
ibrahim ei-Lekani'nin Cevheretü Heu/:ıid'ine bizzat yazdığ ı 'Umdetü '1-mürfd li-Cevhereti't-tev/:ıid adlı şerh in 11. ci ldi
nin ilk ve son sayfaları (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 624) 

el-Gayş'i. Hüseyin el-Hafac'i ve Ahmed b. 
Ahmed el-Acemi gibi alimler sayılabilir. 
Sfıfiliğe temayülüyle de tanınan Lekan'i'
nin 144 beyitten oluşan Cevheretü't-tev
J:ıid adlı risalesini, şeyhi Ebü'l-Abbas Şe
habeddin Ahmed b. Osman eş-Şernfıb'i'

nin işaretiyle bir gecede yazdığı rivayet 
edilmektedir. 1 041 ( 1632) yılında hac fa
rlzasını yerine getiren Lekan'i dönüş yolu 
üzerindeki Akabe (Eyle) yakınlarında ve
fat etmiş ve öldüğü yerde defnedilmiştir 
(Muh ibb'i, l, 9) 

Eserleri. 1. Cevheretü't-tevl;ıid*. Baş

ta kendisi ve oğlu Abdüsselam olmak üze
re birçok alim tarafından şerhedilen bu 
risale ilk defa Bulak'tayayımlanmış (ı 24 ı). 

daha sonra şerhleriyle birlikte çeşitli bas
kıları yapılmıştır (mesela bk. Abdülvahid 
el-Mirganl, Bugyetü 'l-mürid li-Cevhereti't
tev/:ıfd, Tunus ı 938). 2. Menarü ehli'l
fetva ve Js.ava'idü '1-ifta bi'l-al).va. Maliki 
fetva usulüne dair bir eser olup Ziyad b. 
Muhammed b. Mahmud Humeydan ta
rafından Sudan'daki Omdurman (Ümmü
durman) İslam Üniversitesi'nde yüksek li
sans tezi olarak neşre hazırlanmış (Hu
maidan ı 988) ve ardından Beyrut'ta ya-

yımlanmıştır ( ı4ı 2/1 992). 3. NaşiJ:ıatü'l

il]van bi' etinabi şürbi'd-dul]Qn . 4.lfô.
şiye 'alô. Mul]taşari Jjalil. Halil b. İshak 
el-Cündl'ye ait e/-Mufıtaşar*a Lekanl'
nin hocalarından Salim b. Muhammed 
es-Senhfır'i tarafından yazılan şerhin ha
şiyesidir. S. Ka:li'ı'ü'l-vatar min Nüzhe
ti'n-na?ar ti tav:.i:iJ:ıi Nul]beti'l-fiker. İb
nü's-Salah eş-Şehrezfır'i'nin hadis ilimle
rini altmış beş nevi halinde incelediğ i Mu
Js_addime'sinin İbn Hacer el-Askalan'i ta
rafından kırk nevi daha eklenerek yazılan 
Nul]betü'l-fiker'e yine kendisinin yaptığı 
Nüzhetü'n-na?ar adlı şerhe yazılmış bir 
haşiyedir. Katib Çelebi bu eseri Nüzhe
tü 'n-na?ar fi tav:.i:iJ:ıi Nul]beti'l-fiker 

şeklinde kaydetmektedir ( Keşfü '?-?Unun, 
ll, 1936). 6 . (İcmalü 'l-vesa'il ve) Behce
tü '1-mef:ıô.til (ve ecmelü ' l-vesa'il) bi't
ta'rif bi-rüvô.ti'ş-Şema'il. 11rmizl'ye ait 
Şema'ilü 'n-nebi'nin şerhidir. 7. es-Se

ned fi beyani J:ıuceci ehli'l-gay ve'r
rüşd. 8. Şerf:ıu't-TaJs_rib ve 't- teysir (bu 
eserlerin nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, ll, 4 I 2-4 I 3: Suppl., ll, 436-437). 9. 
Neşrü'l-me'ô.şir fi men edrektühum 
min 'ulema'i'l-Js_arni'l-'ô.şir. Müellifin 
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kendi hayatını anlattığı ve hocalarıyla dö
neminin ilim ehlini tanıttığı "meşyaha" 
türünde bir eserdir (Muhibbl, 1, 7: TGnekl, 
lll, 35). 10. Tuf:ıfetü ~ürriyyeti 'Ali Ebhe-
10.1 bi-esô.nidi cevami'i ef:ıddişi'r-Resul 
(Muhibbl, I, 7: Hediyyetü 'l-'arifin, I, 30; 
Abdülhay el-Kettil.nl, l, I 30, 284-285) 11. 
Keşfü '1-künl.b li-mülô.Js_ö.ti'l-J:ıabib ve't
tevessül bi'l-maJ;ıbub (bu tasavvufl ka
sidenin metni için bk. Muhibbl, l, 8-9; TG
nekl, lll, 37-38). 

Lekan'i'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: Jjulô.şatü't- ta'rif 

bi-deJs_ö.'iJs_i Şerf:ıi't-Taşrif (İzzeddin ez
Zencanl'nin el-'İzzi fi't-taşrf{adlı Arapça 
gramer kitabına Sa'deddin et-Teftazanl'nin 
yazdığı şerh in haşiyesidir); Tav:.i:iJ:ıu el
fô.?i'l-Acurrumiyye; 'İJs_dü'l-cüman fi 
mesô.'ili 'çl-çlamô.n; Ta'liJs_u '1-ferô.'id 'alô. 
ŞerJ:ıi'l-'AJs.ö.'id (Teftazanl'nin eserine ya
zılmış bir haşiyedir}; el-Büdurü'l-levami' 

min l]uduri Cem'i'l-cevô.mi' (Taceddin 
es-Sübkl' nin fıkıh usulüne dair eserine 
Celaleddin el-Mahalll'nin yaptığı şerh in 
haşiyesidir) 
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LEKLER 
Dağıstan'da yaşayan 

Kafkas halklanndan biri. 
_j 

Dağıstan'ın orta kesiminde. Dulti dağı
nın güney ve güneybatı kısımlarında Su
lak nehrinin dört kolu (Koysu) arasındaki 
bölgede bulunan Lekler genellikle kay
naklarda Kazı/ Gazi- Kumuk adıyla anılır. 
Vlll. yüzyılda Ebu Müslim kumandasında
ki orduya boyun eğerek Dağıstan içinde 
Kumuk kasabası ve civar köylerinde İsla
miyet'i kabul eden ilk topluluklardan bi
ridir. İslamiyet'in yayılmasında gösterdik-
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leri çabalar dolayısıyla kendilerine Arap
lar' ca "Gazi" unvanının verildiği zikredilir. 

Lekler'in idarecileri İslamiyet'i kabul et
meden önce Şavkal unvanıyla anılıyordu. 
Bu isim daha sonra Şamhal'a dönüştü . 

Şamhal'ın nasıl ortaya çıktığı tartışmalı ol
makla birlikte Lek 1 Gazi Kumuk hakim
leri Şamhal olarak adlandırıldı. Şamhal
lar VIII. yüzyıldan XVI. yüzyıl sonlarına ka
dar yönetimlerini sürdürdüler. Şamhal 
Çoban'ın 1 S78'de ölümünün ardından 
hanlık dört oğlu arasında paylaşıldı ve 
eski gücünü kaybetmeye başladı. Daha 
sonra Tarku ve Buynak idarecisi olan bü
yük oğlunun hakimiyeti diğerleri tarafın
dan tanındı , Şamhallar ikametgahlarını 

ovada bulunan Tarku'ya taşıdılar. 1639'
da Surhay Han Mirza'nın ölümü üzerine 
mirasçıları Kumuk'u tamamen terkedin
ce (Grigoriantz, s. 192) dağlarda yaşayan 
Gazi-Kumuklar, Şamhal neslinden gelen
lerden olmak üzere Arapça "halk" ve Lek
çe "lavai" (yüce, ulvi) kelimelerinden türe
tilen "Halklavai" adını verdikleri reisieri iş 
başına getirdiler. 

XVI. yüzyılın son çeyreğinde Kafkaslar'
da Osmanlı Devleti ile İran arasındaki nü
fuz mücadelesi Gazi-Kumuklar'ı da etki
Iedi ve bunlar 1 S78'de Osmanlı hakimi
yetine girdiler. Bununla birlikte Gürcü ve 
Kabartaylar'la verdikleri mücadeleyi sür
dürdüler. 1S86'da Gürcü Kahetya kralı it
tifak halinde bulunduğu Ruslar'dan yar
dım istedi. Astrahan'dan sonra dikkatini 
bu bölgeye yöneiten Ruslar, Bayar Hvors
tin'in kumanda ettiği bir kuvveti Lekler 
üzerine gönderdiler. Bu kuvvetler Tarku'
yu alıp Koysu ve Sulak'ta birer kale inşa 
etti. Fakat arkasından ağır bir yenilgiye 
uğratıldılar ve buradan çekilmek zorun
da kaldılar. 

Çar Gudonov'un Kafkaslar'da yer edin
mek ve daha önceki mağlfıbiyetin öcünü 
almak üzere 1604 'te bir i Buturlin kuman
dasında Kazan'dan, diğeri Pleşçev kuman
dasında Astrahan'dan gönderdiği birlik
ler Tarku'yu yeniden işgal ettilerse de bir 
yıl sonra Çolak Surhay'ın iki oğlu Sultan 
Buta ve Adil Gir ay tarafından yenilgiye 
uğratıldılar. Bu iki mağlfıbiyet. Ruslar'ın 
Kafkaslar'daki ilerleyişini ı. Petro döne
mine ( 1689- ı 725) kadar durdurdu. Rus
lar'a karşı kazanılan zaferin ardından 
Surhay Han diğer Dağıstan hanlarıyla bir
likte İran 'a karşı ayaklandı. Bu esnada 
Kuba ve Şeki'yi iranlılar'ın elinden kur
tardıkları gibi Şemahl'nin (Şamahı) zaptı 
esnasında 3000 Rus tüccarının öldürül
mesi. 1722 Afgan- İran savaşında Rus
ya'ya iran'a yardım bahanesiyle buralara 
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müdahale etme fırsatı verdi. Kafkaslar'a 
Rus müdahalesi olmadan önce Gazi-Ku
muk Han'ı Şamhal Adil Gir ay 1718'de Bü
yük Petro'ya sadakatini sunmuş ve Rus
lar'ın Kafkaslar'a ayak bastığı 1722 yılında 
onlara yard ımcı olmuştu . Ancak bir yıl 
sonra çarla anlaşmazlığa düşerek Ruslar 
tarafından yakalanmış ve Beyaz deniz kı
yısındaki Arhangelsk'e sürgün edilmiştir. 

Bu olayın hemen arkasından Şamhallık 
Ruslar tarafından ortadan kaldırılmış, fa
kat Petro'nun ölümü üzerine yerine ge
çen Çariçe Anna lvananovna'nın iran'la 
1 732 ve 1 73S yıllarında yaptığı antlaşma
ların ardından Kafkaslar'dan çekilmesin
den sonra Nadir Şah Şamhallığı yeniden 
ihdas ederek bu unvanı Adil Giray'ın oğ
luna vermiştir. 

1 768-177 4 Osmanlı-Rus savaşının ar
dından imzalanan Küçük Kaynarca Ant
Iaşması ile Kabartay Rus toprağı olarak 
kabul edilince Şamhal M urtaza Ali 1 776'
da Rus hakimiyetine girdi (a.g.e., s. 193) . 
Ruslar'ın İran'la 1804-1813 yılları arasın
da yaptıkları savaşta Rusya'ya bağlı bir 
han iken isyan eden ll. Surhay Han. 1811 '
de General Hatunsev tarafından mağiGbi
yete uğratıldıktan sonra yardım temini 
maksadıyla Tebriz'e gitti. Bu arada Rus
lar 1812'de. onun hakimiyetinde bulunan 
Kura'yı Rus yandaşı ve kendi can düşmanı 
olan Arslan Han'a vererek Kürin Hanlığı'nı 
meydana getirdi. Bir ara Gazi- Kumuk, 
Surhay Han'ın eline geçmişse de iran 'ın 
Ruslar'la yaptığı Gülistan Antıaşması'nın 
( 181 3) ardından Surhay Han Ruslar'a bo
yun eğdi. Bu arada Osmanlı-Rus savaşı 
sırasında ( 1806-1812) Osmanlı Devleti'nin 
diğer Dağıstan hanları yanında Gazi- Ku
muk Hanı Surhay Han'a da savaşa katıl
ması için hükümler gönderdiği tesbit 
edilmektedir(BA, HH, nr. 44645-B, K; BA, 
Naine-i H ümay un Defteri, nr. X/I, s. ı 3 ı ) . 
SOOO ruble maaş ve tuğgenerallik rütbe
siyle Ruslar'a bağlı olan Gazi- Kumuk Hanı 
Surhay, bölgedeki diğer hanlar gibi Rus
lar'ın 1817'den itibaren Dağıstan'a yöne
lik hareketinin tam bir hakimiyet kurma 
amacı taşıdığını farkedince isyan etti 
( BA, HH, nr. 44627). 1820'de Çırak' ı kuşat
tıysa da başarılı olamadı ve iran'a kaç
tı. Fakat mücadelesini 1826- 1828 İran
Rus savaşında da sürdürdü ( BA, HH, nr. 
21863-U, K). 

Kafkaslar'da Osmanlı Devleti ve İran 
gibi iki gücün çekilmesinin ardından Rus
lar'a karşı verilen mücadele mahall1 un
surlara dayanan Müridiyye hareketleriyle 
devam etti. 1859 yılına kadar süren bu 

savaşlar esnasında Kumuk bölgesi 1842'
de Şeyh Şamil tarafından ele geçirildi, 
fakat daha sonra Ruslar tarafından işgal 
edildi. Şeyh Şamil'in 1842'deki başarısının 
hemen ardından 1844 'te pek çok Lek, An
di dağ silsilesinin eteklerine yerleştirildi , 

bugün de burası Nova Lakskiy (yeni Lek) 
adıyla anılır. 1877-1878 Osmanlı-Rus sa
vaşı esnasında Çarlık rejimine karşı tek
rar isyan eden Lekler, 20 Eylül1877'de 
Kumuk Kalesi'ni ele geçirdilerse de Rus
lar'a mağiGp oldular (Erckert, s. 255-256). 
1917 Rus ihtilali sonrasıoda da Ruslar'a 
karşı mücadele ettiler, ancak 1920'de bu 
hareketleri son buldu. 

Dağıstan coğrafyasında çeşitli etnik 
gruplardan biri olan Gazi- Kumuklar'ın 
nüfusu 1891'de 23.824, 1926'da 40.384, 
1931'de S 1.000, 19S9'da 63.529, 1970'
te 85.822 idi (bunların 72 . 240'ı 1% 84,2'sij 
Dağıstan· da yaşamaktadır). 1989 sayımına 
göre toplam Dağıstan nüfusu içinde o/o 
6'yı oluşturan Lekler'in nüfusu 1 OS.OOO'i 
aşmış olup günümüzde 120.000'in üze
rinde olmalıdır. 

Gazi- Kumuklar'ın yerleştiği alan dağlık 
olması sebebiyle arazisi genelde küçük 
baş hayvan yetiştiriciliğine uygundur. Bu 
da Gazi -Kumuk halkının Dağıstan'daki 
göçmen işçiler içinde en yüksek oranı teş
kil etmesine yol açmıştır. Ayrıca bölgede 
küçük çaplı da olsa deri, dokuma ve çöm
lek imalathanesi mevcut olup altın ve ma
den işlemeciliği gelişmiştir. Kuzey Dağıs
tan'da oluşturulan yeni Lek bölgesinde 
bahçecilik, tarım, bağcılık ve ipek böceği 
yetiştiriciliği yapılmaktadır . 

Dağıstan'daki Lekler'den başka İran'ın 
güneyinde Lurlar'la karışık olarakyaşayan 
bir kürt kabilesi de Lek adıyla anılır. Bun
ların adları Farsça'da "yüz bin" anlamın
daki "lek"ten gelir. Şerefname'ye göre 
bunlar Zendler'in yanında İran 'a bağlı 
ikinci derecede bir kabiledir. Şah Abbas'ın 
emriyle Lfıristan'a yerleştirildikleri belir
tilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. HH, nr. 21863-U, K; 44627; 44645-B, K; 
BA. Name-i Hümayun Defteri, nr. X/1 , s. 131; 
Kefeli İbrahim Efendi, Tevarfh-i Tatar Han ve 
Dağıstan ve Moskov ve Dest-l Kıpçak Ülkeleri
nindir, Pazarcık 1933, s. 48-49; Mehmed Efen
di, Risale-i Ahval-i Dağıstan ve Moskov ve Ah
val-i Mülük-i Saire, Nuruosmaniye Ktp., nr. 
3905, vr. 6'-8'; R. von Erckert. Der Kaukasus 
und seine Völker, Leipzig 1881, s. 248, 255-
256; i. Hakkı Uzunçarşılı . Osmanlı Tarihi(Anka
ra I 959). Ankara 1995, IV /1, s. 175-195; Şera
fettin Erel. Dağıstan ve Dağıstan/ı/ar, İstanbul 
1961, s. 39, 99-1 02; Fahrettin Kırzıoğlu. Os
manlı/ar ' ın Kafkas-Ellerini Fethi (1451-1590) , 
Ankara 1976, s. 309, 310, 314; V. A. Potto, 



Kavkazskaya Voyna, Stavropoll994, ll, 189; 
J. F. Baddeley, Rusların Kafkasya'yı İsti/ası ve 
Şeyh Şamil (tre. Sedat Özden). istanbul 1995, s. 
41 ; Alexandre Grigoriantz. Kafkasya Halkları 
(tre. Doğan Yurdakul), istanbul 1999, s. 191-
193; J. Marquart, "Beitrage zur Geschichte und 
age von Eran", ZDMG,XLIX( 1895). s. 628-672; 
i smail Özsoy, "Diller ve Milletler Ülkesi Dağıs
tan", Avrasya Etüdleri, sy. 4, Ankara 1996-97, 
s. 41-64; Ramazan Özey, "Kafkasya ve Kafkas 
ülkeleri", a.e., sy. 17, Ankara 2000, s. 21-40; 
Kamusü'l-a'lam, VI, 3770; Mirza Bala, "Kazı
Kumuk", İA, VI, 523-525; W. Barthold- [David 
K. Kermani]. "~umu~", EF (ing.), V, 381-384; V. 
Minorsky, "Lak", a.e., V, 616-617; R. Wixman. 
"La~", a.e., V, 617-618; "Laki", BSE, XXXV, 
677-678; N. Kuznetsov, "Dagestan", Entsiklo
pediçeskiy Slovar, XIX, 27 -32; "Laki", a.e., 
xxxııı, 258. Iii MUSTAFA AYDIN 

L 

LE K NEV 
(~ ) 

Hindistan 'da Uttar Pradeş eyaJetinin 
merkezi olan şehir. 

_j 

Ganj nehrine sol taraftan katılan Gumti 
(Gomati) ırmağının kenarında kurulmuş
tur. Leknev'in (Lucknow. Lakhnau) bilinen 
tarihi XIII. yüzyılın başlarına kadar gider. 
1394-1478 yılları arasında Şarki Sultan
lığı'n ın hakimiyetinde kalan şehir daha 
sonra Delhi Sultanlığı'nın, Hümayun Şah 
zamanında da Babürlüler'in eline geçti 
ve Ekber Şah tarafından Ayodha eyaleti
ne bağlandı. Babürlü Devleti'nin son dö
nemlerinde fiilen bağımsız hale gelen 
eyaletlerden Evedh'de Newab hanedanı
nı kuran Asafüddevle Leknev'i kendisine 
merkezyaptı (1775); ingilizler 1819'da 
son Evedh Newabı Gazlüddin Haydar'ı 
kral ilan edince de burası bir kraliyet baş
şehri oldu. Bölgenin 1856'da ingiliz idare
sine girmesi üzerine ve özellikle 1857'de
ki büyük ayaklanma sırasında Leknev'de 
şiddetli çarpışmalar meydana geldi; ingi
lizler uzun süre burada muhasara altın 

da kaldılar. Hindistan Kongre Partisi ile 
Hindistan Müslümanları Birliği arasında 
İngiliz yönetimine karşı oluşturulan, ünlü 
pasif direniş, Hilafet hareketlerinin teme
lini teşkil eden ittifak ( Leknev Paktı) Ara
lık 1916'da burada imzalandı. 

Hindistan islam kültüründe Bağdat. 
Kurtuba (Cordoba), Nlşabur ve Buhara 
gibi merkezlerle kıyaslanan Leknev, is
lami eğitimin Hindistan'daki en önemli 
müesseselerinden olan Firengl Mahal ile 
Nedvetü 'l-ulema'nın kurulduğu yerdir. 
Eğitimin yanı sıra Leknev ayrıca Urdu 
edebiyatının en iyi örneklerinin verildiği 
çevrelerden biridir ve özellikle şiirde ken-

dine has bir ekolü temsil eder. Bölgede 
ağırlıklı olan Şii anlayışının da tesiriyle Ker
bela. ölüm ve şehadet gibi temalar üze
rine inşa edilen mersiye türünün burada 
doruğa ulaştığına inanılır. XIX ve XX. 
yüzyılların önemli edebiyatçılarından olan 
ve Osmanlılar'la ilgili Doksanüç Harbi'ni 
( 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) konu 
alan bir romanı (Hasan aur Angeline) ve 
çok sayıda yazısı bulunan Abdülhallm Şa
rar Leknevli 'dir. Şarar'ın Leknev'le ilgili 
çeşitli yerlerde çıkan yazıları günümüzde 
tekrar yayımlanmıştır (bk. bi bl) . Fıkıh ve 
hadis sahasında yazdığı çok sayıda eser
le tanınan Abdülhallm el-Leknevl ve ba
bası Muhammed Abdülhay el-Leknevl de 
bu şehirde yetişen tanınmış alim lerden
dir. 

Gerek Delhi Sultanlığı'nın gerek Babür
lüler'in başlıca şehirleri arasında yer alan 
Leknev bünyesinde birçok önemli mimari 
eser barındırmaktadır. Bunlar arasında 
Bara (büyük) ve Chota (küçük) i mambi'ıra 
ile bazı camiler ve Topkapı Sarayı 'ndaki 

Bab-ı Hümayun örnek alınarak yap ılan 

ROm! Dervaze başta gelir. Bara imambil
ra (Asafi imambara). Nevvab Asafüddevle 
tarafından 1 784'te On Muharrem taziye 
törenleri için inşa ettirilmiş , özel bir tarza 
sahip, 49 m. boyunda, 16 m. eninde ve 
15 m . yüksekliğinde bir yapıdır. Chota 
imambara ise Nevvab Muhammed Ali 
Şah ( 1837-1842) tarafından kendisi için 
bir türbe olarak yaptırılmıştır; eserin ya
nında bir de Tae Mahal'in küçük örneği 
yer almaktadır. Bara imambara'nın batı
sında bulunan iki minareli ve üç kubbeli 
cami-mescidin yapımına Muhammed Ali 
Şah zamanında başlanmış . ancak bina 
onun ölümünden sonra tamamlanabil
miştir. Evrengzlb Şah 'ın ziyareti anısına 
inşa ettirilen Evrengzlb Camii üç kubbeli 
tipik bir Hint-islam mimar isi örneğ idi r; 
sekizgen minareleri Delhi Cuma Camii'
ninkileri andırır. Türbeler arasında en 
eskisi 1479 tarihli Şeyh Muhammed Tür
besi' dir. 

Günümüzde Kuzey Hindistan'ın en ge
lişmiş ticaret ve sanayi şehirlerinden biri 
olan Leknev'in ülkedeki diğer önemli mer
kezlerle kara, hava ve tren yolu bağlan
tı ları mevcuttur. İkliminin uygunluğu ve 
topraklarının verimliliği sebebiyle çevre
sinde her türlü meyve. sebze, tütün ve 
tahıl üretimi yapılmaktadır. Sanayi özel
likle kağıt, deri, kimya, kozmetik ve mü
cevher alanlarında gelişmiştir. Çeşitli yön
lerden gelen demir yollarının kavşağında 
bulunması Leknev'i aynı zamanda demir-

LE K NEVI 

yolu malzemeleri üreten bir sanayi mer
kezi durumuna getirmiştir. Geleneksel el 
sanatlarından gümüş ve bakır eşya yapı
mı , iş lemeli kadife üretim i ve kuyumcu
luk önem taşır. Şehirde Leknev Üniversi
tesi, islami lisans ve lisans üstü eğ itim 
veren DarülulGm-i Nedvetü'l-ulema. Ca
mia Nizamiye, Sultanü'l-medaris ve Med
resetü'l-vaizln gibi kurumlarla çok sayı
da müze ve kütüphane bulunmaktadır. 

Leknev'in 1951'de 496.000 olan nüfusu 
1981 'de 895. 721'e, 2003'te 2.294.000'e 
ulaşmıştır. Şehrin merkezi olduğu Leknev 
idari biriminin nüfusu ise 3.681.416'dır 

(2001 ). 
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Ebü'l-Hasenat Muhammed Abdülhay 
b. Muhammed Abdilhallm 
b. Muhammed Eminillah 

es-Sihalevl el-Leknevl 
(1 848- 1886) 

Hindistanlı muhaddis 
ve Hanefi fakihi. 
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Banda'da (Hindistan) doğdu. Soyu Ebu 
EyyGb el-Ensarl'ye dayandığı için Ensi'ırl 
nisbesiyle de anılır. Babası hadis, fıkıh ve 
akli ilimiere dair otuzdan fazla eser ver
miş bir alimdir. Leknevl on yaşında iken 
Kur' an' ı ezberledi, babasındanakli ve 
nakli ilimleri öğrendi. Hatızlı k yaptığı yıl
larda Farsça. belagat ve hat dersleri aldı. 
On yedi yaşında öğrenimini tamamladık
tan sonra babasıyla gittiği HaydarabM'
da Medresetü'n-Nizamiyye'de iki yıl eği
tim öğretim faaliyetinde bulundu. Baba-

133 


