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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-
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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. 

L .J 

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-
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sıyla hacca gitti ( 1863). dönüşünde Hay
darabad'da tedrls ve telif hayatına devam 
etti. Babasının Haydarabad'da kadılık ve 
Adaletü'n-Nizamiyye'de yöneticilik göre
vinde iken vefat etmesi üzerine ( 1868) bu 
görev kendisine verilmek istendiyse de 
kabul etmeyip Banda'ya döndü ve amca
sı Muhammed Mehdi'nin kızıyla evlendi. 

Leknevl. ikinci haccı sırasında Ahmed 
b. Zeynl Dahlan ve İbn Humeyd'den Mek
ke'de, Muhammed b. Muhammed ei
Arab ei-Mağribl, Abdülganl b. Ebu Said 
el-Ömer! ei-Müceddidl ve Ali el-Hariri ei
Medenl'den Medine'de bazı eserlerin riva
yetiiçin icazet aldı. Babasının dayısı Mu
hammed Ni'metullah b. Nilrullah ei-En
sarl'den matematik ve akli ilimler, Mu
hammed Hadim Hüseyin el-MuzafferpG
ri'den Farsça ve riyaziyyat öğrendi. Ha
mldüddin Perahi'den fıkıh okudu. Kısa 
ömrüne rağmen Zahlr Ahsen en-Nimevl, 
Muhammed Abdülbiiki ei-LekneVı, İdris 
b. Abdülall en-Nekraml gibi pek çok öğ
renci yetiştirdi (Veliyyüddin en-Nedvt, s. 
120-145). Leknevl30 Reblülewel1304'te 
(27 Aralık 1886) vefat etti. Kaleme aldığı 
biyografisinde kendisinde sadık rüya gör
me özelliğinin bulunduğunu. meydana 
gelecek olaylar hakkında rüya yoluyla 
açıkça veya işaretiebilgi sahibi kılındığı
nı, bu yolla sahiibe ve ileri gelen alimler
le görüşerek kendilerinden faydalandı
ğını ileri sürmüştür ( er-Ref' ve't-tekmTI, 
neşredenin girişi, s. 28). 

Usul ve füril ilimlerinde söz sahibi olan 
Leknevl delillerden hüküm çıkarmada ol
dukça mahirdi. Hanefi olmasına rağmen 
mezhebin görüşüne muhalif açık bir de
lil bulduğunda mezhebin görüşünü kabul 
etmezdi (Abdülhay ei-Hasenl, el-i'Uim, 
Vlll, 1268). Hadis ilimleri ve fıkıh yanında 
tefsir. tarih. ensab, edebiyat. felsefe ve 
mantıkla da meşgul olan LekneVı, İngiliz 
idaresinin Hint alt kıtasını işgalinin en yo
ğun yaşandığı dönemde din in temel kay
naklarına dönüş hareketine önem vermiş, 
bu durum halkın kendisine olan güvenini 
arttırmış, Seyyid Ahmed Han öncülüğün
de devam eden İngiliz yanlısı çabaların 
halk nazarındaki etkisinin azalmasında 
önemli rol oynamıştır. 

Eserleri. 120'ye yakın çalışması bulu
nan LekneVı'nin tahkik ederek neşrettiği 
kitapiara mukaddimeler yazmak, eserin 
müellifi. şarihleri, o sahada yazılan diğer 
eserler hakkında bilgi vermel<. eserin 
muhtelif nüshalarına başvurarak güve
nilir bir nüsha ortaya koymak ve gerekli 
yerlere notlar düşmek suretiyle o zamana 
göre yeni bir tahkik usulü geliştirdiği ka-
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bul edilmiştir (Veliyyüddin en-Nedvt, s. 
158-159). Belli başlı eserleri şunlardır: Ha
dis. 1. et-Ta'li~u '1-mümecced 'alô Mu
vatta'i'l-İmfım Mubammed. İmam Mil
lik'in e1-Muvatta'ının Muhammed b. Ha
san eş-Şeybani rivayetinin şerhidir (Lek
nev 1297, 1306 [taşbaskıJ, 1346; nşr. Takıy
yüddin en-Nedvl, 1-111. Dımaşk 1412/1991). 
Z. er-Ret' ve 't-tekmil fi'1-cerb ve't-ta'dil. 
Cerh ve ta'dll konusundaki belli başlı ya
nılgıları ortaya koyan eser Leknevl'nin 
sağlığında Mizanü '1-i'tidal'in eki olarak 
yayımianmış (Leknev 1301/1884, 1309). 
daha sonra Abdülfettah Ebu Gudde'nin 
tahkikiyle neşredilmiş (Hal ep 1383/1 963; 
Beyrut 1388/1968). Ebil Gudde3. baskıdan 
itibaren ( Beyrut 1407 / 1987) esere hacmin
den daha geniş dipnotlar eklemiştir. 3. e1-
Aşarü '1-merfu'a fi'1-al].bari'1-mevzu'a. 
Adı bazı kaynaklarda yanlış olarake1-En
vdrü '1-merta'a şeklinde kaydedilen eser 
(Kehhale, XI. 235; Abdülhay el-Kettan i, ll. 
729). belirli gün ve gecelerde kılınması 
tavsiye edilen nafile namaziara dair mev
zil olduğunda ittifak veya ihtilaf edilen 
rivayetleri bir araya getirmektedir (Lek
nev 1304; nşr. M. Said BesyGnl Zağ lGl, 

Beyrut 1405/1 984). 4. el-Ecvibetü'J-faii
Ja*. Hadis meselelerine dair kendisine so
rulan on sorunun cevabını ihtiva etmek
tedir (nşr. Abdü lfett.3h E bO Gudde, Hal ep 
1384/ 1964) . S. Ijayrü'l-l].aber ii e~ani 
l].ayri'l-beşer. Ezan konusunda sorulan 
sorulara cevap vermek ve bu husustaki 
hadislerin sıhhat durumunu açıklamak 
üzere yazılmış bir risale olup Mecmu'a
tü'r-resa'ili's-sitte içinde yayımlanmıştır 
( Leknev 1303, 1323). 6. Şerbu'l-lfışni'l
başin. İbnü'I-Cezerl'ye ait eserin şerhidir 
(Leknev 1278, 1306; Mekke 1304. 1307). 7. 
Z:aferü '1-emani ii Mul].taşari'l-Cürca
ni. Seyyid Şerif ei-Cürcanl'nin el-Mul].ta
şar ii uşuli'l-badiş (ed·Dfbacü '1-mil?heb) 
adlı eserinin şerhidir (Leknev 1304; nşr. 
Takıyyüddin en-Nedvl, Dubai 1415/1995; 
nşr. Abdülfettah E bO Gudde, Beyrut 1416). 
Leknev'i ayrıca İbnü's-Salah eş-Şehrezil
rl'nin 'UJQmü '1-badiş'ini Mu~addirnetü 
İbni's-Şalôb adıyla neşretmiştir (Leknev 
1304 ı taşbaskı i) 

Fıkıh. 1. 'Umdetü'r-ri'aye ii balli Şer
bi'l-Vi~aye. Eserde Sadrüşşer'ia'nın Şer
bu '1- Vi~aye'sindeki görüşlerin Kitap, 
Sünnet ve sahabe kavlinden delilleri kay
dedilmekte, Hanefi imamlarının farklı ka
naatlerine de işaret edilmektedir. Müel
lifin esere Mu~addimetü 'Umdeti'r-ri'a
ye adıyla yazdığı giriş 'Umdetü'r-ri'aye 
ile birlikte neşredilmiştir (Leknev, ts.; Del
h i 1916 1 taşbaskı 1) . LekneVı bu eser üze-

rine es-Si'aye ii keşfi ma ii Şerbi'l-Vi
~ ay e adıyla bir çalışma daha yapmıştır 
(Lahor 1976, 1987). Z.Mü~eyyiletü'd-di

raye li-mu~addimeti'1-Hidaye. Burha
neddin ei-Merginanl'nin el-Hidaye'si 
üzerine yazılan eserde Hiddye'nin ilk iki 
cildinde geçen alimierin hal tercümeleri 
verilmiş ve kapalı görülen bazı hususlar 
açıklanmıştır. Kitap e1-Hidaye'nin Hint 
baskılarının baş tarafında neşredilmiştir 

(Leknev 1314; Delhi 1306, 1328, 1331). 
Leknevl ayrıca Mu~addimetü'1-Hidaye 
adıyla bir eser daha yazmış. burada Mer
ginan'i, eseri. metodu, bazı fıkhl terimler
le eserin ikinci yarısında geçen rical hak
kında bilgi vermiştir. Babasının el-Hidô.
ye'ye yazdığı notları lfô.şiyetü'1-Hidaye 
adıyla genişletmiş, bu çalışma da el-Hi
daye ile birlikte yayımlanmıştır (Leknev 
1324). 3. en-Nafi'u '1-kebir Jim en yu
ta1i'u'l-Cami'a'ş-şagir. İmam Muham
med'in e1-Carni'u 's-sag"ir'inden kolayca 
faydalanılması için kaleme alınan eserde 
şahıslar, eserler ve fakihlerin tabakaları 
hakkında bilgi verilmiştir ( el-Cami'u 'ş-şa
giriçinde, Leknev 1303, 1323;Mecmii'atü'r
resa'ili's-sitte içinde, Beyrut 1406/1986). 
LekneVı'nin aynı kitap üzerinde bir de hii
şiyesi bulunmaktadır (Leknev 1291 ). 4. e1-
Leta'ifü '1-müstabsene bi-cem 'i ]].u tabi · 
şühuri's-sene. Cuma hutbeleri ve vaaz
ları sırasında yapılan hataların düzeltil
mesi için kaleme alınmış olup ayrıca her 
ay için beşer hutbenin yer aldığı bir eser
dir (Leknev 1311 ). S. Ta'1i~'a1e'ş-Şerifiy
ye şerbi's-Siraciyye. Muhammed b. Mu
hammed es-Secavendl'nin el-Ferô.'izü's
Sirô.ciyye'si üzerine Seyyid Şerif ei-Cür
can'i'nin yazdığı şerhin haşiyesidir (Leknev 
1284). 6. Gayetü'1-ma~aı iima yete'al
la~u bi'n-ni'al. Bizzat müellifin eser üze
rine kaleme aldığı z;aterü'l-enfa1 adlı ha
şiyesiyle birlikte yayımlanmıştır (Leknev 
1305). 7. Tedvirü'1-felek ii buşuli'l-ce
ma'ati bi'l-cinni ve 'I-melek ( Leknev 
1304 ). B. et-Tab~i~u'l-'acib fi't-teşvib 
(Leknev 1291/1874, 1304) . 9. İbkô.mü'l
~antara ii abkô.mi'l-besmele (Leknev 
1305) 10. İfô.detü'l-l].ayr fi'1-istivô.k bi
sivaki'1-gayr ( Leknev 1 304). 11. Ak a
mü' n-nefô.'is ii edô.'i'1-e~kdr bi-lisani'l
Faris (Mecmii'atü 'r-resa'ili'l-l].ams içinde, 
Leknev 1303). 1Z. İ~iimetü'1-bücce 'alô 
enne'l-ikşar fi't-te'abbüd leyse bi-bid'a 
(Leknev 1291, 1337; nşr. Abdülfettah EbG 
Gudde, H alep 1966, 141 0/1990; nşr. Mu
hammed NO reddin MerbG Bencar el-Mek
ki, Kah i re 1415/1994). 13. el-İfşô.b 'an şe
hô.deti'1-mer'e fi'l-irc;J.ô.' (Mecmii'atü 'r-re
sa'ili's-seb' içinde, Leknev 1299, 131 0) . 14. 



İmamü'l-kelfım iima yete'alla]su bi'I
Jsıra'ati J].alte'l-imam. Müellifin Gayşü'l
gamam adlı ta'likiyle birlikte Leknev'de 
(ı 304) ve Osman Cum'a Zamlriyye tara
fından Cidde'de (ı 4 ı 1/1991) yayımlan
mıştır. 15. el-İnşdt ii ]:zükmi'I-ttikdf 
(Mecmu'atü'r-resa'ili'l-l]ams içinde, Lek
nev ı 303) 16. Tu]:zfetü'l-aJ].yar ii i]:zya'i 
sünneti seyyidi'l-ebrar ( Leknev ı 288/ 
ı 8 72. Mecma'u 'r-resa'ili'ş-şemani içinde, 
Leknev ı 305). Eseri Abdülfettah Ebu Gud
de müellifin NuJ].betü'l-en?-ar adlı ta'li
kiyle birlikte neşretmiştir (Ha 1 ep- Beyru t 
ı4ı2/1992) .17. Tu]:zfetü'n -nübeld' iice
ma'ati'n-nisa'. Kadınların kendi araların
da cemaatle namaz kılmalarına dairdir 
(Mecmu'atü'r-resa'ili's-seb' içinde, Leknev 
ı299, ı3ıO). 18. Tu]:zfetü't-talebeiita]:z]si
Jsi mes]:zi'r-ra]sabe. Müellifin Tu]:zfetü'l
kemele adlı haşiyesiyle birlikte neşredil
miştir (Leknev ı 307) . 19. Tervi]:zu'l-cinan 
bi-teşri]:zi ]:zükmi şürbi'd-duJ].an . Mec
mu'atü'r-resa'ili'I-J].ams içinde müellifin 
Zecrü erbdbi'r-reyydn 'an şürbi'd-duJ].dn 
adlı eseriyle birlikte yayımlanmıştır (Lek
nev 1303). 20. el-Kavlü'l-cazim ii su]sü
ti'l-]:zaddi bi-nikd]:zi'l-me]:zdrim (Leknev 
1302). 21. Cem'u'l-gurer ii reddi Neş
ri'd-dürer. Babasının inşikaku'l-kamere 

dair eserine Ahmed Ali ei-Mustafaaba
dl'nin yazdığı reddiyeye cevap olan eser 
Mecmu'atü'r-resa'ili'ş-şemani içinde 
neşredilmiştir (Leknev ı305). 22. el-Fe
lekü'd-devvar ii rü'yeti'l-hilal bi'n
nehar (Mecmu'atü 'r-resa'ili's-seb' içinde 
Leknev ı 299, ı 3 ı 0). 23. Ret'u's-setr 'an 
keyfiyyeti idJ].ali'l-meyyit ve tevcihihi 
ile'l-Jsıble fi'l-Jsabr. Eser üzerine Muham
med Abdülgafür er-Ramazanpurl'nin bir 
ta'liki olup onunla birlikte Mecmu'atü'r
resa'ili's-sitte içinde yayımlanmıştır (Le k
nev 1303). 24. Zecrü'ş-şübbdn ve'ş-şey
be 'an irtikabi'l-gıybe (Leknev, ts. [Mat
bau Enver Muhammedj'J). 25. Sibd]:zatü'l
f ikr fi'l -cehr bi'~-?,ikr (Mecmu'atü 'r-re
sa'ili's-sitte içinde, Leknev 1303, 1322, 

1340; nşr. Abdülfettah Ebu Gudde, Beyrut
Halep 1408/1988). 26. el-Heshese bi
na]szi'l-vuzu' bi'l-Jsah]saha (Mecmu'a
tü 'r-resa'ili 's-sitte içinde, Leknev ı 303). 27. 
el-Kav1ü'l-eşref fi'l-fet]:z 'ani'l-muş]:zaf 
(Haydarabad ı 286) . 28. Kütü'l-mugte~
~in bi-fet]:zi'l-mu]stedin (Mecmu'atü 'r-re

sa'ili's-seb' içinde, Leknev ı 299). 29. Hi
dayetü'I-mu'tedin ila tet]:zi'l-mu]stedin 
(Camiatü Aligarh el-islamiyye, MahtOtat-i 
Firengl Mahat, nr. 1/184) . Son üç eser 
Kur'an tilaveti sırasında yapılan bid'atla
ra dairdir. 30. es -Sa'yü'l-meşkur ii red
di'l-Me~hebi'l-me'şur. Beşir es-Sehse-

vanl'nin el-Me?,hebü'l-me'şur ii ziyare
ti seyyidi'l-Jsubur adlı eserine reddiyedir 
(Leknev 1296). 31. 'Umdetü'n-neşa'il:z ii 
terki'l-Jsabd'i]:z(Leknev, ts ., [el-Matbau·ı
YOsufll). 32. el-Kavlü'l-menşur ii hila1i 
J].ayri'ş-şühur (Mecmu'atü 'r-resa'ili's-seb' 
içinde, Leknev ı299, ı 310). Müellif bu ese
ri üzerine el-Kavlü '1-menşıJ.r 'ale 'l-Jsav
li'1-menşur adıyla bir ta'likyazmıştır (Ca
miatü Aligarh el-islamiyye, MahtOtat-i Fi
rengl Mahal, nr. 60/352) . 33. el-Keldmü'l
celil iima yete'alle]su bi'l-mindil. Hav
lu adabıyla ilgili meselelerin ele alındığı 
bir risaledir ( Mecmu'atü 'r-resa'ili's-seb' 
içinde, Leknev 1299) . 34. el-Kelamü'l
mübrem ii na]szi'1-Jsavli'l-mu]:za]s]sa]si'l
mu]:zkem (Leknev ı 290). Müellif. Hz. Pey
gamber'in kabrini ziyaret etmenin vacip 
değil m üstehap olduğunu ileri süren Al
lame Sehsevanl'ye cevap vermek üzere 
eserini Urdu ca olarak kaleme almış . Seh
sevanl kendisine el-Kavlü '1-manşur 
ii ziyareti seyyidi'l-Jsubur adıyla bir 
reddiye yazınca Leknevl yine Urduca 
olarak el-Kelamü '1-mebrıJ.r ii reddi'l
]savli'l-manşıJ.r'u yazmıştır ( Leknev 
1291 ). 35. Mecm{[ a-i Fetava* (i-lll, Lek
nev 1314). 36. Nüzhetü'l-fikr ii süb]:za
ti'~-?,ikr(Leknev 1291, 1337; KanpOr ı299 ; 

nşr. Hüseyin Mahluf. Kahire 1380, ı968). 
Müellif bu eserine en-Nef]:za bi-ta]:zşi
yeti'n-Nüzhe adıyla bir ta'lik yazmıştır 
(Leknev ı 337) . 

Ta rih ve Tabakat. 1. ei-Feva'idü'l-be
hiyye* ii teracimi'l-ffanefiyye. Leknevl 
bu eserine et-Ta'li]siitü's-seniyye 'a1e'1-
Feva'idi'1-behiyye adıyla bir ilave yap
mış. bu da el-Feva'idü'l-behiyye ile bir
likteyayımlanmıştır (Leknev, ts. [Matbaa-i 
Çeşme-i FeyzJ; Kahire ı 324/1906; nşr. Ah
medZa'bl, Beyrut 14ı8/1998). el-Feva'i
dü'l-behiyye üzerine Muhammed Bed
reddin Ebu Firas en-Na'sanl bir t a'lik yaz
mıştı r. 2. Tarabü 'l-emaşil bi-teracimi 'l 
efa<j_ıl. el -Feva'idü'l-behiyye ve et-Ta' 
li]sat'ın ardından hazırlanan eserde çoğu 
Hanefi olmak üzere çeşitli mezheplere 
mensup 399 alimin hal tercümesiyle 
meşhur eserleri hakkında bilgi verilmiş
t i r. Eser MecmıJ. 'atü 'r-resa'ili's-sitte 
içinde (Leknev 1303) ve el-Feva'idü'l-be
hiyye'nin Ahmed Za'bl neşrinin sonun
da yayımlanmıştır. Leknevl ayrıca Risale 
ii teracimi tuiala'i Hind adıyla bir eser 
daha yazmış. bu da sözü edilen mecmua 
içinde yayımlanmıştır (Leknev 1303). 3. 
I:I asretü '1- 'alem bi-vefati merci'i'l
'alem. Babasının hayatına dairdir (Lek
nev, ts. [ei-Matbau'I-Yusuf!J; Mecmu'atü 'r
resa'ili'ş-şemani içinde, Leknev 1305). 

LEKNEVf 

Diğer Eserleri. 1. et-Tibyan ii şer]:zi'l
Mizan. Mizanü'ş-şarf adlı Farsça bir 
esere yazdığı şerh olup bu eseri üzerine 
Farsça olarak yazdığı Tekmiletü '1-Mizan 
ve şer]:zuhu adlı bir çalışması daha vardır 
(Leknev, ts . [el-Matbau'l-YOsuflJ) . 2. İmti
]:zdnü't-talebe fi'ş-şiyagi'l-müşkile. Mü
ellif hattı bir nüshası mevcuttur (Camia
tü Aligarh el-islamiyye, MahtOtat-i Frengl 
Mahal, nr. 16/163). 3. Ta'li]s'ala ]:zaşiyeti'r
Reşidiyye şer]:zi'ş-Şerifiyye. Seyyid Şe
rif ei-Cürcanl'nin münazara ilmine dair 
eş-Şerifiyye adlı eserine Abdürreşld el
Cavnpurl'nin yazdığı er-Reşidiyye adlı 

şerhi üzerinde yapı l an bir çalışmadır 
(Leknev ı 366). 4. el-Hidayetü'l-muJ].ta
riyye şer]:zu'r-Risaleti'1-'Açiudiyye. Adu
düddin ei-Icl'nin münazaraya dair risale
sinin şerhidir. Eserin müellif hattıyla olan 
nüshası Camiatü Aligarh ei-İslamiyye'de 
bulunmaktadır (MahtOtat-i Freng!Mahal, 
nr. 286/ı 007). 5. el-İfadetü'1-batire ii 
meb]:zaşi nisbeti sübü'i 'arazin şa'ire 
(Del hi ı 326). 6. Ta'lilsu'l-]:zama'il 'ala ta'
li]sı's-seyyidi'z-zahid el-müte'allils bi
şer]:zi'l-meyakil. Şehabeddin el-Maktül 
es-Sühreverdl'nin Heyakilü'n-nur'una 
Dewanl'nin yazdığı şerh üzerine yapılmış 
bir çalışmadır (Leknev ı304). 7. et-Ta'li
Jsu'1- 'acib li-]:zalli I:Iaşiyeti'l-Cela11i
mantı]sı't-Teh?,ib. Dewanl'nin sözü edi
len çalışması üzerinedir (Camiatü Aligarh 
el-islamiyye, MahtOtat-i Frengl Mahat, nr. 
ı 72/1186). 8. ffallü'l-mug1als ii ba]:zşi'l
mechı11i'l-mutla]s. Biharl'nin Süllemü'l
'ulıJ.m adlı kitabındaki "mechulü'l-mut
lak" kavramını açıklamak üzere kaleme 
alınmış reddiye mahiyetinde bir çalışma
dır ( KanpOr 1308). Leknevi, aynı kitap üze
rine Hidayetü '1-vera ila liva'i'1-hüda 
(Leknev 1281) ve Mişbfı]:zu'd-düca ii li
va'i'l-hüda (Camiatü Aligarh el-islamiy
ye, Mahtutat-i Frengl Mahal , nr. 95/1109) 
adıyla iki eser daha kaleme almıştır. 

Müellifin ayrıca el-Ayatü 'l -beyyinat 
'ala vücudi'1-enbiya' fi't-tabalsiit (Ca
miatü Aligarh el-islamiyye, MahtOtat-i 
Frengl Ma hal, nr. 10/190 [müellifhattı]), e1-
I:Iaşiye 'ala ]:zavaşi'1-ljaya1i'cila Şer]:zi'l
'alsii'id, Dafi'u'1-vesvas ii eşeri İbn 'Ab
bas (Leknev, ts. [el -Matbaatü'l-YOsuflJ) 
adlı eserleri vardır. Onun bazı müelliflerle 
yaptığı ilmi münakaşalara dair çalışma
ları da bulunmaktadır (Veliyyüddin en
Nedv'l, s. 2 ı 9-317). 

Leknevl'nin hayatına dair Veliyyüddin 
en-Nedvi el-İmam 'Abdül]:zaye1-Leknevi 
'allametü'l-Hind ve imamü'1-mu]:zad
dişin ve'l-fu]sahfı' (Dımaşk 1415/1995). 
eserleri hakkında da Abdülfettah Ebu 
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Gudde Mü,ellefatü 'I-İmam el-Lekne
vi ( Halep, ts. 1 ei-Matbaatü'l-islamiyye]) 
adıyla birer çalışma yapmışlardır. 
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li] İBRAHiM HATİBOGLU 

LEMMT 
(ı.::.ıWıJ) 

Fahreddin-i lraki'nin 
(ö. 688/1289) 

tasavvufa dair Farsça eseri 
(bk. FAHREDDiN-i IRAKİ). 

LEMEzAT 
( ı.::.ıua...ı) 

CemaJeddin Hulvi'nin 
(ö. 1064/1654) 

Halveti şeyhlerinin 
biyografisine dair eseri. 

_j 

Tam adı Lemezat-ı Hulviyye ez Le
medt-ı Ulviyye'dir. Müellif eserin mu
kaddimesinde salih kimselerin anıldığı 
yere rahmet ineceğini, şeyhlerin hayat 
hikayesini kaleme almakla hem kendisi
nin hem okuyucuların bu rahmetten ya
rarlanacağını umarak kitabı 1 O 18 ( 1609) 
yılında 1. Ahmed zamanında yazmaya 
başladığını, ancak bu zatları hakkıyla an
latamayacağı endişesiyle bundan vazgeç
mek üzereyken gördüğü bir rüya ile teli
fe devam ettiğini ve 1 030 Zilhiccesinde 
(Ekim-Kasım 1621) ll. Osman devrinde ta-
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mamladığını ifade eder. Buna göre kita
bın ı. Ahmed' e takdim edildiğine dair bil
ginin (Levend, s. 430) doğru olmadığı an
laşılmaktadır. 

Eser mukaddimeden sonra otuz iki bö
lüme (lemza), her bölüm ayrıca üç alt bölü
me (zaika) ayrılmakta ve hatime kısmıyla 
sona ermektedir. Mukaddimede sırasıyla 
ilk dört halife, dört büyük mezhep ima
mı, Hz. Ali'nin manevi halifeleri olduğu 
belirtilen Selman-ı Farisi, Kümeyl b. Zi
yad, Cabir Ensari'nin (Cabir b. Abdullah) ve 
on iki imarnın menkıbelerine yer veril
miştir. İlk dört halife anlatılırken Resul-i 
Ekrem'in her birine telkin ettiği zikir tür
lerine de işaret edilmiştir. Ayrıca Hz. Pey
gamber'den sonra Hz. Ebu Bekir' e geçen 
hilfıfetin su ri olduğu, esas manevi hilafe
tin ilk olarak Hz. Ali'ye verildiği belirtil
miştir. Bu çerçevede bütün tarikat sil
silelerinin Hz. Ali vasıtasıyla Resulullah'a 
ulaştığı. dolayısıyla kendisine gizli zikir 
telkin edilen ve Nakşibendiyye silsilesin
de yer alan Selman-ı Farisi'nin de Hz. Ali'
nin hafifesi olduğu ileri sürülmüştür. Bu
nunla birlikte onun Hz. Ebu Bekir'e varan 
silsilesi de kaydedilmiştir. 

Her şeyhin ileri gelen dört halifesinden 
üçü "zaika" başlıkları altında aniatıldık
tan sonra şeyhin yerine geçen, silsilenin 
kendisiyle devam ettiği dördüncüsü "lem
za" başlığı ile ele alınmıştır. Hasan-ı Basri 
ile başlayan ilk lemzadan itibaren silsile 
Hablb el-Acemi, Davud et-Tai, Ma'rGf-i 
Kerhi, Seri es-Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, 
Mimşad ed-Dineveri. Muhammed ed-Di
neveri, Veclhüddin ömer, Ebü'n-Necib es
Sühreverdi, Kutbüddin-i Ebherl, Rükned
din-i Sineasi (SücasT). Şehabeddin Mah
mud et-Tebrizi, Cemaleddin ei-Ezheri 
(TebrTzT), İbrahim Zahid-i Geylani. Ahi Mu
hammed Harizmi, Pir Ömer ei-Halveti, 
Ahi Mlrem ei-Halveti, İzzeddin Türkmanl, 
Pir Sadreddin-i Hiyavi vasıtasıyla Seyyid 
Yahya-yı Şirvani'ye ulaşmakta, Yahya-yı 

Şirvani'den sonra iki kola ayrılmaktadır. 
Pir Muhammed Erzincani, Çelebi Halife 
(Cemal-i HalvetT), Sünbül Sinan, Merkez 
Efendi, Yakub Efendi ve Necmeddin Ha
san'la devam ederek Hasan Adli'de son 
bulan birincisi Sünbüli; Dede ömer Rüşe
ni. İbrahim Gülşeni. Ahmed Hayali, Ali 
Safveti ve Şeyh Hasan'la ( Hasen-i Ahsen) 
devam ederek Şeyh İbrahim'de son bu
lan ikincisi de Gülşeni silsilesi olarak kay
dedilmiştir. Yahya-yı Şirvani'den itibaren 
Halvetiyye'de daha başka silsileler de 
meydana geldiği halde yalnızca ikisinin 
kaydedilmiş olması müellifin bu iki silsi
leden icazetli olması dolayısıyladır. 

Eserin hfıtime kısmı iki "tetimme" ile 
"h atm-i kitab" bölümlerinden oluşmak
tadır. Birinci tetimmede müellifin bizzat 
görüştüğü ve silsilelerini tesbit ettiği kırk 
iki şeyhin biyografisi anlatılmıştır. Bu kı
sımda tarikat ayırımı gözetilmemiş, Hal
vetiler'le birlikte Bayramiyye, Nakşiben
diyye, Kübreviyye, Zeyniyye, Bedeviyye, 
Kadiriyye ve Mevleviyye şeyhleri de anla
tılmıştır. Bu bakımdan eser, Halvetiyye 
için temel kaynak olmakla birlikte diğer 
tarikatlar için de kaynak niteliği taşımak
tadır. İkinci tetimmede tarikat silsileleri 
tesbit edilemeyen devrio şeyhlerine ve 
bir tarikata intisap ettiği halde sonradan 
cezbeye kapılarak meczuplar zümresine 
katılan toplam on üç kişiye yer verilmiş
tir. Kitabın sonundaki bölümde (hatm-i 
kitab) müellif kendi hayatını yazmıştır. 
Eser mukaddimede yirmi iki, lemza ve 
zaikalarda 130, hfıtimede müellifle birlik
te elli altı olmak üzere toplam 208 tari
kat mensubunun hayat hikayesini ihtiva 
etmektedir. 

Hulvi yararlandığı eliiye yakın kaynağın 
adını eserin giriş bölümünde kaydetmiş, 
bir kısım bilgileri de şeyhi Necmeddin Ha
san Efendi'den aldığını belirtmiştir. Kay
naklar arasında sGfl menakıbnameleriyle 
birlikte tarih ve tabakat kitapları da var
dır. Metin içinde başvurulan bu eserlerin 
zaman zaman adı zikredilmiştir. Müellif 
ele aldığı konuları yer yer manzum ola
rak ifade etmektedir. Şeyhlerin hayat hi
kayesi ve menkıbeleri aniatıldıktan sonra 
o ülkenin ve çevresinin hükümdarları da 
zikredilmiş, önemli tarihi olaylara yer ve
rilmiştir. Ayrıca bazı şeyhlerin veciz söz
leri ve kaleme aldıkları kitapların isimleri 
de kaydedilmiştir. Eserde bir kısım yan
lışlıklar ve mübalağalı ifadeler de bulun
maktadır. Müellif. kendi devrinde yaşayan 
şeyhlerin biyografilerini kaydederken an
lattığı kerametierden bir kısmını bizzat 
müşahede ettiğini belirtmiştir. 

Başta İstanbul Süleymaniye (Halet 
Efendi , nr. 281; Hacı Mahmud Efendi, nr. 

4546; Düğümlü Baba, nr. 565). Millet (Ali 
Emir! Efendi, nr. 1100, 1101), İstanbul 
Üniversitesi (TY, nr. 1894) ve Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi 
(İsmail Saib Sencer, nr. 722) kütüphane
leri olmak üzere eserin birçokyazma nüs
hası bulunmaktadır. Henüz ilmi neşri ya
pılmayan Lemezat'ın, Mehmet Serhan 
Tayşitarafından Millet Kütüphanesi'nde
ki (Şer'iyye, nr. ll 00) muahhar bir nüsha
sı sadeleştirilerek gerçekleştirilen neşrin

de (Tercüman 1001 Temel Eser, 1-11 ı xv. 


