
LEBfD b. REBfA 

olan babası Reb'ia cömertliği sebebiyle 
"Reb'iu(Reblatü)'l-muktir'in" (fakirlerin ba
harı) 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 okudu
ğu şiirle hükümdan ve beraberindekile
ri 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 
sağladı . 

Hz. Peygamber'in kalplerini İ slam'a 
ısındırmak amacıyla zekat verdiği kimse
ler (müellefe-i kuiQb) arasında bulunan Le
b'id kuwetli görüşe göre 9 (631) yılında 
müslüman olmuştur. Daha sonra gittiği 
Küfe şehrini kuranlar arasında yer aldı ve 
oğullarıyla birlikte buraya yerleşti. Uzun 
bir ömür sürdüğü rivayet edilen Leb'id 40 
veya 41 (660 veya 661) yılında Küfe'de ve
fat 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. kendisi
ni imruülkays b. H u cr ve Tarafe b. Abd'
den sonra üçüncü şair olarak görür. Cu
mah'i onu üçüncü tabaka Cahiliye şairle
rinden saymaktadır. 

İbn Sa'd, İbn Kuteybe ve İbn Hallikan 
gibi eski müellifler Lebld'in müslüman ol
duktan sonra şiir söylemediğini kaydet
ınişlerse de Brockelmann. Ömer Ferruh 
ve diğer bazı çağdaş .araştırmacılar, şiir

lerindeki İslami motif! ere dayanarak onun 
müslüman olduktan sonra da az miktar
da şiir söylediğini ileri sürerler. Hz. Pey
gamber, 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" demiştir. Le
bld'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 et
kisiyle üslübunun yumuşadığı ve takva, 
salih am el, ölüm, ahiret hazırlığı. dünya
nın 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 müs
lüman şair olan Lebld'in belli bir olay veya 
sebebe bağlı olarak değil kendi duygula
rını dile getirmek için nazmettiği mualla
kası, Theodor Nöldeke'ye göre bedevi şa

irleri n şiirleri arasında en güzel olanla
rındandır. Muallakasının ilk bölümü olan 
neslb kısmında eski konaklama yerleri
nin tasvirine geniş yer verilmiş. aşk tema
sı ikinci planda tutulmuştur. Av sahneleri 
ve işret alemleri tasviriyle devam eden 
kaside kabile büyüklerinin methi ve ken
di 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, Hü
seyin b. Ahmed ez-Zevzenl ve Hat'ib et
Tebrlz'i'ye ait şerhler en önemli olanlar
dır. Almanca, İngilizce , Fransızca , ispan
yolca, Türkçe, Farsça ve Urduca gibi bir
çok 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- Brockel
ınann (Il. kı smı , Leiden 1891) ve Tüs'i şer
hiyle birlikte İhsan Abbas (Küveyt 1962) 
tarafından, ayrıca 1966'da Beyrut'ta (Da
rü Sadır) neşredilmiştir. 

Şairin hayatı, edebi şahsiyeti ve şiirleri 
üzerinde birçok çalışma yap ılmış 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); ZekeriyyaAb
durrahman Sıyam, Şi'ru Lebid b. Rebi'a 
beyne cahiliyyetihi ve İslômihi ( Kahi
re 1976): Müchid Çlçan ed-Düleym'i, el
Cümletü'l-'Arabiyye ii DivanıLebid 
( 1977, yüksek lisans tezi, Kahire Üniversi
tesi) ; İbrahim Abdülbar'i. el-Mu'cemü'l
lugavi li-Divanı Lebid (Kahire 198 1); 

Hamid b. Cebr, Lebid b . Rebi'a J:ıayatü
hil ve şi'ruh ( 1977, yüksek lisans tezi , Ez
her Üniversitesi); Emel bint Abdullah et
Tuaymi, Lebid şa'iren muJ:ıaçlramen 
( 1409/ 1989, yüksek lisans tezi. Külliyyetü'l
adab li ' l-benat, Dem ma m). 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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ı...ı . SüLEYMAN TÜLÜCÜ 

ı 
LEDÜN İIMİ 
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(bk. BATIN i LMi). 
L _j 

ı 
LEFF ü NEŞR 

-, 

( _r;.ıı, .:,.Wl) 

Nesir veya nazım şeklindeki anlatırnda 
önceden zikredilen unsurların 

her biriyle ilgili öğeler 
getirme anlamında bedi' sanatı. 

L _j 

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



ayrı yahut icmalen zikredilir (leff). ardın
dan bunların her biriyle ilgili öğeler geti
rilir (neşr). İlk bölümde yer alan öğelerin 
ikinci bölümdeki unsurlardan hangisine 
ait olduğu açıkça belirtilmez, bunları ta
yin etme işi okuyucuya bır akıtır. Neşr öğe
leri lef bölümü unsurlarını tamamlayıcı ve 
açıklayıcı nitelikte olur. 

Lef bölümündeki unsurlar ayrı ayrı zik
redilmişse buna "tafsilli leff ü neşr". bir
den çok (müteaddit) cüz veya unsuru kap
sayan bir tek lafız halinde gelmişse "ic
mall (mücmel) leff ü neşr" adı verilir. Taf
silli leff ü neşr de ikinci grupta (neşr) yer 
alan öğelerin birinci grup (lef) unsurları
nın sırasına göre olup olmaması bakımın
dan ikiye ayrılır; sıraya riayet edilmişse 
"mürettep leff ü neşr ". edilmemişse 

"gayri mürettep leff ü neşr" adını alır. 
Gayri mürettep olanda ikinci grup öğeler 
birinci grup öğelerine göre çapraz sıra
lanmışsa, yani leffin ilk unsuruyla ilgili 
öğe neşrin sonunda yer almış. diğer öğe
ler de buna göre dizilmişse buna "ma'kus 
leff ü neşr" adı verilir (Türk edebiyatında 
ma'kOsü't-tertlb). Öğeler hiçbir sıra göze
titmeden karışık sıralanmışsa "muhtelit 
leff ü neşr" denir (Türk edeb iyatında muh
telitü 't-tertlb , muhtelifü't-tertlb. müşev
veş) . Daha çok şiirdevezin gereği ortaya 
çıkan bu son türü kusur olarak görenler 
de vardır. Çünkü leff ü neşr sanatı söz di
zi mine dahil öğelerin belirli nisbetlerde 
sıralanışındaki uyuma dayanır. Türk ede
biyatında leff ü neşr Arap belagatındaki 
kurallarıyla yer almış olup bölümlenme
sindeki küçük isim değişiklikleri dışında 
fazla bir fark bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki örneklerde lef öğeleri büyük 
harflerle, onlara tekabül eden neşr öğele
ri de küçük harflerle gösterilerek açıklan
mıştır: 

1. Mürettep leff ü neşr. 

)~'' ~'~~<~Mı>) .;rı, -- --
B A 

.u....; .:rı '~' ' ~ '~ 
b a 

(el-Kasas 28/73) 

Geceyle (A) ilgili olarak "dinlenme" (a). 
gündüzle (B) ilgili olarak "çalışma" (b) 
öğeleri sırayla getirilmiştir. Nabl'nin, "Ba
ğa gel kadd ü ruh u halin görüp olsun ha
eli 1 Serv gülden, gül karanfilden, karanfil 
laleden" beytinin ikinci mısraındaki "serv, 
gül, karanfil" kelimeleri ilk mısradaki kar
şılıkları olan "kad, ruh, hal" sırasını aynen 
takip etmektedir. 

z. Ma'kus leff ü neşr. 

u.l,_;..f .;r..:JI' J,_..}l J~ ._j.> l,ıjlj' 
B A 

....,..._; ..ili _,.ai _;,J Yi ' ..iıl_,.ai ı.st-a 

a b 

(el-Bakara 2/214) 

Bir yoruma göre "b" öğesi müminle
rin. "a" öğesi Hz. Peygamber'in sözü ola
rak "A" (peygamber) ve "B" (müminler) 
unsurlarına göre çapraz şekilde sıralan
m ı ştır. Melihl'nin " zülf, ruh, mushaf" 
kelimelerine mukabil aksi istikamette 
tertibin gözetildiği ve "tefsir, ayet-i nur, 
duhan"ın zikredildiği. "Zülfünle ruhun 
mushaf-ı hüsnünde nigara 1 Tefsirin 
eder ayet-i nur ile duhanın" beytinde de 
bu tür sıralama söz konusudur 

3. Muhtelit leff ü neşr. 

a,L,..;,' ~~' 1'~~ ' ~ ' ..ı..ıi' ~ ~ 
-b- -a- c c sT 

İlgiler "Aa", "Bb", "Cc"'dir. 

İcmali (mücmel) leff ü neşrde lef kısmı 
iki ve daha fazla unsuru kapsayan bir tek 
lafız halinde gelir. Ardından bu unsurla
rın her biriyle ilgili olarak neşr kısmı öğe
leri takip eder. Bu kategoride lef kısmı 
mücmel olduğundan neşr kısmı unsurla
rı için tertip ya da tertipsizlik söz konusu 
değildir. Örnekler: 

~}! .:r-! 'yoJI _;,ı; 

A+B 

'4.:: ~.u....::~ ~1 ~..-i ı"}! 
a 

"-;)! J.a! y .ü..ı ıŞ)~ y ~ ..-i ı"t! ' 
(Hadis) b 

İlgiler "Aa", "Bb"dir. 

-:;)ı..:.; ,i r~,.-ıı .;,lS' .:rı Y! ~~ J>~ wı r,ıı;, 
---

b a A+B 

(el-Bakara 2/lll) 

Neşr kısmının açılımı: 

f'~,.-ıı .;,lS' .:rı Y! ~~ J>~ wı ~~I.::.Jli (a 

-:;JL.:..i .;,lS' .;rı Y! 4~11 J>~ .;,ıJ ~JLa:JI .:;..Jli (b 

Lef kısmını oluşturan çoğul zamir (vav: 
onlar) MCıseviler (A) ve lseviler (B) olmak 
üzere (ehl-i kitap) iki unsuru kapsar. Bu 
sanat sayesinde her iki din mensubunun 
ayrı ayrı olan iddiaları birleştirilerek ihti
sar (lcfiz) sağlanmıştır. 

Bazan lef kısmı ayrıntılı. neşr kısmı 
mücmel gelebilir. "Ak iplik"in (el-tJayt;u'l
ebyaz) fecr-i sadık, kara ipliğin (el-tJayt;u'l
esved) fecr-i kazib olması yorumuna göre 
şu ayet bu türe örnektir: 

LEFF ü NESR 

(el-Bakara 2/187) 

Aşağıdaki form içinde gelenler leff ü 
neşrin güzel bir türü olarak görülmüştür 
(Teftazanl, s. 427) : Ayrıntılı lef kısmı+ ay
rıntılı neşr kısmı + önceki leffin mücmel 
hali. Şu örnekte olduğu gibi : 

·~-*''~~.;_,.oj 
'p-i ı"Lı) .:rı c.:W j..- ~,i l.aı.)"' .;,lS' .:rı' 

A 

•Y""''~~xY,~ı~..ııı~x 

B 

,~...\ol> Lo~ ..iıll,_r.ı;:.ı', C..:WII~' 

b a 

(el-Bakara 2/185) 

İlgili ibareler "Aa" ve "Bb" olup şükür 
kısmı (AB). hasta ve yolcuyatanınan kaza 
ruhsatı (A) ve kolayiaştırma nimetiyle (B) 
alakatı olduğundan ayrıntılı lef kısmını 
(A, B) icmall bir şekilde kapsamaktadır. 
Nef'i'nin "zülf. dil, sGz-ı aşk. sine" lafızla
rıyla münasebetli "nar. külhan, genelne, 
mar"ın karışık bir şekilde sıralandığı, 
"Fikr-i zülfün dilde tab-ı suz-ı aşkın sine
de 1 Nardır külhanda guya mardır genel
nede" beytinde de muhtelifü't-tertib ve
ya müşeweş leff ü neşr yapılmıştır. 

Bu söz sanatına "lef" adını veren, onu 
tanımı ve örneğiyle ilk açıklayan alimin 
Müberred olduğu belirtilmektedir (el-Ka
mil, ı. 112; ll. 740-741 ). İbn Vekl' türe "ay
rıntısı bilinen mücmel", İbn Sinan el-Ha
fael ise " lafzın lafza tertip üzere hamli" 
adlarını vermişlerdir ( el-Munşıf, ıı. 117; 
Sırrü'l-feşafJa, s. 191-192). Zemahşeri, il
gili ayetlerde "lef" ve "tarikatü'l-leff" (lef 
üslGbu) adlarını verdiği türle ilgili geniş 
açıklamalar yapmış, daha sonraki belagat 
alimleri buna neşr terimini de eklemiş
lerdir. İbn Hicce ei-Hamevi ve bazı müte
ahhir dönem alimlerinin bu sanata "tayy 
ü neşr" adını verdikleri görülmektedir. 

Leff ü neşr yaparken dikkat edilmesi 
gereken husus, sanat gösterme amacıyla 
lafzı ön plana çıkararak haşve, gayri mü
rettep leff ü neşrde de unsurlar arasında 
zihni intikalin kolayca sağlanamamasın
dan dolayı ta'klde ve su-i ihama düşül
memesidir. Bu şartlar göz önünde tutul-
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LEFF ü NEŞR 

duğu takdirde leff ü neşr makbul olarak 
söze güzellik katan lafzl sanatlardan sa
yılır ve söze 1caz vasfı kazandırır. 
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Iii İSMAİL DURMUŞ - M. A. YEKTA SARAÇ 

r 
LEFKOŞE 

'Kuzey Kıbrıs 

L 
Türk Cumhuriyeti'nin başşehri. 

_j 

Beşparmak(Girne) dağlarıyla Karlıdağ 

(Trodos) arasında bulunan Mesarya (Me
saoria) ovasının ortasında ve Kanlıdere 
(Pedias) ırmağının iki tarafında denizden 
1 SO m. yükseklikte kurulmuştur. Şehrin 
etrafı temelleri XIII. yüzyılda Lusignan 
han ed anı zamanında atılan, fakat 1 567 
yılında yıkilarak yeniden inşa edilen sur
larta çevrilidir. 

Kuruluş tarihi kesin olarak belirlene
meyen şehir önceleri Ledra, Bizans döne
minde Levkosia adıyla anılmış, 1192'de 
Kıbrıs'ı Templier şövalyelerinden satın 
alan eski Kudüs kralı Guy de Lusignan ta
rafından başşehir yapılarak adı Nicosia'ya 
çevrilmiştir. Guy de Lusignan'ın kurduğu 
Kıbrıs Krallığı'nın Batı Roma İmparator
luğu tarafından tanınmasının ardından 

şehrin dini ve siyasi açıdan bir Latin baş
şehrin e dönüştürülmesi için yoğun bir 
imar ve iskan faaliyeti başlatıldı. Önce Ka
tolikliğin adada hakim mezhep haline ge
tirilmesi amacıyla burada bir başpisko
posluk kuruldu; daha sonra başşehirde 
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başpiskoposluğa layık görkemli Saint 
Sophia Katedrali (şimdiki Selimiye Camii) 
yaptırıldı. Aynı zamanda Suriye ve civarın
dan getirilen. içlerinde tüccar ve sanat
karların da bulunduğu göçmenlerle şe
hir nüfus yönünden takviye edildi. Bu fa
aliyetler sonucu Lefkoşe, XIII. yüzyılın 
başlarından itibaren önemli bir ticaret ve 
kültür merkezi haline geldi. 1211 yılında 
W. von Oldenburg burayı suru olmayan, 
kalesi muhkem şekilde yeni yapılmış, 
halkı refah içinde, evlerinin süslemeleri 
Antakya'nınkileri aratmayan kalabalık bir 
şehir olarak tasvir eder. 1350'de şehre 
gelen rahip Ludolf ise buradan dünyanın 
en zengin asilzadelerinin yaşadığı büyük 
bir şehir diye bahseder. Bu sıralarda zen
ginliği ve artan stratejik önemi, Lefko
şe'nin Doğu Akdeniz'in hakim devletleri
nin ilgisini çekmesine sebep olmuş. bir 
yıl kadar (ı 372) Cenevizliler'in elinde kal
dığı gibi daha sonra da Memlük Sultanı 
Baybars tarafından haraca bağlanmıştır 
(ı 426). Buna rağmen şehrin zenginliği 
devamlı surette artmış ve eğer Felix Fa
ber'in ( 1483) tasviri abartılı değilse kısa 
sürede dünyanın dört bir yanından hıris
tiyan ve "kafir" birçok tüccarın büyük çar
şılarında Doğu'nun her türlü değerli taş, 
baharat ve kokularını sattığı bir Levant 
ticaret merkezine dönüşmüştür. Fakat bu 
durum uzun sürmemiştir; 1489'da adayı 
ele geçirerek Kıbrıs Krallığı'nı ortadan 
kaldıran Venedikliler tarafından bir tica
ret kolonisinden ziyade askeri üs olarak 
görülmesi, XVI. yüzyılın başlarında nüfu
sunun azalmasına ve her yönden gerile
mesine yol açmıştır. 

Osmanlılar, 1 570 yılı Temmuzunda Kıb
rıs'ı almak için harekete geçtiklerinde 
fazla bir direnişte karşılaşmadıkları gibi 
kendilerini köle yerine koyan ve vergi 
oranlarını yükselten Venedikliler'den kur
tulmak isteyen yerli halktan taraftar, 

Lefkoşe'den 

bir görünüş 

hatta fiili destek bile buldular. Buna rağ
men muhtemelen 25 Temmuz'da Lefko
şe önlerine gelen Osmanlı ordusu uzun 
süren şiddetli bir kuşatmadan sonra an
cak9 Eylül'de şehri ele geçirebildi. Fetih
ten sonra burası yeni oluşturulan Kıbrıs 
eyaletinin idare merkezi yapıldı. Osman
lılar, Venedikliler zamanında ihmale uğ
rayan ve önemini kaybeden Lefkoşe'nin 
gelişimini sağlamak için iskan ve ihya si
yasetinin gerektirdiği idari ve ekonomik 
tedbirleri hemen yürürlüğe koydular ve 
öncelikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 
ve Suriye'den nüfus naklettiler (BA, MD, 
nr. I 9, s. 334-335). Bu arada Ortodoks ki
lisesi tekrar açıldı ve Ortodoks reayanın 
dini-siyasilideri (milletbaşı) olarak bir baş
piskopos tayin edildi. 

Osmanlılar'ın Kıbrıs'ta uyguladığı zo
runlu iskan politikasının özellikle Lefko
şe'de başanya ulaştığı görülmektedir. 
Çünkü fetihten on- on beş yıl sonra şehre 
gelen Batılı seyyahların anlattıkları bura
nın cami, türbe, çarşı ve mahalleleriyle 
herhangi bir Anadolu şehrinden farksız 
bir görünüm aldığını ortaya koymaktadır. 
Fetihten bir yıl sonra yapılan tahrirde şeh
rin merkezindeki yedi mahallede 11 00-
1200 nüfusun (yaklaşık 212-235 hane), 
kırsal kesimdeki 116 köy ve elli yedi mez
raada ise yaklaşık 9000 kişinin (ı 786 ha
ne) yaşadığı tesbit edilirken 1 596-1 597'
de şehrin toplam nüfusunun 4-5000 ka
darı Türk olmak üzere 30.000'lere ulaştığı 
görülmektedir. Şer'iyye sicilieri üzerinde
ki çalışmalardan Türkler'le diğer unsuriar 
arasındaki farkın XVII. yüzyılda ortadan 
kalktığı, hatta XVIII. yüzyılın başlarında 
çoğunluğun Türkler'den oluştuğu öğre
nilmekte ve 1850 tarihli bir vergi defte
rinden. bu durumun XIX. yüzyılın ortaları
na kadar sürdüğü anlaşılmaktadır (2097 
haneden I 057'si Türk, 1 040'ı gayri müs
lim). İngilizler'in4 Nisan 1881'deyaptık-


