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Bir cân ile zindedür iki ten – Fuzûlî

Doğu’nun sınırlarına sığmayıp bulun-
duğu coğrafyayı, çağları aşan ölümsüz 
ve uzun hikâyesidir Leyla ve Mecnun. 
Her ne kadar Arap kabilelerin birinde 
yaşayan Kays ile Leyla’nın aşk hikâye-
sini konu edinmekteyse de hikâye; sa-
dece Arap coğrafyasında yazılıp okun-
makla kalmamış, bütün bir Doğu me-
deniyetinde yaygınlaşmıştır. Arap, Fars, 
Türk, Urdu edebiyatlarında ele alınan 
hikâye; her kültürde -birtakım ufak te-
fek farklılıklarla da olsa- kendisine yer 
bulmuştur. Öyle ki Türk, Fars ve Urdulu 
şâirler, müellifler; hikâyeyi ele alırken 
bulundukları coğrafyadan, kültürden 
bir şeyler katmışlardır. Böylelikle hikâ-
ye bütün bir Şark medeniyetine hitap 
eden bir öyküye dönüşmüştür. 

Leyla ve Mecnun, Türk edebiyatında en 
fazla okunan, rağbet gören; şâirler, mü-
ellifler tarafından birçok kez telif yahut 
tercüme edilen, pek çok araştırmacı ta-
rafından neşri yapılan veya incelemeye 
tabi tutulan önemli bir eser olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Türk edebiyatında hikâyeyi ilk defa ele 
alan Gülşehrî’dir. O; Mantıku’t-tayr adlı 
eserinde, Leyla ve Mecnun hikâyesini 
79 beyit hâlinde özetlemektedir. Daha 
sonra Âşık Paşa da Garîb-nâme’sinde 30 
beyit olarak Leyla ve Mecnun hikâyesi-
nin özetini verir. Ancak bunlar hikâye 
hakkında yazılan müstakil telif yahut 
tercüme eserler değildir. Leyla ve Mec-
nun hikâyesini müstakil olarak mesne-
vi formunda ilk kez kaleme alan Edir-
neli Şâhidî’dir. Eser, Gülşen-i Uşşâk adıy-
la bilinmektedir. Bunun haricinde Türk 
edebiyatında farklı yüzyıllarda hikâye-
yi müstakil olarak Ali Şir Nevâî, Fuzulî, 
Hamdullah Hamdî, Ahmed Rıdvan, 

Bihiştî Sinan Çelebi, Hakîrî, Kadîmî vs. 
gibi birçok şair ele almıştır.1

Ali Nihad Tarlan tarafından yazılan 
“İslâm Edebiyatında Leylî ve Mecnûn 
Mesnevisi” adlı çalışmanın Türk edebi-
yatında yapılan ilk doktora tezi olması 
ve hikâyenin Arap, Fars, Türk edebiyat-
larında ele alınarak bütün bir Şark me-
deniyeti ekseninde değerlendirilmesi 
yönüyle önemlidir.2 Hikâye, Agah Sırrı 
Levend tarafından da ayrıca ele alınıp 
incelenmiştir.3 

1 İskender Pala, “Leylâ ve Mecnûn”, TDVİA, 
C 27, İstanbul 2003, s. 161. Türk edebi-
yatında Leyla ve Mecnun yazan şairler 
için ayrıca bk. Agâh Sırrı Levend, “Türk 
Edebiyatında Leyla ve Mecnun Yazan 
Şairler”, TDY Belleten, 1957. 

2 Ali Nihad [Tarlan], “İslâm Edebiyatında 
Leylî ve Mecnûn Mesnevisi”, İÜ Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, (Basılmamış 
Doktora Tezi), İstanbul 1922, No. 1. 

3 Agah Sırrı Levend, Arap, Fars ve Türk 
Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâye-
si, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1959. 
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Leyla ve Mecnun hikâyesinin Türk ede-
biyatında onlarca müellif tarafından 
yazılmasına rağmen, konu üzerine ya-
zılan en iyi eserin 16. Yy. şairlerinden 
Fuzûlî’ye ait olduğu araştırmacılar ta-
rafından kabul edilir.  Konu birçok şair 
tarafından ele alındığı hâlde, Leylâ ve 
Mecnun denince ilk olarak Fuzûlî’nin 
eseri akla gelmektedir.

Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun’u üzerine 
pek çok araştırmacı, gerek makale ge-
rek tez gerekse de kitap olarak çok sa-
yıda yayın yapmıştır. Eser, “Türk ede-
biyatında külliyat içinde veya müstakil 
olarak Arap harfleriyle en çok basılan 
mesnevidir.”4

Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun’u tam metin 
olarak ilk kez, Necmettin Halil Onan5 
tarafından Latin harflerine aktarılmış; 
daha sonra Hüseyin Ayan6, Muham-
med Nur Doğan7 tarafından da aka-
demik neşirleri yapılmıştır. Yapılan 
bu akademik neşirlerin yanında 2019 
Ağustos ayında Prof. Dr. A. Azmi Bilgin, 
Dr. Abdulhakim Kılınç tarafından da 
Fuzuli - Leyla ve Mecnun adıyla bilimsel 
bir neşri yapıldı.8

Eser; temelde “Giriş” (s. 5-12), “Das-
tan-ı Leylî vü Mecnûn (Leyla ve Mec-
nun Hikâyesi)” (s. 16-615) ile Leyla ve 
Mecnun Hikâyesi’nin genel anlamda 
özetinden (s. 617-635) müteşekkildir. 

4 İskender Pala, “Leylâ vü Mecnûn”, TDVİA, 
C 27, İstanbul 2003, s. 163.

5 Fuzuli, Leylâ ile Mecnun, (Haz.: Necmet-
tin Halil Onan), Maarif Basımevi, İstan-
bul 1956.

6 Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn, (Haz.: Hüseyin 
Ayan), Dergah Yayınları, İstanbul 1981.

7 Fuzuli, Leylâ vü Mecnun, (Haz.: Muham-
med Nur Doğan), Çantay Yayınları, İs-
tanbul 1996.

8 Fuzuli, Leyla ve Mecnun, (Haz.: A. Azmi 
Bilgin - Abdulhakim Kılınç), Kapı 
Yayınları, İstanbul 2019.

Giriş bölümünde, Doğu edebiyatlarında 
en fazla rağbet gören hikâyelerden biri 
olan Leyla ve Mecnun’un aşklarının ha-
kiki mi mecazi mi olduğu üzerinde du-
rulur. Bu dünyada kavuşamayan âşık-
ların cennette kavuştuklarını Fuzûlî 
eserinde belirtir. Fuzulî’nin Leyla ve 
Mecnun’u yer yer alegorik nitelikler ta-
şısa da eserde yer alan tipler ve olaylar, 
gündelik hayatta da karşılaşılabilecek 
vasıftadır. Leyla ve Mecnun hikâyesiy-
le ilgili olarak Arap, Fars ve daha sonra 
Türk edebiyatındaki seyri hakkındaki 
genel bilgiler yine “Giriş”te verilmiştir. 
Buna göre Arap edebiyatında hikâyeyi 
ilk kez yazılı olarak ele alan müellif-
lerin İbn Kuteybe (eş-Şi‘r ve’ş-şuarâ), 
Ebü’l-Ferec el-Isfahanî (el-Egânî) ve 
Ebu Bekir el-Vâlibî (Dîvânü Mecnûn ve 
Leylâ) olduğu belirtildikten sonra hikâ-
yenin ana kahramanları olan Leyla ve 
Mecnun’un kimlikleri, kabileleri, nasıl 
tanıştıkları ve kavuşamamaları üzeri-
ne bilgiler verilir. 

Hikâyenin Fars edebiyatındaki süreci-
ne temas edilmiş ve ilk defa 11. yy’da 
Nizâmî-i Gencevî tarafından beş bin 
beyitlik bir mesneviye konu edildiği 
ifade edilmiştir. Ancak Nizâmî’nin ese-
rini ele alırken Arap edebiyatındaki an-
latılardan faydalanmakla birlikte, hikâ-
yenin olay örgüsünde ciddi manada 
tasarruflarda bulunduğu ve birtakım 
farklılıklar meydana getirdiği belirtil-
miş; hikâyenin Emir Hüsrev-i Dihlevî, 
Mollâ Câmî, Hâtifî tarafından da mes-
nevi formunda kaleme alındığı dile ge-
tirilmiştir. 

Türk edebiyatında hikâyenin ilk olarak 
14. yy. şairlerinden Gülşehrî’nin Man-
tıku’t-tayr ve Âşık Paşa’nın Garîb-nâme 
adlı eserinde özet olarak geçtiği, müs-
takil olarak ele alan kişinin ise Edirneli 
Şâhidî (Gülşen-i Uşşâk) olduğu belirtil-
miştir. Türk edebiyatının Anadolu ve 
Çağatay sahasında hikâyeyi ele alan şa-
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irler belirtildikten sonra, onların en faz-
la etkisinde kaldıkları şairin Nizâmî-i 
Gencevî olduğu vurgulanmıştır. 

Giriş bölümünde yer alan “Fuzulî’nin 
Leyla ve Mecnun’u” alt başlığında Cum-
huriyet Dönemi’nde yapılan neşirler ve 
künyeleri verilmiş ayrıca metin tesis 
edilirken hangi nüshaların esas alındı-
ğı, gerekli görülen durumlarda hangi 
nüshalardan istifade edildiği, beyitle-
rin günümüz Türkçesiyle nesre çeviri-
lerinin neye göre yapıldığı ifade edil-
miştir. 

Yapılan neşrin ikinci ve en hacimli bö-
lümü Fuzulî’nin Leyla ve Mecnun mes-
nevisi ile onun günümüz Türkçesine 
aktarımından oluşmaktadır. “Dastan-ı 
Leylî vü Mecnûn” başlığıyla başlayan 
eser; daha sonra Dîbâce, Allah’tan af di-
leme, Tevhîd, Münâcat, Naat, Miraciy-
ye, devrin padişahına övgü vs. gibi alt 
başlıklarla devam etmekte olup bu yö-
nüyle klasik mesnevi tertibi hususiyet-
lerini bünyesinde taşımaktadır. Fuzulî, 

“Sebeb-i Nazm-ı Kitâb” bölümünde ese-
rin yazılış sebebini anlatır. Buna göre 
Anadolu’dan gelen bazı şairler; Fars 
edebiyatında Leyla ve Mecnun hikâye-
sinin fazlasıyla bulunmakta olduğunu, 
Türk edebiyatında ise bulunmadığını 
belirterek ondan bu destanı anlatıp bu 
bahçeyi tazelemelerini talep ederler. 
Fuzulî ise bu işin zorluklarını bilmekle 
birlikte işten kaçıp bir kenara çekilmek 
yerine Allah’a tevekkül ederek bu hikâ-

yeyi yazmaya başladığını belirtir. Kla-
sik mahiyetteki mesnevi tertibinden 
sonra asıl hikâyeye geçiş 475. beyitten 
sonradır. Fuzulî eserini yazarken aynı 
veznin sürekli olarak tekrarlanmasın-
dan kaynaklanan tekdüzeliği kırmak 
adına eserine farklı vezinlerde, farklı 
nazım şekilleri de serpiştirmiş; birçok 
kahraman dilinden gazeller söyleyip 
metnine konuşma üslubu da yerleştir-
miştir. Toplam 3096 beyitten oluşan 
eser; 3033. beyitten sonra “Tamâmî-yi 
Sühan”, kitap telifi hususunda okuyu-
cudan özür dileme, vefa erbabından 
mazeretinin kabul edilmesini umma ve 
zekâ ehlinden bağışlanma dileme baş-
lıklarıyla nihayete ermektedir. 

Eserin son bölümü ise “Leyla ve Mec-
nun Hikâyesi”nin geniş bir özetinden 
oluşmaktadır. 

Kapı Yayınlarının 641, edebiyat seri-
sinin 262. kitabı olarak 2019 Ağustos 
ayında yayınlanan eser gayet özenli bir 
baskıya sahiptir. Eserde yer alan beyitler 
sol sayfada, günümüz Türkçesiyle çe-
virileri ise hemen sağ sayfada verilerek 
okuyucunun metni takip etmesi kolay 
hâle getirilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili 
minyatürler araya serpiştirilerek eser 
görsel olarak da zenginleştirilmiştir. 

Fuzulî’nin telif etmiş olduğu Leyla ve 
Mecnun’u, Türk mesnevi edebiyatının 
da zirvelerinden birisi olması hasebiyle 
önem arz etmektedir.


