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Ü:VI-PROVENÇAL, Evariste 
(1894- ı 956) 

L Yahudi asıllı Fransız şarkiyatçısı_ _j 

Cezayir'de dünyaya geldi. Cezayir Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nde Rene 
Basset ve Jerôme Carcopino gibi hoca
lardan Doğu dilleri ve şarkiyat okudu. 
1913'te mezun olduktan sonra orduya 
katıldı ve ı. Dünya Savaşı'nda Çanakkale 
cephesinde savaştı ; yaralanması üzerine 
iskenderiye'ye, iyileşince de Fas'a gönde
rildi. Savaşın ardından 1920'de Rabat'
taki L.:lnstitut des Hautes Etudes Ma
rocaines'e öğretim görevlisi olarak tayin 
edildi; burada hayatı boyunca üzerinde 
çalışacağı temel iki alana, Arapça'ya ve 
Endülüs-Mağrib (özellikle Berberl) tari
hine yöneldi. 1922'de Les historiens des 
Chorfa başlıklı teziyle doktor unvanını 

aldı. 1926'da görev yaptığı enstitünün 
müdürlüğüne ve Hesperis dergisinin 
editörlüğüne getirildi. 193S'te Cezayir, 
1940'ta Toulouse üniversitelerine tayin 
edildi; bu arada bir süre Kahire Üniversi
tesi 'nde misafir öğretim üyesi olarak ça
lıştı. ll. Dünya Savaşı sırasında tekrar as
kere çağrıldı. 1943-1944 yıllarında hükü
met tarafından Londra. Kahire, Kudüs ve 
Şam'da görevlendirildi. 1944'te Alman
lar'ın Fransa'dan çekilmesi üzerine Pa
ris'te Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'ne islam kültürü ve Arapça ho
cası tayin edildi. 1950'de lnstitut des 
Etudes lslamiques'e müdür oldu ve bu
raya son şeklini verdi. Ayrıca Cezayir'de 
kurulan le Centre d'Etudes de !'Orient 
Contemporaine ile de yakından ilgilene
rek bu kurumu da canlı bir merkez hali
ne getirdi. Ayrıca kendi teklifiyle başlayan 
Encyclopedie de l'Islam ' ın (nouvel le 
ed ition) yayımlanmasında görev aldı. 
1954'te Arabica dergisini kurdu_ Haya
tının son yıllarını Fransa, ispanya ve Mı
sır gibi ülkelerin üniversitelerinde ders 
vererek ve çalışmalarını yayımiayarak ge
çirdi. Ölümünden (23 Mart ı 956) sonra 
Centre National de la Recherche Scienti
fique'in (Paris) katkılarıyla meslektaşları 
ve yetiştirdiği ilim adamları tarafından 
adına bir hatıra kitabı çıkarıldı (Etudes 
d'orientalisme dediees a la memoire de 
Levi-Provençal, 1-11 , Paris 1962). 

özellikle Murabıtlar ve Muvahhidler 
dönemleri başta olmak üzere Endülüs ve 
Mağrib'in siyasi-içtimal tarihi üzerine ça
lışan Levi-Provençal. Ortaçağ islam tari
hiyle ilgili birçok yazmanın tercüme. tah
k.ik ve neşrini gerçekleştirmiştir. Esas iti
bariyle filolojik yaklaşım şeklinde olan ça
lışmalarının zamanla sosyal tarih araştır
malarına yöneldiği ve daha çok Endülüs 
tarihinde sosyal hayat ve müesseseler 
üzerinde yoğunlaştığı görülür. Onun te
lif. tercüme, tahk.ik ve makale çalışmala
rının sayısı 300'e yakın olup birçok eseri 
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çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Makale
lerinin çoğu Encyclopedie de l'Islam'ın 
birinci ve ikinci baskılarıyla Royal asiati
que, Archives berberes, Hesperis, al
Andalus ve Arabica gibi ansiklopedi ve 
dergilerde yayımlanmıştır. 

Eserle r i. A) Telifleri. Les historiens 
des Chorfa. Essai sur la litterature his
torique et biographique au Maroc du 
XVI" au XX• siecle (Paris I 922); Textes 
arabes de l'Ouargha: Dialecte des Jbô.
la (Maroc septentrional) (Paris I 922); Les 
manuscrits arabes de l'Escurial (lll, 
Paris I 928; Escurial'dekiArapça yazmala
rın kata logunun lll. cildi olup ilk iki cildi 
Hartwig Derenbourg tarafından yayımlan
mıştır !Paris 1884, 1903 1); Inscriptions 
arabes d'Espagne (Leyde 1931); l'Es
pagne musulmane au x• siecle: lnsti
tutions et vie sociale (Paris I 932. I 996); 
La civilisation arabe en Espagne: Vue 
ge[Jerale (Kah i re ı 938; Paris ı 948, ı 961; 
ispanya'daki islam kültürünü ele alan eser 
el-fjaçl.aratü'l-'Arab iyye {f İsbanya ad ı yla 
Tahir Ahmed Mekkl tarafından Arapça'ya 
tercüme edilmiştir JKahire I 979, I 985, 

ı 9941); Un recueil de Jettre s officielles 
almohades: Etude diplomatique, 
analyse et commentaire historique 
(Pari s 1942); Glossaire pratique de 
l'arabe du XX" siecle. I. Arabe-frança
is (Rabat I 942); Histoire de l'Espagne 
musulmane I: de la conqCıete Cı la chute 
du califat de Cordoue, 710-1031 1.-C. 
(Caire I 944; Müellifin Endülüs tarihini ele 
aldığı en önemli çalışmalarından biri olan 
eser, ikinci baskısında gen i ş letilerek La 
conquete et l'emirat hispano-umaiyade, 
710-922, Le califat umaiyade de Cordoue, 
912-1031 ve Le siE~cle du califat de Cor
doue baş lıklarıyla neşredilmiştir ll-ll, Pa
ris I 950; lll. Paris I 953; I-lll, Paris I 9991); 
Islam d'occident: Etudes d'histoire 
medievale (Paris I 948). 

B) Tercüme ve NeşirlerL 1- Extraits des 
historiens arabes du Maroc. Textes 
d'explication a l'usage des etudiants 
(Paris I 924, I 929, I 948). 2. Un nouveau 
texte d'histoire merinide: le "Musnad" 
d'Ibn MarzCık (Paris I 925). 3. Docu
ments im§dits d'histoire almohade. 
Fragments manuscrits du "legajo" 
1919 du fonds ara be de l'Escurial (Pa
ris ı 928) . Muvahhidler'le ilgili bazı belge
lerin neşri ve Fransızca'ya tercümesidir. 
4. Risô.le fi'l-J:ıisbe (G. S. Colin ile birlik
te, Paris 1931). EbuAbdullah Muhammed 
es-Sakat! el-Malekl'nin eserinin yayımı
dır_ 5- Şıfatü Cezireti'l-Endelüs münte
{J.abe min Kitô.bi'r-Rav:ii'l-mi'tô.r fi {J.a-
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beri 'l-a~tô.r (Kahire 1937) İbn Abdül
mün'im el-Himyeri'nin neşrini yaptığı bu 
eserinin Arapça metniyle birlikte Fransız
ca çevirisini, La peninsule Iberique au 
moyen-ô.ge d'apres le Kitab ar-Rawcj 
al-mi'tiir ii Ijabar al-a~tiir d'Ibn 'Abd 
al-mun 'im al-}jimyari başlığıyla yayım
lamıştır (Leiden 1938; metin ve tercüme 
birlikte ed. Fuat Sezgin, Frankfurt am Main 
1414/ 1993) . 6. Şılatü'ş-şıla (Ra bat 1937). 
İbnü ' z-Zübeyr. es-Sekafi'ye ait eserin son 
kısmının neşridir. 7. Seville musulma
ne au debut du XJI• siecle: Le traite 

d'Ibn 'Abdun sur la vie urbaine et le 
corpsdemetiers(Paris 1947;2001) . İbn 
AbdGn'un İşbiliye'deki (Sevi lla) hayatla il
gili bir risalesinin Fransızca'ya tercüme
sidir. 8. Kitô.bü'l-Beyô.ni'l-mugrib (lll, 
Paris 1930).1 ve ll. ciltleri Dozytarafından 
yayımlanan İbn İzarl'nin eserinin üçüncü 
cildinin neşridir. Levi-Provençal daha son
ra, Dozy'nin neşrettiği ilk iki cildi de G. S. 
Colin ile birlikte tekrar gözden geçirerek 
yayımlamıştır(Leiden 1948-1951). 9. Tô.
ri{J.u ~ucjô.ti'l-Endelüs(Kahire I 948; Bey
rut 1400/ 1980; ı 40311983). Nübahi'nin 
eserinin tenkitli neşridir. 1 o. Cemhere tü 
ensô.bi'l-'Arab (Kah i re I 948). İbn Hazm'ın 
eserinin tenkitli neşridir. 11. Kitô.bü Ne
se bi Kureyş (Kahire 1948, 195313. bs.J, 
ı 96 ı. 1982) Mus'ab b. Abdullah ez-Zü
beyri'nin eserinin yayımıdır. 12. ŞelÔ.§Ü 
resô.'il Endelüsiyye ii ô.dô.bi'l-J:ıisbe 
ve'l-muJ:ıtesib(Kahire 1955) . 13. Mü~ek
kirô.tü'l-Emir 'Abdillô.h (Kah i re 1955). 
Levi- Provençal'in Fez'deki Karaviyyln Ca
mii'nde ortaya çıkardığı, Gırnata'nın son 
Ziri emiri Abdullah b. Bulukkin'in hatıra
larını ihtiva eden bir yazmanın tahkikli 
neşridir(Tibi, s. 7-9). Levi-Provençal, bu 
eserin bazı bölümlerini daha önce Fran-
sızca tercümesiyle birlikte yayımiarnıştı 
(Le "Memoires" de 'Abd Allah, dernier 
roi zlride de Grenade, l-ll. Madrid I 936-
1940; al-Anda/us, lll 119351. s. 233-344; IV 
119361. s.29-l45 ;VI 11941 J. s. 6-54) . Müel
lif ayrıca kitabı E. Garcia Gomez ile birlikte 
ispanyolca'ya çevirmiş , fakat neşri ken-
disi hayatta iken gerçekleşmemiştir. Go-

t!b'in Kitô.bü A 'mô.li'l-a'lô.m adlı eseri
nin Endülüs tarihiyle ilgili bölümünün 
neşridir ( eserlerinin tam listes i için bk. 
Etudes d 'orientalisme, I, s. XVII-XXX). 
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LEVKAS 

L 
(bk. AYAMAVRA). 

r 

Kutsi hadis olduğu ileri sürülen, 
"Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım" 

anlamındaki ibarenin ilk kelimesi 
(bk. HAKIKAT-i MUHAMMEDİYYE; 

MUHAMMED). 
L 

L 

LEVN 

(bk. RENK). 

LE VNi 
( ı,sl_,J) 

_j 

_j 

mez eseri daha sonra Levi-Provençal'in 
yazdığı girişle birlikte yayımiarnıştır (El 
Siglo Xl enJ• Persona: la "Memorias" de 
'Abd Allah, ultima rey Ziride Granada, L 

(ö. 1145/1732) 

Osmanlı minyatür sanatının 
son büyük temsilcisi. 

_j 

destranada por los Almoravides [1 090] 
IMadrid 198 I J) . Eser Amin T. Tib!tarafın
dan İngilizce'ye çevrilmiştir( The Tibyan: 

Memoires of 'Abd Allah b. Buluggln Last 
ZiridAmiro{Granada, Leiden 1986). 14. 
Tô.ri{J.u İsbô.niyyeti'l-İslô.miyye (Rabat 
I 934; Beyrut 1956) . Lisanüddin İbnü'I-Ha-
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Edirne'de doğdu. Asıl adı Abdülcelil Çe
lebi olup Levn! mesleğinden kaynaklanan 
(levn "renk") lakabıdır. Genç yaşta İstan
bul'a gelmiş ve saraya girip nakkaşhane
deki ustaların yanında müzehhip olarak 
yetişmiştir. Ancak daha sonra minyatür 

alanında ilerleyerek ll. Mustafa zama
nında ( 1695-1 703) nakkaşbaşılığa yüksel
miş, lll. Ahmed döneminde de aynı (ı 703-
1 730) görevi sürdürmüştür; vefatında Ay
vansaray Mezarlığı'na gömüldüğü bilin
mektedir. 

Osmanlı sanat ve kültürünün belli bir 
gelişme gösterdiği Lale Devri'nde yaşayan 
Levni Türk resminde büyük başarılar or
taya koymuş ve bu alana buketler, köşe
ler ve kenar suları gibi yeni süsleme mal
zemeleri katmıştır. Onun bazı özellikleri 
çalışmalarını imzalayıp imzatamamasım 

dahi önemsiz kılmıştır; zira daha önceki 
ressarnlara göre ayrı bir tarz teşkil eden 
üsiGbu eserin kendisine ait olduğunu te
reddütsüz ortaya koymaktadır. Levn!, İran 
ve Selçuklu resimlerine eğilim gösteren 
klasik devir ressamları gibi efsanev! ve 
hayall sOretler yapmamış. tam anlamıyla 
gerçeği tasvir edip bunu üsluplaştıran bir 
realist olmuştur. Onu en çok ilgilendiren 
konular zamanın neşeli hayatını tasvir 
eden eğlenceler, sazendeler, rakkaseler 
ve çiçeklerdir. Resimlerine bakıldığında Il. 
Bayezid devrinden (I 48 I -15 ı 2) beri gelen 
ressamların eserlerinden daha farklı bir 
tarza sahip olduğu görülür. Levn!, kendin
den önceki üstatların minyatür tarziarına 
tamamen yabancı kalmadığı gibi o za
manki Avrupa resim tarzına da yaklaşmış 
ve Hint resimlerinin karakterini andıran 
daha realist ve üstOplu bir yol izlemiştir. 
Çizimlerine eskilerden daha edalı bir ha
reket vermiş ve birbirine zıt göz alıcı renk
lerden kaçmarak mor, sarı ve turuncu gibi 
yumuşak renkler seçip resmin bütünlü
ğü içinde renk uyumuna dikkat etmiştir. 
Çarpıcı parlak tonlar yerine rahatlatıcı ve 
dağacı bir renk zevkinin hakim olması, zıt 

tonların dahi ahenk içinde verilmesi ve 
geniş ölçüde altın yaldız kullanımından 
vazgeçilmesi onun teknik özellikleri ara
sında sayılabilir. 

Levni'nin minyatürlerinde klasik düzen 
anlayışının değiştiği ve kalabalık grupla
rın yer aldığı resimlerde alışılmış minya-

Levni'nin 
imzası 


