
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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Deniz Leventleri. XV ve XVI. yüzyıllarda 
kadırgaların savaşçılarını ifade eden le
ventler serbest yahut yarı serbest olarak 
faaliyette bulunmalarından dolayı korsan
lıkla da irtibatlandırılmıştır. Osmanlı do
nanmasının savaşçı güçlerinden bir sınıfı 
teşkil eden leventterin statüleri XVII. yüz
yılda kesinleşm~ye başladı. Batı Anadolu 
sahilleriyle Marmara sahillerinde yetişen 
Türk gençleri donanınaya levent adıyla 
kaydedildi ve Anadolu leventleri "levend-i 
Rumi" olarak anıldı. İnce donanma için 
Tu na yalılarından levent yazılırdı. 1 OSB'
den (1648) sonra kalyon sayısı artınca 
azeblerin yerini kalyoncu ve leventler al
dı . Önceleri fırkatelerde 80-1 00 arasında 
levent bulunurdu. Kalyonlarda ise gemi 
hacmine göre 200. 300, 400 levent yer 
alıyordu. Nehir gemilerinden kancabaşta 
otuz levent görevliydi. Sığ sularda kulla
nılan brolikte ise yedi levent olurdu. Her 
bir gemide leventler ağası ve leventler ça
vuşu vardı. Leventler savaşta levent ka
yıklarıyla hücum ederlerdi. Donanınada 
istihdam edilen leventler ücretliydi. Kor
sanlık yapan leventler birçok olaya sebe
biyet verdiler. Tüccar gemilerine saldır
maları, sahillerde yağmacılıkta bulunma
ları levent tabirine olumsuz anlamlar yük
lemiştir. Devlet, leventterin bu hareketle
rini önlemek için her birine kefil tayin et
meye ve kefilsiz olanların karaya çıkmala
rına engel olmaya çalışmıştır. Leventterin 
bir kısmı İstanbul'da hanlarda ikamet 
ederdi. Bunlara yerli levent denirdi. Le
ventler şehirde zaman zaman çeşitli olay
lara yol açtılar. Kaptanıderya Hoca Süley
man Paşa leventleri disiplin altına almak 
üzere İstanbul (sur içi). Üsküdar, Galata, 
Beşiktaş, Hasköy ve Eyüp'te yerli levent 
kullukları inşa ettirdi. Boğaziçi'nin Rumeli 
sırtlarındaki Levent Kışiası daha sonra 
Levent Çiftliği adını almıştır. 

Kara Leventleri. Vezir veya beylerbeyi
terin yanlarında bulundurdukları kuwet
ler sekban, sarıca, gönüllü gibi levent ta
biriyle de anılmıştır. Şahıslara ve onların 
görevlerine bağlı bu güçler köklü olma
dığı için çabuk ve kolay dağılmaya uygun 
bir yapı gösterirdi. Beylerbeyi veya vezi
rin ölümü yahut görevden alınması kapı
sındaki askeri güçlerin sahipsiz kalmasına 
yol açıyordu . Sahipsiz ve başı boş kalan 
leventlere kaynaklarda "kapısız levent" 
(bacasız levent) adı verilirdi. Boşta kalan le
ventlerin bir bölümü Anadolu'da büyük 
huzursuzluk çıkardığı için her suç işleye-

. ne levent demek adet haline geldi. Deniz 
leventlerinin karaya çıkıp eşkıyalık yap-
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maları yüzünden leventterin kötü şöhre
ti iyice yaygınlaştı. Hatta devşirme esna
sında kafileden uygun ağianı çıkarıp uy
gun olmayanı koyma işine dahi böyle bir 
olumsuz hareketi belirtmek üzere "levent 
katma" denirdi. 

Kapıs ı z leventterin ne zaman ve nasıl 
ortaya çıktığı hakkında kesin bilgi yoktur. 
Anadolu'da bozulan ekonomik şartlar ve 
tarıma elverişli toprakların yetersizliğinin, 

sayısı artan genç nüfusun işsiz kalması
na ve bunların çareyi bey, paşa kapıların
da aramalarına yol açtığı genellikle kabul 
edilir. XVI. yüzyılda hanedan mensupları 
arasındaki taht mücadelesinin doğurdu
ğu iç çatışma ortamının bu gibi grupların 
çoğalmasına ve büyüktopluluklar oluş
turmasına sebep olduğu da belirtilir. 
Özellikle XVI. yüzyıl sonlarına doğru uzun 
süren Osmanlı- İran ve Osmanlı -Avustur
ya mücadeleleri sırasında sarıca. sekban, 
levent gibi tüfek kullanabilen güçlerin or
duda. paşa ve bey kapılarında istihdamı. 
savaş sonrası bunların çoğunun serbest 
bırakılması ve işsiz güçsüz kalan bu silahlı 
güçlerin işi eşkıyalığa dökmeleri Osmanlı 
tarihinin önemli sosyal olayları arasında 
yer alır. 

Leventler Arnavut levendatı. Macar le
vendatı. Tuna levendatı. Rum levendatı 
ve Kazdağı levendatı gibi adlarla da anı
lırdı. Kapısız leventler genel olarak on- on 
beş. yirmi - otuz veya otuz-kırk kişilik 
gruplar halinde dolaşır ve eşkıyalık hare
ketlerinde bulunurdu. Kaynaklarda "fesat 
taifesi" diye anılan leventleri disiplin altına 
almak isteyen devlet onları zaman zaman 
orduya dahil ederek sükuneti sağlamaya 
çalışırdı. Hatta leventlerden il erieri teşkil 
edilmesi de düşünülmüştür. ll. Selim ve 

Levent 
(M. Şevket 

Paşa , 

Osmanlı 

Teşkilat 

ve Kıya{et-i 
Askeriyyesi, 
İÜ Ktp. , TY, 

nr. 9391) 

lll. Murad zamanlarında Yeniçeri Ocağı'

na alınmaları dahi gündeme getirilmiştir. 
Mehayif müfettişleri vasıtasıyla bir kefile 
bağlanmaları tedbiri de sağlıklı yürütü
lemedi. Ordu saflarında mlrlli levent ola
rak bulundukları 1148 ( 1735) ve 1158 
(1745) İran seferlerinde savaş alanını ter
kederek mağlubiyete yol açtıkları bilin
mektedir. 

Anadolu'da halk üzerindeki levent bas
kısı 1 099'da ( 1688) had safhaya ulaştı. 
Konya müftüsünün fetvası üzerine fer
manlar gönderilip nefir-i am ilan edildi ve 
levent öldürenden hesap sorulmayacağı 
bildirildi. Anadolu üç koldan teftişe ta
bi tutuldu. 1099 (1688), 1100 (1689) ve 
11 06'da (1695) Anadolu'da levent teftiş
leri yapıldı. Devlet yakalanan leventterin 
siciliere kaydını istiyordu. Küçük gruplar 
halinde dolaşan leventler üzerine il erieri 
sevkedildL Yakalanan leventterin derhal 
idam ı emrediliyordu. En hafif ceza kürek 
cezası idi. Leventlere erzak ve tüfek sa
tılması yasaklandığı gibi ele geçirilen 
tüfeklerin en yakın kale dizdarına teslim 
edilmesi isteniyordu. 1131'de (1719) fet
va alınarak leventliğin kaldırılması karar
laştırıldıysa da İran savaşları yüzünden 
sonuç alınamadı. 1138'de (1726) birçok 
levent öldürüldü. 11 S9'da (1746) Heki
moğlu Ali Paşa üzerlerine gönderildi. Kon
ya Valisi Kuyucu Süleyman Paşa 1189'da 
(1775) müfettiş tayin edildi ve leventlik 
ismen kaldırıldı. 1190 (1776) tarihli bir 
fermanla tekrar üzerlerine gidildi. Levent
lik XIX. yüzyıl başlarında tedricen ilga edil
miştir. Leventliğin son bulduğu ve ayan
ların güç kazandığı bu dönemde levent
ler. taşrada sivriten bu güçlü mahatrıtem
silcilerin yanına kapılanarak ayanlığın sivil 
bir güç odağı haline gelmesinde rol oyna
dılar. 
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LEVH-i MAHFÜZ 
(.ı:.~ ı ı:_9lll) 

Bütün nesne ve olaylara ilişkin 
ilahi ilim ve takdirin 

kayıtlı bulunduğu kitap. 
_j 

Sözlükte "yazı yazmaya uygun yassı ve 
düzgün yüzey" anlamındaki levh ile "ko
runmuş" manasındaki m ahffiz kelimele
rinden oluşan levh-i mahfüz "üzerine yazı 

yazılan. silinmekten ve değişikliğe uğra
maktan korunmuş düzgün satıh" demek
tir. 

Levh-i mahfCız terkibi, Kur'an'ın çok şe
refli ve değerli olduğu ve levh-i mahfCız
da bulunduğu ifade edilen bir sürede ge
çer (el-BurGc 85/21-22). Kur'an-ı Kerim'
de levh-i mahfGz yerine "kitab" (el-En'am 
6/38; Kaf 50/4). "kitab mü bin" (Yunus ı O/ 
61; Sebe' 34/3). "kitab meknGn" (el-Vakıa 
56/78). "kitab mestür" (el-İsra ı 7/58; el
Ahzab 33/6). "ümmü'l-kitab" (er-Ra'd ı 3/ 

39; ez-Zuhruf 43/4) terkipleri de kullanılır. 
Zira müfessirlere göre Kur'an'da bunlarla 
kastedilen şey levh-i mahfCızdur (İbnü'l-

Cevzi, V, 450; VI, I 89, 481; Fahreddin er
Razi, XXIX, 237). Bu tür ayetterin genel 
muhtevasından anlaşıldığı üzere kainatta 
meydana gelecek bütün varlık ve olaylar 
bu kitapta yazılmıştır. Gökte ve yerde kü
çük büyük ne varsa, insanların ecelleri, 
fertlerin ve milletierin başına gelecek mu
sibetlerin tamamı Allah'ın ilminde yer al
mış ve levh-i mahfüz denilen bir kütüğe 
kaydedilmiştir. 

Hadis literatüründe levh-i mahfCız ter
kibine rastlanmamışsa da levh kelimesi
nin geçtiği hadisten başka (fV!üsned, IV, 
430-43 ı) daha çok kader konusuyla bağ
lantılı olarak "kitab" kavramının bu mana
da kullanıldığı görülmektedir (Wensinck, 
el-fV!u'cem, "ktb" md.) Bu tür hadis riva
yetlerinde alem henüz yaratılmadan ta
biatla, ayrıca şuurlu şuursuz canlılarla il
gili her şeyin takdir edilip planlandığı ve 
bir kitapta kaydedildiği ifade edilmekte
dir. 

İslam alimleri Ievh-i mahfCızun keyfiyeti 
hakkında farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. 1 . Levh-i mahfCız gayb alemine ait bir 
husus olup mahiyeti bilinmemektedir. 
Tasvirine ilişkin rivayetler asılsız ve felsefi 
teorilere bağlı yorumlar anlamsızdır. Sa
dece onun bütün nesne ve olayların ilahi 
kalemle yazıldığına , Allah'ın tabii ve içti
mal kanunlarını ihtiva eden bir kitap oldu
ğuna inanmak gerekir. Ragıb el-İsfahani 
ile Selefiyye alimleri bu görüştedir (İbn 
Kayyim el-Cevziyye,s. 39-41; Şer/:ıu '1-'Aki
deti't-Taf:ıJ.viyye, s. ı 59; Reş1'd Rıza, Vll, 
394-395, 4 7 ı -472) z. Levh-i mahfGz Allah 
ile melekleri arasında bir vasıtadır. Yedin
ci kat göğün üstünde olup arşta ve İsra
fil'in gözleri önünde bulunur. İçinde bü
tün nesne ve olayların bilgisi ayrıntılı ola
rak yazılmıştır. Allah bir şeyi yaratmayı 
dilediği zaman bu. levh-i mahfüz aracılı
ğıyla İsrafil'e intikal eder ve gerçekleş
mesi için Ci b ri!' e emir verilir. İbn Abbas'a 
atfedilen rivayetlere dayanan bu görüş 
Ehl-i sünnet çoğunluğuna aittir (Makdisl, 
I, 161-1 64; Gazzal1', s. 21 2; Kurtub1', XlX, 
198; İbn Kes!r, ı. 14). 3. Levh-i mahfüz en 
büyük feleğe ait külli nefıstir. Bilginin ali
min zihninde ortaya çıkışı gibi varlık ve 
olaylar da levh-i mahfüzda zuhur eder. 
İbn Sina gibi bazı İslam filozofları bu gö
rüşü benimser (Gazzall, s. 2 ı 2; İbn Teymiy
ye, IV, 255). Sünni kelamcılar, kıyametin 
kopması için İsrafil'in sOra ilk defa üfle
mesinin ardından helak olmayacak nes
neler arasında levh-i mahfüzun da bulun
duğunu kabul eder (Ebu Azbe, s. 24). 

Gayb alemine ilişkin bir konu olması do
l ayısıyla levh-i mahfQz hakkında benimse-
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n ecek görüş ayet! ere ve sahih hadisiere 
dayanmalıdır. Bu sebeple levh-i mahfü
zun, Selefiyye alimlerinin belirttiği gibi 
mahiyeti bilinmeyen ve ilahi ilmi ihtiva 
eden bir kitap olduğu şeklindeki görüşün 
kabul edilmesi isabetli görünmektedir 
(ayrıca bk. KADER). 
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Venedik'te doğdu . MOsevi asıllı bir aile
ye mensuptur. İlk ve orta öğreniminden 
sonra Roma Üniversitesi'nde şarkiyat ve 
Semitik diller okudu; en önde gelen hoca
sı onun bütün ilmi hayatını yönlendiren 
lgnazio Guidi'dir. 1909 yılında mezun oldu 
ve 1907'de Roma Üniversitesi Doğu Bi
limleri Bölümü tarafından neşrine başla
nan Rivista degli Studi Orientali için 
ilk sayısından itibaren İbrani alemiyle il
gili neşriyat haberleri yazmaya başladı. 
1 914'te hen üz yirmi sekiz yaşında iken 
kadrolu profesör olarak Napali'deki lsti
tuto Universitario Orientale'nin Arapça 
hocalığına, 1917'de Tarina Üniversitesi 
Semitik Diller ve İbranice Kürsüsü'ne ve 
lgnazio Guidi'nin emekliye ayrılması üze
rine Roma Üniversitesi İbrani ve Semitik 
Diller Kürsüsü'nün başkanlığına tayin 
edildi. Ancak 1931'de, iktidarda bulunan 
faşist parti yeni rejime sadakat yemini 
etmeleri için öğretim üyelerine baskı yap
tığı zaman protestocu on bir profesör 
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