
niyyeler de vardır. Bunların çoğu vakıfla
rından gelen gelirler veya kira bedelleriy
le desteklenir. Bazan da esnaf birlikleri. 
Sebzevar'daki attar ve kumaşçıların hü
seyniyyeleri gibi bu kurumları tesis edip 
ihtiyaçlarını sağlarlar. Bu arada devlet ta
rafından inşa ettirilenler de bulunmakta
dır. Binlerce kişiyi alabilecek büyüklükte
ki hüseyniyyeler yanında çok daha küçük 
olanlar da görülmektedir. Mimari tarzı 
bakımından daha çok dairevi bir tiyatro 
binasını andıran hüseyniyyelerdeki ravza
hani merasimlerinde. Hüseyin Vaiz-i Ka
şifi'nin (ö . 910/1504) Hz. Hüseyin'in Ker
bela'da çektiği ıstırapları hissi bir şekilde 
tasvir eden Farsça eseri Ravzatü 'ş-şü
hedô.' ravzahanlar tarafından ağlayıp 
feryat edilerek okunur. Safeviler devrin
den itibaren teşvik gören bu uygulama 
Hz. Hüseyin'in düşmanlarının Osmanlı
lar'la özdeşleşmesinde tesirli olmuştur. 
Daha sonra yapılan taziye merasimlerin
de ise ortada bulunan sahnede Hz. Hüse
yin ve taraftarları ile düşmanlarının mü
cadeleleri dramatik bir şekilde canlandı
rılır. 

1840'lardan itibaren abidevi bir mima
ri özellik kazanmaya başlayan hüseyniyye
ler gittikçe önemli gelişmeler kaydetmiş

tir. XIX. yüzyılda İran'da hakim olan Kaçar 
ailesi daha çok itibar kazanmak amacıyla 
hüseyniyye yapımına ağırlık vermiştir. Ka
çar Hükümdan Nasırüddin Şah'ın İngilte
re seyahatinde konser için gittiği Albert 
Hall'den etkilenmesi hüseyniyye mimari
sinin gelişmesine büyük ölçüde yardımcı 
olmuştur. İran'a döndüğünde onun em
riyle Gülistan Sarayı'nın güneybatısında 
1870'te inşa edilen Tekiye-i Devlet en 
büyük hüseyniyye olarak bilinmektedir 
(a.g.e., s. 69). Burada toplanan halkın ya
nında yabancı misafirler de muharrem 
ayında taziye gösterilerinde hazır bulu
nurlardı. 1920 yılına kadar hizmet veren 
bu yapı, merasimler vesilesiyle toplanan 
çok sayıdaki izleyici için güvenli olmadığı 
gerekçesiyle kapatılmış. yerine yenisi ya
pılacağı belirtilerek 1950'li yıllarda yıktı
rılmıştır. Esterabad, Kirmanşah Muavi
nülmülk. Yezd Mir Çakmak hüseyniyye
leri de İran'daki tanınmış hüseyniyyeler 
arasındadır. 

Pehleviler döneminde hüseyniyyelerde
ki merasimlerin dini- siyasi bir çizgide bir
leşmesi ve İmam Hüseyin'i zulüm ve ada
letsizliklere karşı mücadele eden bir öncü 
olarak takdim etmek suretiyle hükümet 
aleyhtarı gösterilere dönüşmesi sonucun
da iran'da 1928'de matem merasimleri 

kısıtlanmış ve 1935'te tamamen yasak
lanmış. böylece hüseyniyyelerin fonksiyo
nu önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu
nunla birlikte 1965 yılında Tahran'da halk
tan ve aydın kişilerden toplanan paralar
la inşa edilen, İran gençliğini yabancı kül
türlerin etkisinden korumak ve onlara İs
lam kültürünü öğretmek amacıyla kurul
muş olan Hüseyniyye-i İrşad son derece 
modern bir eğitim müessesesi iken 1967-
1973 yılları arasında Ali Şeriati'nin burada 
verdiği dersler tahrik edici unsurlar içer
diği gerekçesiyle hükümet tarafından 
1973'te kapatılmıştır. 1979 inkılabının 
ardından matem uygulamasına izin ve
rilmesi ve bunun devletten teşvik görme
si hüseyniyyelerin geniş ölçüde yeniden 
toplum hayatına girmesine vesile olmuş
tur. 

Hindistan Şiileri'nin muharrem ayında 
toplandığı. mersiyelerin okunup taziye 
merasimlerinin yapıldığı binalar kuzey 
kesimlerde imambara. güneyde aşürha
ne ve azahane adıyla anılır. İmambara di
ye anılmayan. fakat aynı fonksiyonu icra 
eden ilk yapı Evediler'den Safder Ceng 
(ı 708-l 754) tarafından Delhi'de inşa edil
miştir. Buna benzer bir bina, tarunu Asa
füddevle tarafından Leknev'de yaptırılmış 
olup İmambara-i Asafi olarak anılmak
tadır. Daha sonra imambara inşası geliş
miş ve bu binaları yapan ailelerin reisieri 
imambara dahilinde defnedilmeye baş
lanmıştır. imambaraların yapı tarzında 
zaman içinde değişiklikler görülmüştür. 
Mesela Muhammed Ali Şah ( 1837-1842) 

tarafından Hindistan'da yaptırılan Hüse
yinabad imam barası'nda Avrupai bir mi
mari tarz uygulanmıştır (Hollister. s. 164-

167). 
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Şeyh Galib'in 
(ö. 1213/1 799) 

kaleme aldığı divan edebiyatının 
son büyük tasavvufi mesnevisi. 

_j 

Şeyh Galib eserin "sebeb-i te'lif" bölü
münde, kendisinin de bulunduğu bir mec
liste Nabi'nin Hayrô.bô.d adlı eserinin 
methedildiğini. bir benzerinin yazılama
yacağı ileri sürülünce Hayrô.bô.d'ın bazı 
kusurları olduğunu söyleyerek bu görü
şe karşı çıktığını . meclistekilerin daha iyi
sini yazmak mümkünse bunu kendisinin 
yapmasını istediklerini anlatır. İki yıl önce 
divanını tertip eden ve o sırada yirmi altı 
yaşında bulunan Şeyh Galib Hüsnü Aşk'ı 
bu olay üzerine yazmaya başlamış ve altı 
ay ,gibi kısa bir sürede tamamlamıştır. 

Mesnevi kısmı 2041 beyitten meydana 
gelenHüsnü Aşk'ın beyit sayısı. aralara 
serpiştirilen ve her biri altı kıtadan olu
şan dört tardiyye ile beraber 21 O 1 'e ulaş
maktadır. Şair klasik tarza uyup tahmid. 
na't, mi'raciyye, iki ayrı başlık altında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve kendi ba
bası Mustafa Reşid Efendi hakkındaki on 
sekizer beyitlik methiye bölümlerinden 
sonra telif sebebini anlatıp esere başlar. 

Eserin konusu kısaca şöyledir: Arap
lar'ın içinde Beni Mahabbet adlı bir kabi
le vardır. Bir gece bu kabilede, biri kız. di
ğeri erkek iki çocuk dünyaya gelir. Kıza 
Hüsn. erkeğe Aşk adı verilir ve kabilenin 
ileri gelenleri tarafından birbiriyle nişan
lanırlar. Aşk ile Hüsn tahsil çağına gelince 
Mekteb-i Edeb . adı verilen bir okula gidip 
Molla-yı Cünün adlı bir hocadan ders oku
maya başlarlar. Mektepteyken araların
da aşk başlayan Hüsn ile Aşk. zaman za
man buluşup beraberce "nüzhetgeh-i 
ma'na" denilen bahçede dolaşır, burada 
yer alan "havz-ı feyz" kenarında sohbet 
ederler. Bahçenin sahibi, her şeyi bilen 
ve istediği zaman her kılığa girebilen Sü
han adlı bir ihtiyardır. Sühan bunların 
dertlerini anlar. Fakat kabileden Hayret 
adlı bir kişi. Hüsn ile Aşk'ın bir arada bu
lunmalarına ve birbirleriyle görüşmeleri
ne engel olur. Birbirinden ayrılan Aşk ve 
Hüsn Sühan vasıtasıyla mektuplaşırlar. 
Aşk'ın Gayret adlı bir lalası. Hüsn'ün de 
İsmet adlı bir dadısı vardır. İsmet Hüsn'e 
sabır tavsiye eder. Öte yandan Aşk'a da 
lalası Gayret yardım sözü verir. Bunun 
üzerine Aşk kabile reisierine başvurarak 
onlardan Hüsn'ü ister. Kabile reisieri bu 
isteği alayla karşılarlar ve "Kalp diyarı"-
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na gidip oradaki kimyayı bulup getirirse 
ancak o zaman Hüsn'ü kendisine verebi
leceklerini söylerler. Aşk Gayret'le birlik
te yola çıkar. Fakat daha ilk adımda için
de korkunç bir dev bulunan derin bir ku
yuya düşerler. Dev bunları hapseder. Bu 
arada Sühan yetişerek onları kurtarır. Aşk 
ile Gayret dondurucu soğuklar içinde "ha
rabe-i gam"da yürürken ihtiyar bir cadı
ya rastlarlar. Cadı Aşk'a gönül verirve onu 
sultan yapacağını söyler. fakat bir karşı
lık görmeyince onu çarmıha gerer. Sühan 
imdada yetişir. si h ri bozarak Aşk' ı kurta
rır ve cadıyı öldürür. Hüsn, Aşk'a Sühan 
vasıtasıyla "tlğ-i ah" isimli kılıçla Eşkar 
adlı bir at. Gayret' e de iki kanat gönderir. 
Aşk bu ata binerek yoluna devam eder. 
Birçok macera atiatarak kıyısında m um
dan yapılmış gemiler bulunan "derya-yı 
ateş"e ulaşırlar. Cinler onlara bu gemile
re binmelerini teklif ederlerse de binmez
ler. Atsemender gibi s üzülerek. Gayret 
de uçarak denizi geçer. Çin ülkesinin 
sahiline ulaşırlar. Bir papağan şekli
ne giren Sühan gelip Aşk'a, Çin padişa
hının HGşrüba adlı kızına gönlünü kaptı
rırsa onu Zatüssuver Kalesi'ne hapsede
ceğini haber verir. Fakat Aşk HGşrüba'yı 
görünce onu Hüsn zanneder. Kızın daveti 
üzerine içip eğlenirler. Bu arada kız Aşk'ın 
elinden "tlğ-i ah"ı alıp kaybolur. Ertesi sa
bah HGşrüba yine görünür. Aşk'ı Zatüs
suver Kalesi'ne götürüp hapseder. Kale
ye girdikleri kapı silinip yok olur. Gayret'le 
orada mahpus kalırlar. Burası da binbir 
tehlikeyle dolu bir yerdir. Aşk Gayret'in 
nasihatiyle Eşkar'a binerek kaleden kur
tulmak ister. yine cadılarla. gulyabaniler
le savaşır. Ancak çıkacak yol bulamaz; ar
tık perişan haldedir. Nihayet Sühan im
dadına yetişir ve kaleyi ateşe verip kur
tulurlar. HGşrüba ile birlikte kale yanar. 
Aşk perişan bir vaziyette yoluna devam 
eder. Daha sonra Sühan bir hekim kılığın
da gelir. Bu arada Gayret kaybolur. Sühan 
Aşk'ı alıp Kalp Kalesi'ne götürür; burası 
Hüsn adlı sultana tabi olan melekler ve 
perilerle doludur. Aşk sevgi ve hürmetle 
karşılanır. Sühan Aşk'a yanlış bir yol tut
tuğunu. cadıyı öldürenin. öğüt verenin, 
hekim kılığında gelenin hep kendisi oldu
ğunu söyler. "Aşk Hüsn'dür. Hüsn de Aşk. 
birliğe ikilik sığmaz, bu dertlere yanlış 
düşüncen yüzünden uğradın" der. Artık 
başına gelenlerin hepsi geride kalmıştır. 

Hayret Aşk' ı alıp Hüsn'e götürür. Nihayet 
gayb perdeleri açılmış. Aşk bütün engel
leri aşmış. olgunluğa ulaşmış ve gerçeği 
anlamıştır. 

Aruzun "mef'Glü mefailün feülün" ka
lıbıyla yazılan eser. sonunda yer alan. "Ga-
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lib bu cerlde-i cefanın 1 Tarihi olur hita
mühü'l-misk" müfredindeki "hitamühü'l
misk" ifadesinden anlaşıldığına göre 1197 
( 1783) yılında tamamlanmıştır. 

Zengin bir duyuş ve düşünüşle söylen
miş tasawufi bir mesnevi olanHüsnü 
Aşk'ın kahramanları, ne Leyla ile Şirin gi
bi aşk tarihinin birer maddi- gerçek gü
zelleri ne de Mecnun ile Perhad gibi bu 
güzellere vurulmuş. tarihi -menkıbevl aşk 
kahramanlarıdır. Eserin kahramanları 
doğrudan doğruya Hüsn yani güzellikle 
bu güzelliğe ezell yönelişin ifadesi olan 
Aşk'ın kendisidir. 

Seyrü sülükü anlatanHüsnü Aşk'ta 
bütün kişi ve yer adları tasawufi birer 
semboldür. Hüsn hüsn-i mutlak (Allah). 
Aşk sali k, derviş, Beni Mahabbet tarikat. 
Mekteb-i Edeb dergah. Molla-yı Cünün 
mürşid, Sühan kamil mürşid, Gayret mü
cahede, İsmet ihlas. Kalp Kalesi gönül. 
Hüşrüba nefistir. Ayrıca eserde yer alan 
kuyu, cadı. gulyabani, harabe-i gam. der
ya-yı ateş ile diğer kişi ve yerler salikin 
aşmak zorunda olduğu engelleri temsil 
etmektedir. Eser ilahi aşka erişebilmenin . 

Aşk'ın Hüsn'e kavuşmasının güçlüğünü 
belirtmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Aşk Hüsn'ü kendisinden ayrı sanmak
tadır. Ona kavuşmak için Kalp Kalesi'nde
ki kimyayı getirmesi gerekir. Edep Mek
tebi'ndeki Molla-yı Cünün sayesinde cez
beye erişmiştir. Sühan ona her an yardım 
etmektedir. Sü!Gkünde aşılmaz yollara 
düşen. nefis vadilerinde kuyulara hapso
lan. çeşitli belalara uğrayan, şehvet ate
şinden süzülüp geçen Aşk'a Gayret yani 
kıskançlık arkadaşlık etmiştir. SQretlerle 
bezenmiş bulunan. girilince kapısı sır olan 
şehir varlık şehridir, dünyadır. Hüşrüba 

da nefistir. Nefis aleminde kendi hayal
lerine kapılan Aşk cezbe ateşiyle bu şeh
ri yakımış. sGret ve hayallerden kurtulup 
seyrü sülGke başladığı yere dönmüş. 
Aşk'ın Hüsn'den. Hüsn'ün de Aşk'tan baş
ka bir şey olmadığını anlamış, vahdet sır
rına ermiştir. Şeyh Galib, bu eserinde vi
salin çok çetin mücahedelerle mümkün 
olabileceğini, seyrü sülükün bir mürşidin 
denetiminde gerçekleştirilmesi gerekti
ğini, Hüsn'ün Aşk'tan başka bir şey olma
dığının ancak seyrü sülQkün tamamlan
masından sonra anlaşılabileceğini ifade 
etmek istemiştir. 

Hüsnü Aşk, eski Şark hikayelerinden 
birtakım izler ve onlarla benzerlikler ta
şır. Hammer. Şeyh Galib'in İranlı şair Fet
tahl'ye ait Hüsn ü Dil hikayesini örnek 
aldığını ileri sürmüş, Gibb ise kadın kah
ramanın adıyla alegorik olma dışında iki 

metnin benzerliğinin söz konusu olama
yacağını belirtmiştir (HOP, IV, 181). Ab
dülbaki Gölpınarlı İbn Sina'nın Risdletü 't
tayr' ı , Sühreverdl'nin Mılnisü'l-'uşşd~'ı, 
Attar'ın Mantı~u 't-tayr'ı. FuzGII'nin Ley
la vü Mecnıln'u ve Sıhhat ü Maraz'ı ile 
bazı benzerliklere. yer yer ortak motif! ere 
dikkat çekmiş. ancak bu benzeriikierin 
taklit veya kopya manasma gelmediğini. 
Galib'in eserinin zengin bir muhayyile ve 
üstün bir sanat gücünün mahsulü oldu
ğunu vurgulamıştır (Hüsn ü Aşk, hazır
layanın ön sözü, s. 34-37). Eserdeki bazı 
motiflerin kaynağı Mevlana'nın Meşne
vi'sidir. Nitekim Galib eserin sonunda yer 
alan "Fahriyye-i Şairane" bölümünde. "Es
rarını Meşnevi'den aldım 1 Çaldım veli 
mlrl malı çaldım" diyerek bunu açıkça be
lirtmiştir. 

Türk edebiyatında Kutadgu Bilig'den 
sonra mücerret kavramların teşhisine da
yanılarak yazılmış nadir mesnevilerden 
biri olanHüsnü Aşk'ın edebi açıdan en 
önemli özelliği, o zamana kadar yazılmış 
mesnevi tarzındaki hikayeleri şiir yönün
den aşma gayretidir. Her bölümü ayrı 
başlıklar taşıyan esere şair yer yer "tar
diyye" başlıklı muhammesler yerleştire
rek hikayenin monotonluğunu önlemeye 
çalışmıştır. Yepyeni, zarif ve orüinal hayal
lerin yanında olağan üstü teşbihler ve 
ahenkli söyleyişlerle bezenmiş olan eser
de konuşma dilinden alınmış sade ifade
lere, mahalli deyimlere. hatta başka mes
nevilerde nadir rastlanan Boğaziçi, Divan
yolu. Modaburnu, Gümüşsuyu, Sütlüce gi
bi yer adiarına ve tevriyeli nüktelere rast
lanır. Hüsnü Aşk, divan edebiyatı este
tiğinden ayrılmadan yine o edebiyatın ka
lıpları içinde, sebk-i Hindl'nin yeni buluş
larıyla eski mazmunları yenilernek isteyen 
ve bunu mükemmel bir şekilde gerçek
leştiren şairin abidevi eseridir. Yazıldığı 
tarihten günümüze kadar önemini koru
muş. yerli ve yabancı hemen bütün ten
kitçiler tarafından olağan üstü bir eser 
olarak değerlendirilmiştir. Bunda, divan 
şiirinin düşüş gösterdiği bir dönemde 
birden bire bir deha mahsulü olarak or
taya çıkımasının ve takipçilerinin onun se
viyesine yaklaşamamış olmalarının da 
rolü vardır. Hüsn ü Aşk'ın dikkat çeken 
önemli bir yanı da değişik bölümlerinde 
( 173-234, 675-685, 708-800, 2009-2022 . 
beyitler) Galib'in şiir ve şairlerden bahse
derken aynı zamanda poetikasını da or
taya koymuş olmasıdır (M Kaya Bilgegil 
bu beyitleri ayrıntılarıyla tahlil eder, bk. 
Hüsnü Aşk, s. Vlll-XVI). 

H üsn ü Aşk daha sonraki şairler tara
fından örnek alınmıştır. Keçecizade İ zzet 



Molla 'nın G ülşen-i Aşkmesnevisiyle Ye
nişehirli Avni 'nin A teşgede adlı tamam
lanmamış mesnevisi Hüsnü Aşk'ayazı!

mış n azireler gibidir. Yenileşme dönemin
de Abdülhak Hamid 'in Makb er ve Eş 

ber 'iyle Ahmed Haşim 'in bazı şiirlerinde 

de tesirleri görülür (Şeyh Galib' in başka 
ş iirl e ri y l e beraber HüsnüAşk' ın XX yüz
yı l Tü rkş iir i neya n s ıma l a rı h akkın da bk. 
Beşir Ayvazoğlu, "Yaşayan Şeyh Galib" , 
Şeyh Galib Kitabı, istanbul 1995, s. ı 43-
ı 49) Orhan Pamuk'un Kara Kitap (i s
tanbu l ı 990) adlı romanındaHüsnü Aşk'

taki bazı kişi ve mekan adları alegorik de
ğerler olarak kullanılmıştır. Şerif Aktaş 
ve Necmettin Türinay Hüsn ü Aşk'a hi
kaye 1 roman anlayışına dayanan bir me
tin olarak yaklaşmış ve eseri bu anlayışla 
yorumlamaya çalışmışlardır (bk. bibl.) . 

H üsn ü Aşk' ın bir kısmı şairin divanı
nın sonunda, bir kısmı da ayrı olarak istin
sah edilmiş birçok yazma nüshası vardır. 
Süleymaniye Kütüphanesi 'ndeki nüsha 
(Halet Efendi. nr. ı 7 ı) Şeyh Galib'in kendi 
hattıyladır. Eserin aynı bölümde mevcut 
iki nüshası yanında (nr. 679-680) yine bu 
kütüphanede dört nüshası daha bulun
maktadır (D üğü mlü Ba ba , nr. 4 ı 8 ; Hü s
rev Paşa , nr. 502; Hasa n Hü snü Paşa , nr. 
4 ı 8; Hacı Mahmud Efendi, nr. 3642) Mes
nevi ayrıca istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlı olan Şeyh Galib divanla
rının (TY, nr. ı 368, ı 635, ı 996, 55 ı 9, 553 ı) 
sonunda da yer almaktadır. H üsn ü Aşk 
ilk olarak şairin divanı ile birlikte Bul ak'
ta basılmış ( ı 252 ). daha sonra Ebüzziya 
Tevfik (Hüsn ü Aşk, Eser-i Galib Dede, 
istanbul . ı 304) ve Tahirülmevlevl (Tahir Ol
gun) (Hüsnü Aşk, istanbul ı 339, ı 34 ı) ta
rafından yayımlanmıştır. 130 1'de ( 1884) 
neşredilen H av er dergisinde de ilave ola
rak verilmiş . fakat tamamlanmamıştır. 

Ahmet Cevat (Emre) eseri Hüsün ve 
Aşk (Muhft, nr. 4 ı - 5o , Mart- A ra l ık ı 932) , 

Vasf i Mahir Kocatürk Hüsnü Aşk'ın Bu
günkü Dille Nesr e Çevirisi (i sta nbul 
ı 944 ) adıyla yeni harfiere aktarıp nesre 
çevirmişlerdir. Her iki çeviride de atla
malar ve itinasızlıklar görülür. Abdülbaki 
Göl pınarlı. eserin Şeyh Galib'in el yazısıy
la olan nüshasının tıpkıbasımını yapmış. 
eseri yeni harfiere çevirerek sad eleştirmiş 
(Hüsn üAşk, ista nbu l ı 9 6 8), aynıyazar 

şairin divanından seçmelerle eserin ne
sir halinde özetini yeniden yayımiarnıştır 
(Şeyh Galib, Seçmeler ue Hüsn ü Aşk, is
tanbul ı 976) Ayrıca Orhan Okay ve Hüse
yin Ayan tarafından yapılmış bir baskısı 
daha bulunmaktadır (Hüsnü Aşk, istan
bul ı 975). Turan Oflazoğlu eseri Güzellik 

ve Aşk adıyla iki bölümlük müzikal oyun 
haline getirmiştir (Ankara 199 ı ). Kenan 
Işık' ın Aşk Hastası adlı oyunu da Şeyh 
Galib'in hayatı ve Hüsnü Aşk etrafında 
şekillenir. 
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HÜSNü DİL 
( J .)' ..:,-> ) 

İran şairi Fettahi'nin 
(ö . 852/1448 [?]) 

alegorik eseri 
(bk. FETIAHİ). 

HÜSN-i HAT 

(bk . HAT). 

HÜSN-i İBTİDA 

(bk. BERMT-i İSTİHlAL) . 

HÜSN-i MAKTA' 
(~ ..:,->- ) 

Gazeli n, 
son beyti makta 'dan önce gelen 

ve ondan daha güzel olması gereken 
beytine verilen ad 
(bk. BEYİT; GAZEL). 

_j 

_j 

_j 

_j 

L 

L 

HÜSN-i MATLAB 

HÜSN-i MATLA' 
( ~..:,->- ) 

Gazelin, ilk beyti 
matla'dan sonra gelen 

ve ondan daha güzel olması gereken 
beytine verilen ad 
(bk. BEYİT ; GAZEL). 

HÜSN-i MATIAB 
(~f .,:_-> ) 

Talep ifadelerinin 
güzel olması anlamında 

edebiyat terimi. 

_j 

_j 

Bed!' ilminde manaya güzellik veren 
edebi sanatlardan sayılan hüsn-i matiab 
farklı terimlerle ifade edilmiş ve değişik 

tanımları yapılmıştır. Hüsn-i matiab te
rimini ilk kullananlardan Şerefeddin et
Tibl (ö. 743/1342) onu "bir vesileden son
ramaksada geçiş" diye tanımlar. 'fıbl'nin 
çağdaşı İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin "Be
raatü 'I-matlab ve hüsnü't-tevessül" baş
lığı altında. "talep (matlab ) lafızlarının 
özenle seçilen. kendisinden istekte bulu
nulan şahsa övgü ve tazim belirten söz
lerden olması " şeklinde yapmış olduğu 

tanımlama Reşldüddin Vatvat, Mahmud 
ei-Halebl, Şehabeddin Ahmed en-N üvey
ri. Safiyyüddin el-H illi. İbn Hicce ve Ab
dülganl en-Nablusl gibi birçok müellifin 
"hüsn-i taleb" veya "beraat-i taleb" adı 
altında söz konusu ettikleri türe uymak
tadır. Ayrıca buradan. hüsn-i tevessül (gü
zel bir vesileyleta lepte bulunmak) tabiri
nin hüsn-i matlabla eş anlamlı olduğu an
laşılmaktadır. Tibl'nin verdiği şiir örnek
lerinin de hüsn-i talebe uygun olması 
"hüsn-i matlab. beraat-i matlab, ahsen-i 
matlab. hüsn-i tevessül. hüsn-i taleb, be
raat-i taleb" tabirlerinin aynı edebi sana
tın değişik adları olduğu kanaatini güçlen
dirmektediL İbn Kayyim'in "matlab Iafız
Iarı" . diğer müelliflerin "talep Iafızları " ta
birini kullanırken aynı tarifte birleşmele

ri. ayrıca hüsn-i matiab ile hüsn-i taleb 
tabirlerinin aynı manaya gelmesi, bedliy
yat türü şiir yazan şairlerin hüsn-i mat
Iab veya beraat-i matiab adıyla ayrı bir 
bed!' türü zikretmemeleri, bunların aynı 
türün farklı adları olduğu kanaatini teyit 
etmektedir. Aslında bu sanatı "beraat-i 
taleb" adıyla ilk tanımlayanın Mi'yarü'n
nüz;z;ar müellifi izzeddin ez-Zencanl (ö. 

655/ 1257) olduğu ifade ediliyorsa da (Sa
fi yyüddin el-H illi, s. 318; ibn Hicce, s. 453) 
ondan önce Reşldüddin Vatvat'ın ( ö. 5 73/ 
ı I 77 ) "hüsn-i taleb" adıyla bu türden söz 
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