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– —LEKNEVÎ, Muhammed Abdülhalîm
( محّمد عبدالحليم اللكنوي )

Muhammed Abdülhalîm b. Muhammed
Emînillâh el-Ensârî el-Leknevî

(ö. 1285/1868)

Hindistanlý Hanefî âlimi.
˜ ™

1239 (1823) yı lın da Lek nev’de doğ du. Hin dis tan lı meş hur Ha nefî âlim le rin den Mu ham med Ab dül hay elLek nevî’nin ba ba sı olup meş hur sahâbî Ebû Eyyûb elEnsârî’nin so yu na men sup tur. Kü çük yaş ta Kur’an’ı ez ber le di ve ba ba sın dan sarfna hiv ders le ri al dı. Da ha son ra yöre nin âlim le rin den İslâm ilim le ri ni tah sil et ti. Ho ca la rı ara sın da müf tü lük ya pan am ca sı Yûsuf b. Mu ham med As gar elLek nevî ve da yı sı Ni‘me tul lah b. Nûrul lah elLek nevî, ba ba sı nın am ca sı Zuhûrul lah b. Ah med, ay rı ca Ah med elMe lihâbâdî gi bi âlim ler yer alır. Tıb ba ve fel se fe ye da ir de çe şit li eser ler oku du. Genç yaş ta Banda’da mü der ris lik yap ma ya baş la dı. Dört yıl bo yun ca bu gö re vi sür dür dük ten son ra Lek nev’e dön dü ve bir yıl bu ra da İslâmî teb liğ fa ali yet le rin de bu lun du. Ar dın dan Ci vanpûr’a gi dip elİmâmiy ye tü’lHa ne fiyye Med re se si’nde do kuz yıl mü der ris lik yap tı. 1860 yı lın da tek rar Lek nev’e dön dü, bir müd det kal dık tan son ra Hay darâbâd’a ge çe rek Dârü lulûm Med re se si’nde müder ris ola rak ça lış tı. 1863’te hac ca git ti; Me di ne’de Cemâl b. Ab dul lah elHa nefî, Ah med b. Zeynî Dahlân eşŞâfiî, Mu hammed b. Mu ham med elGarbî eşŞâfiî ve Ab dül ganî elÖmerî edDih levî gi bi âlim lerden ha dis oku du. Ali b. Yûsuf elHarîrî’den 
Delâßilü’lÅayrât icâze ti al dı, Ab dürreşîd b. Ah med edDih levî’den Nak şi bendiy ye’ye da ir eser ler oku du. İki yıl son ra Hay darâbâd’a dön dü, bu ra da yar gıç lık gö re vin de bu lun du. Bu gö rev de iken 14 Ara lık 1868’de Hay darâbâd’da ve fat et  ti. Lek nevî, oğ lu Ab dül hay elLek nevî gi bi mü ced did bir âlim ola rak ye tiş tir di ği öğren ci ler le eği tim öğ re tim ha ya tı na önem li kat kı lar sağ la mış tır.

Eser le ri. 1. et-Ta¼š¢šåtü’l-mar²ıy-
ye li-¼al li ¥âşi ye ti’s-Sey yid ez-Zâhid 
£ale’rRisâle ti’lÆu¹biy ye. Kut büd din Mah mûd b. Mu ham med’in man tık la il gi li risâle si için Mîr Zâhid elHe revî’nin ka le me al dı ğı hâşi ye üze ri ne 1846’da Ban da’da bu lun du ğu sı ra da yaz dı ğı hâşi ye dir. 2. el
Ašvâlü’l-er ba£atü’l-ma£lûme fî red di’ş-
şü bühâti’l-mûre de fî Sül le mi’l-£ulûm 

(di ğer ba zı eser ler le bir lik te, Kânpûr 1286; 
Lek nev 1326). 3. elÆav lü’les lem li¼al
li Şer¼i’s-Sül lem. Ah darî’ye ait esSül

Ha mevî, Mu£ce mü’l-bül dân, Bey rut 1977, V, 

10; Ab derî, Ri¼le (nşr. Ali İbrâhim Kürdî), Dı-
maşk1419/1999,s.43,116-117;Ebü’lAb bas elGubrînî, £Unvânü’d-dirâye (nşr. Âdil Nü vey
hiz), Bey rut 1979, s. 345-346; İb nü’tTavvâh, 
Seb kü’l-mašål li-fek ki’l-£išål (nşr. M. Mes‘ûd 
Cübrân), Trablusgarp2008,s.170;İbn Rü şeyd, 
Milßü’l-£ay be bimâ cü mi£a bi-¹ûli’l-³ay be (nşr. 
M. Habîb İb nü’lHo ca), Tu nus 1402/1981, II, 209-

213; Vâdîâşî, Bernâmec (nşr. M. Habîb elHîle), 
Tu nus 1401/1981, s. 57-58, 208, 218, 237, 258, 

266, 283, 288, 289, 292; Sa fedî, el-Vâfî bi’l-ve-
feyât (nşr. Ah med elAr naût – Türkî Mus ta fa), 
Bey rut 1420/2000, VI II, 192; İbn Ferhûn, ed-Dî-
bâcü’l-mü×heb, I, 253-254; Süyûtî, Bu³ye tü’l-
vu£ât, I, 402-403; İb nü’lKådî, Dür re tü’l-¼icâl, I, 
38; Mak karî, Nef¼u’¹-¹îb, II, 208-209; Ab dülkådir elBağdâdî, ƒizâne tü’l-edeb, I, 19, 25; V, 328; VI, 

101; VII, 6, 448; X, 245; Broc kel mann, GAL (Ar.), 

II, 212; Mahfûz, Terâci mü’l-müßel lifîn, IV, 202-

203; Fâdî Sakr Ah med Asîde, Cühûdü nü¼âti’l-
En de lüs fî teysîri’n-na¼vi’l-£Arabî (yük sek li

sans te zi, 2006), Câmiatü’n-Necâhel-vataniyye
Külliyyetü’d-dirâsâti’l-ulyâ,Nablus/Filistin, s.
112-113; Ab dü lazîz elMey menî, “esSif rü’lev

vel min Tu¼fe ti’lmec di’½½arî¼”, MMİ ADm., 
XXXV (1960), s. 542-545; a.mlf., “¥av le nüsÅati 

Şer¼i Ebî Ca£fer el-Leblî £ale’l-Fa½î¼”, a.e., XXXVII 

(1962), s. 517-521; M. Tâhir b. Âşûr, “Tu¼fe tü’l

mec di’½-½a rî¼ fî şer¼i Kitâbi’l-Fa½î¼”, a.e., XXXVII 

(1962), s. 199-206.
ÿDur sun Ha zer

kelâm. Ke li me ve ke li me çe şit le ri nin ele alın dı ğı bir eser dir (Mak karî, II, 208). 9. 
el£Aš¢de tü’lFih riy ye fi’li£tišådâti’s
se niy ye. As lı kelâm il mi ne da ir bir ka si de 
(urcûze) olup bu na ne sir kı sım la rı da ek lenmiş tir (Vâ dî âşî, s. 58; İbn Ferhûn, I, 254). 
10. Şer¼u Ede bi’l-kâtib (İbn Ku tey be) 
(Ab dülkådir elBağdâdî, I, 19, 25; VI, 101; 
VII, 6, 448). 11. Şer¼u ebyâti Ede bi’l-
kâ tib (a.g.e., V, 328). 12. Şer¼u I½lâ¼i’l-
man¹ıš (İb nü’sSik kît) (a.g.e., I, 25; X, 

245). 13. Şer¼u’l-Mu fa½½al (Ze mah şerî). 
14. Kitâb fi’½-Øarf (İbn Rü şeyd, II, 213; 
Vâdîâşî, s. 283). 15. elKe rem ve’½½af¼ 
ve’l³ufrân. Bir baş ka sı ta ra fın dan ih tisar edil miş tir (Vâdîâşî, s. 58).

BİBLİYOGRAFYA:Leblî, Tu¼fe tü’l-mec di’½-½arî¼ fî şer¼i kitâbi’l-
Fa½î¼ (nşr. Ab dül me lik b. Ay za b. Reddâd esSü
beytî), Kahire1418/1997,neşredeningirişi,s.
1-99; a.mlf., Fih ris tü’l-Leblî (nşr. Yâsîn Yûsuf 
Ay yâş – Avvâd Ab dü rab bih Ebû Zîne), Bey rut 

1408/1988, s. 5; a.mlf., Bernâme cü Ebî Ca£fer 
el-Leblî el-En de lüsî (nşr. Mu ham med Bûzeyyân 
Ben‘alî), Tan ca 2011, s. 8-9, 12, 15-23, 24-28, 

40,57,ayrıcabk. tür.yer.; a.mlf., Bu³ye tü’l-
âmâl fî ma£ri fe ti müs taš bi lâti’l-ef £âl (nşr. Ca‘fer 
Mâcid), Tu nus 1972, s. 9-11, 25-27; Yâk†t el
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taş kın lar dan ko ru mak için set ler ve yol lar yap tır dı. Lek nev tî Ha lacîle ri’nin son hüküm da rı Gıyâsed din Ha lacî de şeh ri Ganj neh ri nin su bas kın la rı na kar şı ko ru yan büyük bir set in şa et tir di.Del hi Mem lük Sul ta nı Şem sed din İl tutmuş dö ne min de Şeh za de Mu ham med ile Me lik İz zed din’in şeh ri ele ge çir me siy le Lek nev tî Ha lacîle ri so na er di ve Lek nevtî Del hi Sul tan lı ğı’nın hâki mi ye ti ne gir di 
(1227; ay rı ca bk. HALACÎLER). Da ha son ra İl yas şâ hî ler’in (13451487) hâki mi ye tin de kal dı ve yö ne tim mer ke zi nin bir sü re li ğine ya kın lar da ki Pan dua’ya ta şın ma sıy la es ki öne mi ni kay bet ti. Za man içe ri sin de Ganj’ın ya ta ğın da mey da na ge len de ğişik lik ler se be biy le şeh rin ye ri de ğiş ti. Şehir de XIV. yüz yıl da gü ney den ku ze ye uzanan ge niş cad de üze rin de 34 km. uzunlu ğun da bir pa zar ku rul du ğu kay de di lir. İl yas şâ hî ler za ma nın da Lek nev tî’de sa nat ve ede bi yat ge liş ti, pek çok mi ma ri eser in şa edil di. Adi ne Ca mii bun lar ara sın da en çok dik ka ti çe ken ler den bi ri dir. Özellik le Sul tan Gıyâsed din A‘zam Şah, Mek ke ve Me di ne’de bi rer med re se yap tır dı. Ün lü İran şa iri Hâfızı Şîrâzî’yi ül ke si ne da vet et ti. Del hi Sul tan lı ğı dö ne min de Lek nev tî va li le ri me liki Şark ve ya Lek nev tî sul ta nı un va nıy la anı lır dı. Zi ra Del hi ile olan mesafe bu va li le re nisbî bir ser best lik ve ril mesi ni za ru ri kı lı yor du.Bâbür lü Hü küm da rı Hümâyun 1538’de Af gan Şîr Şah’ı mağlûp ede rek Lek nevtî’ yi ele ge çir di ve şeh rin gü zel li ğin den do la yı bu ra ya Cen netâbâd is mi ni ver di. Böy le ce yö re de Bâbür lü dö ne mi baş la mış ol du. An cak iki yıl son ra Şîr Şah tek rar şeh re hâ

Ha senî, el-İ £lâm bi-men fî târîÅi’l-Hind mi ne’l-
a£lâm: Nüz he ti’l-Åavâ¹ır, Bey rut 1420/1999, 

VII, 1004-1005; Salâh M. Sâlim Ebü’lHâc, el-
Men he cü’l-fıšhî li’l-imâm el-Lek nevî,Amman
1422/2002, s. 32, 118; Ah med İbrâhim Ebû Şevk, 
“el-En½ârî, Mu¼am med £Ab dül¼alîm b. Emînul-
lâh b. Mu¼am med”, Mv.AU, II, 466-467.

ÿYu suf Şev ki Ya vuz

– —LEKNEVTÎ
( لكهنوتى )

Delhi Sultanlýðý’nýn
Bengal’deki ilk baþþehri.˜ ™

Hin dis tan’ın Ba tı Ben gal eya le tin de Mal da böl ge si nin mer ke zi Mal da’nın güney ba tı sın da, gü nü müz de Ganj neh ri nin ba tı kı yı sı bo yun ca uza nan bir ha ra be şehir du ru mun da dır. Sans krit çe’de “yer leşim ye ri” an la mı na da ge len “lak ha na va ti” ke li me sin den gel di ği dü şü nü lür. Lek nev tî yak la şık 400 yıl Ben gal’de ki müs lü man sul tan lık la rın mer ke zi ol muş tur. Senâ hâne da nı na men sup Ballâl Sen (11081119) ta ra fın dan ku ru lan şeh re Gavr (Gur) ve Cen netâbâd da de ni lir. Gur lu Kut büd din Ay beg’in ku man dan la rın dan olan Türk asıl lı Lek nev tî Ha lacîle ri’nin ku ru cu su Mu ham med Bah tiyâr Ha lacî’nin Ben gal böl ge si ni fet het me siy le (594/1198) ta rih te ilk de fa anıl ma ya baş lan dı. Mu ham med Bah tiyâr Ha lacî, Senâ hâne da nı nın başşeh ri ve o dö nem de kü çük bir yer le şim ye ri olan Gavr’ı ken di si ne mer kez ola rak seç ti (598/1202). Mu ham med Bah tiyâr baş lat tı ğı imar fa ali yet le riy le şe hir de cami ler, med re se ler ve han lar in şa et tir di. Ku man dan la rın dan İvaz Han şeh ri sel ve 

le mü’lmü rev naš ad lı man zum man tık ki ta bı na Mol la Ha san ta ra fın dan ya zıl mış şer hin hâşi ye si dir. 4. Keş fü’l-mektûm 
fî ¥âşi ye ti Ba¼ri’l-£ulûm. er-Risâle-
tü’lÆu¹biy ye’ye ya pı lan hâşi ye üze ri ne bir ça lış ma dır. 5. el-Me£âšıd fî Şer¼i’l-
£Ašåßid. Celâled din edDevvânî’ye ait 
Şer ¼u’l-£Ašåßidi’l-£AŠudiy ye’ye ya pılmış bir hâşi ye dir. 6. et-Ta£lîšu’l-fâ½ıl fî 
mesßele ti’¹¹uh ri’lmü teÅal lil. Te miz lik ku ral la rı na da ir dir. 7. Ta£lîšåt £ale’lHi
dâ ye. Merg¢nânî’ye ait fı kıh ki ta bı üze ri ne ya pıl mış bir ça lış ma dır. 8. Kâşi fü’¾-¾ul me 
fî beyâni ašsâmi’l¼ik me. 9. el-£İrfân. Man tı ğa da ir be ğe ni len bir me tin dir. 10. 
Æa me rü’l-ašmâr ¼âşi ye li-Nûri’l-en-
vâr. Usûli fık ha da ir olup Ebü’lBe re kât enNe se fî’ye ait Menârü’lenvâr’ın Molla Cî ven şer hi ne ya pıl mış bir hâşi ye dir 
(III, Lek nev 1295; Nûrü’l-envâr ve di ğer 
ba zı eser ler le bir lik te; Bu lak 13161317, 
Ne sefî’nin Keş fü’l-esrâr’ı ile bir lik te; III, 
Bey rut 1415/1995). 11. Mu£înü’l³åßi½în 
fi’rred £ale’lmu³åli¹în (Hin dis tan 

1298, di ğer ba zı eser ler le bir lik te). 12. 
el-Beyânü’l-£acîb fî şer¼i ²â bi ¹a ti’t-
Teh ×îb. Sa‘ded din etTef tâ zâ nî’ nin Teh
×î bü’l-man¹ıš ad lı ese ri nin kı yas bö lümü ne da ir bir ça lış ma dır. 13. elÎ²â¼ât 
limeb¼a¦i’lmuÅte li¹ât. 14. Keş fü’l-in-
ti bâh fî şer¼i’s-Sül lem li-¥am dillâh. 15. 
Mec mû£atü resâßili’lLek nevî. Mü el li fe ait çe şit li risâle ler den oluş mak ta dır (Meş
hed 1886). 16. elÆav lü’lmu¼î¹ fîmâ ye
te£al lašu bi’lca£li’lmüßel lef ve’lbasî¹. Man tı ğa da ir bir eser dir (Lek nev 1288, 

1293, di ğer ba zı eser ler le bir lik te). 17. el
Â¦ârü’lmerfû£a fi’laÅbâri’lmev²û£a 
(Bey rut 1984). 18. Æ†¹ü’lmu³te×în bi
fet¼i’lmuštedîn. Na maz la il gi li kü çük bir risâle dir (Lek nev 1310). 19. Nûrü’l-
îmân biziyâre ti â¦âri’rra¼mân. Müel li fin Hz. Pey gam ber’in kab ri ni zi ya re ti ve si le siy le yaz dı ğı bu eser oğ lu Ab dül hay elLek nevî ta ra fın dan ¥âşi ye £alâ Nûri’l-
îmân adıy la şerh edil miş tir (Lek nev, ts.). Ve fa tın dan son ra oğ lu Ab dül hay ba ba sının ha ya tı na, tah si li ne, ho ca la rı na, al dığı icâzet le re, yaz dı ğı ki tap la ra ve yap tı ğı gö rev le re dair ¥as re tü’l£âlem bivefâti 
mer ci£i’l£âlem ad lı bir mo nog ra fi ha zır lamış tır (Lek nev, ts.; Mecmû£atü’r-resâßili’¦-
¦emânî için de, Lek nev 1305). Bu ese rin Salâh Muham med Ebü’lHâc ta ra fın dan tah kik edil di ği be lir til mek te dir (Ebü’lHâc, 
s. 118).

BİBLİYOGRAFYA:Serkîs, Mu£cem, II, 1597, 1598, 1855, 1965, 

1966, 1983, 1985; Broc kel mann, GAL Suppl., 
II, 302, 623, 856; Î²â¼u’l-meknûn, II, 246; Ziriklî, 
el-A£lâm (Fet hul lah), VI, 186-187; Ab dül hay el

Leknevtî’de Fîrûz Şah Menâr ve Dâhil Dervâze


