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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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HÜSN-i NESAK 

(bk. TENSJK). 
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(bk. HÜSN·i MATLAB). 
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HÜSN-i TA'LİL 
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(~~) 

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 



Cürcani. bir ta'lll ve tahyil çeşidi olarak 
gördüğü hüsn-i ta'llli, "şairin bir iş veya 
oluşun bilinen yaygın sebebini terkede
rek kendince daha uygun bir sebep bul
ması" şeklinde tarif eder. Olayın sebebi
nin hayall ve gerçek olmasına. teşbih te
meline dayanıp dayanmamasına göre 
hüsn-i ta'lllin ayrıntıları üzerinde durarak 
örneklerle açıklamalarda bulunur (a.g.e., 
S. 256-278) 

Arap edebiyatında hüsn-i ta'lll tabirini 
ilk kullanan Fahreddin er-Razi (1'/iha.ye
tü '1-icaz, s. 297) nazım çeşitlerinden say
dığı hüsn-i ta'lllin isim ve tanımı ile Ze
mahşerl'ye nisbet edilen örnek beyti zik
rederken Reşldüddin Vatvat'ın Farsça 
If adCı'i]fu 's-siJ:ır adlı eserinden etkilen
miştir (krş. s. 84-85). Buna göre hüsn-i 
ta'lll, bir beyitte biri diğerinin sebebi olan 
iki vasfın birlikte anılmasıdır. Bu ise da
ha çok söz dizimi esas alınarak yapılmış, 
mutlak ta'llle daha uygun bir tanım ol
makla birlikte verilen örnek hüsn-i ta'lll
le ilgilidir. Bu edebi sanatla alakah olarak 
hayall sebeb in ortaya konulmasında ısrar 
bulunduğu için belagat alimleri "sanki, 
gibi" şeklinde zan ve şüphe ifadeleri içe
ren ta'lll türünü bizzat hüsn-i ta'lll değil 
ona bağlı bir alt konu olarak kabul etmiş
lerdir (Teftazanl. s. 439). Kur'an'da hüsn-i 
ta'lll örnekleri bulunmamasına karşılık 
gerçek sebep zikrine dayalı ta'llller mev
cuttur. 

İster nazım ister nesir olsun bir eserde 
kullanılan edebi sanatların doğrudan ve
ya dalaylı olarak hüsn-i ta'lllle bir ilişkisi 
vardır. Bu sebeple edebiyatın baştan sona 
hüsn-i ta'lllden ibaret olduğunu söylemek 
mümkündür. 
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D TÜRK EDEBİYATL Türk edebiya
tında hüsn-i ta'lll, Arap belagatına göre 
fazla ayrıntılı olmayıp daha yalın bir söz 
sanatıdır ve belagatın bedf bahsinde yer 
alır. Bu sanata "hüsn-i tevdh" de denilir. 
Edebi sanatları psikolojik temellere da
yandırarak yeni bir tasnif denemesi ya
pan Ali Nihad Tarlan. hüsn-i ta'llli heye
cana bağlı ve doğrudan doğruya heye
can mahsulü sanatlar arasında göster
miştir. 

Şiir sanatının hayale verdiği önem itiba
riyle hüsn-i ta'lll, bir olayın gerçek sebebi
nin göz ardı edilerek heyecan unsurunun 
ön plana çıkarılmasını sağlar. Şairin, olup 
bitenleri hakikl ve mantıkl sebeplerden 
başka ruha cazip gelen hayall sebeplere 
bağlaması yahut akli verileri örtüp onun 
yerine gönlündeki özlemleri ön plana çı
karması ifadeyi güçlendirir. Hadiselere o 
andaki ruh halinin yorumunu katmak, ha
yatı ve dış dünyayı kendisine nasıl geliyor
sa öyle algılamak isteyen her sanatkar 
hüsn-i ta'llle başvurur. Şiirde ise şairin 
ümitsiziiki eri, karamsarlıkları. üzüntü ve
ya kuruotuları kadar ümitleri, tesellileri, 
mutlulukları, idealleri veya sevinçleri de 
belli bir heyecanın mahsulü olarakhüsn-i 
ta'lll yoluyla kolayca anlatılabilir. Özellikle 
kendisi için eşyada bir manevi mesaj ya
hut derin hakikatler aramaya meyilli şa
irlerde hüsn-i ta'llle sık rastlanır. Bu şair
lere göre yağmurun yağışı semanın ken
disi için ağlamasına, güneşe bakınca göz
lerinin yaşarması güneşe benzeyen sev
giliyi anıp hasretle göz yaşı dökmesine. 
şarabın kırmızı oluşu güzelierin dudağın
daki rengi görünce kendinden utanıp kı
zarmasına , miskin siyahlığı yüzünün ka
ralığına . yol kenarlarındaki serviierin sıra 
sıra dizilişi oradan geçecek olan servi boy
lu yu seyretme arzusuna bağlı tecelliler 
olarak algılanabilir. Bu bakımdan Arap, 
Fars ve Türk belagatlarında önemli bir 
edebi sanat kabul edilen hüsn-i ta'lll se
bepten ziyade sonuçla ilgili bir anlam zen
ginliğine sahiptir ve genellikle ilk mısra
da anlatılan olay, ikinci mısrada alışılmı
şın dışında bir sebeple izah edilmek su
retiyle gerçekleştirilir. Böylece zikredilen 
gerçek dışı sebep,sözü edilen oluşuma 
uygun analojik bir sonuç doğurarak mu
hata bı hızla aynı hissi mantık silsilesi içi
ne çekip hayrete düşürür. öne sürdüğü 
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sebeplerio hale uygunluğuna inanan bir 
sanatçının bilinen şeyleri bilinmeyen se
beplerle açıklama yolunu denediği hüsn-i 
ta'lllin başarısı muhatapta uyandırdığı 
heyecanla ölçülür. Mesela Fuzüll "Su Ka
sidesi"ndeki, "Hak-i payine yetem der 
ömrlerdir muttasıl/ Başını taştan taşa 
vurup gezer avare su" beytinde suyun 
(Dicle ırmağı) gürül gürül akışını, Hz. Pey
gamber'in ayağının toprağına ulaşabil
mek için hasretle başını taştan taşa vu
rarak ilerlemesi şeklinde göstermekte
dir. Necatl'nin, "Lale-hadler yine gülşen
de neler etmediler 1 Servi yürütmediler 
goncayı söyletmediler" beytinde de Jale 
yanaklı güzelierin gül bahçesine girmesiy
le servinin olduğu yerde çakılıp kaldığı, 
goncanın da dilinin tutulduğu ifade edil
mektedir. Gerçekte servi zaten yerde sa
bit durmakta, goncanın da söz söyleme 
gibi bir özelliği bulunmamaktadır. Neca
ti Bey bu gerçek sebeplere şairane bir üs
lüpla biri sevgilinin boyunu, diğeri de du
dağını görmekle kendilerinden geçip bu 
özelliklerini yitirdikleri şeklinde bir yorum 
ve izah getirmektedir. 

Hüsn-i ta'lll. gerçek sebebi maksatlı 
olarak bilmezlikten gelerek (tecahül-i arif) 
onun yerine başkasını koymak bakımın
dan teşbih sanatiarına benzer. Ancak teş
bihin unsurlarını müşahhas varlıklar oluş
tururken hüsn-i ta'lllde mü şahhas varlık
lar mücerred duygu ve hayallerle izah 
edilir. 

Belagat kitaplarının bir kısmı, hüsn-i 
ta'llli sebebin yahut ispatın mümkün olup 
olmaması yönünden alt bahislere ayır
mışlardır (mesela bk. Bilgegil, s. 212-216; 
Muallim Naci, s. 14). Gösterilen sebebin 
kati olmaması halinde şibh-i hüsn-i ta'lll 
(yarı hüsn-i ta'l1'1) ortaya çıkar. Bu durum
da ifadede "galiba, sanki, adeta. meğer" 
gibi zan bildiren bir kelime yer alır. "Ba
riş-i baran müsadif düştü hicran şanına 1 
Oldu sandım halime rahm eyleyip giryan 
sehab" beytinde (a.g.e., a.y.). şairin yağ
murun yağmasını kendi haline ağlamak 
şeklinde gösterirken "sandım" diyerek 
şüphesini bildirmesi hüsn-i ta'llli yarıya 
indirmektedir. 

Hüsn-i ta'lll klasik Türk şiirinde sıkça 
kullanılmıştır. Ancak şairler, sanat gös
terme gayretinden ziyade tabii olarak zi
hinlerine geliveren ifadelerdeki hüsn-i 
ta'llli tercih etmişler. hatta zarif insanlar 
da konuşmaları arasında sık sık bu sanat
tan faydalanarak nükteler yapmışlardır. 

İki büklüm olup güçlükle yürüyen bir ih
tiyarın, "Böyle ne yapıyorsunuz?" sorusu-
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