
nın menşei üzerine Die Herkunft des 
Volknamens Kirgis adlı teziyle (Buda
pest ı 92 5) doktor unvanını aldı. 192S'te 
burslu olarak Paris'e gitti ve Sorbon Üni
versitesi'nde Henri Maspero, Jacques 
Bacot. Paul Pelliot. Bor is Vladimirstov ve 
Gustav J. Ramstedt gibi şarkiyatçılarla 
birlikte Çin, Tibet, Orta_Asya Türk-Moğal 
dil ve kültürleriyle ilgili çalışmalar yaptı: 
özellikle Pelliot'dan çok etkilendi. 

1928'de ülkesine dönen Ligeti. aynı yıl 
Macar Bilimler Akademisi'nin desteğiyle 
Çin ve Moğolistan'ı ziyaret etti ve üç yıl 
kadar Çin Seddi ile Gobi çölü arasındaki 
pek bilinmeyen Moğol kabileleri içinde ya
şayarak malzeme topladı. Ülkesine getir
diği bu malzemenin çoğu ll. Dünya Sava
şı sırasında tahrip olduysa da Macar Bi
limler Akademisi Kütüphanesi'ne hediye 
ettiği çok değerli Moğol. Mançu, Tibet ve 
Çin yazmaları korundu. Bunların içinde 
bulunan 1 08 bölümlü Moğol Budist ko
deksini ilk defa araştırmacılara tanıttı . 

1934 yılından ölümüne kadar Macar Bilim
ler Akademisi üyeliği ve başkanlığı yaptı. 

1936-1937'de Afganistan'a giderek Mo
ğolca'nın yanında Özbekçe üzerine araş
tırmalarda bulundu. Bu sırada eski ve ye
ni Türk dilleri arasında uzun sesliler bakı
mından mevcut olan ilişkiyi ortaya koydu. 
Hunlar'a karşı özel bir ilgi duyarak Gyula 
Nemeth'in editörlüğünü yaptığı Atilla 
es hunjai adlı eserin ( Budapest 1940) iki 
bölümünü yazdı. Otuz yedi yaşında iken 
Budapeşte Üniversitesi Sanat Fakültesi'n
de profesör oldu: Orta Asya. Uzakdoğu ve 
Türkoloji kürsülerinin başkanlıklarını yü
rüttü. Daha çok Orta Asya dil ve kültürle
riyle ilgili dersler verdi ve ilk kuşak Macar 
sinologlarını yetiştirdi. Csoma de Körös 
cemiyetini yeniden organize etti: akade
minin desteğiyle Orta Asya dil ve kültür
leri konusunda bir araştırma grubu oluş
turdu. Acta Orientalia Academiae Sci
entiarum Hungaricae'yı kurdu (ı 950). 
Batı dillerinde yayımlanan Bibliotheca 
Orientalis Hungarica, Macarca Csoma de 

Lajos Ligeti 

Körös Cep Üniversitesi dizilerinin ve Mo
ğol Dili Yazıtları Koleksiyonu'nun editör
lüğünü yaptı. M oğallar'ın Gizli Tarihi'
ni A Mongolok tilkos törtenete adıyla 
Macarca'ya çevirdi (Budapest 1971 ). Son 
büyük eseri olanA magyar nyelv török 
kapcsolatai a honfoglalas elött es az 
Arpad -korban ( Fetihten önce ve Arpa d 
devrindeMacarca-Türkçe ilişkileri; Buda
pe st ı 986) . Macar prehistoryasının Orta 
Asya bağlantıları bakımından çok önem
lidir. 

Ligeti'nin sayısı 300'e yaklaşan diğer 
kitap ve makalelerinden bazıları şunlar
dır: Rapport preliminaire d'un vayage 
d'exploration !ait en Mongolie chinoise 
1928-1931 (Budapest 1933): Sarga is
tenek, sarga emberek, Egy ev Belsö
Mongolia lamakolostoraiban (Sarı tan
rıl a r. sa rı insanlar. iç Moğolistan'ın Lama 
manastırlarında bir y ıl ; Budapest 1934): 
Kina (Çin) (Budapest 1935); Afgan föl 
dön (Afgan topraklarında; Budapest 1938); 
"Tibeti forrasok Közep- Azsia törtenetehez" 
(Orta Asya tarihiyle ilgili Tibet kaynakla
rı; Körösi Csoma Archiuum, 1. vol suppl., 
11936 ı. s. 76-103); "Les voyelles longues en 
turcs" (JA, 1119381, s. 177-2041trc. "Türk
çede Uzun Vokaller", TM, VII-VIII, 1942, s. 
82-941); Az ismeretlen Belsö-Azsia (Bu
dapest 1940; Bilinmeyen iç Asya IT tre. 
S. Karatay 1 istanbul 1946); "Histoire du 
lexique des langues turques" (Rocznik 
Orjentalistyczny, XVII. Warszawa 1953, 
s. 80-9 1 ): "O mongolijskich i tjurkskich 
jazykach i dialektach Afganistana" (Af
ganistan'daki Türk ve Moğol dilleri ve di
yalektleri üzerine; AOH, IV 11954 ı. s. 93-
117): "Sur la language des afchars d'Afg
hanistan" (AOH, VII 119571. s. 1 09-156; T 
tre. "Afganistan Avşarlarının Dili Üzeri
ne" , VII. Türk Dil Kurultayında Okunan 
Bilimsel Bildiriler J9571Ankara 1960 1, s. 
57-64); "Un vocabulaire mangol d'lstan
bul" (AOH, XIV 11 962 1. s. 5-99); "Evlija 
Cselebi magyar sz6jegyzeke" (Mongol 
Nyeuemlektar, LXVII 1 Budapest 1972 ı. s. 
39 1-409: çalışmalarının bir listesi için bk. 
Karaağaç, s. 154-170). 
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Iii KEMAL KAHRAMAN 

Li KA 

ı 
LİHY AN (Beni Lihyan) 

ı 

( .;~~ ) 

Adnaniler'e mensup 
Hüzeyl kabilesinin bir kolu 

(bk. HÜZEYL; REel' VAK'ASI). 
L _j 

ı 
LİKA 

ı 

( ı-IAL!f) 

Öğrencinin hocası ile 
doğrudan görüşmesi anlamında 

hadis terimi. 
L _j 

Sözlükte "karşılaşmak, görüşmek, ka
vuşmak" anlamına gelen li ka'. hadis 
ilminde "öğrencinin hacasından bir aracı 
olmadan doğrudan hadis alması" mana
sında kullanılmaktadır. Aynı kavram için 
lukıyy ve mülakat kelimeleri de zikredil
mektedir. 

Bir hadisin sahih olmasının şartların
dan biri senedinin muttasıl olmasıdır. Ha
disi hocadan öğrenmenin sekiz yolundan 
(tahammül) üçü sema. kıraat ve münavele 
olup bunlarda hoca ile öğrencinin yüz yü
ze görüşmesi (lika) kaçınılmazdır. Diğer
lerinde hoca ile talebenin birbiriyle gö
rüşmeden de hadis öğrenip öğretmeleri 
mümkündür. Muhaddisler. genelde bu 
üç tahammül yoluyla icazetli münavele
nin kendi özel şartlarını taşıması kaydıy
la geçerli olduğu görüşündedir. Diğerle
rinin geçerli olup olmadığında veya her 
birinin şartlarında ihtilaf vardır. Hadisin 
muttasıl oluşu da hadis alma yollarının 
geçerliliğiyle doğrudan ilgilidir. Bazı mu
haddislerin bir hadisi muttasıl kabul et
mek için özel şartları bulunmakla beraber 
sema yoluyla alınan hadislerin muttasıl 
olduğunda ihtilaf yoktur. Hadis usulü li
teratüründe lika teriminin açık bir tanı
rnma rastlanmamakla birlikte Sehavl li
kaın semadan kinaye olduğunu söylemek
tedir (Fet/:ıu'L-mugiş, ı. 189). Bununla be
raber muhaddislerin muan'an hadisi tar
tışırken lika ve semaı ayrı anlamlarda 
kullandıkları görülmektedir. Bir hadisin 
muttasıl sayılması için likaı şart koşanlar. 
bu terimle semaı değil sadece hoca ile ta
lebenin bir araya gelip görüşmesini kas
tediyariarsa bu durumda sema dışındaki 
hadis alma yollarında da diğer şartlar ye
rine geldiğinde isnadın muttasıl sayılması 
kaçınılmaz olacaktır. Likaı "hoca ile tale
benin bir araya gelmesi" anlamında ele 
alanlar ittisal için likaı şart koşarken diğer 
yollarda istismarı önlemek için lika şartını 
koşmuş olabilecekleri akla gelmektedir. 
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Li KA 

Güvenilir bir ravinin kullandığı rivayet 
lafzı hadisi hocasıyla görüşerek aldığına 
açıkça işaret ediyor ve yapılan araştırma

lar da bunu doğruluyorsa ravi ile şeyhi 
arasında kopukluk yok demektir; Fakat 
ravinin kullandığı rivayet lafzı kapalı oldu
ğu için hocasıyla görüşüp görüşmediği 
açıkça anlaşılmıyorsa rivayetinin muttasıl 
sayılıp sayılmayacağında hadis tenkitçi
leri arasında ihtilat vardır. Bu ihtilaf şöy
lece özetlenebilir: 1. İbnü's-Salah'ın nak
line göre muttasıl olduğu tesbit edileme
yen bu tür hadisler mürsel veya münka
tı'dır (Mu~addime fi 'ulumi'l-f:ıadlş, s. 29). 
z. Ravinin hacasından hadis işittiğini açık
ça söylemesi veya bunun başka bir yol
dan bilinmesi gerekir. Alimierin çoğunlu
ğunun "an" veya "enne"yi birbirine eşit 
kabul ettiğini söyleyen İbn Abdülberr'e 
göre rivayet lafızlarına değil hocanın. 

meclisinde bulunmaya, semaa ve müşa
hedeye bakılır. Bir ravinin semaı diğerin
den daha sahihse, rivayetinde kopukluk 
yoksa onun rivayetinin muttasıl olduğu 
kabul edilir (et-Temhid, ı, 18). 3. Abdürra
hlm b. Abdülkerlm es-Sem'anl'ye göre ra
vinin hocasıyla uzun süre beraber olması 
şarttır. 4. Müdellis olmayan ravinin ho
cası ile likamın bilinmesi gerekir. Ali b. 
Medini ve Buhar! başta olmak üzere mu
haddislerin ve fakihlerin çoğunluğunun 
bu görüşte olduğu nakledilm ektedir. Ra
vi nin semaı veya likaı biliniyorsa. tedlls 
yaptığı da tesbit edilmemişse o rivayeti 
hacasından duyduğu kabul edilir. s. Ravi 
müdellis değilse hocasıyla çağdaş olması 
yeterlidir ve birbirleriyle görüşmeleri (li
ka) şart değildir. Müslim b. Haccac bu gö
rüşte olup çoğunluğun da bunu benim
sediğini ileri sürmektedir. Buhar! ise bu 
görüşün aksine hoca ile talebenin bir defa 
bile olsa likamın bilinmesini gerekli gör
mektedir. Muhaddislerin çoğunluğuna 
göre hadisin muttasıl olması için hoca ile 
talebenin likaı yeterlidir ve ayrıca sema 
şartı aranmamıştır. Diğer bir ifadeyle ravi 
hangi rivayet lafzını kullanırsa kullansın 
hocasıyla likaı biliniyorsa rivayeti mutta
sıldır. Bununla beraber ihtiyata uygun 
olan öğrencinin hacasından hadis aldığı
nın ispat edilmesidir. 
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Iii SALAHATTİN POLAT 

LİMNİ 

Ege denizinde 
Yunanistan'a bağlı ada. 

Ege denizinin kuzey kesiminde Çanak
kale Boğazı'na61 km. uzaklıkta yer alır. 
476 km 2 genişliğinde olup kıyı uzunluğu 
259 kilometreyi bulur. Genellikle düz bir 
arazi yapısı olan adanın en yüksek noktası 
430 metredir (Skopia tepesi). Bugün Lem
nos 1 Limnos adıyla anılan ada Türk kay
naklarında İlimli. Limoz, Limnoz, Ortaçağ 
İtalyan kaynaklarında ise Stalimene şek
linde geçer. Adayı antik dönemden beri 
meşhur yapan en önemli özelliği, tedavi 
edici olduğuna inanılan ve Osmanlı belge
lerinde "tin-i mahtGm", Batı eserlerinde 
"terra Limnia, terra sigillata" adı verilen 
bir çeşit toprağın çıkarıldığı yer olmasıdır. 

Limni'nin yerleşim tarihi yapılan arkeo
lojik kazılara göre milattan önce 5000 ön
cesine iner. Eski Grek kaynakları b uranın 
halkının Trakya'dan gelmiş olduğunu be
lirtir. Milattan önce VI. yüzyılda Persler'in . 
hakimiyeti altına giren ada milattan ön
ce 477'de Delos birliğine katıldı. Bir ara 
Spartalılar'ın eline geçtiyse de bu haki
miyet uzun sürmedi. 197'de Roma hima
yesini benimseyip bağımsızlığını korudu. 
VI. yüzyılda Doğu Roma'ya bağlı bir pis
koposluk haline geldi. 1 082'den itibaren 
buraya İtalyan tüccarları yerleşmeye baş
ladı. Bu arada X ve XL yüzyıllarda Girit'
teki Arap ve Anadolu kıyılarındaki Türk 
denizcilerinin akıniarına maruz kaldı. 
1204'te İstanbul'un Latinler'in eline geç
mesinin ardından buraya Venedikli Filo
calo Navigaioso yönetici olarak gönderil
di. 1207'de onun ölümünden sonra oğul
ları "megadük" unvanıyla adanın idaresini 
1279 yılına kadar ellerinde tuttular. Bi
zans'ın İstanbul'a yeniden hakim oluşu
nun ardından VIII. Mikael1277-1279 yıl
larında adanın merkezi Palaiokastron'u 
kuşatma altına aldı. Son megadük Paolo 
kuşatma sırasında ölünce adada zaman 

zaman kesintili de olsa 1453'e kadar sü
recek Bizans idaresi başladı. Bu dönem
de Venedikliler adayı geri almak için ilki 
1306-1309, ikincisi 1377-1381 yıllarında 
iki büyük sefer düzenlediler. Onların dı
şında 1292'de Sicilya'nın Aragon kralları 
adına korsanlık yapan Roger de Louria ve 
1296'da Venedik-Ceneviz savaşları sıra
sında Venedikli Malabranca adayı yağma
lamıştı. 1303'te Katalanlar buraya akında 
bulundular. Adanın yerleşim tarihi bakım
dan en önemli olay 1327'de gerçekleşti. 
İmparator ve aynı zamanda tarihçi olan 
Kantakuzenos, ll. Andronikos'un Trakya'
da bulunan ve paralı asker olarak Bizans'a 
hizmet veren 2000 kişilik Kuman Türkü'
nün aileleriyle birlikte Limni, Taşoz ve Mi
dilli'ye yerleştirilmesini emrettiğini belir
tir. Bunlardan birkaç yüz aile Limni'ye gi
derek yerleşti. Ada. Yıldırım Bayezid'in 
İstanbul kuşatması sırasında (796/1394) 
Bizans ve Latin ilişkileri bakımından önem 
kazandı ve İstanbul'un düşmesi halinde 
Limni hakkında ileriye dönük stratejik 
planlamalar yapıldı. Kardeşi Çelebi Meh
med'e karşı taht iddiasıyla harekete ge
çen ve Bizans'a sığınan Şehzade Mustafa 
(Düzmece Mustafa). Bizanslılar tarafından 
yeniden harekete geçirileceği 1421'e ka
dar Limni'de tutuldu. Ada 1439'da Vene
dik, 1441-144Z'de Türk filosunun akınia
rına uğradı. 

1453'te İstanbul'un fethinin hemen ar
dından Limni Osmanlı idaresi altına girdi. 
İmrozlu Kritovulos'un çabaları sonucu Ta
şoz ile birlikte haraç ödemek şartıyla Mi
dilli'de yerleşmiş bulunan Gattilusio aile
sine bırakıldı. 145S'te Limni için 2325 al
tın har aç yollan dı. Osmanlı kaynaklarına 
göre 860 ( 1456) yılında Enez'i alan Os
manlı kuwetleri ardından Taşoz ve Lim
ni'yi ele geçirdi. Bizans tarihçisi Dukas ise 
Limni halkının orada yönetici olarak bu
lunan Nikolas Gattilusio'yu istemeyip pa
dişaha haber gönderdiğini. adanın doğ
rudan İstanbul'dan yollanacak bir idareci 
vasıtasıyla yönetilmesi talebinde bulun
duğunu, bunun üzerine Hamza Bey'in 
vali olarak görevfendirildiğini belirtir. Ay
rıca Palaiokastron'a kapanmış olan Niko
la'yı almak için gelen Midilli yöneticisine 
(Gattilusiolar) ait kuwetlerle Limnili SOO 
süvari arasında çarpışma olduğunu. bun
ların Nikola'yı kaleden alıp Midilli'ye zor
lukla dönebildiklerini (Mayıs 1456) , bu 
olaydan üç gün sonra Kaptanıderya İsma
il Bey'in adaya gelip Hamza Bey'i idareci 
olarak bıraktığını yazar (Bizans Tarihi, s. 
207-208). 1456 yılı sonlarına doğru ada 
papalık d ananması tarafından işgal edil-


