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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lisanü '1-'Arab, "J:ımd" md.; Müsned, 1, 28"i, 
295; lll, 144; Dariml. "Mu]5addime", 8; Buhar!, 
"TevJ:ıld", 36, "Enbiya"', 35; Müslim. "İman", 
322, 326-327, "Feza'il", 159; İbn Mace, "Zühd", 
37; Tirmizi. "Mena]5ıb", 1; Taberl, Cami'u'l-be
yan (nşr. Sıdki Cemll ei-Attar), Beyrut 1415/ 
1995, XV, 179-185; Matürkfi. Te'vflatü'l-~ur· 
'an, Hacı Selim Ağa K tp., nr. 40, vr. 428'; Ferra 
ei-Begavl, Şerf:ıu 's-sünne (nşr. Al i M. Muawaz). 
Beyrut 1992, VII, 12; Zemahşerl, ei-Keşşaf( nşr 
AdilAhmedAbdül mevcOd -Aii M. Muawaz), Ri
yad 1418/1998, lll, 542-544; Fahreddin er-Razi. 
Me{at1/:ıu'l-gayb, Beyrut 1410/1990, XXI, 32-
33; İbn Kes!r, Te{sirü'L-~ur'ani'l-'a?fm, Beyrut 
1385/1966, IV, 335; Murtaza ei-Hüseynl ei-Fl
rüzabadl, Feta'ilü'l-l]amse mine'ş·şı/:ıfı/:ıi's-sit· 

te, Beyrut 1402/1982, lll, 122-124; Elmalılı. 
Hak Dirii, IV, 3194. fAl 

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 



Kostantin Porphyrogentius tarafından 
Hırvat Krallığı'nın bir bölgesi şeklinde De 
Administrando Imperio'da zikredilmiş
tir. 1326'da S'tjepan (Stefan) Katromanit 
idaresindeki Bosna Devleti'ne ilhak edilin
eeye kadar Hırvatistan'ın bir parçası ola
rak kaldı. 1400'de Bosna Kralı Ostoje bu
rayı voyvoda H. VukCic'e verdi. Livno'daki 
kaleye (Bistricki Grad) ilk defa bu münase
betle kaynaklarda yer verilir. 

1448-1454 yılları arasında Livno, Her
sek Düklüğü'nün kurucusu olan ve Bos
na Kralı Tomasevic ile daima bir çatışma 
içinde bulunan Stjepan VukCic Kosaca'nın 
elindeydi. 1463'te kısa bir süre için Os
manlı kuwetleri tarafından işgal ediidiy
se de aynı yıl Vladislav Hercegovic tara
fından geri alındı. 1466'da Livno hakimi 
lvanis Vlatkovic'tir. Kesin Osmanlı haki
miyeti büyük bir ihtimalle 1468-1469'da 
gerçekleşti. 1 485 yılına ait Osmanlı tahrir 
kayıtları Livno'nun bir Osmanlı toprağı ol
duğunu ortaya koyar. Zamanla tepedeki 
kalenin etrafında bir kasaba oluşmaya 
başladı. 

Kalenin hemen altında önceleri Aziz lvo 
adlı bir Fransisken manastırının bulun
duğu bir yerleşme alanı mevcuttu. 1369 
yılına ait kayıtlarda geçen manastır ve 
açık yerleşim alanı XV. yüzyıldaki savaşlar 
sırasında ortadan kalktı. Osmanlı döne
minde890'da (1485) burada on bir hıris
tiyan ve yirmi altı göçebe hanesi vardı. 
Müsİüman sivil halk henüz mevcut değil
di (BA, TD, nr. ı8). 89S'te (1490) yapılan 
tahrir kayıtları (BA. TD, nr. 24) on sekiz 
yerleşik hıristiyanla altı göçebe hanesin
den bahseder. 1489-1 S 16 yılları arasında 
Livno küçük bir köy olmaktan çıkıp yeni 
bir kasabanın çekirdeği haline geldi. 1 S 16 

Livno'dan bir görünüş 

yılına kadar Neretva kadılığına bağlı olan 
Livno'da bu dönemde yirmi yedi yerleşik 
aile ve yirmi altı göçebe zikredilmektedir. 
922 (1516) tahririne göre burada altmış 
üç hıristiyan ve iki müslüman hanesi var
dı (BA, TD, nr. 56) Daha sonra bu yerleş

me yeri varoş veya açık kasaba özelliği ka
zandı. Burası düz ova boyunca sadece 36 
km. ileride bulunan, Osmanlı toprakları
na baskının kolay olduğu alçak dağ silsi
lesinin arkasındaki Venedik topraklarına 
yakın, çok tehlikeli bir sınır bölgesinde 
bulunuyordu. 

1 S 16 -1 S28 yıllarında askeri olaylar Liv
no'nun durumunu tamamen değiştirdi. 
927-928'de (1521-1522) Bosna Valisi 
Gazi Hüsrev Bey bir dizi Venedik kalesini 
(Drnis, Obrovac. Ostrovica, Petrovo Polje, 
Sinj, Skradin. Vrlika ve Zrmanja) ele geçi
rip sınırı ikinci sıra dağların ötesine gö
türünce Livno tehlikeli sınır bölgesinden 
çok uzakta kalan bir kasaba haline geldi. 
934 (1528) sayımına göre burada nüfus 
doksan sekiz haneye yükseldi (yaklaşık 
500 kişi). Dini yapı da tamamen değişti. 
Doksan sekiz haneden doksan biri müs
lüman, yedisi hıristiyan hanesi olarak 
kaydedildi. Müslüman hane reisierinin 
hemen hemen yarısı yeni mühtedilerden 
oluşuyordu. AYnı zamanda Hersek'ten ve 
başka yerlerden gelip yerleşenler de vardı. 
Yeni müslüman halkın çoğunu terzi, do
kumacı , mutaf. eyerci. ayakkabıcı, deb
bağ, kılıççı ve sarraf gibi meslek erbabı 
teşkil ediyordu (Miroslav. s. ı ı- ı 2). Osman
h idarecisi Sinan Çavuş, kasabanın tam 
ortasına Sinan Çavuş Camii adıyla bilinen 
ilk cuma camisini (Dzumanusa) yaptırdı 
(ı 529). Burası aynı zamanda bir mahalle 
olarak da zikredilir. İkinci mahalle, Obro-
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vac Kalesi azebleri kumandanı olan I.Ju
bunCic Hamza Ağa Mescidi etrafına top
lanmıştır. Livno'yu kasaba haline getiren 
bir başka unsur pazar kurulmasıdır; ay
rıca vergi indirimi de yapılmış ve avarız 
türü vergilerden muafıyettanınmıştır. Bu 
desteklerle süratle gelişen kasabanın nü
fusu 9S7'de (1550) 231'i müslüman olan 
24S haneye ( 1250 kişi) ulaştı (BA, TD, nr. 
284). 1 SS0-1 574 yılları arasında kasaba
nın nüfusu daha da arttı ve% 99'u müs
lüman 456 hane oldu (2200 kişi) Bu dö
nemde daha sonra önemli kasabalar ha
line gelen Banaluka (Banja Luka) ve Trav
nik'ten büyüktü; Saraybosna ve Yenipa
zar'dan (Novi Pazar) sonra Bosna'nın üçün
cü büyük kasabasıydı. Bu hızlı gelişme 
aynı zamanda zanaatkar sayısının çoğal
masında da görülebilir. 1 S28'de sadece 
bir debbağ varken 1 SSO'de bu sayı kırkı 
bulmuştu. Çevresindeki geniş meralarda 
yetişen koyun ve inek sürülerine dayalı 
deri işleme kasabanın en önemli ekono
mik unsuru oldu. 

1 S37'de Adriyatik denizine ve önemli 
Venedik kalesi Split'e bakan Klis Kalesi'
nin alınıp b uranın merkez olduğu bir san
cak oluşturulunca sancak beyi ve memur
lar Livno'da oturmaya başladılar, bu du
rum kasabanın gelişmesini hızlandırdı. 
1SSO'de bir cami ile üç mescid vardı ve 
bunlardan ikisi yeniydi (Pehlivan Hasan 
ve Hüseyin Emekçizade Mescidi). Daha 
sonra bunlara başkaları eklendi. Perko 
Mehmed Sipahi Camii (97111 563-64 ı, 
1 566-1 S7 4 'te Klis sancak beyi olan ve Liv
no'da aynı zamanda büyük bir han yaptı
ran Sokullu Ferhat Bey Camii, Mehmed 
Ağa Camii, LjubunCic Bali Ağa Camii bun
lardandır. 968'de (1561). Bali Ağa'nın ba
bası veya dedesi olan Hamza Ağa'nın eski 
mescidinin yerinde yapılan Barı Ağa Ca
mii hala ayaktadır. 

XVI. yüzyılın son çeyreğinde kasabanın 
gelişmesi durgun bir seyir takip etti. 1604 
yılına ait tahrir, Livno'da biraz daha az 
müslüman hanesi yanında hıristiyan 
hanelerinde artış olduğuna işaret eder. 
1574'te 4SO olan müslüman hane sayısı 
1604'te 433'e düşmüş, hıristiyan hane sa
yısı ise altıdan on dokuza çıkmıştır. Fakat 
aynı dönemde iki büyük cami inşa edildi. 
Bunlardan birini 98S'te ( 1577) Klis san
cak beyi Sokullu Mustafa Paşa, diğerini 
996' da ( 1588) Hacı üveys (Hadzi Ahmed Du
katar- Gl avi ca) yaptırdı. Her iki cami de bu
güne ulaşmıştır. Halk tarafından daha 
çok "Begluk" veya "Lala Pasina" olarak bi
linen Sokullu Mustafa Camii (MujezinoviC. 
s. ı 03-106). kalenin hemen altında Bistri-
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ca ırınağına doğru aşağıya inen alanda 
yer alır. Glavica Camii ise kasabanın en 
müstesna yerlerinden biri üzerinde bu
lunur ve çok uzaktan görülebilir (a .g.e., 
III. ı 06- I 09) . 1626'da papanın cas u su 
Athanasio Georgiceo Livno'yu iyi takviye 
edilm i ş, 800 evden oluşan, 1000 asker 
sağlayacak bir kasaba olarak tarif eder. 
166S 'te burayı gören Evliya Çelebi sur 
içinde 300 küçük ev. varoş kesiminde do
kuz mahalle ile 11 00 ev bulunduğunu ya
zar. Ayrıca yedisi büyük on üç mescidden 
söz eder. 

XVII. yüzyılda kasaba gelişmesini sür
dürdü. Osmanlı - Venedik savaşları sırasın
da Venedikliler Klis Kalesi ile diğer bazı 
sınır kalelerini ele geçirince Livno Klis san
cağının resmi merkezi oldu, ancak daha 
az güvenli bir yer haline geldi. 168S Tem
muzonda General Cornardo kumandasın
da olup içinde çok korkulan "Morlaklar"ı 
da barındıran bir Venedik ordusu, 1800 
yeniçeri ve 700 sipahiden oluşan Osmanlı 
kuwetini kasabanın önündeki ovada yen
di, kasabayı yağmalayıp ateşe verdi, ka
dın ve çocuklar dahil hemen bütün aha
liyi öldürüp kaleyi garnizonla birlikte ha
vaya uçurdu. O yıllarda Livno3000 ev, 240 
dükkan ve birçok cami, depo ve amba
rıyla bir ticaret merkezi durumundaydı. 
Dört yıl sonra 1 soo kişilik bir Morlak gru
bu kaleyi tekrar ele geçirip yaktı ve yarısı 
inşa edilmiş aşağı kasabayı tahrip etti. 
Osmanlı kuwetleri yeniden kontrolü ele 
geçirdi, kaleye daha güçlü bir garnizon 
yerleştirildi, tahribata uğrayan kasaba ya
vaş yavaş inşa edilmeye başlandı. Aşağı 
kasabadaki Çurçiça Camii (Curciea DZami
ja-Curcinica) ve kasabanın en yüksek kıs
mındaki Zavra Camii (Zavra Dzamüa) bu 
yıllaraaittir(a.g. e., III, 111-115) 

Livno XVIII ve XIX. yüzyılla rd a tam 
olarak toparlanamadı. Rus konsolosu 
GiUferding 18S8'de SOO müslüman, 200 
Sırp ve 1 00 Hırvat hanesi saymaktadır. Bu 
da müslüman nüfusun azaldığını gösterir. 
1604'te% 96 olan oran 18S8'de% 62'ye 
inmiştir. 184S yılında Frano Jukic de SOO 
müslüman. 1 SO Hırvat ve 100 Sırp hane
sinden söz eder. Nüfus yapısındaki deği
şiklik 1878'e, yani Osmanlı döneminin bi
tip Avusturya - Mi:ıcaristan İmparatorluğu 
hakimiyetinin başladığı yıla kadar sürdü. 
191 O' daki Avusturya nüfus sayımı Livno'
da 36S müslüman, 160 Sırp ve 430 Hır

vat hanesinden bahseder. Böylece müs
lüman nüfusu% 38'e düşmüş oldu. 

ll. Dünya Savaşı'nda kasaba üç defa Al
man ordusu ve Hırvat destekçileri tara
fından işgal edilerek büyük tahribata uğ-
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radı ve Tıto'nun partizan kuwetlerince 
üç defa geri alınd ı. Bu savaş esnasında 
birçok cami ciddi şekilde zarar gördü. La
la Mustafa Camii, Glavica Camii, Oluma
nusa Camii kubbeleri bombalandı. XIX. 
yüzyıl ortalarına ait Milosnik Camii yarı 
yarıya yandı (diğer adıyla Busatlijina Ca
mii hakkında bk. a.g.e., lll, ı 09-ı 1 ı). Di
ğerleri tamamen tahrip edildi. 19S3'te 
Tito Yugoslavyası'ndaki ilk sayımda Liv
no'nun nüfusu 3672 idi (Enciklopedija 
Jugoslavije, V, 546) 1971'de ilk defa Os
manlı döneminin en iyi zamanlarından 
daha fazla nüfusa sahip oldu. 1992'deki 
Bosna savaşından önce Livno'nun nüfusu 
3S.OOO'e kadar yükseldi. Bunun% 18'i 
müslüman. % 1 S' i Sırp ve kalan kısmın 
büyük çoğunluğunu Katalik Hırvatlar 
oluşturmaktaydı. Bosna savaşında Sırp
lar'ın tamamı ve müslümanların bir kıs
mı sürgün edildi, yerlerine Hırvatlar yer
leştirildi. Günümüzde Bosna - Hersek'in 
Hırvat -Müslüman Federasyonu bölgesin
de yer alan Livno'nun nüfusunun ( 38.000) 
% 13'ünü müslümanlar.% 76'sını Hırvat

lar ve % 7,8'ini Sırplar oluşturmaktadır. 
Bugün beş mescid ve üçü XVI. yüzyıla ait 
kubbeli cami ile iki mütevazi yapı hala 
kullanımdadır. Söz konusu camiler savaş
tan sonra kısmen restore edilmiştir (Du
katar ve Zavra camileri). Aşağı kasabada
ki Çurçiça Camii. Hırvat milliyetçileri tara-

Livno'da Bali Ağa Camii ile arka planda Glavica Camii ve 
XVII. yüzyıla ait saat kulesi- Bosna- Hersek 

fından yakılmış olup hıristiyan fanatizmi
nin kötü bir örneği olarak durmaktadır. 
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LİY AKAT ALİ HAN 
(1895-1951) 

Pakistan'ın ilk başbakanı 
(1947-1951). 

Pencap'ın Karnal bölgesinde zengin bir 
toprak sahibinin ikinci oğ lu olarak doğdu; 
atalarının İran veya Afganistan'dan gel
diği söylenir. Büyük dedesi NewabAhmed 


