geçmektedir. Dolayısıyla buradaki "üs
tad-ı sühan" sıfatının kesin olarak Lebl
bi'ye ait olup olmadığı bilinmemektedir. 

Esedl-i TGsi'nin ( ö. 465/1 073) Luga t-ı 

Fürs'ünde Lebibi'nin birçok şiirinin yer 
alması şiirlerinin daha sonraki dönemler
de de yaygın olduğunu göstermektedir. 

Lebibi'nin dağınık parçalar halinde bu
lunan şiirleri Jan Rypka ve M. Borecky 
tarafından toplanarak Arehiv Orienta
Ha'nın XIV. cildinde (1943), bir bölümü 
de Debir-i Siyaki tarafından Mihr dergi
sinin VIII. cildinde (Tahran ı 33 ı hş./1 952, 
s. 310-312,367-377, 650-653) Lebibive 
Eş'ôr-i O adıyla neşredilmiştir. 
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EbCı Akil Lebld b. Rebia 
b. Malik b. Ca'fer el-Amiri ei-Ca'feri 

(ö. 40 veya 41/660 veya 661) 

Cahiliye devrinde de yaşamış olan 
(muhadram) muallaka sahibi 

L 
İslam şairi. 
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Genç yaşta kabilesi adına Hlre Hüküm
dan Nu'man b. Münzir'e (580-602) gön

derilen elçi heyeti içinde yer almasından 
hareketle SS0-570 yılları arasında doğdu
ğu tahmin edilmektedir. Soyu Beni Amir, 
Beni Kilab ve Beni Ca'fer kabilelerine da
yanır. Beni Ca'fer'in ileri gelenlerinden 
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