
LEMTÜNE 

Mağrib ve Endülüs'ü sınırları içine alarak 
büyük bir devlet kurdular. Ordunun en 
gözde birlikleri Lemtfineliler'den meyda
na getirildi. Batı Sahra'da göçebe duru
mundaki Lemtfineliler'in bir bölümü Mağ
rib ve Endülüs'te yerleşik hayata geçiril
di. Murabıtlar Devleti'nin yönetici kadro
su büyük ölçüde Lemtfineliler'den oluştu
ğu için kaynaklarda bu devlet genellikle 
ed-Devletü'I-Lemtfiniyye (Devletü'I-Lem
tüniyyin) şeklinde anılmaktadır. 541 'de 
(1147) Mağrib'de Murabıtlar Devleti'nin 
Muvahhidler tarafından yıkilması sonucu 
Lemtfine kabilesinin önce Batı Sahra'da, 
ardından Mağrib tarihinde belli aralıklar
la elde etmiş olduğu siyasi üstünlük son 
buldu. Günümüzde Moritanya'da Lern
tüne adıyla varlığını sürdüren kabileler 
vardır. 
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LEN TERANİ 
(~ljwJ) 

Hz. Musa'nın 
Cenab-ı Hakk'ı görme talebine verilen 

"Sen beni göremezsin" 

L 
anlamında karşılık. 

_j 

Kur'an-ı Kerlm'de, Tur dağı yöresinde 
bir ateş gören Hz. Musa'nın. "Size bir ha
ber veya ısınmanız için ateş getiririm" 
diyerek ailesinin yanından ayrılıp oraya 
gittiği, vadinin kıyısında daha önce ateş 
olarak gördüğü ağaçtan kendisine, "Ey 
Musa! Bil ki ben bütün alemierin rabbi 
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olan Allahım" diye seslenildiği anlatılmak
tadır (ei-Kasas 28/29-30). Sfifiler. bu olay 
çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın Musa'ya 
ağaç suretinde tecelli edip onunla konuş
masını Musa'nın sıfat tecellisine mazhar 
olması şeklinde yorumlamışlardır. Bu tür 
bir olayda tecelli olunanın vücudu fani 
olmamış ve ikilikten (isneyniyyet) kurtul
mamıştır. Bu sırada Musa ketarn ve id
rak sahibi olduğu, yani ikilikten kurtul
madığı için Allah kendisine ketarn sure
tiyle tecelli etmiştir. Bu tür tecelliye "sur! 
tecelli" de denir. 

Yine Kur'an'da Musa'nın Allah 'ı görme
yi talep ederek. "Rabbim, bana kendini 
göster. seni göreyim" dediği, rabbinin de 
ona, "Sen beni göremezsin (!en terani). fa
kat şu dağa bak. eğer yerinde durabilirse 
beni görürsün" diye cevap verdiği, tecelli 
neticesinde dağı paramparça edince Mu
sa'nın bayılıp düştüğü (mahv) . nihayet 
kendine gelince (sahv), "Senin duyu ötesi 
olduğunu kabul eder, sana tövbe ederim, 
ben mürninterin ilkiyim" dediği bildiril
mektedir ( ei-A'raf 7/143) . Bu ayeti sfifi
ler, sıfat tecellisine mazhar olduktan son
ra Hz. Musa'nın Cenab-ı Hakk'ı taayyün 
örtülerinden sıyrılmış olarak görmeyi, 
yani zat tecellisine mazhar olmayı talep 
ettiği şeklinde yorumlamışlardır. Görme 
eylemi gören ve görüleni gerektirmesi. 
bunun dasıfat tecellisinin vuku bulduğu 
ikilik mertebesine dayanması sebebiyle 
bu mertebede zat tecellisi mümkün de
ğildir. Allah bu imkansızlığı bildirmek için 
Musa'ya, "Ben görülmem" demeyip, "Be
ni göremezsin" demiştir. Bu hitap sırasın
da Musa Cenab-ı Hak'la konuşma halin
de idi. Konuşmanın onda vücud bakıyyesi 
bulunduğunu, yani onun henüz ikilik ha
linden olduğunu gösterdiğini söyleyen 
sfifilere göre ten terani ifadesi aslında. 
"Sende ikilik hali bulundukça beni göre
mezsin" anlamına gelir. Allah'ın tecelli su
retiyle dağı paramparça etmesi ve Mu
sa'nın kendinden geçmesi ise ikilikten 
kurtularak zat tecellisine mazhar olduğu

nu gösterir. Zat tecellisinde tecelli olunan 
kişinin izafi varlığı damlanın denize karış
ması gibi zat-ı ilahi denizinde mahv ol
ması sonucunda gören, görülen ve gör
me eylemi aynı şey sayılır ve idrak edile
meyecek başka çeşit bir rü'yet hasıl olur. 
Ayetin devamındaki ifadelerden sfifiler, 
Cenab-ı Hakk'ın Musa'nın talebini kabul 
ederek ona zat tecellisiyle tecelli ettiği, 
parçalanıp yok olan dağın Musa'nın izafi 
vücudu olduğu anlamını çıkarmışlardır. 
Seyyid Nigarl'nin, "Terk-i variyyet ile söy
lesen erini erini 1 Len terani demez ol yar 

hüveyda görünür" beytinde zahir ve bfı
tın bütün taayyün atakalarından sıyrılan 
kişinin zat tecellisine mazhar olacağı yo
lunda bir yorumu benimsediğini söylemek 
mümkündür. 

Ayetin sonunda Hz. Musa'nın. "Ben 
iman edenlerin ilkiyim" demesi ikilik ha
linde Allah'ın görülemeyeceğine ilk iman 
edenin kendisi olduğunu belirtınesi ve bu 
halde zat tecellisi t alebinde bulunması
nın yersiz bir davranış olduğu şuuruna 
ulaştığı şeklinde yorumlanmıştır. Zatl te
cem sırasındaki görmenin gözün eşyayı 
idraki türünden bir görme olmadığına , 

bu sırada tecelli olunanın varlığının yok 
olduğuna ve bu halin sözle değil zevkle 
anlaşılabileceğine özellikle dikkat çekil
miştir. 

Len terani ifadesi islami edebiyatlarda 
daha ziyade bir telmih unsuru olarak kul
lanılmış; Arap ve i ran şiirinde aşıkın gön
lünü istila eden sevgilinin kendini ona 
gösterınemesi ten terani söylemiyle tem
sil edilmiştir. Len terani ifadesinin belli 
bir şeyi sembolize etmekle sınırlı kalma
yıp değişik kavram ve manaların dile ge
tirilmesine vesile olduğu durumlar da 
vardır. Şairterin idrak, ilham ve söz söy
lemedeki üstünlük iddialarıyla şairane 
övünmelerinde ten terani bir Allah vergisi 
yeteneğini temsil eder : "Nüktede alem 
harlf olmaz bana gfiya benim 1 Her ne 
söylersem cevab-ı ten teranidir sözüm" 
(Nef"i) . Aşıkın sevgilinin cemalini görme 
arzusuna da ten terani cevabı misal gös
terilir. "Eylemişken ten terani bang-i Mu
sa'yı hamfiş 1 Dil yine eyler temennl rü'
yet-i dldarını" (İrfan Paşa) beytinde bu hu
sus anlatılmıştır. Erişilmesi zor halleri ve 
imkansızı isteme de ten teraniye telmih 
edilmiştir: "Ne var kandırsan ihsanınla 
setr-i ten teraniyi 1 Cemal-i pak-i bl-em
sal-i ba-eşbahı görsünler" (Sırrı Paşa). 
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