
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şeyh Galib, Hüsnü Aşk (haz. Abdü lbaki Göl
p ı narlı ). İ stanbul 1968, ayrıca bk. haz ırl ayanın 
ön sözü, s. 34 -37; a.e. (haz. Orhan O kay - Hüse
yin Ayan). İ sta nbul 1975, M. Kaya Bilgeg il ' in gi
ri ş i , s. VII-XLII; Sadettin Nüzhet [Ergun). Şeyh 
Galip, istanbul 1932, s. 20-24; Sedit Yüksel. 
Şeyh Galip: Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri, 

Ankara 1963, s. 47-50, 95-104; Gibb. HOP, IV, 
180-195; Ahmet Harndi Tan pınar, Edebiyat Üze
rine Makaleler (haz. Zeynep Kerman). İ sta nbul 
1969, s. 74, 138, 310; Abdülbaki Gölpınarlı . 

Şeyh Galip, Seçmeler ve Hüsn ü Aşk, Ankara 
1976; a.mlf.. "Galip Dede", AA, V, 1440; a.mlf .. 
" Şeyh Galib" , İA , Xl , 465-467; Şerif Aktaş . Ro
man Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, An
ka ra 1991, s. 56-67; a.mlf .. "Roman Olarak 
Hüsnü Aşk", TDA , sy. 27 (1983). s. 94-108; 
Necmettin Türinay, "Klasik Hikayenin So n 
Merhalesi : Hüsnü Aşk", Şeyh Galib Kita bı 
(haz. Beşir Ayvazoğ lu ). İ stanbul1 995, s. 87-1 22; 
Victoria Holbrook, "Mazmun mu Klişe Yoksa 
Devrabnmış Mazmun Kavramı mı? : Galib' in 
Hayalinde Renk ve Yorumu", a.e., s. 130- 141; 
a.mlf .. Aşkın Okunmaz Kıy ıları (tre. Erol Köroğ
lu - Engin K ı lıç) , İ stanbul 1998, tür.yer.; a.mlf. , 
"Aiegorinin Ölümü, Hüsn-ü Aşk'ın özgünlü
ğü" , Defter, IX/27 , İstanbul 1996, s. 65-80; Fev
ziye Abdullah Tansel, "Makber'de Leyla ve Mec
nün ile Hüsn ve Aşk Tesirleri ". Ülkü Dergisi, sy. 
60, İ s ta nbul 1938, s. 54 1-544; Asaf Halet Çele
bi. "Eski Türk Şiirinde Reform : Galib Dede". 7Y, 
sy. 264 ( ı 957). s. 524-527; sy. 265 (ı 957). s. 
597. Iii NACİ ÜKÇU 

L 

L 

L 

L 

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). 
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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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HÜSN-i MATLAB 

ettiği görülmektedir (fjada'i/s:u 's-si~r, s. 
33-34). 

Süyütl'nin de belirttiği gibi ( el-itls:an, ll , 
238-239; Mu' terakü '1-a/s:ran, I, 62) hüsn-i 
tehallus (beraat-i tehallus). hüsn-i matiab 
(ahsen-i matlab) ve hüsn-i taleb, olay ve 
konu arasındaki ilgiyi ifade etmeleri ba
kımından benzer türlerdir. Hüsn-i tehal
lus (beraat-i tehallus. hüsn-i hurQc, hüsn-i in
tikal) genellikle kasidelerde övgüye geçer
ken. hüsn-i matiab yeni bir temaya baş
larken düşürülen münasebet ifadeleri 
olduğu gibi hüsn-i taleb de (beraat-i taleb) 
talep ifadelerinin özenle seçilmiş, saygı 
belirten, isteği ima ve işaretle arzeden 
sözler olarak talebe münasip düşen ge
çiş ifadeleri demektir. Tibl, "Ancak sana 
ibadet eder ve ancak senden yardım is
teriz" (Fatiha 1/5) ayetinin ilk kısmı olan, 
"Ancak sana ibadet ederiz" cümlesini AI
Iah'tan yardım talebine güzel bir vesile 
olduğu için hüsn-i matlaba, şu ayetide 
hüsn-i matiab ile hüsn-i tehallusun birleş
mesine örnek olarak zikreder: "Ey Mu
hammed! Onlara ibrahim'in kıssasını an
lat. ibrahim babasına ve milletine. 'Nele
re tapıyorsunuz?' demişti. 'Putlara tapı
yoruz, onlara bağlanıp duruyoruz' demiş
lerdi. ibrahim, 'Çağırdığınız zaman du
yarlar veya size bir fayda verirler mi?' di
ye sormuştu. 'Hayır. ama babalarımızı bu 
şekilde ibadet ederken bulduk' demişler
di. ibrahim, 'Eski atalarınızın ve sizin ne
lere taptığınızı görüyor musunuz? Doğ
rusu onlar benim düşmanımdır; dostum 
ancak alemierin rabbidir. Beni yaratan da 
doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yedi
ren de içiren de O'dur. Hasta olduğumda 
bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra 
da diriltecek olan O'dur. Ahiret gününde 
yanılgılarımı bana bağışlamasını umdu
ğum O'dur. Rabbim! Bana hikımet ver ve 
beni iyiler arasına kat" (eş-Şuara 26/69-83). 
Bu ayette putların kınanmasından Allah ' ı 

methe geçerken. "Doğrusu onlar benim 
düşmanımdır; dostum ancak alemierin 
rabbidir" ifadesi, övgüye geçişte zıtlık il
gisinden faydalanılarak düşürülen güzel 
bir vesile, yergi ve övgü gibi iki zıt temayı 
kaynaştıran yerinde bir ilgidir. Ayrıca bu 
geçiş ve onu takip eden övgü ifadeleri de 
hikımet isteğine ve salihlerden olma tale
bine bir vesile teşkil ettiğinden ayet hem 
hüsn-i tehallus hem de hüsn-i matiab ko
nusunda örnek gösterilmiştir. 

Tibl'nin zikrettiği Ebu Nüvas'a ait şu 
kıta bu türün en güzel örneklerindendir : 
"Ya rabbi! Her ne kadar günahiarım çok 
ve büyükse de ben biliyorum ki senin af-
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fın onlardan daha büyüktür. Sen sadece 
salihlere ümit veriyorsan günahkarlar ki
me dua etsin. kimden ümitvar olsun? Ya 
rabbi! Emrettiğin gibi sana dua etmede 
ve yakarmadayım. sana uzanan ellerimi 
boş çevirirsen bana kim merhamet eder? 
Senin katında tek çarem senin güzel af
fına ümidim, inancım ve teslimiyetimdir" 
(Divan, s. 618; Tib1, s. 464-465). Dualarda 
bu türle ilgili güzel ve bol malzeme bul
mak mümkündür. Nitekim Adem, Nuh, 
ibrahim. Yusuf, Harun. Yunus. Eyyub, Ze
keriyya ve lsa gibi peygamberlerin di
linden nakledilenler başta olmak üzere 
Kur'an'da geçen dualarda hüsn-i matiab 
örnekleri bulunmaktadır (bk. Al- i imran 
3/190- 194; el-Maide 5/ 116- 11 8; ei-A'r.3f7/ 
123, 150-151: Yusuf 12/101; ibrahim 14/ 
37-41 ; el-Enbiya 21/83. 87) 

Hz. Eyyub'un, "Başıma bir bela geldi, 
sen merhametiiierin en merhametlisisin" 
(el -Enbiya 21/83) mealindeki duasında 
görüldüğü gibi talebin örtülü bir biçim
de ifadesi de hüsn-i matlabın şartların
dandır. Safiyyüddin ei-Hilll'nin. " içimdeki 
haceti bilmedesin, sen onu dilimle ifade
den münezzehsin" (Şer~ u '1-Ka{iyeti 'l-be

driyye, s. 316) anlamındaki beytinde ol
duğu gibi bedliyyat sahiplerinin bu tür 
için nazmettiği örnek beyitlerin çoğunda 
bu özellik görülmektedir. 
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!il İSMAiL DURMUŞ 

r 
HÜSN-i NESAK 

(bk. TENSJK). 
L _j 

r 
HÜSN-i TALEB 

(bk. HÜSN·i MATLAB). 
L _j 

r 
HÜSN-i TA'LİL 

ı 

(~~) 

Bir olay ve olgunun 
kendisini veya oluş şeklini 

gerçeğinden farklı sebeplere 
bağlama amacıyla yapılan 

edebi sanat. 
L _j 

Sözlükte "güzel sebep gösterme" anla
mına gelen hüsn-i ta'lll, bir edebiyat te
rimi olarak herhangi bir olayı gerçek se
bebinden farklı , fakat daha güzel ve ifa
de edilmek istenen fikre uygun bir sebep
le oluyormuş gibi gösterme sanatıdır. 
Arap edebiyatında anlamı ve ifadeyi güç
lendiren sanatlardan sayılan hüsn-i ta'III. 
olayların gerçek sebebini görmezlikten 
gelerek övgü veya yergide bir şeyi oldu
ğundan daha güzel ya da daha kötü gös
terip okuyucu da farklı imajlar uyandırmak 
amacıyla yapılır. Teftazanl'ye göre olayın 
gerçek sebebi ortaya konulacak olursa o 
zaman sanat adına yapılacak bir şey kal
maz (ei-Mutavvel, s. 436) . Bazı belagat 
alim leri, olayın sebebinin gerçek veya ha
yali olmasından ziyade onun açık ve ka
palı olması üzerinde durmuş. sebeple se
bep olanın cümle içindeki, konumuna dik
kat çekımişlerdir. 

Arap edebiyatında bu sanattan "el-is
tidlal bi't-ta'111" adıyla ilk bahseden kişi 
ibn Sinan ei-Hafaci'dir (ö. 466/l 073) . Ha
faci. bu kavramın tanımını yapmadan ger
çek ve hayali sebebe dayanan ta'IIle dair 
örnekler verir ( Sırrü '1-{eşa./:ıa, s. 277). Da
ha sonra AbdGlkahir ei-Cürcani. teşbih 
sanatının somut ve soyut unsurları mü
nasebetiyle hüsn-i ta'111e geniş yer ver
miş, onu akla ve hayale dayalı olmak üze
re iki kısma ayırmıştır. Hayal ürünü olan 
kavramları "et-tahyll. et-ta'III, el-ma'ne't
tahylll, et-ta'IIIü't-tahylll, et-tahyll maa't
ta'III, el-illetü gayrü hakikıyye" terimle
riyle karşılarken (Esrarü'l-belaga, s. 245-
278) hem mutlakta'III hem de hüsn-i ta'
lllle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulun
muştur. Yeni şairlerin (muhdesQn, müteah
hirin) bu edebi sanatı kullanarak çok gü
zel örnekler ortaya koyduklarını söyleyen 


