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



tür perspektifine karşılık bir derinlik eğili
minin bulunduğu görülmektedir. Bütün 
bu özellikler, Levnl'nin Osmanlı minyatür 
sanatının son büyük ustası sayılmasına 
sebep olmuştur. Portrelerinde kişinin yüz 
anlatımını da işlemeye yönelmesi, vücut 
hareketlerine doğal bir kıvraklık kazan
dırması ve dikkati belli bir noktaya topla
mak yerine bütün yüzeye yaymayı amaç
layan kompozisyonlar tasarlaması , onun 
resimlerinin hemen algılanan ve başka 
ustalarınkinden ayırt edilmesini sağlayan 
başlıca özellikleridir. Minyatürlerin eliiyi 
aşkın bir dizi halinde levhalar üzerine ya
pılmış olanları kadın müzik topluluklarını, 
rakkaseleri, harem kadınlarını ve çeşitli 
portreleri konu almaktadır. Asalet ve za
rafeti yansıtma kaygısının çizgiye hakim 
olduğu bu resimlerin çoğunda sanatçı. 
eski şemacı nitelikleri aşan bir canlılık ve 
en dağacı resimlerde dahi rastlanması 
güç olan tensel bir ifade kuweti göster
miştir. Bu figürler zarif çizgilerle. narin 
hatlarla canlandırılır ve inceliği ifade eder. 
ince ayrıntılarıyla çizilmiş resimler bir 
yandan da dönemin toplumsal yaşamı 
hakkında bilgi edinilmesini sağlamakta
dır. 

Levnl'nin minyatürlerinin en önemlile
rinden bir grup. lll. Ahmed'in şehzadeleri
nin 1720'deki sünnet düğününü anlatan 
Seyyid Vehbi'nin Surname'si için hazırla
dığıdır. Osmanlı dünyasında bir gelenek 
olan surname türünün daha eski örnek
lerinde görülen minyatürler düğünleri 
Atmeydanı'nın klişe dekoru içinde göste
rirken Levnl bu yazmanın sayfaları kadar, 
yaklaşık 37 x 26 cm. boyutlarında levha
lar halinde yaptığı 137 minyatürde şenlik
leri şehrin çeşitli yerlerinde. sarayın için
de ve deniz kıyılarında göstererek yerel 
dekoru zenginleştirmiştir. Çeşitli esnaf 
gruplarının geçit törenleri, gündüz ve ge
ce düzenlenen eğlencelerle Haliç'in sula
rında yapılan gösteriler bu minyatürlerin 
konularını oluşturur. Levnl'nin kalabalık 

Levni'nin 
bir süvari 
minyatürü 
(TS M K, 
Albüm, 
Hazine, 
nr. 2143, 
vr. 13' ) 

Levni'nin, ll l. Ahmed'in sehzadelerinin sünnet düğünün

den gece gösterilerini tasvir eden bir minyatürü (Surnii
me-i Vehbi, TSMK, III. Ahmed, nr. 3593, vr. 113 ") 

grupları tasvir etmesi onun satıhçılıktan 
kaçındığını ve devrin üstübunun da etki
siyle mekancı bir görüşte çalıştığını gös
terir. Sanatçının padişahlar albümünde 
ise Osman Gazi'den lll. Ahmed'e kadar 
gelen padişah portreleri yer alır. Bundan 
başka bir albümü meydana getiren kırk 
altı resimden kırk üçü ona aittir ve yakla
şık 25 x 1 S cm. boyutlarındaki bu resim
lerde daha çok tek insan figürü ya da bir
kaç kişilik gruplar ele alınmıştır. Özellikle 
güzel kıyafetli kadın figürlerinin çoğun
lukta olduğu bu eserlerde Levnl'nin he
men her sınıftan halkı tasvir etmek iste
diği görülür; ancak resimler çoğunlukla 
lll. Ahmed dönemindeki eğlence ve lüks 
düşkünlüğünü yansıtır. Levnl'nin minya
türlerinde yine Lale Devri'nin giysileriyle 
çizilmiş kadın ve erkeklerden başka Av
rupalı ve iranlı tipler de konu edilmiştir. 
Kadın müzisyenler, dans eden genç kızlar. 
feraceli kadınlar, kahve tutan, sarık sa
ran ya da ağaç altında oturan delikanlı
lar gibi çeşitli figürlerdeki en dikkat çe
kici yan insanların hareketleriyle yaptık
ları işler arasındaki uygunluktur. Türk 
hayat tarzını ve adetlerini göstermesi ve 
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kültür tarihimizi belgelendirmesi bakı
mından büyük değer taşıyan Levnl'nin 
eserlerinin hemen hemen tamamı Top
kapı Sarayı Müzesi'nde bulunmaktadır. 

Aynı zamanda şiir de yazan Levnl'nin 
yirmi kadar şiiri günümüze ulaşmıştır. 
Onun bir kasidesini lll. Ahmed' e sunduğu. 

bilinmekte, ayrıca bazı atasözü ve deyim
leri içeren bir şiirin de ona ait olduğu ka
bul edilmektedir. Hem aruz hem hece vez
nini kullanmış. daha çok hecede başarılı 
olmuştur. 
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Kur'an-ı Kerim'in doksan ikinci suresi. 
L ~ 

Mekke döneminde nazil olmuştur. Yir
mi bir ayet olup fasılası f harfidir. Adını 
ilk ayetindeki "leyl" (gece) kelimesinden 
alır. Ve'I-Leyl. ve'I-Leyli iza yağşa süresi 
olarak da anılır. Üslüp ve muhtevasından 
Mekke döneminin ilk yıllarında indiği an
laşılmaktadır. Tefsir kaynaklarında Leyl 
süresinin, Mekke döneminde müslüman 
köleleri satın alıp azat etmek suretiyle 
servetini Allah yolunda harcayan Hz. Ebü 
Bekir ile cimrilik yaparak malını ihtiyaç 
sahiplerinden esirgeyen ümeyye b. Halef 
hakkında nazil olduğu bildirilmektedir 
(Fahreddin er-Razi, XXXI. 197) . Diğer bir 
rivayete göre ise süre. fakir bir aileye yar
dımda bulunan İbnü'd-Dahdah (Ebü 'd
Dahdah) adındaki sahabi hakkındanazil ol
muştur (Vahidl. s. 254; AIGsT, XXX, 147) . 

Mekke'de bu sürenin indiği dönemde 
varlıklı müşrikAraplar, yoksullar karşısın
da insanlıkla bağdaşmayacak derecede 
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