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ikinci. Kuzey Afrika seferi sırasında İsla
miyet'i benimseyince Ukbe bunlardan as
ker alarak düzenlediği ordu ile Fas'a ka
dar yeni fetihlerde bulundu. 

Levate. Heware, Miknase ve Matmata 
gibi Serberi kabileleri, İbazller'in imamı 
Abdurrahman b. Rüstem ile birlikte Trab
lusgarp ve Tunus'u terkederek Tahert'te 
160 (777) yılında Rüstemller Devleti'ni ku
rup bu çevreye yerleştiler. 11-111. (VIII-IX.) 
yüzyıllar arasında Levate devamlı olarak 
yönetime karşı tavır almakla birlikte iç
lerinden önemli görevlere tayin edilenler 
vardı. VIII. yüzyılda Doğu Trablusgarp'ta
ki Levate reisi Selam b. Amr. İbazl imamı 
Ebü'I-Hattab ei-Meafirl'nin Sirte valisi idi 
ve ordusunda Levate kabilesinden bir 
muhafız bulunuyordu. 

ll. (VIII.) yüzyılda Abbas! orduları önün
de direnemeyen Levate'den bir grup 
Trablusgarp ve Tunus civarından Fas'a 
doğru göç etti, İdrls b. Abdullah'ın 172'
de (788) kurduğu idrisiler Devleti'ne yar
dımcı olan bu grup Fas şehrinin güneyi ile 
batısında yaşıyordu ve Sicilmase'yi Fas'a 
bağlayan Sebu mevkiinde Levate Medyen 
adıyla bir kaleleri vardı. Kuzeybatı Fas'taki 
Erzile.şehri de bunlara aitti. Moritanya'
nın güneyindeki Evdegost şehri tüccar
ları arasında bulunan Levateliler. Tahert 
veya Güney Tunus'tan buraya göç etmiş

lerdi. Sicilya'daki İslam idaresi dönemin
de müslümanlar arasında bu kabile men
suplarına rastlanmaktaydı. Diğer bir Le
vate kolu ise Kayrevan'da Abbas! kuman
danlarından Muhammed b. Eş'as'ın önün
den kaçarak Fas'a göçtü ve 335 (946-47) 
yılında Fatımller'.e karşı ayaklanan İbazl 
lideri Ebu Yezld en-Nükkarl ile birlikte ha
reket etti. 

Zlrl Sultanı Muiz b. Badls tarafından 
437'de (1046) Kayrevan'daki Levate ka
bilesi üzerine yapılan seferde bunların ço
ğu öldürüldü ve maliarına el kondu. İfrl
kıye'de güçlenen Zlrl hanedanının Xl. yüz
yılın ortalarında Abbasller'e bağlanması 
üzerine Fatımller; daha önce Yukarı Mı
sır'a yerleştirdikleri Beni Hilal ve Beni 
Süleym bedevi Arap kabilelerini bunları 
cezalandırmak için o tarafa sevketti. ön
ce Berka'ya ulaşan bedevi Araplar burada 
Levate. Heware ve Nefüse'nin yurtlarını 
ele geçirdiler. Beni Hilal Trablusgarp. Tu
nus. Cezayir ve Fas'a doğru ilerlerken Be
ni Süleym Berka'da kaldı. Xl. yüzyıldaki 
bedevi Arap göçü, Berberller'in tarih bo
yunca muhafaza etmeye çalıştıkları belli 
bölgelerdeki kendilerine has müstakil ka
bile hakimiyetine son verdi. 
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Libya'nın kuzeydoğusunda VII-X. yüz
yıllar arasında yaşayan ve ülkedeki dört 
büyük Serberi kabilesinden biri olan Le
vate birçok alt kola ayrılmıştı. Bunlar özel
likle IX. yüzyılda Ecdabiye şehri civarında 
bulunuyorlardı. Son dönemlere kadar 
Misiate ve Tavurga bölgelerinde Levate 
adıyla birer kabile mevcuttu. İbn Haldün'a 
göre önemli bir Levate kolu Cezayir'deki 
Evras dağlarında Heware ve Ketame ile 
birlikte yaşıyordu ve burada diğer Serbe
ri kabileleri gibi yarı göçer. yarı yerleşik 
halde hayvancılık ve çiftçilikle geçiniyor
du. Ebu Ubeyd el-Bekrl'ye göre bunların 
bölgedeki varlıkları Xl. yüzyıla kadar gi
diyordu. İbn Haldün'un belirttiği üzere 
başlangıçta Fatımller'in kurucusu Ubey
dullah el-Mehdl'ye destek verdilerse de 
daha sonra Mansür'a baş kaldırınca ye
nildiler ve çöle çekildiler. İbazller'in Veh
bi kolunun önemli alimlerinden Ebu Mu
hammed el-Levatl bu kabileye mensup
tur. 
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LEVEND, Agah Sım 
(1894-1978) 

L Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci . _j 

26 Ocak 1894'te Rodos'ta doğdu . Baba
sı. Edirne Adiiye müdürü ve istlnaf Hukuk 
Mahkemesi birinci başkanı Mehmed Sırrı 
Bey, annesi Surdurlu müderris Nuri Efen-

di'nin kızı Ragıbe Hanım'dır. İlk öğreni
mini Edirne'de gördükten sonra Edirne 
Mülkiye ve Askeri rüşdiyelerini bitirdi 
( 1909). Bir süre Kabataş İdadlsi'ne devam 
etti; Konya İdadlsi'nden mezun oldu 
( 191 3). Yüksek öğrenimini İstanbul Da
rülfünunu Edebiyat Şubesi'nde tamam
ladı ( 191 9) Darülfünunda öğrenci iken 
öğretmenliğe başladı ( 1913) . 1. Dünya 
Savaşı'nın çıkması üzerine· askere alındı. 
1917'de Bandırma'daki Beşinci Ordu Ka
rargahı'nda arkadaşları Eczacı Sadi ve 
Kimyager Rıza ile Çocuk Yuvası adlı bir 
mektep kurdu. İstanbul'da açtığı özel is
tiklal Lisesi'nde öğretmenlik ve müdür
lük yaptı ( 1922-1940). Bu arada İstanbul 
Erkek Lisesi edebiyat öğretmenliği ve 
Eminönü Halkevi başkanlığı görevlerini de 
yürüttü. 1940-1946 yılları arasında Aydın 
milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde bulundu. Aynı yıllarda parti 
müfettişliğiyle görevlendirHdL 1947'de 
Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğret
menliğine tayin edildi. Bu görevdeyken 
1949'da emekliye ayrıldı. 

1945-1951 yılları arasında İnönü An
siklopedisi'nin (!-IV) genel sekreterlik gö
revini üstlenen Levend, ansiklopedinin adı 
Türk Ansiklopedisi olarak değiştirilince 
bu görevinden ayrıldı. 1961-1963'te ikinci 
defa ansiklopedinin (X-Xl.) genel sekre
terliğini yürüttü. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'nde Türk edebiyatı 
tarihi dersleri verdi ( 1953-1956 ). Türk Dil 
Kurumu'nda genel sekreter ( 195 1- 1960) 

ve başkan ( 1963-1966) olarak görevyapti. 
Alanının önemli yayın organlarından olan 
ve ilk sayısı 1953'te çıkan Türk Dili Araş
tırmaları Yıllığı- Belleten'in 1975 yılına 
kadar yönetmenliğinde bulundu; burada 
kendisinin de edebiyat tarihi araştırma
ları yayımlandı. 1973'te sağlığının bozul
maya başlamasına rağmen yazı hayatını 
devam ettiren Levend. 28 Ekim 1978'de 
Ankara'da öldü. Journal of Turkish Stu
dies'in XXIV. cildi ne ait üç sayı Agah Sırrı 

Agah sırn 
Levend 



Levend için hatıra sayıları olarak yayım
lanmıştır (2000). 

Eserleri. Agah Sırrı Levend yazı hayatı

na Konya:da yayımlanan Babalık gaze
tesindeki "Hayatta Sa'y" yazısıyla başladı 
(ı 4 Mart ı 913). Bu tarihten itibaren ya
zarlık ve yayımcılık hayatını kesintisiz bir 
şekilde devam ettirerek inceleme-araş
tırma türünde eserler ortaya koydu. Baş

lıca eserleri şun lardır : 1. Edebiyat Tarihi 
Dersleri(l-111. istanbul 1932 , I 934, 1938). 
Liseler için hazırlanmıştır. 2. Maarifimiz 
ve Milli Terbiyemiz (istanbul 1940) . Ye
ni Türk dergisi ve Cumhuriyet gazete
sinde yayımlanan eğitimle ilgili yazıların
dan oluşmuştur. 3. Eserler ve Şahsiyet-· 
Jer(istanbull940) Müellif, kitabın "Tah
lil ve Tenkit" başlıkl ı birinci bölümünde 
birçok yazar ve eser üzerinde durmuş, 
"Tenkitlere Cevap" başlıklı ikinci bölüm
de Edebiyat Tarihi Dersleri adlı kitabı

na yöneltilen eleştirilere cevap vermiştir. 

4. Halk Kürsüsünden Akisler (istanbul 
194 ı) . Yazarın parti müfettişliği sırasın
daki konuşmalarından meydana gelmiş

tir. 5. Divan Edebiyatı-Kelimeler ve 
Remizler; Mazmunlar ve Meihumlar 
(istanbul 1941) Genişletilmiş ikinci baskı
sı 1943'te yapılan eser büyük bir ilgi gör
müş ve kendi alanında bir boşluğu dol
durmuştur. Divan edebiyatının kaynak
larından başlayarak birçokyönünün zen
gin örneklerle ele alındığ ı eserin belli bir 
akademik disipline göre hazırlanmamış 
olması önemli bir eksiklik olarak kabul 
edilmektedir. 6. Vekayi-i Hitan-ı Şeh

zadegan-ı Sultan Mehmed-i Gaazi li
N abi Efendi (istanbul I 944). Levend'in 
ilk defa bulup ilim alemine tanıttığı eser
de IV. Mehmed'in 1086'da (1675) şehza
deleri için Edirne'de yaptırdığı sünnet 
düğünü ve bu sırada on beş gün devam 
eden eğ lenceler tasvir edilmektedir. 7. 
A tai'nin Hilyetü'l-Eikdr'ı (Ankara 1948). 
Yazar. Nev'izade Atai'nin Hamse'sindeki 
beşinci mesnevinin eksik bir nüshasını ilk 
defa bularak yayımlamıştır. 8. Türk Di
linde Gelişme veSadele~me Sathaları 
(Ankara 1949). Eserde Türkçe'nin anlatım 
gücü, özellikle Arapça ve Farsça kelime
lerin Türkçe içindeki yeri ve Türkçe'nin sa
deleşme süreci etraflıca anlatılmıştır. 9. 
Gazavat-nameler ve Mihaloğlu Ali 
Bey'in Gazavat-namesi (Ankara I 956). 
Türk edebiyatında gazavatname türü 
üzerinde ilk ciddi çalışmalardan biridir. 
"Gazavat -nameler" adını taşıyan birinci 
bölümde ll. Murad'dan itibaren Abdül
mecid dönemine kadar yazılmış bu türe 

girebilecek2SO'den fazla eser tanıtılmak
tadır. "Gazavat- name-i Mihaloglı 'All Beğ" 

adh ikinci bölümde Süzi Çelebi'nin gaza
vatnamesi hakkında bilgi verilerek ese
rin Latin harfleriyle tenkitli metni yayım
lanmıştır. Daha sonra Mihaloğlu Ali Bey'in 
gazavatnamesinin Berlin , Levend ve 
Zagreb nüshalarının ilk sayfaları ile Ali 
Em iri nüshasının tamamının tıpkı basımı 
yayımlanmıştır. 1 o. Türk Edebiyatında 
Şehr- engizler ve Şehr- engizlerde İs
tanbul (istanbul 1958). Birinci bölümde 
şehrengizlerin genel özellikleri anlatılarak 
kırk dokuz şehrengiz tanıtılmakta, ikinci 
bölümde bu şehrengizlerden İstanbu l' a 
ait olanlar ele alınıp bunlardaki İstanbul 
tasvirlerine yer verilmektedir. 11. Arap, 
Fars ve Türk Edebiyatlannda Leyla ve 
Mecnun Hikdyesi (Ankara ı 959). Eserin 
giriş bölümünde Arap edebiyatında Ley
la ve Mecnun kıssas ı üzerinde durulmuş, 
bu konuyla ilgili kaynaklar zikredilmiş
tir. Birinci bölümde Fars, ikinci bölümde 
Türk edebiyatında Leyla ve Mecnün hi
kayeleri ele alınmıştır. 12. Tarih Boyun
ca Türk Dili (Ankara I 961). Otuz iki sayfa
dan oluşan bu kitapçıkta. Gazneliler dev
rinden 1932'de Türk Dili Tedkik Cemiye
ti'nin kuruluşuna ve ı. Türk Dil Kurulta
yı 'nın toplanmasına kadar geçen sürede 
Türk dilinin hikayesi özetlenm i ştir. 13. 
Ümmet Çağı Türk Edebiyatı (Ankara 
ı 962). İslami dönem Türk edebiyatın ı 
"ümmet çağı edebiyatı" olarak adlandıran 
Levend, bu eserinde klasik dönem Türk 
edebiyatını ele alarak bu alandaki ciddi 
çalışmalardan birini gerçekleştirmiştiL 
14. Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara I 973). 
Yazarın dört ciltlik antoloji kısmıyla birlik
te on cilt olarak tasarladığı eserinin giriş 
bölümünü teşkil eden bu ciltte Türk ede
biyatı tarihinin kaynaklarına yer verilmiş, 
bunların muhtevası anlatılarak edebiyat 
tarihi açısından önemleri belirtilmiştir. 

Agah Sırrı Levend, bu eserleri dışında 
Özel İstiklal Lisesi'nde bulunurken öğren
cilerinin çalışmalarını yansıtmak üzere İs
tiklal Postası adlı yıllığı ( 1927-1937). Meh
met Servet'le (Berkin) birlikte aylık Fel
sefe ve İçiimaiyat Mecmuası'nı (I 927-
1930). Eminönü Halkevi'nin yayın organı 
olan Yeni Türk mecmuasını ( 1936-1940) 
çıkarmıştır. Aruz ve hece vezniyle şiirler 
yazmışsa da bunlar kitap halinde neşre
dilmemiştir. 1. Dünya Savaşı'na katılmış 

bir yedek subayın Mütareke yıllarına ait 
ıstıraplarını dile getiren Acılar adlı bir de 
romanı bulunan yazarın (istanbul 1928) 
biyografi türündeki eserleriyle diğer ya
yınları da şunlardır: Profesör Ferit Kam-
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Hayatı ve Eserleri (istanbul 1946); Hü
seyin Rahmi Gürpınar (Ankara 1964); 
Ahmed Rasim (Ankara 1965); Ali Şir 
Nevai (!,Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, An
kara 1965; ll, Divan/ar, Ankara 1966; lll, 

Hamse, Ankara 1967; IV, Divanlar ile 
Hamse Dışındaki Eserler, Ankara 1968); 
Şemsettin Sami (Ankara 1969). Dil Üs
tüne adlı eseri (Ankara 1973), Türk Dili 
dergisinde 1965 yılından itibaren yayım
lanmış yazılarından oluşur. Yazarın birçok 
gazete ve dergide basılmış çeşitli yazıları 

yanında Gülşehri'nin Mantıku't-tayr'ının 

tıpkı basımına (Ankara 1957) yazdığı bir 
önsözü de vardır (s. 5-32). 
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Osmanlılar'da denizci erlerle 
taşrada görevli valilerin yanlarında 

bulundurdukları adamları için 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Venedikliler'in Arnavut luk ve Hırvatis
tan sahillerinden seçerek aldıkları denizci 
erler için kullanılan, İtalyanca "doğulu as
ker" anlamındaki levantinodan gelen le
vend kelimesi Farsça'da da kullanılmıştır. 
Türkçe'de ve Farsça'da "serseri, ayyaş, 
kötü huylu" gibi olumsuz manaları yanın
da "seri hareketli. yakışıklı. boylu boslu, 
endamlı" anlamlarına da gelir. Leventte
rin Osmanlı taşra teşkilatı içinde yer alış 
tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Fatih 
Kanunnamesi'nde "levend oğlanları" ta
birine rastlanır. rı. Bayezid devri kanun
namesinde leventterin başı boş denizci 
gücü olarak olumsuz yönleriyle anılmış 
olması dikkati çeker. 
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