
LEYLA ve MECNÜN 

Urdu Edebiyatı. Leyla ve Mecnun hika
yesi İran ve Türk edebiyatlarında olduğu 
gibi Urdu edebiyatında da önemli yer 
tutar. Urdu yazarları tarafından Arapça 
kaynaklardan ziyade Farsça'dan aktarılan 
ve çeşitli şekillerde yön verilen hikaye Hint 
alt kıtasının adet, gelenek ve kültürünün 
etkisi altında kalmıştır. Bu etki, Arap ül
kesinde doğmuş Kays'a (MecnQn) Hindl 
nisbesi verilerek Hindistanlı olarak göste
rilecek dereceye varmıştır. Şeyh Ahmed 
Guceratl, sadece 540 beyti Hafız Mah
mud Şirani tarafından bulunan bir Leyla 
ve Mecnun mesnevisini, Türk asıllı Gul
künde (Golkonda) hükümdan ve aynı za
manda Urdu şairi olan Muhammed Kulı 
Kutub Şah 'a (ı 580-1596) sunmuştur. Ah
med Gucerati'nin oğlu Muhammed b. 
Ahmed Aziz, 1634'te kaleme aldığı Yusuf 
ile Züleyha hikayesinden başka 1636'da 
Hatifi'nin Farsça mesnevisini temel aldı
ğı, ancak babasının şiirsel anlatımını da 
koruduğu Leyld u Mecnun mesnevisini 
yazmıştır. Bu mesnevide kültürel çevre 
Hindistan'dır. Leyla'nın tanımlanmasın

da da bu kültürel ayrıntılar yer alır. 

Urdu edebiyatında yazılmış bir başka 
mesnevi Abdullah V aiz b. İshak'ın 552 be
yitlikLeyld u Mecnun'udur (ı ı 96/t 782). 
M es nevideki diğer menkıbeler ise hikaye
nin tasawufi yorumunu öne çıkarmıştır. 

Bunların dışında Leyla ve Mecnun konu
sunu işleyen mesneviler Mirza Muham
med Taki Heves Leknevi, Mir Muham
med Hasan Tecelli ve A'zamüddevle Ser
ver Dihtevi tarafından kaleme alınmıştır. 
Mirza Muhammed Tak! Heves'in 1798-
1814 yılları arasında yazdığı mesnevi yak-

MecnGn·u çölde hayvanlarla tasvir eden bir minyatür 
(Niz~mi, ljamse, TSMK, Hazine, nr. 786, vr. 126') 
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Mecnün'un Leyla 'y ı görmek için çölden kabilesine gelerek 
onun çadırı önünde düsüp bayılmasın ı gösteren minyatür 
(British Library, Or. , nr. 405) 

!aşık 2000 beyitten meydana gelmekte
dir. Mesnevide anlatılan konu bir aşk hi
kayesi olmakla birlikte ayrıntılar ruhsal ol
maktan çok fizikseldir. A'zamüddevle'nin 
Seb'a-i Seyyare'sinde (1821 - 1822) yer 
alan yedi mesneviden biri Leyla ve Mec
nun'a aittir. Urduca'nın önemli şairlerin
den Mir Taki Mir'in kız kardeşinin oğlu 
olan Tecelli, eserini yazarken Cami'nin 
Leylô vü Mecnun'unu esas almıştır. Gi
yan Çend Ceyn'in (Giyan Chand Jain) zikret
tiği diğer mesneviler arasında Azizüddin 
Nami ( 1213/1798). Şah Muhammed Azim 
Di h levi (ı 2 ı 4/ ı 799) . Mir Ahmed Necibüd
din ( 183 ı) ve A'zam Dihlevi'nin mesnevi
leri yer alır. 

Nezir E kberabadi (Veli Muhammed). Ley
la ve Mecnün konusunu mesnevi şeklin
de değil "muaşşer" (her kıtası on mısra) 
olarak işleyen önemli bir şaird i r. Şiirleri 

saray geleneğini yansıtması yanında halk
la da irtibat kuran bir anlatım taşır. Ne
zir d rama yazıları yazmaya çalışmamışsa 
da dramatik hünerleri Leyla ve Mecnun 
dahil birkaç şiirde görülür. 

Mutasawıf yazarlar, Mecnun'u varlığı
nın acılarını tadan ve sonsuz varlıkla bir
leşrnek için didinip duran ruhun temsili 
olarak ele alır. Veli Dekeni, "Der Na't- ı 

Hazret Hayrü'l-beşer" adlı kasidesinde ve 
XIX. yüzyılın en meşhur şairi Galib Leyla 
ve Mecnun hikayesini çeşitli açılardan de
ğ ertendirerek sık sık referans verirler. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Ley
la ve Mecnun teması tiyatro oyunları ve 
sinema filmlerinde de işlenmeye başlar. 

Bu hikayeyi işleyenler arasında Nuser
vanji Mehrvanji Aram, Mirza Muham
med Kazım Afsun Muradabadi. Mahmud 

Ahmed Revnak. Hafız Muhammed Ab
dullah Fetihpuri, Gulam Hüseyin Zarif, 
Seyyid Kazım Rizvi Allahabadi ve Mu
hammed Aziz Ahmed Han Leknevi gibi 
şahsiyetler anılabilir. 
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LEYLA vü MECNÜN 
L.:ı~,~) 

Fuzfili'nin 
(ö. 963/1556) 

aşk konulu ünlü mesnevisi. 
_j 

Leyla ve Mecnun hikayesini Türkçe ola
rak anlatan en güzel eserin Fuzuli'nin 
Leylô vü Mecnun'u olduğu kabul edilir. 
Aruzun "mef'ülü mefailün feülün" kalı
bıyla 1 535 yılında yazılan mesnevi men
sur bir girişle (dlbace) başlar. Tevhid, mü
nacat, mi'raciyye, na't, sakiname, Kanuni 
Sultan Süleyman'a methiye, sebeb-i te'
lif gibi bölümlerden sonra Leyla ile Mec
nun'un aşk hikayesi lirik bir üslupla anla
tılır. Araya gazeller ve murabbalar da ser
piştiren Fuzuli, eserinin yazılış sebebini 
anlatırken İstanbullu birtakım şairterin 
kendisinden bir Leyla ve Mecnun hikaye
si yazmasını istediklerinde bunu bir im
tihan olarak kabul ettiğini ve eserini kısa 
zamanda yazıp bitirdiğini söyler. Fuzuli'
nin bahsettiği şairler Kanuni'nin Bağdat 
seferine katılan Taştıcalı Yahya Bey, Ha
yali Bey, Celalzade Mustafa Çelebi ve üs
küdarlı Aşki'dir. 



FuzQI1, Bağdat Valisi üveys Paşa'ya sun
duğu eserini kaleme almadan önce hika
yenin Farsça yazılmış örneklerini incele
miş, bunların içinde Nizarni-i Geneevi'nin 
mesnevisini kendisine örnek edinmekle 
birlikte yer yer tasarruflarda bulunmuş. 
bazı motifleri değiştirmiş, özellikle konu
nun ele alınışında bir kısım değişiklikler 
yapmıştır (konu özeti için bk. LEYLA ve 

MECNÜN). Mesela Nizarni'nin eserinde 
Leyla Kays'ın amcasının kızı iken FuzQii 
onları akraba göstermez. Nizarni zifaf ge
cesi nde Leyla'nın İbn Selam'ı tokatlama
sından bahseder. Fuzuli ise Leyla'ya, ço
cukluğundan beri kendisini bir cinin ko
ruduğu ve eğer İbn Selam kendisine do
kunacak olursacinin her ikisini de öldü
receği yalanını söyletir. Nizami, Leyla ile 
Mecnün'u çölde karşılaştırmazken FuzQii 
eserinin en lirik sahnesini çöldeki buluş
ma ile anlatır. Nizarni'de olaylar Mec
nun'un ölümüyle sona ererken FuzQI1 iki 
aşığı cennette buluşturup mezarlarının 
türbeye dönüştüğünü söyler. 

Yazıldığ ı dönemden itibaren Türkçe'
nin konuşulduğu geniş coğrafyada aşk 
ve aşıklık sembolü haline gelen ve sevi
lerek okunan Leylc'i vü Mecnun'un Tür
kiye'de ve Türkiye dışındaki kütüphane
lerle özel kitaplıklarda yüzlerce nüshası 
mevcuttur. XVII. yüzyıldan itibaren halk 
arasında yayılıp bir destan ve ahlak kita
bı gibi meclislerde okunmuştur. Klasik 
Türk edebiyatının en güzel mesnevilerin-

Nevfel'in askerleriyle Leyla'nın babasına ait ordunun sa

vaşmasını sevreden Mecnun (TSMK, Revan Köşkü, nr. 

539, vr. 131') 

Leyla 

ile Mecnün'un 
çölde 

buluşmasını 

tasvir eden 
bir minyatür 

(Hüsrev-i 
Dihlevi, 
/jamse, 
TSMK, 
Hazine, 
nr. 801) 

den biri kabul edilen Leyla vü Mecnun, 
FuzQI1'nin anlatımındaki samirniyet ve li
rizm sayesinde Arap ve Fars edebiyatla
rındaki örneklerinden çok daha fazla be
ğenilmiş ve ilgi uyandırmıştır. Hikayenin 
akışı ile tasawufi merhalelerdeki sıkıntı
ların benzerlik göstermesi üzerinde du
rularak FuzQii'nin eseri hakkında tasav
vufi yorumlar yapılmış. konu Leyla aşkın
dan mevla aşkına yükselen bir aşk süreci 
gibi düşünülmüş. Leyla'nın çölde Mec
nun'u bulup kendini tanıttığı zaman 
onun , "Ger ben ben isem nesin sen ey 
yar 1 V' er sen sen isen neyim men-i zar" 
diye bu aşktan istiğna göstermesi ve 
"vahdet revişinde ikiliğin hoş olmayacağı
nı" söylemesi bu görüşe delil olarak öne 
sürülmüştür. Ancak dikkatle incelendi
ğinde hikayenin örgüsü içinde realist bir 
aşkın hakim olduğu ve FuzQii'nin tasav
vufi söylemiere yer vermediği görülür. 

Leyla vü Mecnun, Türk edebiyatında 
külliyat içinde veya müstakil olarak Arap 
harfleriyle en çok basılan mesnevidir (kül
liyatiçinde: 1869,1891 , 1897,1910, 1924; 

müstakil olarak: 1848, 1856, 1857. 1874, 

1878, 1897). Rusça. Ermenice (TDEA, VI, 

92), Almanca (tre. N . Hüsnü Lugal- Os
man Reşe r, Des türkisehen Dichters Fuzü
lf poem "Lay la-Meğnün" und die gereimte 
Erzahlung "Benk u Bade" (Hasis und 
Wein), istanbul 1943, s. l-149), İngilizce 
("Leyla and Mejnun by Fuzülı" , tre. Safi 
H u ri, Leylaand Mejnün, London 1970, s. 
113-332 ), ispanyolca (tre. Süleyman Şa
lom, Leyla u Mecnun, Madrid 1982) ve 
Kazakça'ya da çevrilen eser Türkiye'de ve 
Azerbaycan'da bilimsel araştırmalardan 
çocuk masallarına, sahne sanatlarından 
film endüstrisine kadar her seviyede ye
niden üretilmiştir. Ayrıca halk hikayesi 

LEYLA vü MECNÜN 

olarak ele alınmış ve taş basması şeklin
de yayımianmış ( Tekmil ve Tamam Leyla 
ile Mecnun, istanbul 1954, resimli), Kara
göz oyunları arasına da girmiştir (Selim N. 
Gerçek, Türk Temaşası, istanbul 1942, s. 
88) . Eserin tam metin halinde Latin harf
leriyle ilk basımı 1955 yılında Necmettin 
Halil Onan tarafından gerçekleştirilmiştir 
(bk. bi bl.) . Daha sonra Hüseyin Ayan ve 
Muhammed Nur Doğan metni nesre çe
virisiyle birlikte yayımlamış, Ali Canip 
(Yöntem) ve Vasfi M ahir Kocatürk de birer 
özetini hazırlamışlardır (bk. bi bl.). Birçok 
defa filme alınan eser (son film , Halit Re
fiğ, 1982), Azerbaycan'da opera haline ge
tirildikten sonra (Üzeyir Hacıbeyli, 1908) 

hiç kesintiye uğramadan sahnelenmeye 
devam etmektedir. 

Leyla vü Me en un, ideal-ebedi güzel
liğin ve aşkın sembolü olarak divan ede
biyatında olduğu kadar Batılılaşma dö
nemi Türk şiirinin de oldukça zengin bir 
motifini teşkil etmektedir (bk. bibl. Or
han Okay). Hikayeyi Sezai Karakoç man
zum. Aziz N esin, Mithat Sertoğlu ve İs
kender Pala nesir halinde yeniden yorum-

Kays' ın akı llanması için Kabe'ye dua etmeye götürülüşü ile 

onun aşk çılgınlığının artmasını dilernesini gösteren min
yatür (Fuzüli, Leyla vü MecnO.n, Paris Bibliotheque Natio
nale, Ancient, nr. F.316) 

163 



LEYLA vü MECNÜN 

lamışiardır (b k. bi bl). Son yıllarda Leyla 
vü MecnCın klasik dönemin romanı ka
bul edilerek bu yolda tahlil denemeleri 
de yapılmıştır (b k. bibL, Turinay; Kahra
man). 
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I!IP.I İSKENDER PALA 

L 

LEYS b. MUZAFFER 
(~~~~f) 

(el-)Leys b. el-Muzaffer (Rafi') 
b. Nasr b. Seyyar el-Horasani 

(ö. 187/803 [?]) 

Lugat ve fıkıh alimi, katip. 

-, 

_j 

ll. (VIII.) yüzyılın başlarında doğdu. 
Emevller'in Horasan valisi Nasr b. Seyyar 
el-Kinani el-Leysi'nin torun udur. Bazı kay
naklarda valinin oğlu (Leys b. Nasr), bazıla-
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rında da valinin diğer bir oğlundan (Rati') 

torun u (Leys b. Rati' b. Nasr) olduğu kayde
dilmektedir (İbnü'l-Mu'tez. s. 97) . Leys, 
Küfe kadısı Kasım b. Ma'n ile Halil b. Ah

med' den fıkıh , dil ve edebiyat dersleri al
dı. Edebiyat, şiir, garib lugatlar ve nahiv 
alanlarında temayüz etti. Zamanının kül
türlü ve beğenilen katiplerinden olan 
Leys, Horasan'da Bermekiler'in katibi ola
rak çalıştı ve 180-190 (796-806) yılları 
arasında burada öldü. Buhari ve Müs
lim'in kendisinden çok sayıda hadis aldığı 
Kuteybe b. Said ei-Bağlani, Leys'ten riva

yette bulunmuştur. 

Leys, asıl şöhretini Arap dilinin ilk söz
lüğü Kitdbü '1-~yn ve Halil b. Ahmed'le 
olan ilgisine borçludur. Bu konuda kay
naklarda çelişkili rivayetler yer almakta
dır. Bunlardan birine göre Halil b. Ahmed, 
hayatının son yıllarını Horasan'da talebesi 
Leys b. Muzaffer'in yanında geçirmiş, bu 
sırada Leys'in lugat, nahiv, edebiyat, şiir 
alanındaki geniş kültürüne hayran olmuş
tur. Halil ona layık bir hediye olarakKitd
bü'l-~yn'ı telif edip kendisine sunmuş, 
o da buna karşılık Halil' e 1 00.000 dirhem 
ödül vermiştir. Fakat eseri çok beğenen 
Leys'in gece gündüz onunla meşgul ola
rakyarısına kadar ezberlemesini kıska
nan eşi tek nüsha olan kitabı yakmıştır. 
Leys daha sonra yarısını ezberinden, ya
rısını da Halil'in diğer bazı öğrencilerine 
ve zamanın edip ve alimlerine danışarak 
aynı yöntemle eseri yeniden kaleme al
mıştır (a.g.e. , s. 97). Kitapta görülen ha
taların Halil'den değil bundan veya müs
tensihlerden kaynaklandığı ifade edilir. 
ibnü'l-Kıfti'nin kaydettiğine göre ise Halil 
eseri Leys'e imla etmiş ve hatalarını be
devilere sorup d üzeitmesini söylemiş, an
cak Leys, Arap olmayanlarla karışarak dil
leri bozulan Horasan bedevlierine danış
tığı için eserde bazı hatalar meydana gel
miştir (İnbahü 'r-ruvat, lll, 42). Kitdbü SJ
beveyhi'de olduğu gibi Kitabü'I-~yn'ın 
da fikir, plan ve açıklamaların Halil'e, te~ 
lifinin ise Leys'e ait olduğu , Leys'in Halil'i 
çok sevdiği ya da ilgiyi arttırmak için ese
ri Halil' e nisbet ettiği veya kendi lisanına 
"Halil" adını verdiği , bu sebeple eserde, 
"Mutlak olarak Halil şöyle dedi" ifadele
riyle kendi lisanını kastettiği, ilk bölümü 
tamamen (Babü'I-'Ayn) veya kısmen Halil 
tarafından telif edilen eseri Leys'in ta
mamladığı gibi farklı görüşler bulunmak
tadır. Müteahhir lugat ve dil alimleri 
Leys'i Kitabü'I-'Ayn'ın gerçek müellifi 
olarak kabul ederler. 
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V, 711. 

L 

Iii İSMAiL DURMUŞ 

LEYS b. SA'D 
(..M..ı 0-! ~f) 

Ebü'l-Haris ei-Leys b. Sa'd 
b. Abdirrahman el-Fehmi 

(ö. ı 75/ 791) 

Mutlak müctehid, muhaddis. 
_j 

Şaban 94'te (Mayıs 713), Aşağı Mısır'da 
Kahire yakınlarındaki Kalyübiye vilayetine 
bağlı TQh ilçesinin Karkaşende (Kalkaşen
de) köyünde dünyaya geldi. 92 (711) ve
ya 93 yılında doğduğu da rivayet edilir. 
Se m' ani'nin verdiği Şaban 124 (Haziran 
7 42) tarihi ( el-Ensab, IX, 3 5 3) yanlıştır. 

Kaynaklarda bazı farklı rivayetler bulun
sa da ailesinin aslen iran'ın isfahan şeh
rine bağlı Marbin veya Tabne kazasından 
geldiği ve Mısır'daki Fehmoğulları'nın 

azatlısı olduğu anlaşılmaktadır. Birçok 
kaynakta yer alan, Leys'in Halid b. Sabit 
el-Fehmi'nin azatlısı olduğu kaydı, ailesiy
le Fehmoğulları arasındaki mevla'l-muva
lat ilişkisinin bu şahısla başladığını gös
termektedir. Bu sebeple Leys'in isfahan'
da esir alındığı ve Mısır'a gelip Fustat'a 
yerleştiği rivayeti (Ebü 'ş-Şeyh, ı. 405-406) 

kendisiyle değil dedesiyle ilgili olmalıdır. 
Zira Leys'in babası Sa' d b. Abdurrahman 
el-Fehmi'nin isfahanlı olduğu, 42 (662) 
yılında doğup 100 (718-19) yılından son
ra vefat ettiği (Ebu Nuaym, Tartl;u işba
han, 1, 389) ve isfahan'ın Hz. Ömer dev
rinde 21 (642) veya 23'te (644) fethedil
diği göz önünde tutulursa babasının bile 
esir alınması ihtimali bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla muhtemelen dedesi Abdur
rahman esir alınmış, Mısır'a getirilerek 
Fehmoğulları'nın mevlası olmuş ve aile 
Leys'in doğum yeri olan Karkaşende'ye 

' yerleşmiştir. Nitekim Abdullah b. Vehb'in 
hocalarından, isfahan asıllı olup Mısır'a 
yerleşen Ebü's-Sahma Süheyl b. Has
san'ın, kendileriyle Leys'in dedesi Abdur-


