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endüstri ve ticaret merkezleriyle tama
men değişti. 1991'deki nüfusu 18.440 idi. 
Günümüzde ZO.OOO'i henüz bulmayan 
nüfusuyla küçük bir tekstil sanayii ve ta
rımsal aletler onarım merkezidir. Osmanlı 
dönemine ait eski çarşının yukarısında 
XVII. yüzyıldan kalma bozulmuş bir kub
beli camisi, şehrin alt kısmında aynı yüz
yıla ait Tabakhane Camii'nin duvar kalın
tıları ve Herkyna ırınağına kurulmuş bir
kaç taş köprü bugüne ulaşmıştır. 
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LiVATA 
( ;u;.ı,ı) 

Erkekler arasındaki eşcinsel ilişki. 
L ~ 

Sözlükte "havuzu çamur vb. ile sıvamak 
suretiyle onarmak" anlamına gelen livata 
kelimesi örfte erkekler arasındaki eşcin
sel ilişkiyi ifade eder. Arapça'da bu mi:ına
da aynı kökten türeyen livat, mülavata 
ve televvut kelimeleri de kullanılmakta
dır. Kelime anlamını erkekler arası eşcin
sel ilişkinin yaygın olduğu Lut kavminden 
almaktadır. Cevad Ali, livata kelimesinin 
Araplar arasında Kur'an'da Lut kavmin
den bahsedilmesinden sonra (aş. bk.) 
kullanılmaya başlandığın ı söyler (el-Mu-
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faşşal, V, 143; ayrıca bk. Ragıb el-isfaha
nl, el-Müfredat, "lvt" md.). Kesin bir ayı
rım yapılması güç olmakla birlikte livata 
fiilinde aktif olan taraf lfiti, !ait, mülavit; 
pasif taraf me'bün ve übne kelimeleriyle 
ifade edilir. Türkçe'de livata karşılığı ola
rak lfitilik ve oğlancılık kelimelerinin ya
nı sıra eşcinsellik de kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte aynı cinse mensup kişiler 
arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmesi se
bebiyle eşcinsellik (ing. homosexsuality), 
Jezbiyenlik/ sevicilik (bk SİHAK) olarak 
adlandırılan kadınlar arası eşcinsel ilişki

leri de kapsamaktadır. Türkçe'de livata 
fiilini işleyen kimselere Jı1tl ya da eşcinsel 
adı verilir. Batı dillerinde livata karşılığı 
olarak LOt kavminin yaşadığı Sodom 
şehrinden türetilen sodomy 1 sodomie 
kelimesi de kullanılır. 

Erkekler arası eşcinsel ilişki hemen her 
dönemde ve her toplumda cinsi bir sap
kınlık olarak görülmüş ve kınanmış. din
lerin de ortaklaşa mücadele ettiği çirkin 
bir davranış olmuştur. Tevrat'ta. Sodom 
halkının rabbe karşı günahkar olduğu ve 
orada her türlü ahlaksızlığın, özellikle cin
si sapıklığın yaygınlaştığı ifade edilir (Tek
vln. I 3/13; ı 8/20). Yahudilik'te çirkin bir 
davranış olarak kabul edilen erkekler ara
sı eşcinsel ilişkiler yasaklanmış ve bu tür 
ilişkide btılunanların cezalarının ölüm ol
duğu belirtilmiştir (Levililer, ı8/22; 20/13). 
Yeni Ahid'de de eşcinsel ilişkide bulunan
lar şiddetle kınanan kimseler arasında 
zikredilir (Romalılar'a Mektup, 1/27; Ko
rintoslular'a Birinci Mektup, 6/9). 

Kur'an - ı Kerim'de livata kelimesi geç
memekle birlikte "aşırı derecede çirkin 
davranış, açık hayasızlık ve sapkınlık" an
lamın dakifahişe (çoğulufevahiş) ve fah
şa kelimeleri livata fiilini de kapsayan ge
niş bir içerikle yirmi dört yerde geçer ve 
zina, livata, sevicilik gibi iffetsizlikler şid
detle kınanır, yol açacağı dini ve hukuKı 
sorumluluklara işaret edilir (bk. M. F. Ab
dülbaki, el-Mu'cem, "fl::ış" md.) . Cinsiihti
yaçların tabii ve meşru çerçevede karşı
lanması. fıtrat ve iffetin korunması, in
sanlık onurunu zedeleyen her türlü cinsi 
azgınlık ve sapıklıktan uzak durulması 
Kur'an'ın temel mesajlarından biridir. 
Kur'an'da, LOt kavminin livatanın yaygın
Iık kazandığı ilk toplum olduğuna atıfla 
onların, bu çirkin fiili işlemeleri ve pey
gamberleri Hz. LOt'un kendilerini bu iş
ten alıkoymaya yönelik uyarı ve öğütle
rine kulak vermeyişleri sebebiyle helak 
edildiği anlatılır (el-A'raf 7/80-84; Hud ll/ 
78-83; el-Enbiya 21/74; eş-Şuara 26/ı 61-

ı 75; en-Nemi 27/54; el-AnkebGt 29/28-
35). Hz. Peygamber'in hadislerinde de li
vata kınanmış ve bu fiili işleyen kimseye 
Allah'ın rahmet nazarıyla bakmayacağı 
bildirilerek (Tirmizl. "Raçiac", ı 2) livata 
yapanların lanetlendiği ifade edilmiştir 
(Müsned, ı. 317). ResGl-i Ekrem ayrıca, 
"Ümmetim hakkında en çok korktuğum 
şey LOt kavminin davranışıdır" demiş (i b n 
Ma ce. "I:Iudüd", 12; Tirmizi, "I:Iudüd", 24) 
ve erkeğin eşiyle anal ilişkide bulunması
nı da "küçük livata" şeklinde nitelendire
rekyasaklamıştır (İbn Mace, "NikaJ:ı", 29; 
Ebu DavGd, "NikaJ:ı" , 45; Tirmizi, "Taha
ret", ıo2). Bir başka hadiste de hemcins
leriyle ilişkide bulunan kadınlar ve erkek
ler zina yapan kişiler olarak ifade edilmiş
tir (Şevkanl, VII. ı31). 

İslam dini. cinselliği tabii bir vakıa ola
rak kabul edip cinsel ihtiyaçların makul 
ve meşru zeminde giderilmesine imkan 
vermiş. ancak cinselliğin insanlık onur ve 
değerini ihlal edecek biçimde kontrolsüz 
kullanımını önleyici bazı sınırlamalar ge
tirmiştir. Evliliğin teşvik edilip aile haya
tını ve kurumunu korumaya yönelik ted
birlerin alınması, iffetin ve neslin korun
masının dinin temel gayeleri arasında 
gösterilmesi, cinsel sağlık ve ahlak eğiti
mine önem verilmesi, müstehcenlik. fu
huş ve zina ile mücadele edilmesi böyle 
bir anlam taşır. Bunun için Kur'an ve Sün
net'te cinsi hayata ilişkin olarak birçok 
ayrıntılı düzenleme ve hüküm yer almış
tır. Bunlardan biri de livatanın İslam'da 
şiddetle kınanıp büyük günahlardan sa
yılması olmuştur. İslam literatüründe ko
nu ferdi ve içtimal ahlak, cinsiyet ahlaki 
ve eğitimi gibi açılardan ele alınıp fert ve 
toplumların böyle bir sapkınlıktan korun
ması, fertlerin bu tür davranış ve eğilim
lerini önleyici ve tedavi edici tedbirlerin 
alınması üzerinde d urulmuş, fıkıh litera
türünde ise daha çok hukuKı açıdan bu 
gruba giren fiilierin suç teşkil etmesinin 
şartları ve bu fiili işleyeniere uygulanacak 
ceza yönüyle incelenmiştir. 

Kur'an'da ve hadislerde yer alan ifade
lerden hareketle İslam alimleri. livatanın 
dünyevl cezayı da gerektiren haram bir 
fiil olduğu konusunda görüş birliğine 
varmışlardır. Hatta livatayı haramlık ba
kımından zinadan daha ağır bir fiil olarak 
kabul edenler de vardır. Livata yapan kim
seye verilecek ceza konusunda ise İslam 
hukuk ekolleri farklı görüşlere sahiptir. 
Bu konudaki fikir ayrılığı. livatanın zina 
kapsamında bir suç mu yoksa ondan ayrı 
başka bir suç mu teşkil ettiği konusun-



daki farklı yaklaşımlardan . ayrıca bu fiili 
işleyen kimselere verilecek ceza ile ilgili 
hadislerin yorumundan kaynaklanmak
tadır. 

islam hukukçularının çoğunluğu, Kur
'an'da hem zinanın hem livatanın açıkha
yasızlık ve çirkin davranış (fahişe) olarak 
nitelendirilmesini dikkate alarak livatayı 
zinaya kıyas etmiş. bu fiilin zina olarak 
adlandırılabileceğini ve zina ile aynı hü
kümleri taşıdığını belirtmiştir. imam Şa
fii ile Hanefi hukukçularından EbG Yusuf 
ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'ye 
göre livata yapan kişiye zina suçunda ol
duğu gibi had cezası uygulanır; fail muh
san ise recmedilir. muhsan değilse 1 00 

celde ile cezalandırılır. Şafiiler. livata su
çu nda failin bekar olması durumunda 
kendisine ayrıca sürgün cezası verilmesi 
gerektiğini ifade ederler. imam Malik ve 
Ahmed b. Hanbel ise Hz. Peygamber'den 
nakledilen ve livata yapan kişilerin öldü
rülmesi ya da recmedilmesi gerektiğini 
ifade eden hadisleri (i b n Mace, "I:Iudüd", 
24; E bO DavGd, "I:Iudüd", 29; Tirmizi , "I:Iu
düd", 24) esas alarak muhsan olsun ya da 
olmasın livata fiilinin failine recm cezası 
verileceği görüşündedir. Bu hukukçulara 
göre livata suçunun ispatı için zina su
çunda olduğu gibi dört şahit getirilmeli
dir. Livata yapan kişilerin öldürülmesi ge
rektiğini ifade eden hadisler, aralarında 
Nesai'nin de bulunduğu bazı hadis otori
teleri tarafından sened yönünden tenkit 
edilmiştir (Şevkan\', VII, 131 ). Diğer taraf
tan ResGl-i Ekrem'in livatayapan kimseyi 
recm cezası ile cezalandırdığına veya liva
tanın cezai müeyyidesi hakkında hüküm 
verdiğine dair bir bilgi mevcut değildir 
(İbnü't-Tall a', s. 33 ) 

imamiyye ve Zahiriyye mezhebine men
sup hukukçularla EbG Hanife livatayı zina
dan ayrı bir fiil olarak değerlendirmekte
dir. Onlara göre livata. zinaya kıyas edile
rneyeceği ve zina olarak adlandırılamaya
cağı için ondan farklı bir suç oluşturmak
ta ve farklı hükümler taşımaktadır. EbG 
Hanife. üreme organının dışındaki bir 
yolla kadın ya da erkekle cinsel ilişkide bu
lu nmanın zina olarak kabul edilemeye
ceğini ve livata yoluyla nesebin karışma 
ihtimalinin bulunmadığını ifade ederek 
bu suçu işleyen kimseye devletin yetkili 
organlarınca takdir edilecek bir cezanın 
(ta'zlr) verilmesi gerektiğini belirtir. Bu 
fakihler ayrıca livata suçunun ispatı için 
iki şahidin yeterli olduğu görüşündedir. 
Diğer taraftan aralarında EbG Müslim 
el-isfahani'nin de bulunduğu bazı alim
ler, Kur'an'da kadınların açık hayasızlık-

ta bulunmasıyla ilgili olarak yapılan açık
lamanın ardından. "İçinizden iki kişi açık 
bir hayasızlıkta bulunursa onlara ceza ve
rin" mealinde bir ifadenin yer almasını 
(en-Nisa 4/16) erkekler hakkında bir açık
lama olarak yorumlamakta ve bu h ük
m ün livata yapan kişilerle ilgili olduğunu, 
bu sebeple ayetin hükmü gereğince on
lara ta'zir cezası uygulanacağını ileri sü
rerler. Tabiln alimlerinden Mücahid'in de 
bu görüşte olduğu nakledilmektedir ( Fah
reddin er-Razi, IX, 23 1-232; Reşid Rıza, IV, 
437-440). islam hukukçularının çoğunlu
ğu, bir kimse aleyhine yapılan livata itha
mının ispat edilmediği takdirde kazf su
çunu meydana getireceği görüşündedir. 
EbG Hanife ve Zahiriler ise bu tür bir it
hamı hakaret ve sövme kapsamına dahil 
ederek ta'zir cezasın ı gerektiren bir suç 
olarak kabul ederler. 

Livatanın gerek din ve ahlak gerekse 
hukuk düzeni açısından günah, çirkin ve 
suç teşkil eden bir fiil olmasının yanı sıra 
tıp otoriteleri de anal ilişkinin zedelenme
ye ve yaralara yol açtığını, özellikle AIDS 
hastalığını meydana getiren virüsün eş
cinsel ilişkiler yoluyla açılan yaralardan 
kolayca girmek suretiyle hızlıca ürediğini 
ifade etmektedir. Eşcinsel ilişki, modern 
refah toplumlarında çeşitli sebeplerle 
belli bir yaygınlaşma eğilimi gösterip bi
reysel özgürlük kapsamında telakki edi
lerek sınırlı ölçüde hukuken korunsa ve 
tabii karşılansa bile, dini ve ahlaki öğre
tilerin yanı sıra günümüzde insanlığın or
tak sağ duyusu ve kamuoyu onu insani 
değerlere ve insan haysiyetine aykırı çir
kin bir davranış olarak görmeye devam 
etmekte. onunla mücadelede en etkili 
çare olarak da karşı cinsler arası tabii ve 
meşru ilişki önerilmektedir. Eşcinsellik 
eğilim ve davranışı biyolojik ve psikolojik 
bozukluğun bir ürünü olması durumunda 
ise tedavi edilmesi gereken bir hastalık 
sayı lmaktadır. 

Kur'an'da LOt kavminin çirkin davranış
larının onları büyük bir felakete sürükle
diği belirtilerek şiddetle kınanması, Hz. 
Peygamber'in hadislerinde livata ve se
vicilik gibi çirkin fiilieri işleyen kimseler 
hakkında kullanılan ağır ifadeler. islami 
öğretide eşcinselliğin fıtrata ve insanlık 
onuruna aykırı bir davranış olduğunun 
ısrarla vurgulanması ve zinaya denk bir 
suç olarak görülüp cezai müeyyidelerle 
önlenmeye çalışılması islam toplumların
da bu konuda ortak bir bilinç oluşturmuş. 
bu tür fiilierin toplumda yaygınlaşmasını 
önlemiş veya en alt düzeyde kalmasını 
sağlamıştır. Bununla birlikte bu çirkin fi-

LiVATA 

ilin tarihsel süreçte müslüman toplum
larda da eksik olmadığı. özellikle refah ın 
artıp insanların lüks içinde yaşadığı dö
nemlerde ve çevrelerde belli ölçüde yay
gınlaşma eğilimi gösterdiği söylenebilir. 
İslam tarihinde erkekler arasında eşcin
sel ilişkilerin ilk olarak Abbasiler dönemin
de yaygınlaştığı görülmektedir. Bu tür 
ilişkiler başta şiir olmak üzere çeşitli ede
bi türlerdeki eseriere de yansımış ve "li
vata edebiyatı" olarak adlandırılabilecek 
bir tür meydana gelmiştir (Selahaddin el
Müneccid, s. 89, 149- ı 72). Ahlak dışı söz 
ve davranışlarıyla tanınan Ktifeli şair Va
libe b. Hubab ve öğrencisi Ebu Nüvas'ın 
(ö. ı 98/813 [?J) erkekler arası eşcinsel iliş
kilere dair şiirleri, Arap edebiyatında cin
sel temaları işleyen ve erkekler arasında
ki eşcinsel ilişkilere yer veren n esir türün
deki ilk eserlerden biri olan Cahiz'in ( ö. 

255/869) Müfô.]Jaretü'l-cevari ve 'l-gıl

mc'in'ı (nşr. Pellat, Beyrut 1957; A Harun, 
Resa'ilü '1-Cal:ıi?, Kah i re 1979 içinde) bu 
türü n ilk örnekleri arasında sayılabilir. İbn 
HindG'nun Risô.letü'l-visata beyne'z-zü
nô.t ve'l-lô.ta (Brockelmann, GAL Suppl., 
ı. 426) ve Tifaşi'nin Nüzhetü '1-elbc'ib ii 
mô. lô. yılced ii kitô.b (n şr. Ce lGI AzzGne, 
Tu n us 1997) adlı kitapları da bu konulara 
temas eder. Diğer taraftan livatanın ha
ramlığına dair telif edilen müstakil eser
ler arasında Acurri'nin Zemmü'l-livat 
(nşr. Mecdi es-Seyyid İbrahim. Kahire, 
ts., Mektebetü'l-Kur'an). Muhammed b. 
Ömer ei-Gamri'nin el-f:lükmü'l-mazbılt 
ii taJ::ırimi fi'li ~avmi Lut (nşr. Abdullah 
el-Mısr\', Kahire 1988) ve ibnü'I-Mibred'in 
et-Teva"ud bi'r-recm ve's-siyat li-fa'ili'l
livô.t (Darü'l-Kütübi'z-Zahiriyye, nr. 3215/ 
ı) isimli kitapları zikredilebilir. 
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li] KAMİL YAŞAROGLU 

LİV Aü·ı-HAMD 
(~f>'f~) 

Hz. Peygamber'in kıyamet gününde 
sahip olup mürninleri himayesi 

altına alacağı manevi nitelikli sancak. 
L ~ 

Sözlükte "övmek" anlamına gelenhamd 
ile "sancak. bayrak" manasındaki liva ke
limesinden oluşan livaü'l-hamd İslam li
teratüründe, kıyamet gününde hesabın 
başlamasından önce herkesin .sıkıntıda 
bulunduğu bir sırada Hz. Muhammed'in 
müminlerin altında toplanacağı sancağını 
ifade eder (Lisanü'L-'Arab, "J::ı.md" md.). 
Livaü'l-hamd terkibi Kur'an-ı Kerim'de 
yer almamakla birlikte müteahhir dönem 
İslami eserlerde İsra süresindeki bir ayet
te geçen ( 17/79) "makam-ı mahmud" ter
kibiyle bağlantı kurup bazı hadis rivayet
lerine dayanmak suretiyle bu tabir litera
türe mal edilmiştir. "Gecenin bir kısmın

da uykudan kalkıp sana mahsus ihtiyari 
bir ibadet olarak namaz kıl! Böylece rab
binin seni övgüye layık bir makama yük
selteceğini umabilirsin" mealindeki ayet
te yer alan "makam-ı mahmud" un açık
lanması sırasında müteahhir döneme ka
dar tefsir kitaplarında livaü'l-hamd tabi
rine atıf yapılmamıştır. Taberl, makam-ı 
mahmGdun Hz. Peygamber' e kıyamet 
gününde verilecek geniş alanlı şefaat yet
kisinden ibaret olduğunu söylemiş (Ca

mi'u'L-beyan, XV, 179-185). Matürldi bu 
manaya da ihtimal vermekle birlikte biz
zat ResGiullah'ın yahut bütün insanların 
beğenip takdir edeceği manevi bir ma
kam olabileceğini belirtmiş ( Te'vilatü 'L
f5ur'an, vr. 428a). Zemahşerl ve Razi de 
benzer açıklamalarda bulunmuştur (el
Keşşaf, lll. 542-544; Me{atfl)u'l-gayb, XXI, 

32-33). Zemahşer'i'nin tefsirinde İbn 
Abbas'tan nakledilen bir yorum içinde 
livaü'l-hamd terkibi geçmektedir (el-
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Keşşaf, lll, 543). İbn Keslr de ayetle ilgili 
açıklamalarında Hz. Peygamber'in bü
tün insanların altında yer alacağı bir liva
sını anmıştır ( Te{sfr, IV. 3 3 5). 

Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde. ay
rıca Darimi ile Tirmizi'nin es-Sünen'lerin
de "Hz. Peygamber'in üstünlüğü" adıyla 
açtıkları bablarda ve "Şefaatin Beyanı" 
başlığı altında İbn Mace'nin es-Sünen'in
de rivayet edilen hadislerde livaü'l-hamd 
tabiri yer almaktadır. Bu rivayetlerde Re
sQI-i Ekrem, kendisinin Allah'ın habibi ve 
Adem evlatlarının en değeriisi (seyyid) ol
duğunu, kıyametin vukuu sırasında kab
rinden ilk çıkacak kişinin kendisi olacağını , 

Adem'den itibaren bütün peygamberle
rin altında yer alacakları livaü'l-hamdin 
kendi elinde bulunacağını, fakat bütün 
bunlarla övünmediğini ifade etmektedir 
(bk. bibl.) Bu rivayetlerin hepsinde Re
sCılullah'ın şefaat özelliğine temas edil
mekte, bir kısmında da "şefaat-i kübra" 
diye tanınan ve kıyamette hesap öncesin
deki uzun bekleyiş sıkıntısından bütün in- · 
sanların kurtulması için, hiçbir peygam
berin cesaret edemeyip sadece kendisi
nin Cenab-ı Hakk'a niyazını ve bunun ka
bulünü ifade eden hadis metnine de yer 
verilmektedir (şefaat hadisi için bk. Bu
har!, "Tevl).ld", 36; Müslim. "İman", 322, 

326-327). Bu tür rivayetlerde geçen ve 
peygamberler arasında fazilet mukaye
sesini andıran ifadeler aslında Eb Cı Hürey
re'den nakledilen, "Peygamberler arasın
da ayırım yapmayın" hadisiyle (Buhar!, 
"Enbiya'", 35; Müslim. "Feza'il", ı 59) çe
li ş ir gibi görünse de ResCıl-i Ekrem'in, 
"Bununla övünmüyorum" şeklindeki sözü 
bunun bir karşılaştırma amacı taşımadı
ğını, sadece Allah'ın kendisine lutfettiği 
nimetleri haber vermeye yönelik oldu
ğunu belirtmektedir (Ferra ei-Begavı, VII. 
12). 

Hadislerde ve diğer kaynaklarda livaü'l
hamdin niteliğine dair herhangi bir be
yan bulunmamaKtadır. Livaü'l-hamdin yer 
aldığı hadislerin muhtevasına Hz. Pey
gamber'in şefaat özelliğinin hakim oldu
ğuna bakarak bu ta birin ResCılullah'ın ge
nelde bütün insanlara, özel olarak da ken
di ümmetineyönelik manevi bir himayesi, 
şefaat ve şefkati manasma geldiği gibi 
insanlığa yönelik şefaat talebini sunacağı 
sırada Allah tarafından ilham edilecek ve 
O'na sunulacak eşsiz hamd ve niyaz ma
nasında Allah'a ait olabileceğini de söyle
mek mümkündür. Peygamberler silsile
sinin sonuncusu Hz. Muhammed olduğu
na göre onun, ataları sayılan diğer pey-

gamberleri kıyamet işlemlerinin bitimine 
kadar hamd sancağı çerçevesinde misafir 
etmesi normal telakki edilecek bir hu
sustur. 

Bazı Şia kaynaklarında livaü'l-hamd 
Hz. Ali ile ilişkilendirilerek olağan üstü ni
telikler le tasvir edilmiş ve kıyamet gü
nünde Hz. Ali'nin elinde olacağı ifade edil
miş, bunun için Sünniliteratürden bazı 
kaynaklara da atıfta bulunulmuştur (Mur
taza el-Hüseyn! ei-FlrCızabad!, lll, I 22- I 24) . 
Ancak İslam'ın genel ilkeleri ve güvenilir 
kaynakları karşısında bu tür yaklaşımla
rın isabetli telakki edilmesi mümkün gö
rünmemektedir. 
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IS!] SALiH SABRİYAVUZ 

L 

LİVNO 

Bosna'nın batısında eski bir 
Osmanlı kasabası. 

ı 

~ 

Küçük bir kasaba olup İslam dünyası
nın bu uzak köşesinde merkezi bir önemi 
haizdi. Livno ovasının (Livanjsko PoUe) gü
neydoğusundaki yüksek platonun avaya 
hakim kenan üzerinde yer alır. Livno ya
nında Hlivna ve Osmanlı döneminde İh
livne (Hievne) şeklinde geçen isim Osmanlı 
idaresi öncesinde kasabanın bulunduğu 
bölgenin adıyken daha sonra buranın 
merkezi olan şehre verilmiştir. Ortaçağ'

da bir Bosna eyaleti olarak zikredilmek
tedir ( Enciklopedija Jugoslavije, V, 54 5). 

XVI. yüzyıl başlarında Osmanlılar tarafın

dan kurulup geliştirilen kasabanın te
melini geniş avaya hakim mevkideki kale 
oluşturur. Kalenin adı ilk defa Hırvat yö
neticisi Mutimir döneminde geçer. 892 
yılında Mutimir'e ait bir belgede Livno 
eyaleti hakimi olarakZelimir ve onun im
zası "Zelimiro iupano Cleunae" şeklinde 
görülmektedir. 952'de Bizans imparatoru 


