LEBJD b. REBJA
1958'de kurduğu Kuzey Afrika Araş
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. Cezayir'de sömürge döneminde neşredilen.
başta Revue de la Mediterraneenne ve
Revue africaine gibi ondan fazla derginin faaliyetleri 1962'de durdurulunca
1966 yılında Revue de l'occident musulman et de la Mediterranee adlı dergiyi çıkarmaya başladı. Ölümünden sonra derginin 1973 yılında basılan 13 -1 4 ve
15-16. sayıları onun hatırasına çıkarılmış
tır. Bu merkezin adı önce Akdeniz Afrikası Araştırma Merkezi (Centre de Recherche
sur I'Afriqu e 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 100 kadar
araştırmacı çalışmaktadır. Le Tourneau 7
Nisan 1971 tarihinde öldü.
tırmaları

Eserleri. Fes avant le protectorat(Casablanca 1949; Muhammed Ha cd ve Muhammed ei-Ahdar t ara fından Fas ~able'l
/:ıimaye adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş
tir 1Beyrut 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 1952); Histoire de l'Afrique du
nord (Paris 1952; Charles And re )ulien'in
daha önce yayım l adığı eserinin ll. cildinin
yeniden gözden geçirilmiş ilaveli baskısı
dır); Les debuts de la dynastie sa'dienne jusqu'ii lamort du Sultan M'Hammed ech -Cheikh (1557) (Aiger 1954};
Les villes musulmanes de l'Afrique
du n ord (Aigiers 1957); 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 1967 [) ;
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 1969;
Emin et-Thyyibl tarafından Hareketü '1-Muvaf:ı/:ıidin fi'l-~arneyni'ş-şani 'aşer ve'ş-şa
liş 'aşer adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş
tir [Tunus 1982[; makalelerinin ve diğer

çalışmalarının tamamı

için bk. Revue de
l'occident musulman et de la Mediterranee, sy. 10 1ı 97 ı J, s. 14- 18). Le Tourneau,
Encyclopedie de l'lslam için otuz üç
madde yazmıştır.
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AHMET KAVAS

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).
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(bk. TELBİYE).

Lebibi'nin dağınık parçalar halinde bulunan şiirleri Jan Rypka ve M. Borecky
tarafından toplanarak Arehiv OrientaHa'nın XIV. cildinde (1943), bir bölümü
de Debir-i Siyaki tarafından Mihr dergisinin VIII. cildinde (Tahran ı 33 ı hş./1 952,
s. 310-312,367-377 , 650-653) Lebibive
Eş'ôr-i

LEBBEYK
L

Leblbi'den bu kaside dışında sözlüklerde şahit olarak kullanılan sınırlı sayıda beyit günümüze ulaşmıştır. Bunlar şekil bakımından mesnevilerden alınmış beyitlere benzemekteyse de konuları belli değil
dir. Bütün bunlara rağmen Leblbi'nin döneminin tanınmış şairlerinden olduğu
anlaşılmaktadır. Nitekim Mes'Gd-i Sa'd-i
Selman onu "seyyidü'ş-şuara" diye niteler. Ayrıca Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaki Lebidi'yi "üstad-i sühan" olarak kaydeder. Fakat eserin daha eski ve güvenilir birçok nüshasında bu ad Leysl şeklin
de geçmektedir. Dolayısıyla buradaki "üstad-ı sühan" sıfatının kesin olarak Leblbi'ye ait olup olmad ığı bilinmemektedir.
Esedl-i TGsi'nin (ö. 465/1 073) Luga t -ı
Fürs'ünde Lebibi'nin birçok şiirinin yer
alması şiirlerinin daha sonraki dönemlerde de yaygın olduğunu göstermektedir.

O adıyla neşredilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA :
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Tercümiinü'l-beliiga

(nş r.

Ahmed

Ateş), istanbull949,s. 32, 121 vd.; Muhammed

LEBİBİ-i HORASANi
(.,dl..ıfy> ~)

(V./XI.

yüzyıl)

İranlı şair.
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Mahlası (Leblbl) dışında adı ve hayatı
hakkında

bilgi bulunmamaktadır. Nisbesinden Horasanlı olduğu anlaşılmaktaysa
da hangi şehrinden olduğu belli değildir.
Yakın arkadaşı Ferruhi'nin 429'da (1 03738) ölümü üzerine yazdığı mersiye onun
bu tarihte hayatta bulunduğunu göstermektedir. Avfi, Leblbi'nin Gazneliler dönemi şairlerinden olup Gazneli Mahmud'un kardeşi Ebü'I-Muzaffer Yusuf b.
Nasırüddin için bir kaside yazdığım kaydederse 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 Lebibi'ye aidiyeti de kesin değildir. Ferruhi'ye mal edildiği gibi MenGçihri'ye de nisbet edilir. Ancak son araştırmalarda Lebibi'ye ait olduğu kanaatine varılmıştır.

b. Hüseyin ei-Beyhaki. Tiirii] (nşr. Ali Ekbe r Feyyaz), Meşhed 1350 hş . , s. 83; Avfi, Lübiib,s.
527-528; Hidayet. Mecma'u'l-fuşaf:ıii', Tahran
1295, ı , 494; Safa, Edebiyyiit, ı, 54 7 -550;
Rypka, HIL, s. 175; M. Debir-i Siyakl, Genc-i Baz·
yii{te, Tahran 1354 hş., s. 4-34; Melikü'ş-şuara
Bahar. "]5aşide-i Lebibi", Ay e nde, lll, Tahran
1363/1944, s. 151-157; Dihhuda, Lugatniime,
XXII, 17308-17312; J. T. P. de Bru[jn, "Labibi" ,
EF [İng .), V, 583.

Iii

ı

RIZA

KURTULUŞ

ı

LEBİD b. REBİA
( ~) ~ .y)
EbCı Akil Lebld b. Rebia
b. Malik b. Ca'fer el-Amiri ei-Ca'feri
(ö. 40 veya 41/660 veya 661)

L

Cahiliye devrinde de yaşamış olan
(muhadram) muallaka sahibi
İslam şairi.
_j

Genç yaşta kabilesi adına Hlre Hükümdan Nu'man b. Münzir'e (580-602) gönderilen elçi heyeti içinde yer almasından
hareketle SS0-570 yılları arasında doğdu
ğu tahmin edilmektedir. Soyu Beni Amir,
Beni Kilab ve Beni Ca'fer kabilelerine dayanır. Beni Ca'fer'in ileri gelenlerinden
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LEBfD b. REBfA
olan babas ı Reb'ia cömertliği sebebiyle
"Reb'iu(Reblatü)'l-muktir'in" (fakirlerin baharı) adını almıştı. Reb'ia, Ben'i Ca'fer
kabilesiyle Ben'i Esed arasındaki Yevmü
Z'i-alak savaşında ölmüştü. Leb'id genç
yaşta şiir yeteneğini kanıtladı. Nu'man
b. Münzir'e elçi olarak gittiğinde okuduğu şiirle hükümdan ve beraberindekileri etkiledi. Nu'man'ı kabilesi Ben'i Amir
aleyhine tahrik etmiş olan şair Reb'i' b .
Ziyad'a yönelttiği yergisiyle hükümdarıo
görüşlerinin kabilesi lehine değişmesini
sağlad ı .

Hz. Peygamber'in kalplerini İ slam'a
zekat verdiği kimseler (müellefe-i kuiQb) arasında bulunan Leb'id kuwetli görüşe göre 9 (631) yılında
müslüman olmuştur. Daha sonra gittiği
Küfe şehrini kuranlar arasında yer aldı ve
oğullarıyla birlikte buraya yer l eşti. Uzun
bir ömür sürdüğü rivayet edilen Leb'id 40
veya 41 (660 veya 661) yılında Küfe'de vefat etti ve Ben'i Ca'fer b. Kil ab sahrasına
defnedildi. İmam Şafii'nin "büyük bir
şair ", Zürrumme ile Nabiga ez-Zübyfm'i'nin "Araplar' ın veya kabilesi Hevazin'in en
büyük şairi" diye nitelediği Leb'id. kendisini imruülkays b. Hu cr ve Tarafe b. Abd'den sonra üçüncü şair olarak görür. Cumah'i onu üçüncü tabaka Cahiliye şairle
rinden saymaktadır.
ısındırmak amacıyla

İbn Sa'd, İbn Kuteybe ve İbn Hallikan
gibi eski müellifler Lebld'in müslüman olduktan sonra şiir söylemediğini kaydetınişlerse de Brockelmann. Ömer Ferruh
ve diğer bazı çağdaş .araştırmacılar, şiir
lerindeki İslami motif!ere dayanarak onun
müslüman olduktan sonra da az miktarda şiir söylediğini ileri sürerler. Hz. Peygamber, Leb'id'in , "İyi billniz ki Allah'tan
başka her şey batıldır, her nimet de şüp
hesiz zevale mahkümdur" beytini takdir
ederek, "Hiçbir şairin ağzından bundan
daha doğru bir söz çıkmadı" demi ştir. Lebld'in şiirlerinin çoğu fahriye türünde olup
bunlarda garlb kelimelerle örülmüş sert
bir üslup hakimdir. Kendisini. kabilesini,
atalarını ve ailesini yiğitlik ve cömertlikle
övdüğü bu şiirlerinde devesine, çöle ve
çöl hayvanlarına, içki ve av tasvirlerine
yer vermiştir. Müslüman olduktan sonra
yazdığı şiirlerde İslam'ın ve Kur'an'ın etkisiyle üslübunun yumuşadığı ve takva,
salih am el, ölüm, ahiret hazırlığı. dünyanın faniliği gibi mev'iza ve hikemiyat ağır
lıklı temaları işlediği görülmektedir (Şev
ki Dayf. ll, 91-95). Yıldırım isabetiyle ölen
kardeşi Erbed için yazdığı mersiye onun
en güzel şiirlerindendir.
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Muallaka şairleri arasında yegane müslüman şair olan Lebld'in belli bir olay veya
sebebe bağlı olarak değil kendi duygularını dile getirmek için nazmettiği muallakası, Theodor Nöldeke'ye göre bedevi şa
irleri n şiirleri arasında en güzel olanlarındandır. Muallakasının ilk bölümü olan
neslb kısmında eski konaklama yerlerinin tasvirine gen iş yer verilmiş . aşk teması ikinci planda tutulmuştur. Av sahneleri
ve işret alemleri tasviriyle devam eden
kaside kabile büyüklerinin methi ve kendi cömertliğiyle övündüğü kısımla sona
erer. Kamil bahrinde yazılmış seksen
sekiz veya seksen dokuz beyitlik kaside
d i ğer muallakalarla birlikte muallaka
şerhlerinin hepsinde yer alır. Ebu Bekir
İbnü'l-Enbarl, Ebu Ca'fer en-Nehhas, Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenl ve Hat'ib etTebrlz'i'ye ait şerhler en önemli olanlardır. Almanca, İngilizce, Fransızca , ispanyolca, Türkçe, Farsça ve Urduca gibi birçok dile çevrilen muallakanın müstakil
veya diğer muallakalarla birlikte çok sayı 
da baskısı yapılmıştır (Sezgin. GAS lAr. ı.
11/l. s. 74 vd.).
Leb'id'in divanı Ebu Amr eş-Şeyban'i ,
Asma'i, İbnü's-Sikk'it, Ebü'l-Hasan Ali b.
Abdullah et-Tüs'i, Muhammed b. Hab'ib ve
Sükker'i gibi alimler tarafından şerhedil
mişse de bunlardan sadece Tüs'i'nin şerhi
eksik olarak zamanımıza intikal etmiştir.
Leb'id'in divanı Yusuf Ziyaeddin el-Halid!
(I. kısmı Viyana 1880), A. Huber- Brockelınann (Il. kı s mı , Leiden 1891) ve Tüs'i şer
hiyle birlikte İhsan Abbas (Küveyt 1962)
tarafından, ayrıca 1966'da Beyrut'ta (Darü Sadır) neşredilmiştir.
edebi şahsiyeti ve şiirleri
üzerinde birçok çalışma yap ı lmış olup
önemlileri şunlardır: William J. M. Sloane,
The Poet Labid. His Life, Times, and
Fragmentary Writings (Leipzig 1877);
Yahya el-Cübür'i, Lebid b. Rebi'a el'Amiri(Bağdat 1382/1962); ZekeriyyaAbdurrahman Sıyam, Şi'ru Lebid b. Rebi'a
beyne cahiliyyetihi ve İslômihi ( Kahi re 1976 ): Müchid Çlçan ed-Düleym'i, elCümletü'l-'Arabiyye ii DivanıLebid
( 1977, yüksek lisans tezi, Kahire Üniversitesi) ; İbrahim Abdülbar'i. el-Mu'cemü'llugavi li-Divanı Lebid (Kahire 198 1);
Hamid b. Cebr, Lebid b . Rebi'a J:ıayatü
hil ve şi'ruh ( 1977, yüksek lisan s tezi , Ezher Üniversitesi); Emel bint Abdullah etTuaymi, Lebid şa'iren muJ:ıaçlramen
( 1409/ 1989, yüksek lisans tezi. Külliyyetü'ladab li'l-benat, Dem mam). Hasan M. Ca'fer Nüreddin, Le b id b. Rebi'a el-'Amiri,

J:ıayatühil ve şi'ruh (Beyrut 1990), Şefik
Abdürrazık Ebu Sa'de. Eşerü'l-İslam ii
şi'ri Lebid b. Rebi'a (Kahire 1948).
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Şairin hayatı,
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LEDÜN İIMİ
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(bk. BATIN i LMi).
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LEFF ü

NEŞR

-,

(_r;.ıı, .:,.Wl)
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Nesir veya nazım şeklindeki anlatırnda
önceden zikredilen unsurların
her biriyle ilgili öğeler
getirme anlamında bedi' sanatı.
_j

Sözlükte "toplama, dürme, bükme" angelen leff ile " dağıtma, yayma"
manasındaki neşr kelimelerinden oluşan
leff ü neşr bed!' ilminde cümle öğelerinin
kuruluş ve dizilişiyle ilgili, anlama güzellik katan söz sanatlarından biridir. Bu sanatta önce iki veya daha fazla unsur ayrı
lamına

