
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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la ile Mecnun, Ankara 1972, s. 7; Mithat Sertağ
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Muğla 1999, s. 7-12; İskender Pala, Ansiklope
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İşeri (Pekin)- Mustafa Kutlu. "Leyla vü Mec
nun", TDEA, VI, 90-92. ı:;;;1 

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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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-


