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LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA 

 

Âdem BALKAYA

 

 

Herkesin peşinden koştuğu bir Leyla'sı vardır ya da her yiğidin gönlünde bir Mihriban 

vardır. Zira kültürümüzü, heyecanımızı, sevincimizi, üzüntümüzü kısaca her şeyimizi 

öğrendiğimiz türkülerimiz öyle diyor: 

“….. 

Ben hocaya danıştım,  

Yiğit yarsız kalır mı?” 

Biz bu yazıda edebiyat ummanımızı besleyen iki nehirdeki (gazel ve türkü) Leyla’ları 

bulmaya ve onları karşılaştırmaya çalışacağız. 

Leyla dediğimiz sevgilinin adı. Uğruna canlar verilen, âhlar çekilen, varlığı ile var 

olunan sevgilinin. Ama bu Mecnuna ait olan Leyla değil, bütün âdemlerin sevgilisi olan 

Leyla. Bu konuda şair şöyle der: 

 

"Bende mecnûndan füzûn âşıklık istidâdı var  

Âşık-ı sadık menem Mecnûnun ancak adı var." 

           Fuzûli 

Kabına sığmayan, nesilden nesile miras bırakılan bu sevgilinin adı çok zaman değişir; 

Nigar, Mâh, Cânân, Cân, Mehlîka, Nâzenin, Dilârâ, Mihriban, Emine, Hatçe. ...olur. Ancak 

değişmeyen tek şey vardır ki, o da Leyla'nın kendisi. 

Gazellerde özellikle bu isimler Leyla'da birleşir. Türkülerde de farklı isimler bulmak 

mümkündür ama duygu, nazar-ı itibariyle aynı duygudur. 

Şimdi gazel ve türkülerdeki Leylaların özelliklerini örneklerle belirlemeye çalışalım: 

Gazeller sevgiliyi şöyle tarif eder: 

 

"Dehanı mül saçı sünbül, yanağı gül, beni fülfül  

  Lebi gonca, beli ince, boyı  serv-i revân olsa" 

                  Yahya Bey 

Leyla uzun boylu, ince belli, gonca dudaklı, ağzı küçük, gül yanaklı bir sevgilidir. 

Gazellerde hâkim renk özellikle kaşta, saçta ve gözde siyahtır. Leyla esmerdir. 
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"Miyânın  rişte-i cân mı gümüş âyine mi sînen  

Binâguşunla menguşun gül ile jaledir güya" 

         Baki 

İplik gibi bir bele sahip, küpesi kulağında bir çiğ tanesinin gül yaprağı üzerinde 

duruşunu andıracak şekildedir. O kadar da güzeldir ki; 

 

"Zinhar eline âyine vermen o kâfirin  

Zira görünce suretini büt-perest olur" 

       Necati 

aynaya bakacak olsa kendisine âşık olabilir. 

Türkülere bakacak olursak Leyla’nın pek de değiştiğini söyleyemeyiz. Belki isminde, 

belki saç renginde ufak tefek farklılıklar gözümüze çarpabilir. 

 

"Sarı kız dediğin bir ince kızdır  

Babası bezirgân giydiği bezdir  

Beş yüz altın verdim dediler azdır 

( Hınıs yöresi, Kaynak: Hayriye Temizkalp) 

 

Saçlar sarı ancak vücut özellikleri gazeldekinin aynısıdır. Bel yine incedir. 

 

"Kağızman’a ısmarladım nar gele 

Gümüş kemer ince bele dar gele 

Benim yârim güzellerden bir tane  

İçlerinde sarı saçlı gül tane 

(Erzurum yöresi,  Kaynak: Muharrem Akkuş) 

 

Tabiî ki sevgili dediğimiz her zaman da bu güzelliği ile kalmaz. Çünkü onun işi 

aşığına acı çektirmektir. Üstelik acı dediğimize bakılmamalı bu durum âşık tarafından en çok 

istenilen, hatta bunun için âşık olunmuş, bu acının çokluğuyla övünülen bir durumdur. 

Sevgili bağımsızdır, dilediği gibi hareket etme hakkı vardır. Ağyara göz kırpar istediğine 

güler yüz gösterir. 
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Âşığın işi onun peşinden koşmaktır. Aşığa cevap verip vermemek sevgilinin insafına 

kalmıştır. Ve âşık bunu sorgulayamaz hatta daha da ister. Şikâyetçi olmaz. Bazen sitemde 

bulunabilir. O kadar peşinden koşanı görülmüş ama asla kavuşanına rastlanmamıştır. 

Leyla kirpiklerini ok eder atar âşığı yaralar. Aşığına hep naz ile davranır. 

 

"Naz ederse gamzesi uşşâk-ı zâra nâz eder  

Zülfü bir aşüftedir ki rüzgâra nâz eder. 

 

Sevgili kimi âşıkları saçları ile asacak kadar ileri gidebilir. Saçları uzun ve sarmaş 

dolaştır. Örümcek gibi bir tuzak hazırlamıştır âşığına sevgi ağından. Âşığı yakalar. Bakınız 

hem gazel hem türkü bunu nasıl ifade ediyor: 

 

“Âşıyan-ı murg-ı dil zülf-i perişanındadır ey peri 

Kande olsam gönlüm senin yanındadır.” 

     Fuzuli 

 

"Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın 

Zevk u şevk ile verir can u seri döne döne" 

                 Necati 

 

“Sarı saçlarına deli gönlümü  

Bağlamışım çözülmüyor Mihriban” 

   Karakoç 

 

Canının alınacağını bile bile âşık çekinmez. Öyle olsaydı pervaneler ışığa bu kadar mı 

yaklaşırdı? 

 

"Cânımı eğer isterse cânân minnet cânıma  

Cân nedir kim ânı kurbân etmeyem cânânıma 

                                    Fuzuli 

 

"Mukavves kaşların yayı atar kirpik okun her dem 

Ne kim ol gamzenden gelse bana sehm-i saâdettir." 

                                                  Şeyhi 
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Şimdi aynı duyguları bakın türküler nasıl dile getiriyor. 

 

“Kirpiklerin ok eyle  

Vur sineme öldür beni  

Bıktım dünyanın kahrından  

Vur sineme öldür beni" 

   Âşık Veysel 

 

Peki, sevgili, Leyla veya Mihriban dediğimiz bu kadar endamlı, güzel, nazlı varlığa 

hiç kavuşmak yok mudur? Yâre nasıl haber edilir, onunla nasıl konuşulur? Âşık ona 

dokunabilir mi?  

Leyla'ya ulaşmak diye bir şey yoktur. Amaç aşkı yaşamaktır. Aslında Leyla’nın olup 

olmadığı da tartışma konusudur. Herkesin bir Leyla’sı hatta Leylaları vardır. Ama istediğimiz 

hangi şey Leyla’dır? Ya da Leyla dediğimiz şey nedir? Kimdir bu Leyla? Bu herkesin kendi 

içinde cevap verebileceği bir sorudur. 

İşte bu sorulara cevap verebilenler sevgilileri ile haberleşmelerini birkaç yolla 

gerçekleştirirler. Ya bir mektup yazarlar ya da bâd-ı sabâ (sabah rüzgarı, seher yeli) ya 

ısmarlarlar. 

 

"Sernâme-i mahabbeti  cânâne  yazmışam  

Hasret risâlesin vârâk-ı  câne  yazmışam 

  

Nâlişlerini derd ile bî-çâre bülbülün  

Bâd-ı  sabâ eliyle gülistâne  yazmışam"  

   Ahmet Paşa 

 

Aynı ifadeleri türküde de bulmak şaşırtıcı değildir, zira Leyla aynı Leyla, aşk aynı 

aşktır. 

"Sakın deli esme zülfün teline  

Benden selam söyle o zâlim yâre  

Yazdığım nâmeyi onun eline  

Çağır bir tenhada ver seher yeli" 

    Âşık Gülâbi 
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Yalnız türkülerde gazellerden farklı olan bir taraf var ki o da âşık sevgiliye 

yaklaşabiliyor. Hatta ona dokunabiliyor. Bunu gazellerde bulmak mümkün değildir. 

 

"Sarı da kızı aldım çıktım yaylaya  

Öptüm sevdim başımı koydum belaya 

Kız hele eylen neler diyim sarı kız  

Ağzın şeker dilin şeker kendin bekâr sarı kız"   

     ( Erzurum yöresi) 

 

Gazellerde bu duruma en çok yaklaşan Nedim olmuştur. Divan edebiyatında hep 

farklı özellikleri ile anılan Nedim bu konuda da herkesten farklı davranır. Sevgiliyi gezmeye 

çağırır onunla dolaşır. 

 

"Bir safâ bahşedelim gel bu dîl-i nâ-şâde  

Yürü gidelim serv-i revânım Sâdabâda" 

     Nedim 

 

İstanbul'un o dönem için en gözde gezi, eğlence, mesire yerlerinden biri olan 

Sadabad'a insanlar gidip eğlenirler, aşklar orada başlar, insanlar orada tanışırlar. İşte Nedim 

de bu eğlencede yalnız olmak istemez sevgilisini koluna takıp götürmek ister. İşte bu durum 

diğer divan şairleri için kabul edilebilir ya da tatbik edilebilir bir durum değildir. 

Görülüyor ki gazelde veya türküde Leyla adına değişen bir şey yok aynı güzellikte, 

aynı acıyı tattıran, aynı fiziki özelliklerde, kendisine aynı şekilde ulaşılan bir sevgili. 

Birisinde esmer iken bir diğerinde sarışın; ancak her ikisinde de kabına sığmayan bir Leyla. 

Asıl olan zaten Leyla da değildir. Asıl olan aşığın aşkını nasıl yaşadığıdır. Leyla nice âşıklar 

eskitmiş ve insan var oldukça daha da eskitecektir. Onun yaşı, cismaniyeti, saçı, boyu-posu 

yoktur. . O her şeydedir. Herkes onu illa ki bir yerde bulacaktır. Kimi divanında, kimi 

sazında, kimi romanında, kimi bir çocuğun gülüşünde, kimi annesinde, kimi evinde, kimi 

kağıt ve kalemde ve daha kim bilir neler de, nerelerde. ... O hiçbir zaman insanlığı terk 

etmeyecek. Amaç onu bulmak değil, o varmış gibi davranmak. O zaten o haliyle güzel. Eğer 

arayan Leyla'sını bulsaydı, ne böyle bir aşk, ne de böyle bir Leylamız var olacaktı. 

O yüzdendir ki, Leyla her zaman Leyla ve Leyla her yerde Leyla. 
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