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Yemen'de bir şehir 

ve merkezi olduğu idari bölge. 
_j 

Bugün atlaslarda daha çok el-Havta 
(ai-Hawtah) adıyla yer alan Lehic (Ar. Lah c), 
Güney Yemen'de Aden'in kuzeybatı
sında kıyıya yakın bir düzlük üzerinde 
kurulmuştur. Şehre adını veren Himyeri 
asıllı Lahc b. Vail'in soyu Gavs b. Katan 
b. Arib b. Züheyr yoluyla Kahtan'a ulaşır. 
Yine Kahtaniler'den Asbah b. Amr b. Ha
ris'in Asabih adıyla tanınan ahfadı da Le
hic'de yaşardı. 

Yemen'in müslümanlartarafından fethi 
sırasında islam hakimiyeti altına alınan 
Lehic'de daha sonra Abbas! Halifesi Me'
mCın'un Yemen valisi Muhammed b. Ab
dullah b. Ziyad, Ziyadiler hanedanını kur
du (203-402/8 ı 8- ı o ı 2)_ Bu dönemde Kar
matller şehri kısa bir süre için işgal etti
ler (293/906). Ziyadiler'in ardından Habeş 
asıllı köleler iktidarı ele geçirdilerse de o 
sırada Beni Ma'n ailesi Aden. Şihr ve Had
ramut'la beraber Lehic'e de hakim oldu. 
454'te (1062) Aden'i alan Suleyhiler'den 
Mükerrem Ahmed. Lehic'in idaresini Zü
rey''iler'den Abbas ile Mes'Cıd'a bıraktı 

( 4 73/1 080) Zürey''iler'in Lehic'deki haki
miyeti, EyyCıb'iler'den el-Melikü'l-Muaz
zam Turan Şah'ın Yemen'i fethine (569/ 
ı ı 7 4) kadar devam etti. 

1174-1229 yılları arasında EyyCıb'iler 'in 

hakimiyetinde kalan Lehic'de daha sonra 
ResCıliler (ı 229- ı 454) ve Tahirller ( ı 454-
ı 5ı7) hüküm sürdüler. Tahiriler'den Amir 
b. Abdülvehhab, Memlük Sultanı Kansu 
Gavri'ye başvurarak Kızıldeniz limanları

na saldırmakta olan Portekizliler'e karşı 
yardım istedi. Bunun üzerine Kansu Gav
r i, o sırada hizmetinde bulunan Osmanlı 

denizeisi Selman Reis ile birlikte Hüseyin 
Bey kumandasında bir donanma gönder
di; Kızıldeniz'deki Kemeran adasına yer
leşen Memlük ordusu erzak talepleri Amir 
tarafından reddedilince onun üzerine yü
rüdü. Zebid ele geçirildi ve Amir San'a 
önlerinde öldürülüp Tahiriler hanedanına 
nihayet verildi. Bu gelişmeler daha sonra 
Osmanlılar'ın bölgeyi fethine yol açtı ve 
çıkan karışıklarta Portekiz saldırıları üze
rine Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Pa
şa yetmiş altı gemiden oluşan donanma
sıyla Aden' i zaptetti ( ı538)_ Osmanlılar 
1 045 ( 1635) yılına kadar bölgeyi ellerinde 
tuttular; bu tarihten itibaren Zeyd! imam
ları etkili oldular. 1141 'de (1 729), bazı en-

sab alimlerine göre Kudaa'nın Havlan ko
l undan gelen Abdeli kabilesinin (Abadi l) 
reisi Fazi b. Ali. Zeydi imarolarına karşı 
bağımsızlığını ilan etti ve Lehic'i başşehir 
yaptı. Böylece bir asırdan uzun bir süre 
bağımsız yaşayacak olan Lehic Sultanlığı 
kuruldu. 

Abdemer'den Lehic Sultanı Ahmed b. 
Abdülkerim'in (ı 792- ı 827) 1802'de ingil
tere hükümetiyle bir dostluk ve ticaret 
antıaşması imzalaması ingilizler'in Kızıl
deniz'deki varlıklarına hukuki zemin oluş
turdu. ingiliz Doğu Hindistan Şirketi 1254 
(1838) yılında Osmanlı Devleti'nin izniyle 
Aden'de bir ticaret merkezi kurdu. Asıl 
hedefleri oralarda varlıklarını kanıtlamak 
olan ingilizler hukuki bakımdan Osmanlı 
Devleti'ne tabi, fakat fiili bakımdan Lehic 
sultanına bağlı Aden'in otoritesine karış
maya başladılar ve şirketin bir gemisinin 
yağmalanması bahanesiyle burayı işgal 
ettiler. Sultan Muhsin b. Fazi (ı827-ı847 ) 

ingilizler'le mücadeleye girdiyse de sonuç
ta Aden'in kaybını önleyemedi ve işgalin 
ardından onlarla bir antlaşma imzalamak 
zorunda kaldı ( ı 839). İngilizler. Doğu Hin
distan Şirketi adına imzaladıkları bu ant
laşmaya göre Lehic sultanı ile halefierine 
yı lda 6000 riyal ödemeye söz veriyorlardı. 
Aden'in kaybına bir türlü razı olamayan 
Sultan Muhsin, ingilizler'e karşı gizlice 
harekete geçtiyse de başarı kazanamadı 
ve hanedan mensupları hariç bütün Ab
deliler Aden'den çıkarıldı. Neticede Sultan 
Muhsin peşpeşe imzaladığı iki yeni ant
laşma ile (1 ı Şubat ı843 , 20 Şubat 1844) 
ingilizler'in egemenlik ve himayelerini ka
bullenip dışişlerinden feragatle yalnız içiş
ler ini yürütmeyi taahhüt etti. Bundan 
sonra ingilizler mahalli küçük sultanlıklar
la bir dizi anlaşma yaparak hepsini doğru
dan kendilerine bağladılar. 1846'da Sul
tan Muhsin tekrar mücadeleye başlad ı ; 

fakat ertesi yıl öldü ve yerine geçen bü
yük oğlu Ahmed (ı 84 7- ı 849) İngilizler' e 
karşı teslimiyet politikası izledi. Muhsin'in 
diğer oğlu Ali ise (ı 849- ı 866) babasının 
yoluna döndü. Fakat bağımsızlığını elde 
etmek için 18 Mart 1858 ·de yaptığı son 
savaşta yeniidi ve mecburen o da uzlaş

ma yolunu seçti. Osmanlılar'ın 1873'teki 
Yemen harekatı sırasında ingilizler Lehic'i 
işgal ettiler ve politik baskılarla hareka
tın oraya kadar genişlemesini engelledi
ler. ı. Dünya Savaşı sırasında sultanın in
gilizler'le iş birliği yapması üzerine Türk 
ordusu Lehic'e kadar geldi ve ingilizler'i 
şehri tahliye etmek zorunda bıraktı 
( ı 9ı 5) _ Osmanlılar 1918 yılına kadar bu-
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rayı hakimiyetleri altında tuttular; bu ta
rihten itibaren Lehic sultanları yine ingi
lizler'in himayesinde varlıklarını sürdür
düler. 

Aden sömürgesini önce Batı Aden hi
mayesi (Aden ve yakın çevresi) ve Doğu 
Aden himayesi (Hadramut bölgesi) olarak 
ikiye ayıran İngilizler, 1947'de bu idareleri 
Lehic liderliğinde birleştirip Güney Arap 
Emirlikleri Federasyonu adı altında bir 
devlet haline getirmeyi ve bu yeni Arap 
devletinin Arap Birliği'ne katılmasını sağ
lamayı planladılar. Fakat Lehic sultanı 
tarafından Arap Birliği'ne sunulan teklif 
reddedildi. 1952'de Lehic Sultanı Fazi'ın 
Yemen'e sığınınası üzerine ingilizler kar
deşi Ali 'yi sultan ilan ettiler. Ancak ingi
lizler bölgede birleşik bir Arap devleti 
kurmaktan vazgeçmediler ve 1954'te ye
niden bu konuyu ortaya atarak araların
da Lehic Sultanı Ali'nin de bulunduğu yir
mi kadar sultanın tamamının karşı çık
masına rağmen sonunda Güney Arap 
Emirlikleri Federasyonu'nu kurdurdular 
(ı 959) Bu devlet 1967'de Güney Arabis
tan Federasyonu'na dönüştü ve önceleri 
yönetime karışmayan Lehic Sultanı Fazi 
b. Ali federal savunma bakanı oldu. 1967'
ye kadar devam eden federasyon, ingiliz
ler'in bölgeden çekilip Güney Yemen Halk 
Cumhuriyeti'nin ( ı 970'ten sonra Yemen 
Demokratik Halk Cumhuriyeti) kurulma
sıyla ortadan kalktı (bk YEMEN)_ 

Lehic günümüzde nüfusu 1 O.OOO'i bi
raz aşan , yeşillikler içinde küçük bir vaha 
şehri olmasına rağmen Aden Limanı'nı 
Yemen'in diğer merkezlerine bağlayan yol 
üzerinde bulunması sebebiyle önem ta
şımaktadır. Lehic'in tarihte Güney Ara
bistan şehirleri arasında siyasi olduğu ka
dar ilmi açıdan da önemli bir yeri vardır. 
Burada yetişen fikir ve ilim adamlarının 
başında edip Müslim b. Muhammed el
Lahci, fakih İbn Miş ve f akih Muhammed 

Lehic'de bir cami 
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b. Said ei-Füraydl el-Lah d' nin adları sayı
labilir. Lehic şehrinin bugün merkezi ol
duğu Lehic idari bölgesi 12.766 km2 ge
nişliğindedir ve yaklaşık 400.000 nüfusa 
sahiptir. 
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LEKANI, Abdüsselam b . Ihrahim 
(~IQ.Uf ~f.r.! ıY. l"~f ~ ) 

Ebu Muhammed (Ebü'l-Ferec) Abdüsselam 
b. İbrahim b. İbrahimel-Lekani 

(ö. 1078/1668) 

Maliki alimi. 
L _j 

971 (1563) yılında muhtemelen Kahi
re'de dünyaya geldi. Babasının doğduğu 
yerleşim merkezine nisbetle Lekani diye 
tanındı. Tahsilini babası İbrahim ei-Leka
ni'nin ders halkasında tamamladı, onun 
önde gelen öğrencileri arasında yer aldı. 
Necmeddin Muhammed b. Ahmed ei
Gaytl, Ebu Abdullah Muhammed b. Sin-
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ne ve Ebu Abdullah Muhammed Abdül
kadir ei-Fasi gibi alimlerden ders aldı 
(Abdülhay el-Kettanl, ı. ı ı 8, ı 83; II, 890, 

1027). Öğrenimini tamamladıktan sonra 
ders okutınaya ve eser yazmaya başladı. 
Babasının vefatı üzerine onunyerine Ez
her müderrisliğine getirildi. Yetiştirdiği 
öğrenciler arasında Ebu Salim ei-Ayyaşl. 

Ebü'I-Esrar Hasan b. Ali b. Muhammed 
ei-Admi ve Ebü Amir Ahmed en-Nefravi 
gibi isimler bulunmaktad ı r (Mahlüf. s. 
304; Abdülhay ei-Kettanl, II. 8 ı ı) . Abdüs
selam ei-Lekani 1 S Şewal 1 078 (29 Mart 
1668) tarihinde Kahire'de vefat etti ve 
orada defnedildi. 

Eserleri. 1. İrşadü'1-mürid li-Cevhe
reti't-tev]J.id. Babasının Cevheretü't-tev
]J.id adlı manzum akaid risalesine yine 
kendisinin yazdığı 'Umdetü'1-mürid adlı 
hacimli şerhin İbrahimei-Lekani tarafın
dan konulmuş olan ta'liklerin müellif ta
rafından yeniden düzenlenmesi suretiyle 
meydana getirilmiş bir şerh mahiyetin
dedir (bk. CEVHERETÜ't-TEVHID) z. İt
]J.atü '1-mürid 1i-ŞerJ:ıi Cevhereti't-tev
]J.id. İrşadü '1-mürid'in genişletilmesiyle 
ortaya çıkan bir şerh olup Ezher'in lise 
kısmında ders kitabı olarak okutulmuş

tur. ei-Emirü'I-Kebir es-Sünbavi'nin lja
şiye 'ald İt]J.afi'1-mürid adlı eseriyle bir
likte basılmıştır (Bulak 1282; Kahire 1300, 

1309). İbrahim ei-Bacüri (Kahire ı 279) ve 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamid (Ka
hi re 1375/1955) bu şerhe haşiyeyazmış
lardır. 3. Fet]J.u'1-mecid li-Kitayeti'1-mü
rid ti'1-keldm. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ab
dullah ei-Cezairi'nin Kitayetü '1-mürid 
fi'1-keldm adlı manzum akaid risalesine 
Muhammed b. Yusuf es-Senüsi tarafın
dan yazılan e1-Menhecü's-sedid ti şer]J.i 
Kitayeti'1-mürid adlı şerh üzerine yapıl
mış bir şerhtir. Eser üzerine Davüd Ali el
Fadıl tarafından tenkit li metin neşri ma
hiyetinde bir doktora çalışması yapıldığ ı 

(Ra bat 1984) kaydedilmektedir (Reperto
ire des theses, s. 13). 4 . Tervi]J.u'l-tu'ad 
bi-mev1idi l)ayri'1-'ibdd. Mevlid-i nebi ko
nusunun tasawufl neşve içinde ele alın
dığı bir eserdir. s. İbtisamü'1-ezhar min 
riyazi'1-al)bar ti rebi'i'1-ebrar bi-mev-
1idi'1-J:ıabibi'1-mul)tar. 6.1jüsnü'1-beyan 
ti tetsiri mütredati'1-Kur'an. 7. Mu]fad
dime ti'1-'ış]f ve'1-ma]J.abbe. 8. Mu]fad
dimatü '1-tuşı11. 9. ez-Zehrü'1-menşur 
(bu eserlerin nüshaları için bk. Brockel
man n, GAL, II, 395-396; Suppl. , ll, 357, 

419). 

Abdüsselam el-Lekani'nin bunların dı
şında şu eserlerinin de bulunduğu kayde-

dilmektedir: Fet]J.u'1-vaşid li-hidayeti'1-
mürid, ljaşiye 'ald Te~kireti'1-Kurtubi, 
es-Siracü '1-vehhac bi-şer]J.i kışşateyi'1-
isra' ve'1-mi'rac (müellifin hocalarından 
Necmeddin Muhammed b. Ahmed ei-Gay
tl'nin is ra ve mi'rac hakkındaki eserine ya
zılan bir şerhtir) . 
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Ebu İshak (Ebü'l-İmdad) 
Burhanüddin İbrahim b. İbrahim 

b. Hasen el-Lekani 
(ö. 1041/1632) 

Cevheretü ' t-tevl;ıid adlı 
manzum akaid r isalesiyle tanınan 

Maliki alimi. 
L _j 

Mısır 'da Demenhur şehri yakınlarındaki 

Lekane adlı yerleşim merkezinde dünyaya 
geldi. Kaynaklarda doğum t arihi hakkın
da herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Oğlu Abdüsselam'ın 971 (1563) yılında 
doğduğu bilindiğine göre gençlik döne
mi yıll arına ait bir tahminde bulunmak 
mümkündür. Suflmeşrep bir ulema aile
sine mensup olduğu anlaşılan İbrahim ei
Lekani'nin t ahsil hayatına dair fazla bilgi 
yoksa da onun Mısır'daki Maliki uleması 

arasında seçkin bir mevki kazandığı, Ez
her'de müderrislik yaptığı yolundaki ka
yıtlara ve t elif ettiği eseriere bakılarak 
iyi bir öğrenim gördüğü söylenebilir. Le
kani'nin birçok alimden ders aldığını be
lirten Muhibbi , bunlar arasında dönemin 
Şafii ulemasından İbn Kasım ei-Abbadi 
ve Şemseddin er-Remli, Maliki alimlerin
den Bedreddin ei-Karafl ve Salim b. Mu
hammed es-Senhüri gibi isimlerle tari
kattaki mürşidlerinin adını zikretmiştir 

(Jjulaşatü'l-eşer,l, 6-7) . Onun yetiştirdiği 

öğrenciler içinde oğlu Abdüsselam el-Le
kani yanında Haraşl. Şebramellisi, Yusuf 


