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~ MusTAFA Kıuçu 

LEYLA HANlM 
(ö. 1847) 

Lirik aşk şiirleriyle tanınan 
divan şairi. 

_j 

İstanbul'da doğdu. Kazasker Moralıza
de Hamid Efendi'nin !mıdır. Hayatı hak
kında fazla bilgi olmadığı gibi doğum ta
rihi de bilinmemektedir. Kendi şiirlerin
den anlaşıldığı üzere dayısı Keçecizade İz
zet Molla'dır. Divanında kendisine şiirde 
yol göstermiş olan İzzet Molla'yı üstadı ve 
hacası olarak gösteren ifadelerin yer al
dığı görülür. Leyla Hanım kültürünü için
de bulunduğu münewer aile çevresinden 
alarak yetişmiştir. Genç yaşta evlenmiş
se de geçinernediğ i kocasından bir hafta 
içinde, bir rivayete göre ise daha nikah 
gecesi ayrılmıştır. Hassas ve ince yara
tılışta. hür düşüneeli bir kadın olması do
layısıyla evliliği sürdüremediği söylenir. 

Leyla Hanım'ın şiirlerinden onun saray 
çevresiyle ilgisi bulunduğu belli olmakta
dır. Babasının ölümüyle hayatının sonla
rına doğru geçim sıkıntısı içine düşünce 
ll. Mahmud için yazdığı kasidede duru
munu anlatarak ondan yardım dilemek
tedir. Esma Sultan'a da bu yolda yazdığı 
şiirler vardır. 1840 'ta kendisine 1 SO kuruş 
maaş bağlanan Leyla Hanım saraya sun
duğu sonraki manzumelerinde gördüğü 

yardıma teşekkür eder. Sarayla ilgisinin 
sürdüğünü gösteren tarih manzumeleri 
arasında hükümdarın kızlarının doğumu 

hakkında, Fatma ve Münlre sultanların 
düğünleriyle Şehzade Abdülmecid ve Ab
dülaziz'in sünnetlerini tebrik eden kıta
ları göze çarpar. ll. Mahmud'un kızı Atıyye 
Sultan'ın doğumu münasebetiyle söyle
diği tarih manzumesinde hükümdardan 
sürgünde bulunan dayısı İzzet Molla'nın 
affı nı talep etmektedir. Hayatının son yıl 

larında Mısır'da divanı basılan Leyla Ha
nım İstanbul'da öldü ve Mevlevlliğe bağ
lılığı dolayısıyla Galata Mevlevlhilnesi'nin 
bahçesindeki kabristana gömüldü. Döne
minin şairlerinden Şeref Hanım, "Adne 
aldı gitti Leyla Hanım'ı Kays-i ecel" ınıs
raını ölümü için tarih düşürmüştür. 

Aileden gelme bir tesir le Mevlevlliği be
nimsemiş olan Leyla Hanım , Mevlana Ce
laleddin-i ROml hakkında çeşitli methiye
ler kaleme almıştır. Şiirlerinde çağının en 
büyük Mevlevi şairi olan Şeyh Galib'in et
kisi görülür. Ancak tasawufi yoldaki ifa
deleri, onun şiirlerine asıl hakim olan be
şer! aşk duygusuna çeşni katan birer mo
tif olarak kalır. Rindedalı bir şair olan 
Leyla Hanım'ın şiirlerinde beşeri aşkın 
ağır basması yanında gazel ve şarkıların
da zamanının bir kadın için fazla serbest 
göreceği şekilde içki ve eğlence meclis
lerini terennüm etmesi kendisinin yanlış 
anlaşılmasına. hatta bazılarınca hafiflik
le suçlanmasına yol açmıştır. "Ne derler
se desinler" redifli gazelinde içki ve eğ
lence konusunda serbest bir tavır ortaya 
koyan Leyla Hanım. bu gazelinin sebep ol
duğu dedikodu ve yanlış zanları bertaraf 
etmek maksadıyla aynı redifte ikinci bir 
gazel yazarak içinin temizliğinden bahisle 
kendisini karalamak isteyenlerin ahiret
te utanacaklarını söyler. 

Mürettep divanındaki gazelleri oldukça 
sade olan Leyla Hanım duygularını müm
kün olduğu ölçüde yalın bir anlatımla ifa
de etmiş. lafız oyunlarına, edebi sanatla
ra fazla itibar göstermemiştir. Şiirlerinde 
yeni ve farklı söyleyişler bulunmayıp da
ha önceki şairlerin yolunda giderek onları 
tekrarlamış, geleneğe uyup eski ve yeni 
şairlere nazlreler söylemiş, bazı tahmis
ler yapmıştır. Baki'nin üç gazeline tahmi
si. Ruhi'nin terkibibendine nazi'resi. İzzet 
Molla'nın bazı beyitlerine yaptığ ı tazmin
lerle bir gazelini tahmis etmesinin yanı 
sıra başta Hoca Neş'et olmak üzere za
manının diğer şairlerine de nazlreler yaz
mış ve tahmisler yapmıştır. Sicill-i Os
mani'nin, "Şiirleri kendisinden güzel ol-

LEYLA HANlM 

duğu için bülbüle benzemiştir" dediği 
Leyla Hanım, parlak bir şair olmamakla 
beraber divan şiirinin son dönemde yeti
şen diğer şairlerinden geri değildir. İrtica
len şiir söyleyebildiği kaydedilen Leyla Ha
nım başarılı ve samimi münacat, na't ve 
m ersiyeler yazmışsa da asıl şöhretini şar
kılarına ve lirizm yüklü gazellerine borç
ludur. Divanı önce Bulak'ta ( 1260), daha 
sonra yazdığı şiirlerinin de ilavesiyle İstan
bul'da taş baskısı olarak ( 1267) yayımlan
dığı gibi biri tarihsiz, diğerleri 1299, 1928 
ve 2003 (haz. Mehmet Arslan) tarihli ol
mak üzere dört baskısı daha yapılmıştır. 
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LEYLA HANlM 
(1850-1936) 

Türk mı1sikisi bestekarı, şair. 
_j 

İstanbul'da doğdu. Babası çeşitli nazır
Iıkiarda ve valiliklerde bulunan. İstanbul 
şehreminlerinden, şair, sertabib-i şehri
yari İsmail Hakkı Paşa, annesi Nefise Ha
nım'dır. Okuma yazmayı babasının çevre
sindeki şahıslardan öğrenen Leyla Hanım. 
dört yaşlarında kız kardeşi Fatma ile bir
likte Sultan Abdülmecid'in kızlarından 
Münlre Sultan'ın yanına nedime olarak 
verildi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları şeh
zadeler ve sultanlar arasında geçti. İlk 
eğitimini de sarayda aldı. Bu arada piyano 
ve resim dersleri gördü. Abdülmecid'in 
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