
tür perspektifine karşılık bir derinlik eğili
minin bulunduğu görülmektedir. Bütün 
bu özellikler, Levnl'nin Osmanlı minyatür 
sanatının son büyük ustası sayılmasına 
sebep olmuştur. Portrelerinde kişinin yüz 
anlatımını da işlemeye yönelmesi, vücut 
hareketlerine doğal bir kıvraklık kazan
dırması ve dikkati belli bir noktaya topla
mak yerine bütün yüzeye yaymayı amaç
layan kompozisyonlar tasarlaması , onun 
resimlerinin hemen algılanan ve başka 
ustalarınkinden ayırt edilmesini sağlayan 
başlıca özellikleridir. Minyatürlerin eliiyi 
aşkın bir dizi halinde levhalar üzerine ya
pılmış olanları kadın müzik topluluklarını, 
rakkaseleri, harem kadınlarını ve çeşitli 
portreleri konu almaktadır. Asalet ve za
rafeti yansıtma kaygısının çizgiye hakim 
olduğu bu resimlerin çoğunda sanatçı. 
eski şemacı nitelikleri aşan bir canlılık ve 
en dağacı resimlerde dahi rastlanması 
güç olan tensel bir ifade kuweti göster
miştir. Bu figürler zarif çizgilerle. narin 
hatlarla canlandırılır ve inceliği ifade eder. 
ince ayrıntılarıyla çizilmiş resimler bir 
yandan da dönemin toplumsal yaşamı 
hakkında bilgi edinilmesini sağlamakta
dır. 

Levnl'nin minyatürlerinin en önemlile
rinden bir grup. lll. Ahmed'in şehzadeleri
nin 1720'deki sünnet düğününü anlatan 
Seyyid Vehbi'nin Surname'si için hazırla
dığıdır. Osmanlı dünyasında bir gelenek 
olan surname türünün daha eski örnek
lerinde görülen minyatürler düğünleri 
Atmeydanı'nın klişe dekoru içinde göste
rirken Levnl bu yazmanın sayfaları kadar, 
yaklaşık 37 x 26 cm. boyutlarında levha
lar halinde yaptığı 137 minyatürde şenlik
leri şehrin çeşitli yerlerinde. sarayın için
de ve deniz kıyılarında göstererek yerel 
dekoru zenginleştirmiştir. Çeşitli esnaf 
gruplarının geçit törenleri, gündüz ve ge
ce düzenlenen eğlencelerle Haliç'in sula
rında yapılan gösteriler bu minyatürlerin 
konularını oluşturur. Levnl'nin kalabalık 
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bir süvari 
minyatürü 
(TS M K, 
Albüm, 
Hazine, 
nr. 2143, 
vr. 13' ) 

Levni'nin, ll l. Ahmed'in sehzadelerinin sünnet düğünün

den gece gösterilerini tasvir eden bir minyatürü (Surnii
me-i Vehbi, TSMK, III. Ahmed, nr. 3593, vr. 113 ") 

grupları tasvir etmesi onun satıhçılıktan 
kaçındığını ve devrin üstübunun da etki
siyle mekancı bir görüşte çalıştığını gös
terir. Sanatçının padişahlar albümünde 
ise Osman Gazi'den lll. Ahmed'e kadar 
gelen padişah portreleri yer alır. Bundan 
başka bir albümü meydana getiren kırk 
altı resimden kırk üçü ona aittir ve yakla
şık 25 x 1 S cm. boyutlarındaki bu resim
lerde daha çok tek insan figürü ya da bir
kaç kişilik gruplar ele alınmıştır. Özellikle 
güzel kıyafetli kadın figürlerinin çoğun
lukta olduğu bu eserlerde Levnl'nin he
men her sınıftan halkı tasvir etmek iste
diği görülür; ancak resimler çoğunlukla 
lll. Ahmed dönemindeki eğlence ve lüks 
düşkünlüğünü yansıtır. Levnl'nin minya
türlerinde yine Lale Devri'nin giysileriyle 
çizilmiş kadın ve erkeklerden başka Av
rupalı ve iranlı tipler de konu edilmiştir. 
Kadın müzisyenler, dans eden genç kızlar. 
feraceli kadınlar, kahve tutan, sarık sa
ran ya da ağaç altında oturan delikanlı
lar gibi çeşitli figürlerdeki en dikkat çe
kici yan insanların hareketleriyle yaptık
ları işler arasındaki uygunluktur. Türk 
hayat tarzını ve adetlerini göstermesi ve 
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kültür tarihimizi belgelendirmesi bakı
mından büyük değer taşıyan Levnl'nin 
eserlerinin hemen hemen tamamı Top
kapı Sarayı Müzesi'nde bulunmaktadır. 

Aynı zamanda şiir de yazan Levnl'nin 
yirmi kadar şiiri günümüze ulaşmıştır. 
Onun bir kasidesini lll. Ahmed' e sunduğu. 

bilinmekte, ayrıca bazı atasözü ve deyim
leri içeren bir şiirin de ona ait olduğu ka
bul edilmektedir. Hem aruz hem hece vez
nini kullanmış. daha çok hecede başarılı 
olmuştur. 
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Kur'an-ı Kerim'in doksan ikinci suresi. 
L ~ 

Mekke döneminde nazil olmuştur. Yir
mi bir ayet olup fasılası f harfidir. Adını 
ilk ayetindeki "leyl" (gece) kelimesinden 
alır. Ve'I-Leyl. ve'I-Leyli iza yağşa süresi 
olarak da anılır. Üslüp ve muhtevasından 
Mekke döneminin ilk yıllarında indiği an
laşılmaktadır. Tefsir kaynaklarında Leyl 
süresinin, Mekke döneminde müslüman 
köleleri satın alıp azat etmek suretiyle 
servetini Allah yolunda harcayan Hz. Ebü 
Bekir ile cimrilik yaparak malını ihtiyaç 
sahiplerinden esirgeyen ümeyye b. Halef 
hakkında nazil olduğu bildirilmektedir 
(Fahreddin er-Razi, XXXI. 197) . Diğer bir 
rivayete göre ise süre. fakir bir aileye yar
dımda bulunan İbnü'd-Dahdah (Ebü 'd
Dahdah) adındaki sahabi hakkındanazil ol
muştur (Vahidl. s. 254; AIGsT, XXX, 147) . 

Mekke'de bu sürenin indiği dönemde 
varlıklı müşrikAraplar, yoksullar karşısın
da insanlıkla bağdaşmayacak derecede 
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Leyl 
süresinin 
nesi h 
hattıyla 

yazılmış 

ilk ayetleri 

bencil ve duyarsız davranıyor, hatta Kur
'an-ı Kerim'in beyanına göre (Yasin 36/ 
4 7), "Allah'ın doyurmadıklarını biz mi do
yuracağız?" diyorlardı. Bu sebeple diğer 
birçok benzeri gibi Leyl suresinde de te
mel hedef, Allah'ın birliği inancının yanın
da sıkıntıların ve nimetierin paylaşılabil
diği toplumsal bir ruh ve zihniyeti geliş
tirmek olmuştur. Surede, Allah'ın kendi
lerine bildirdiği iman esaslarını ve davra
nış ilkelerini tasdik edip insanlara iyilik 
ve cömertlikte bulunanlar övülmüş, bun
ların ilahi yardıma, dünya ve ahiret kur
tuluşuna kavuşacakları müjdelenmiştir. 

Bunun yanında Allah karşısında bile ken
dilerini i htiyaçsız sayacak kadar küstah
laşıp cimrilik yapanların Allah'ın hidayet 
ve yardımından mahrum bırakılacakları, 
böylece günah işle melerinin daha da 
kolaylaşacağı, sonuçta "alev alev yanan 
ateş" i boylayacakları bildirilmiştir. 

Surenin başındaki yemin ifadeleri, üze
rine yemin edilen varlıkların yaratılışın
daki olağan üstü durumu, onları yaratan 
gücün büyüklüğünü göstermekte, ayrı
ca gelecek konunun önemine dikkat çek
mektedir. "En güzel" anlamına gelen 6. 
ayetteki "hüsna" kelimesi tefsirlerde 
"iman, kelime-i tevhid, İslam; namaz, 
oruç ve z~kat; ibadetlerin en güzel kar
şılığı" şeklinde yorumlanmıştır. Kelime
nin bu bağlamda Kur'an'ın inanç ve dav
ranış ilkelerini ifade ettiği anlaşılmakta
dır. 7. ayette geçen ve Allah'ın cömert ku
l una kolaylaştıracağı bildirilen "yüsra" 
"rahatlık ve mutluluk yolu" veya "daha 
fazla iyilik yapma özelliği, erdemi" olarak 
açıklanmıştır. Bu son anlama göre ayette, 
mürnin iyilik yapmaya çalıştıkça Allah'ın 

da kendisinde iyilik iradesini güçlendire
ceği , nihayet cömertliği onda kişiliğinin 
ayrılmaz bir özelliği haline getireceği bil
dirilmiştir. 8-1 o. ayetlerde ise yoksullara 
karşı umursamazlığın giderek nasıl cim
rilik şeklinde bir kişilik özelliğine dönüşe
ceği ifade edilmektedir. 12. ayette hida-

. yetin, 13. ayette dünya ve ahiretin Allah'a 
ait olduğu belirtilerek insanın iyilik ve 
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kurtuluş yolunu seçme ve o yoldayürü
me çabasında Allah'ın yardımına s ığın

ması, dünya huzurunu ve ahiret kurtulu
şunu da O'ndan beklernesi gerektiği an
latılmıştır. 17. ayetteki "etka" kelimesinin 
kök anlamı "büyük bir tehlikeye karşı ken
dine bir şeyi si per edinerek korunmak"tır 
(Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "vey" md) 
Burada ise iman edip hayırlı işler yapmak 
suretiyle cehenneme karşı kendini koru
mayı ifade etmektedir. Surenin son ayet
lerinde ruhunu arındırmak için servetini 
iyilikyolunda harcayan, bunu da gördüğü 
bir iyilik karşılığında değil yalnız Allah rıza
sı için yapanların vakti geldiğinde mutlaka 
memnun ve mutlu edilecekleri bildiril
mektedir. 

Hz. Peygamber'in öğle ile ikindi namaz
larında Leyl suresini okuduğu nakledil
mektedir (Şevkanl, V, 451). Bazı tefsir 
kaynaklarında yer alan (mesela bk. Ze
mahşerl, lV, 262), "Allah ve'l-Leyl suresini 
okuyan kimseye r azı oluncaya kadar ni
met ver ir, onu zorluklardan kurtarır ve 
kolaylık sağlar" şeklindeki hadisin sahih 
olmadığı belirtilmektedir (Muhammed et
Trablusl, II, 727) . 
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(bk. LEYLA ve MECNÜN; MECNÜN). 
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LEYlA el-AHYELİYYE 
(~YI ı.s4J) 

Leyla bint Abdiilah (Huzeyfe) 
b. Rehhal(e) b. Şeddad b. Ka'b 

el-Ahyeliyye el-Amiriyye 
(ö. 86/705'ten sonra) 

Meşhur aşk hikayelerinden 
birinin kahramanı olan, 

ı 

L mersiyeleriyle tanınmış Arap şairi. ~ 

Amir b. Sa'saa kabilesinin kolu olan Beni 
Ukayl'e mensuptur. Dedelerinden Ka'b'ın 
lakabı olan Ahyel'den (şahin) dolayı Ahye
liyye nisbesiyle anılır. Kendisini platonik 

(uzrf) bir aşkla seven amcasının oğlu şair 

Tevbe b. Humeyyir ei-Hafacl beraber bü
yüdüğü Leyla'yı babasından ister. Babası 
buna rıza gösterıneyerek onu Edta' oğul
larından Sewar b. Avfa el-Kuşeyri ile ev
lendirir. Leyla'nın Tevbe ile ilişkisinin de
vam etmesi üzerine kocası Sewar yörenin 
valisinden Tevbe'yi öldürmek için izin alır. 
Leyla'nın yardımıyla kendisine kurulan 
ölüm tuzaklarından kurtulan Tevbe bir 
baskın sırasında Avf b. Ukayl oğulları ta
rafından öldürülür (75/694 veya 80/699). 
Leyla onun ardından dokunaklı mersiye
ler söyler ve ona olan aşkı ölünceye kadar 
devam eder. 

Emevl halifelerinden Muaviye b. Ebu 
Süfyan ile Abdülmelik b. Mervan'ı ve Irak 
Valisi Haccac'ı sık sık ziyaret edip onların 
ikramına mazhar olan Leyla, hayatının 
son yıllarında anne tarafından akrabası 
ve Horasan valisi olan Kuteybe b. Müs
lim'in yanına gitmek ister. Leyla'nın bu 
isteğini kabul eden Haccac onu bir posta 
kervanıyla Horasan'a gönderir. Leyla'nın 
Horasan'dan dönerken Save 'de (veya 
Rey'de) öldüğü ve oraya defnedildiği (İbn 
Kuteybe, 1, 449), bir başka rivayete göre 
ise ziyaret ettiği Tevbe'nin kabri başında 
ve devesinin üstünde onun bir şiirini yük
sek sesle okurken ansızın beliriveren bir 
baykuşun ürkütlüğü devesinden düşüp 
öldüğü ve Tevbe'nin kabri yanına gömül
düğü (Ebü'l-Ferec el-isfahanl, XI, 229) kay
dedilmektedir. Leyla muhtemelen, Ku
teybe'nin Horasan valiliğine getirildiği 86 
(705) ile Haccac'ın öldüğü 95 (713) yılları 
arasında vefat etmiştir. 

İslami dönemdeki kadın şairler arasın
daHansa'dan sonra ikinci sırada yer alan 
Leyla'nın zamanımıza ulaşan şiirlerinin 

dörtte birini Tevbe hakkındaki mersiyele
ri oluşturur. Bunlar İslami motifler içer
meyen, Cahiliye mersiye geleneği çerçe
vesinde Tevbe'nin cengaverliği , iyilik se
verliği ve vefakarlığı gibi meziyetlerinden 
söz eden şiirlerdir. Hz. Osman'ın öldürül
mesi üzerine söylediğ i bir mersiyesiyle 
Halife Abdülmelik b. Mervan ve Vali Hac
cac için methiyeleri, Nabiga el-Ca'dl ile 
atıştı ğı yergi şiirleri yanında fahr ve ha
mase temalarında bazı beyit ve kıtaları 
da vardır. V. (Xl.) yüzyılda Endülüs'te bile 
tanındığı kaydedilen divanı zamanımıza 
ulaşmamıştır. Zübeyr b. Bekkar'ınA{ıbd
ru Tevbe ve Leyla'sı da kayıptır. 

Leyla'nın günümüze ulaşan şiirleri kay
naklardan derlenerek Divanü'ş-şa'ira 

ti'ş-şelaş: el-ljırm]f u{ıti Tarale ve 'Am
re binti'l-ljansa' ve Leyld el-A{ıyeliy

ye (Beyrut 1897), Divanü'l-bd]fıyeteyn: 


