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İstanbul'da doğdu. Kazasker Moralıza
de Hamid Efendi'nin !mıdır. Hayatı hakkında fazla bilgi olmadığı gibi doğum tarihi 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 aldığı görülür. Leyla Hanım kültürünü içinde 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 yaratılışta. hür düşüneeli bir kadın olması dolayısıyla evliliği sürdüremediği söylenir.

Leyla Hanım'ın şiirlerinden onun saray
çevresiyle ilgisi bulunduğu belli olmaktadır. Babasının ölümüyle hayatının sonlarına doğru geçim sıkıntısı içine düşünce
ll. Mahmud için yazdığı kasidede durumunu anlatarak ondan yardım dilemektedir. Esma Sultan'a da bu yolda yazdığı
şiirler vardır. 1840 'ta kendisine 1SO kuruş
maaş bağlanan Leyla Hanım saraya sunduğu sonraki manzumelerinde gördüğü

yardıma teşekkür
sürdüğünü

eder. Sarayla ilgisinin
gösteren tarih manzumeleri

arasında hükümdarın kızlarının doğumu
hakkında,

Fatma ve Münlre su ltanların
Abdülmecid ve Abdülaziz'in sünnetlerini tebrik eden kıta
ları göze çarpar. ll. Mahmud'un kızı Atıyye
Sultan'ın doğumu münasebetiyle söylediği tarih manzumesinde hükümdardan
sürgünde bulunan dayısı İzzet Molla'nın
affı nı talep etmektedir. Hayatının son yıl 
larında Mısır'da divanı basılan Leyla Hanım İstanbul'da öldü ve Mevlevlliğe bağ
lılığı dolayısıyla Galata Mevlevlhilnesi'nin
bahçesindeki kabristana gömüldü. Döneminin şairlerinden Şeref Hanım, "Adne
aldı gitti Leyla Hanım'ı Kays-i ecel" ınıs
raını ölümü için tarih düşürmüştür.
düğünleriyle Şehzade

Aileden gelme bir tesir le Mevlevlliği benimsemiş olan Leyla Hanım , Mevlana Celaleddin-i ROml hakkında çeşitli methiyeler kaleme almıştır. Şiirlerinde çağının en
büyük Mevlevi şairi olan Şeyh Galib'in etkisi görülür. Ancak tasawufi yoldaki ifadeleri, onun şiirlerine asıl hakim olan beşer! aşk duygusuna çeşni katan birer motif 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 meclislerini terennüm etmesi kendisinin yanlış
anlaşılmasına. hatta bazılarınca hafiflikle suçlanmasına yol açmıştır. "Ne derlerse desinler" redifli gazelinde içki ve eğ
lence konusunda serbest bir tavır ortaya
koyan Leyla Hanım. bu gazelinin sebep olduğu dedikodu ve yanlış zanları bertaraf
etmek maksadıyla aynı redifte ikinci bir
gazel yazarak içinin temizliğinden bahisle
kendisini karalamak isteyenlerin ahirette utanacaklarını söyler.
Mürettep divanındaki gazelleri oldukça
sade olan Leyla Hanım duygularını mümkün olduğu ölçüde yalın bir anlatımla ifade etmiş. lafız oyunlarına, edebi sanatlara fazla itibar göstermemiştir. Şiirlerinde
yeni ve farklı söyleyişler bulunmayıp daha önceki şairlerin yolunda giderek onları
tekrarlamış , geleneğe uyup eski ve yeni
şairlere nazlreler söylemiş, bazı tahmisler yapmıştır. Baki'nin üç gazeline tahmisi. Ruhi'nin terkibibendine nazi'resi. İzzet
M olla' nın bazı beyitlerine yaptığ ı tazminlerle bir gazelini tahmis etmesinin yanı
sıra başta Hoca Neş'et olmak üzere zamanının diğer şairlerine de nazlreler yazmış ve tahmisler yapmıştır. Sicill-i Osmani'nin, "Şiirleri kendisinden güzel ol-

duğu

için bülbüle benzemiştir" dediği
Leyla Hanım, parlak bir şair olmamakla
beraber divan şiirinin son dönemde yetişen diğer şairlerinden geri değildir. İrtica
len şiir söyleyebildiği kaydedilen Leyla Hanım başarılı ve samimi münacat, na't ve
m ersiyeler yazmışsa da asıl şöhretini şar
kılarına ve lirizm yüklü gazellerine borçludur. 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 olmak üzere dört baskısı daha yapılmıştır.
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İstanbul'da doğdu. Babası çeşitli nazır
Iıkiarda ve valiliklerde bulunan. İstanbul
şehreminlerinden, şair, sertabib-i şehri
yari İsmail Hakkı Paşa, annesi Nefise Hanım'dır. Okuma yazmayı babasının çevresindeki şahıslardan öğrenen Leyla Hanım.
dört yaşlarında kız kardeşi Fatma ile birlikte 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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ölümünün ardından babasının Girit valilitayin edilmesi üzerine babasıyla beraber beş yıl kadar Hanya'da kaldı. Burada Atina Üniversitesi profesörlerinden
Elizabeth VasHaki Kontaksaki'den Fransızca ve eski Yunanca öğrendi, rüşdiye
mektebi hüsn-i hat hacası Kandiyeli Esad
Efendi'den yazı meşketti. Ayrıca babası
nın maiyet memurlarından GiritH Kutbiefendizade Sadık Efendi'den şiir ve aruz
dersleri aldı , ilk şiir denemelerine de bu
dönemde başladı. Babasının ikinci İzmir
valiliği sırasında ( 1869 ) vilayet mektObi
muavini şair Selim Sırrı Efendi ile evlendi
ve İstanbul'a geldi. Sırrı Efendi'nin Prizren 'e mektupçu olarak tayininde 1,S yıl
kadar İstanbul'da ailesinin yanında kalmaya devam ettiyse de daha sonra Prizren 'e gitti. Sırrı Paşa ile evliliği süresince
( 1869- 1895) bazan onun mutasarrıf ve
vali olarak gittiği Trabzon, Kastamonu,
Ankara, Sivas gibi şehirlerde, bazan da İs
tanbul'da bulundu . Sırrı Paşa'nın vefatın
dan sonra hayatını istanbul'da devam ettirdi, bu arada sarayla olan münasebetlerini de sürdürdü. Sarayda Şefkat ve Mecidi nişanlarıyla taltif edilen Leyla Hanım, 6
Aralık 1936 tarihinde damadı Mehmed
Ali Ayni'nin Kızıltoprak'taki evinde vefat
etti ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Saz soyadını alan ve ölümünden sonra Kı
zıltoprak'ta bir sokağa ismi verilen Leyla
Hanım'ın çocuklarından ikisi İstanbul şeh
reminierinden Yusuf Razi Bel ve mimar
Vedat Tek'tir.

eserleri de saray ve çevresinde yetiş
bir sanatkardaki halk sevgisinin açık
göstergeleridir. Özellikle Sırrı Bey'in vefatından sonra Leyla Hanım'ın evi, İstan
bul'un tanınmış ve seçkin mOsikişinasla
rının toplandığı bir sanat mahfili haline
gelmiştir. Leyla Hanım kendi ifadesine
göre 200'den fazla eser bestel edi. Ancak
Bostancı'daki evinde çıkan yangında çocukluğundan beri yazdığı şiirler, hatıra
larını topladığı defterler, müzik çalışma
ları, bestelerinin notaları, yarım yüzyıllık
· müzik kayıtları diğer eşyalarıyla birlikte
tamamen yandı . Bu olayın ardından dostlarının ve kendisinin hafızasında bulunan otuz beş şarkının notası Külliyyat-ı
Musiki adı altında Şamlı İskender tarafından üç fasikül halinde yayımlanmıştır
(İstanbul 1339) . Ayrıca Yılmaz Öztuna.
birçoğunun güftesi kendisine ait günümüze ulaşan şarkı, türkü ve marş formlarında elli iki adet eserinin listesini vermiştir (BTMA, 11. 267-268). Leyla Hanım'ın,
"Yaslı gittim şen geldim" mısraıyla başla
yan hicaz marşı bilhassa Cumhuriyet'in
ilk yıllarında büyük rağbet görmüş, uzun
süre dillerden düşmemiştir. "Mani oluyor
halimi takrire hicabım" ve , "Nerdesin.
nerde acep gamla bıraktın da beni" mıs
ralarıyla başlayan hicazkar; "Seni sevda
çiçeğim, tac-ı serim" mısraıyla başlayan
hicaz ve, "Ey sabah-ı hüsn ü anın afitab-ı
enveri" mısraıyla başlayan hüzzam şar
kıları onun çok sevilen eserlerinden bazı

MOsiki çevrelerinde Dilhayat Kalfa'dan
sonra ikinci önemli kadın bestekar olarak
anılan Leyla Hanım yazdığı şiirlerle de
devrinin şa i rleri arasında şöhret bulmuş,
ancak bestekarlığının şairliğinden üstün
olduğu kabul edilmiştir. MOsikiye küçük
yaşlarda piyano çalarak başlamış, özellikle saray çevresi onun mOsiki kabiliyetinin
gelişmesinde etkili olmuş, burada Haşim
Bey, Hacı Faik Bey, Hacı Arif Bey, Sermüezzin Rifat Bey, Kanuni Ethem Efendi,
SantOri İsmet Ağa gibi mOsikişinasları
tanıma imkanı bulmuştur. MOsikideki hocalan Nikogos Ağa ile 1876-1895 yılları
arasında kendisinden ders aldığı Medeni
Aziz Efendi ise de o dönemde saraya yeni
girmeye başlayan Batılı mOsiki hocalarının
Leyla Hanım üzerindeki tesiri daha sonra
bestelerinde kendini gösterecektir.

Arapça, Farsça, Fransızca ve Rumca
bilen Leyla Hanım'ın ilk şiiri 1881 yılında
Hazine-i Evrak dergisinde yayımlanmış
tır. Özellikle gazel vb. nazım şekillerinde
kullandığı divan dilinin yanı sıra hece kalıplarını kullandığı sade şiirlerine de rastlanmaktadır. Bostan cı yangınından sonra

ğine

Geçki tekniğinin çok iyi kullanıldığı, iyi
bir ritim örgüsüyle işlenmiş, sağlam melodikyapının lirik ifadeleri olan bestelerinde ince ve derin bir zevk hakimdir. Hece
vezniyle yazıp türkü formunda besteledi-
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hatırında kalan şiirlerini Solmuş Çiçekler adı altında toplayarak neşretmiş (İs
tanbull928) , oğlu Yusuf Razi Bey'in bir
tanıtma yazısının yer aldığı esere Abdülhak Hamid Tarhan da bir takriz yazmıştır.

Leyla Hanım'ın kültür tarihine yaptığı
bir hizmet de yaşadığı altı padişah döneminin saray hayatına dair hatıralarıdır.
1895 yılında kaleme aldığı hatıraları Bostan cı yangınında yok olunca hafızasında
kalanları yeniden yazarak Vakit ve İleri
gazetelerinde yayımlamıştır. 20 Ocak- 11
Haziran 1921 tarihleri arasında "Harem
ve Saray Adat-ı Kadimesi" başlığı altında
Vakit, 25 Nisan - 14 Haziran 1921 tarihleri arasında "Geçen Asırda Kadın Hayatı"
başlığıyla İleri gazetelerinde neşredilen
bu hatıralarda saray çevresi, insanları,
gelenek ve görenekleri, mOsiki toplantı
ları, saray teşkilatı, önemli düğünleri akı
cı bir üslupla anlatılmıştır. Bu yazılar daha sonra oğlu Yusuf Razi Bey tarafından
Souvenirs de Leila Hanoum sur le harem imperial adıyla Fransızca'ya (Paris
1925), The Imperial Harem of the Sultans adıyla Landon Thomas tarafından
İngilizce'ye (İstanbul 1994) çevrilmiş, ayrıca Harem'in İçyüzü(İstanbull974) ve
Anılar: 19. Yüzyılda Sarcty Haremi (istanbul 2000) ismiyle Türkiye'de yayımlan
mıştır. Çekçe'ye ve Almanca'ya da tercüme edilen hatıraların neşirlerinde muhteva bakımından bazı küçük farklılıklar
göze çarpmaktadır.
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