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LEKNEVÎ, Muhammed Abdülhalîm

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.
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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, 
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bu lu nan, bir kaç ki li se ile ye rel ürün le rin alı nıp sa tıl dı ğı pa zar ye ri olan bir ka le etra fın da kü çük bir yer le şim ye riy di. Gü nümüz de ye ni bir ki li se nin yer al dı ğı alanda ya pı lan ar ke olo jik ka zı lar neti ce sin de Sv. Ili ya Ki li se si’ne ait te mel ler mey da na çıka rıl dı. 1666’da İn gi liz sey ya hı Ed mund Brow ne bir Or ta çağ ka le si nin ka lın tı la rı nı gör dü ğü nü ya zar; 1704’te Sırp asıl lı Ku düs ha cı sı Je ro tej Ra¸anin, Les kof ça’da taş ya  pı es ki bir ki li se nin var lı ğın dan söz eder.Du bo¸ica ve yö re si, 831’de (1428) II. Murad ta ra fın dan Ma car lar’ın Os man lı toprak la rı na mü da ha le si ni en gel le mek amacıy la önem li bir ka le ve şe hir olan Kru {e vac 
(Ala ca hi sar) ve di ğer ba zı ka le ler le bir lik te ele ge çi ril di. Du bo¸ica ve Top li ce böl ge si bü yük ih ti mal le, Os man lı va sa lı olan Sırp des po tu Dju radj Bran ko viç’in kı zı Ma ra ile II. Mu rad’ın ni şan lan dı ğı yıl (1433) içe risin de Os man lı hâki mi ye ti ne gir di. 1444 Se ge din Ant laş ma sı’n da Se men di re ve yirmi dört bü yük ka le Bran ko viç’e ge ri ve rilir ken Kru{evac ve onun la be ra ber Du bo¸i ca, Os man lı ta ra fın da kal dı. Ala ca hi sar, Du bo¸ica ve Top li ce’ye ait Os man lı tah rir par ça sı bu ra la rın 849 Cemâzi ye lev velinde (Ağus tos 1445), Ekim 1446 ve Mart 
1447’de Os man lı lar’ın elin de ol du ğu nu ve Os man lı si pa hi le ri ne ti mar ola rak veril di ği ni gös te rir. Ay nı kay nak ta, böl ge de çok sa yı da hı ris ti yan si pa hi ve mar to los la be ra ber bü yük bir hı ris ti yan ru hanî li deri nin, Met ro po lit Slov yan’ın bu lun du ğu na da işa ret edi lir. Slov yan des pot luk za manın dan kal ma bir ti ma ra sa hip ti ve 857 yı lı Ra ma zan ayı nın son la rın da (1453 Eki mi nin 

başları) ti ma rı Os man lı lar ta ra fın dan ib ka edil miş ti. 849 (1445) yı lı na ait Tah rir Def
te ri’nde Du bo ̧ i ca’ nın böl ge nin idarî merke zi ol du ğu açık ça be lir ti lir. II. Mu rad’ın 
855’te (1451) ve fa tı nın ar dın dan II. Mehmed, üvey an ne si Ma ra’yı ge niş ma iye tiy le bir lik te Sır bis tan’a gön der di, ken di si ne de Top li ce ve Du bo¸ica böl ge le ri ni mi ras olarak ver di. Dju radj Bran ko viç’in 1456 yı lında ki ölü mün den son ra Ma ra, ken di si ni çok tak dir eden üvey oğ lu Meh med’in ya nı na gi dip bir müd det Edir ne’de, ar dın dan ömrü nün so nu na (1487) ka dar Se rez’e ya kın Je´evo kö yün de otur muş tur. II. Meh med ile da ima iyi iliş ki ler de bu lun muş ve mümkün ol du ğu ka dar Bal kan lar’da ki hı ris tiyan la rı des tek le miş, ki li se le ri ve özel lik le Ay na roz baş ta ol mak üze re ma nas tır la rı hi ma ye si al tı na al mış ve ölü mün den kı sa bir sü re son ra kay bo lan yük sek ka li te li, ki bar bir fresk üslûbu teş vik et miş tir. Bu bü yük sa nat eser le rin den bir çok ör nek gü nü mü ze gel miş tir.
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Sýrbistan’da tarihî bir kasaba.
˜ ™

Sır bis tan’ın gü ney do ğu ke si mi nin önemli akar su yu olan Mo ra va ır ma ğı nın ko lu Ve ter ni ca su yu hav za sın da ku ru lan Leskof ça (Les ko vac), Sır bis tan’ı ku zeygü ney doğ rul tu sun da aşa rak Bel grad’ı Selânik’e bağ la yan oto yol ve de mir yo lu üze rin de yer al mak ta dır. Sır tı nı al çak dağ la ra yas la yan ge niş ve be re ket li ova üze rin de bu lu nan ka sa ba, Or ta çağ’da ve Os man lı hâki miye ti nin ilk yıl la rın da, ay nı za man da da ha ge niş bir böl ge yi ifa de eden Du bo¸ica / Del bo çi ce is miy le de anıl mış tır.Les kof ça’nın bir şe hir ola rak ku rul duğu böl gey le il gi li ka yıt lar XI. yüz yı la ka dar iner. Bi zans ta rih çi si I. Kin na mos 1163’te böl ge nin ol duk ça ve rim li ve yo ğun nü fuslu ol du ğu nu, Niş Pis ko pos lu ğu’na bağ lı bu lun du ğu nu ya zar. XI II. yüz yıl da Kıpçak (Ku man) Türk le ri, Du bo¸ica böl ge sine yer leş ti ler. Gü nü mü ze ka dar ulaşmasa da Kıp çak lar’dan ka lan Ku man çe vo, Kuman çe gi bi köy ad la rı na da ir iz ler XV ve XVI. yüz yıl Os man lı tah rir le rin de yer alır. Leskovac’a doğ ru dan ya pıl dı ğı bi li nen ilk atıf, At hos (Ay na roz) da ğın da yer alan bü yük Sırp Hilen dar Ma nas tı rı’na mülk şek lin de bağış lan dı ğı 13031304 yıl la rı na ait tir. Ba ğış se ne di met nin de Les ko vac’ın ha len es ki adı olan Du bo¸ica is mi ni ta şı yan bir köy ola rak anıl dı ğı be lir til mek te dir. O za man lar Ve ter ni ca su yu nun sol ya kasında 

kim ol du. Ek ber Şah za ma nın da Lek nev tî, Ben gal’in on do kuz idarî böl gesin den bi ri ha li ne ge ti ril di. Bu dö nem de şeh rin Gavr ola rak anıl dı ğı gö rül mek te dir. IX. (XV.) yüz yı lın ilk ya rı sın da Lek nev tî’ ye ge len Por te kiz li sey yah Jo ao de Bar ros şe hirde yük sek ağaç lar la süs len miş uzun ve ge niş cad de ler bu lun du ğu nu ya zar. Bir di ğer sey yah Fa ria So usa da X. (XVI.) yüzyıl da şe hir de 1 mil yon dan faz la nü fu sun var lı ğın dan bah se der. 1575’te Bâbür lü ler ta ra fın dan tek rar eya let mer ke zi ha li ne ge ti ri len şe hir ay nı yıl aşı rı ya ğış lar, sel ler ve sal gın has ta lık lar yü zün den bü yük tahri ba ta uğ ra dı. Bâbür lü Va li si Mün‘im Han da hil çok sa yı da in san öl dü. Bu felâket ten kur tu lan lar böl ge yi ter ke din ce şe hir bir da ha es ki ih ti şa mı na ka vu şa ma dı. Eya let mer ke zi ön ce ya kın lar da ki Tan da’ya, da ha son ra Raj ma hal, Dak ka ve 1704’te de Mürşi dâ bâd’a ta şın dı. Ter ke dil me si ne rağ men Lek nev tî’nin gör kem li mi ma ri si uzun yıl lar var lı ğı nı ko ru du. Za man la mey da na ge len tah ri bat şeh ri metrûk ha le ge tir di. Ya pılar da ki kes me taş lar ve di ğer mal ze me ler Mür şi dâ bâd ve Raj ma hal gi bi şe hir ler de ki imar fa ali yet le rin de kul la nıl dı.Gü nü müz de şe hir de ba zı eser le rin kalın tı la rı na rast lan mak ta dır. Sul tan Nus ret Şah ta ra fın dan 932’de (1526) yap tı rı lan ve kub be le ri al tın la tez yin edi len Ba ra Sonâ Mes ci di en gör kem li ya pı dır. Ay rı ca Alâeddin Hü se yin Şah (14941519) ta ra fın dan yap tı rı lan Kü çük Sonâ Mes cid ve Ganj kıyı sın da ki Dâhil Dervâze zik re di le bi lir. 26 m. yük sek li ğin de ve 18 m. ge niş li ğin de bir ku le olan Fîrûz Şah Menâr’ın Sey fed din Fîrûz Şah za ma nın da (14881490) fet hin sim ge si ola rak in şa edil di ği dü şü nül mekte dir. Ka le için de yer alan Ka demi Resûl ad lı tek kub be li ya pı Nus ret Şah ta ra fından yap tı rıl mış tır (937/1531). İç du va rında ki si yah mer mer de oy ma bir ka demi re sûl iş len di ği için bu isim le anıl mış tır. 
1475’te yap tı rı lan Lat tan Mes cid, Yûsuf Şah ta ra fın dan ay nı yıl yap tı rı lan Camkat ti Mes cid, yi ne Yûsuf Şah ta ra fın dan 
1479’da in şa et ti ri len Da ras ba ri, 1480 civa rın da in şa edi len Tan ti pa ra Mes cid ile XVII. yüz yı lın son la rın da in şa et ti ri len Şah Ni‘ me tul lah Velî Ca mi ve Tür be si di ğer önem li eser ler ara sın da dır. Son yıl lar da bu eser le rin bir kıs mı res to re edi le rek kurta rıl ma ya ça lı şıl mış tır.
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