
LEKNEvf 

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. 



lemzanın sonuna kadarı. istanbul 1980; 
Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
yayınları, istanbul 1993) bazı hatalar bu
lunmaktadır. 
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~ REŞAT ÖNGÖREN 

LEMS 
(~!) 

İnsanın beş duyusundan biri; 
dokunma duyusu 

(bk. DUYU). 

LEMTÜNE 
(4i,....,.ı) 

Bir Herberi kabilesi. 

_j 

_j 

Çoğunluğu göçebe hayatı yaşayan Ser
beri Sanhace topluluğuna mensup büyük 
bir kabile olan LemtCıne'nin (LümtOne) ana 
yurdu Batı Sahra'dır. Kabilenin genellikle 
Serberi olduğu · kabul edilmekle beraber 
bazı müslüman nesep alimleri kökenieri
nin Himyeriler'e dayandığını ve Yemen'
den Afrika'ya geldiklerini ileri sürmüşler
dir. 

Erkekleri , gözleri hariç yüzlerini lisam 
ile (peçe 1 örtü) örttüklerinden dolayı Lem
tCıne kabilesi kaynaklarda Mülessimün 
{MülessemCın: "yüzleri peçeli") olarak da 
anılır. Çöldeki aşırı sıcaklar ve kum fırtı
nalarına karşı korunma ihtiyacının erkek
ler için böyle bir kıyafet tarzını ortaya çı
karmış olması kuvvetle muhtemeldir. 
LemtCıneliler arasında , ağız bölgesinin 
örtülmesi gereken yer sayılması sebe
biyle örtüldüğü veya başlangıçta dü
ğünlere has olan bu kıyafetin zamanla 
yaygınlaştığı ya da LemtCıneli erkeklerin 
düşmanı aldatmak amacıyla savaşlarda 
kadın kıyafetine girerek yüzlerini örttük
leri şeklinde daha başka açıklamalar da 
yapılmaktadır. Erkeklerin aksine LemtCı
neli kadınların yüzleri örtülü değildir. 

Göçebe olarak yaşadıkları için sürekli 
yer değiştiren kabile mensupları önce Ey
zel dağının güneyine doğru yayıldılar. bu
radan, bugünkü Moritanya'nın doğusun
daki toprakları ele geçirdikten sonra gü-

neyde Sudan sınırlarına kadar uzandılar. 
V. (Xl.) yüzyıl ortalarına doğru, daha önce 
diğer bazı Serberi kabilelerinin nüfuzu 
altında bulunan Moritanya'nın Adrar böl
gesini istila ettiler. Bu bölgede yaptıkları 
Azukki Kalesi. Sicilmase ile Gana'yı, dola
yısıyla Sudan' ı birbirine bağlıyordu. Mağ
rib'in en işlek ticaret yolunu kontrol eden 
bu güzergaha hakimiyetleri sayesinde 
önemli bir gelir kaynağına kavuştular. Ay
nı yüzyılın ikinci yarısında, günümüzde 
Fas'ın güneybatısındaki Nül ei-Aksa ve 
Tazugağt'ın kırsal kesimleri de LemtCı
ne'nin kontrolü altına girdi. 

Başlangıçta kabile hayatına göçebelik 
hakimdi, buna bağlı olarak hayvancılıkye
gane geçim kaynağını teşkil etmekteydi. 
Ebu Ubeyd ei-Bekıri (ö. 487/1094) bu kabi
lenin ziraat ve zenaata tamamen yabancı 
olduğunu, hatta ekmek yapmayı bilme
diklerini. yılda bir defa müslüman taeir
Ierin uğraması sayesinde ekmekyeme im
kanına kavuştuklarını. esas itibariyle et 
ve sütle beslendiklerini belirtir { el-Mugrib, 

s. 164). Kabilenin bir bölümü, ancak mi
ladi vııı. yüzyıldan itibaren devlet kurma 
seviyesine çıkarak yerleşik hayata geç
miştir. 

LemtCıne kabilesinin İslam diniyle ta
nışmasını, U kbe b. Nafi'in 60-64 (680-684) 
yıllarında Kuzey Afrika'da gerçekleştirdiği 
fetih hareketine kadar götürmek müm
kündür. Daha sonra Emeviler'in Kuzey 
Afrika valilerinden İbnü'I-Habhab'ın gön
derdiği bir ordu LemtCıne'nin de yaşadığı 
Batı Sahra'ya girdi. Ukbe b. Nafi'in torun
larından Abdurrahman b. Habib 127'de 
(745) bir defa daha Batı Sahra'ya ulaştı 
ve burada İslam dinini yaymak için gay
ret gösterdi. Mağrib-i Aksa'da kurulan 
İdrisiler'in de bölgede İslamiyet'in yayıl
masına katkı sağladığı bilinmektedir. ııı. 
(IX.) yüzyılda LemtCıne'nin ve Sanhace'ye 
mensup diğer kabHelerin İslam dinine gi
rişleri tamamlanmıştı . Bununla birlikte 
bu kabHelerin İslamiaşmasının büyük öl
çüde yüzeysel kaldığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim V. (Xl.) yüzyılın ilk yarısında, arala
rında LemtCıne'nin de bulunduğu Sanha
ce kabilelerine İslamiyet'i öğretmek üzere 
bölgeye giden ve daha sonra Murabıtlar 
Devleti'nin kuruluşuna öncülük eden fa
kih Abdullah b. Yasin ei-Cüzuli, kabile li
derleri dahil olmak üzere halkın İslam 
hakkında fazla bir şey bilmediği gerçeğiy
le karşılaşmıştı. Hatta bazı kabile kolla
rında putperestlik döneminin inanç ve 

.ibadetleri hala varlığını korumaktaydı. 
Abdullah b. Yasin, Senegal nehrinin Atlas 

LEMTÜNE 

Okyanusu'na döküldüğü yerde bir ribata 
yerleşerek burada çoğunluğu Lemtuneli 
olan çok sayıda talebe yetiştirdi ve onları 
İslam dinini öğretmeleri için kabilelerine 
gönderdi. 

LemtCıneliler'in ll. (VIII.) yüzyıldan ön
ceki siyasi faaliyetleri hakkında bilgi yok
tur. Endülüs'te ı. Abdurrahman'ın işba
şında bulunduğu dönemde (756-788). 
Batı Sahra'da Lemtuneliler'in öncülüğün
de Sanhfıce'ye bağlı diğer kabHelerin de 
içinde yer aldığı bir devlet kurulmuştu. 
Kaynaklarda bu devletin başına geçmiş 
LemtCıneli bazı hükümdarların isimleri 
verilmektedir. Bunlardan ilki Talekakin'
dir. Hükümdarlık süresi belli olmayan bu 
kişinin yerine TiiCıtan (Tayva!Otan) b. 11klan 
b. Talekakin geçti. Bu müslüman hüküm
ctarın zamanında güneyde zencilerle mes
kCın Bilactüssudan topraklarına seferler 
düzenlendi; bu seferlerle o sırada Batı Su
dan'ın en güçlü devleti olan Gana Krallığı 
zayıflatıldı , böylece Nüer kıyılarına kadar 
Batı Sahra'nın tamamı hakimiyet altına 
alındı . Ayrıca bölgedeki yirmi kadar ma
halli hanedan bu devlete bağlandı. Tillı
tan'dan sonra sırasıyla Yalattan ve Temim 
hükümdar oldu. Temim'in 300'de (912-
13) ölümünden 420 ( 1 029) yılına kadar iç 
karışıklıklarla dolu bir dönem yaşandı. IX. 
yüzyıl ortalarında aynı coğrafyada Evde
gaşt (Awdaghost) Krallığı'nın ortaya çık
ması Lemtune'nin liderlik ettiği kabileler 
federasyonunun çözülmesine yol açtı. X. 
yüzyıl sonlarında Gana Krallığı'nın yeniden 
güçlenerek Evdegaşt Krallığı'nı çökertme
si bu kırallığın LemtCıne üzerindeki baskı 
ve kontrolünü ortadan kaldırdı. Abdullah 
(Ubeydullah) isimli reisierinin önderliğinde 
yeniden toparlanan LemtCıneliler, V. (Xl.) 
yüzyılda Muhammed Tareşna adlı bir yö
neticinin idaresinde Cüdale ve Massufe 
gibi kabileleri de içine alan bir kabileler 
federasyonu oluşturdular. Muhammed 
Tareşna'dan sonra yönetim Lemtune'den 
Cüdale'ye geçti. Cüdale'den yönetimi ön
ce Yahya b. İbrahim, ardından oğlu İbra
him b. Yahya aldı. Yaptığı hac yolculuğu 
dönüşünde Sanhace kabileleri arasında 
İslam dinini öğretmesi amacıyla bölgeye 
getirilen fakih Abdullah b. Yasin burada 
en büyükdesteği Lemtuneliler'den gördü. 
Abdullah , bölgede dini ve siyasi olayları 
yönlendirecek kadar gücü artınca Sanha
celi kabilelerin önderlerini toplayarak on
ları emirliğin LemtCıne'ye verilmesine razı 
etti ve Yahya b. ömer ei-LemtGni'yi emir
liğe getirdi. Böylece LemtCıne'nin öncülü
ğünde Murabıtlar Devleti'nin temeli atıl
mış oldu. Murabıtlar zamanla Batı Sahra. 
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