
LiVATA 

189-190; Selahaddin ei-Müneccid. el-f;fayatü'l
cinsiyye 'inde'I-'Arab, Beyrut 1975, tür.yer.; 
Abdurrahman es-Sa'dl, ei-'Aia~atü'l-cinsiyye 
gayrü'ş-şer'iyye, Cidde 1985, s. 169-172; Ömer 
Rıza Kehhale , Silsiletü buf:ıüş ictima~yye, Bey
rut 1405/1985, IV, 150-161; KemaiAtik. "Kur
'an'da Lut Kavmi ve Düşündürdükleri", EÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 2, Kay
seri 1988, s. 287-308; B. W. Dunne. "Homo
sexuality in the Middle East: An Agenda for 
Histoncal Research", Arabic Studies Quarterly, 
Xll/3-4 (ı 990). s. 55-82; "Liwiıt", EJ2 (İng.). V, 
776-779; O. J. Baab. "Homosexuality", !DB, ll , 
639; Nebi Bozkurt. "Fuhuş", DİA, Xlll, 21 1-213; 
"Livat", Mv.F, XXXV, 339-341. 

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 


