
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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Iii İSMAİL DURMUŞ 

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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na "Yitirdiğim gençliğimi arıyorum" ce
vabını vermesi, yahut kahvenin yasaklan
dığı bir dönemde kahve kavurmakla meş
gul bir tiryakiye zaptiyenin, "Ne yapıyor
sun?" demesi üzerine biraz fazla kavrul
muş olan kahveyi göstererek, "Bunu ya
kıyorum" demesi gibi. 
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Ş'ia'ya ait çeşitli inançları 
Hüsniyye adlı bir diriyenin dilinden 
hasımiarına karşı savunan bir eser. 

L _j 

Ifüsniyye, her ne kadar Şii-İmami 
alimlerden Ravzü'l-cinfın adlı tefsirin 
müellifi Ebü'l-Fütuh er-Razi'ye (ö . 552/ 

ı ı 57) nisbet ediliyorsa da muhtevanın 
incelenmesi ve içinde geçen kişilerin ya
şadıkları dönemlere ait tarihierin karşı
laştırılması sonunda adı bilinmeyen bir 
müellif tarafından Safeviler devrinde ha
yali bir roman biçiminde kaleme alındığı 
anlaşılmıştır (M. Taki DanişpejOh, s. 210; 

Abdullah Efendi el-isfahan!, ll, 159) . 

Eserde işlenen senaryoya göre Abbasi 
halifelerinden Harunürreşid zamanında 
( 786-809) Bağdat'ta zengin bir tacir hak
sızlığa uğrayarak bütün servetini kaybet
miş. elinde sadece müslüman olunca gü
zelliğinden dolayı Hüsniyye adı verilen ca
riyesi kalmıştı. Yirmi yaşına kadar Ca'fer 
es-Sadık'ın hizmetinde bulunarak ondan 
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ders alan ve bu sayede geniş bir ilmi biri
kime sahip olan Hüsniyye, derin bir saygı 
duyduğu efendisini içinde bulunduğu 
mali sıkıntıdan kurtarmak için bir plan 
tasarlar. Buna göre efendisi, Harunürre
şid'e Hüsniyye'nin ilmi seviyesi hakkında 
bilgi verip uygun gördüğü takdirde saray
da gerçekleştirilecek ilmi bir tartışmada 
onun önde gelen alimleri bile yenebilece
ğini söyleyecek, halife isterse bu güzel ve 
bilgili cariyeyi 3000 altın karşılığında ken
disine satınayı teklif edecektir. Bu fikri 
kabul eden efendisi, önce HarQnürreşid'in 
veziri Yahya b. Halid el-Bermeki ile görü
şüp konuyu ona anlatır; vezir, Hüsniyye 
ile tanışmasından sonra onun güzelliği
ne ve ilmine hayran kalarak durumu ha
lifeye arzeder. Halife teklifi kabul ederek 
yapılacak münazarada alimleri mağlOp 
etmesi halinde cariyeyi sahibine iade ede
ceğini ve istediği 3000 altını da vereceği
ni, mağlOp olması durumunda ise cari
yeyi alıp sahibini de öldüreceğini söyler. 
Bunun üzerine etrafa haber gönderiterek 
dönemin ileri gelen alimleri halifenin sa
rayına çağırılır. Eserde Harunürreşid dev
rinin en seçkin alimleri olarak tanıtılan 
Basralı İbrahim b. Halid el-Avni, İmam 
Ebu Yusuf ve İmam Şafii'nin katıldığı mü
nazarada iman- küfür. dal alet- hidayet, 
peygamberlerin masumiyeti , imarnet 
meselesi, yetmiş üç fırka içinde kurtulu
şa erecek fırkanın hangisi olduğu gibi ko
nular tartışı Im ış; daha sonra Ehl-i beyt'e 
reva görülen zulümler, Hz. Fatıma'nın ba
basının mirasından mahrum bırakılma
sı. Hz. Ali'nin diğer halifelere göre her ba
kımdan üstünlüğü, Gadir-i Hum hadise
si. ResGl-i Ekrem'in ölüm hastalığı sıra
sında hilafet hakkının Ehl-i beyt'e ait ol
duğunu yazmak üzere kalem kağıt iste
mesi, mübahele olayı, Hz. Ebu Bekir'in 
halife seçilmesi gibi konular Şii telakkiie
ri n doğruluğunu kanıtiayacak tarzda ele 
alınmıştı r. Ardından rü'yetullah mesele
si Şia ve Mu'tezile düşüncesine uygun ola
rak antatıldıktan sonra müt'a nikahının 
meşru olduğu belirtilmiş. Sünniler' in. 
hunharca şehid edilen Hz. Hüseyin için 
aşOra gününde üzüntülerini dile getirme
dikleri gibi matem tutan Şiiler'i yakışıksız 
isimlerle anmaları tenkit edilmiştir. Eser
de, münazara esnasında öteki alimierin 
ileri sürdüğü düşünce ve itirazlar olduk
ça kısa tutulurken Hüsniyye'nin onları 
mağlGp etmesine uygun bir tablo çizilir. 
Nihayet bütün alimler halifenin huzurun
da mahçup olarak susmak zorunda kalır. 

Başta Harunürreşid olmak üzere veziri
nin ve diğer gözlemcilerin takdirini kaza-

nan Hüsniyye değerli hediyelerle birlikte 
3000 altın verilerek ödüllendirilir; ayrıca 
mağlup ettiği alimierin kendisine zarar 
vermemesi için Medine'ye gönderiterek 
oraya yerleşmesi sağlanır. 

Konuların basite indirgenmesi ve tar
tışma üslubu içinde verilmesi esere sü
rükleyici bir nitelik kazandırmıştır. Hüs
niyye'nin, tartışma sırasında kendisinden 
emin olduğunu gösteren bir üslOpla kar
şısındaki alimierin cehaletini ortaya ko
yarak onları zor durumda bırakması Şii 
okuyucu için bir tatmin ortamı meydana 
getirmeyi amaçlar. Eserin tarih boyunca 
Şii gruplar arasında ilgi görmesinin en 
önemli sebebi bu olmalıdır. 

If üsniyye 'de birçok ilmi yanlışlık ve 
tutarsızlık mevcuttur. Mesela Hüsniyye'
nin kendisiyle tartıştığı belirtilen ve za
manın en büyük alimi olarak gösterilen 
Basralı İbrahim b. Halid el-Avni'nin (Tam 
Hakiki Hüsniye, s. 8) kimliği meçhuldür. 
Biyografik kaynaklarda, o devirde Avni 
nisbesiyle bilinen İbrahim b. Halid adlı 
herhangi bir alime rastlanmamaktadır. 
İmam Şafii' nin mensuplarından olup 240 
(854) yılında vefat eden E bO Sevr İbrahim 
b. Halid adlı bir alimin varlığı bilinmektey
se de bunun Avni şeklinde bir n is besi yok
tur. Ayrıca bu zatın Harunürreşid'in hali
fe oluşundan yaklaşık altmış yıl sonra ve
fat etmesi de münazarada yer aldığı yo
lundaki bilgiyi şüpheli kılmaktadır. Şia'
nın seçkin alimlerinden sayılan Hansari 
ise (Ravzatü'l-cennat, ı, 153) Ifüsniyye'
deki İbrahim b. Halid'i Mu'tezile'nin ön
de gelen alimlerinden İbrahim b. Sey
yar en-Nazzam olarak göstermektedir. 
Genç yaşta öldüğü bilinen Nazzam ha
yatının son devresini (835-846) Bağdat'

ta geçirmiştir. Buna göre Nazzam, 193 
(809) yılında vefat eden Harunürreşid 
döneminde Bağdat'ta bulunmadığı gibi 
aynı dönemde zamanının en büyük alimi 
olması da mümkün değildir. Eserin Al
lah'ın sıfatlarıyla ilgili bahsinde Hüsniyye 
m uhataplarını Allah'a sekiz dokuz kadim 
sıfat isnat eden Eş'ariler olarak itharn et
mektedir ( TamHakiki Hüsniye, s. 82, 86). 

Halbuki Ebü'l-Hasan el-Eş'ari, bu tartış
maya iştirak ettiği ileri sürülen Ebu YO
suf'tan yetmiş sekiz, İmam Şafii'den ise 
elli altı yıl sonra doğmuştur. Eş'ari'nin 
Mu'tezile'den ayrılarak kendi mezhebini 
kurması ise 300 (913) yılından sonra vu
ku bulmuştur. Ifüsniyye'de Şiiler 'in öldü
rülmesi ve mallarının alınması için Ebu 
Hanife'nin fetva verdiği ( a.g.e., s. 193) id
diası da asılsızdır. Aksine EbQ Hanife'nin 
Emeviler ve Abbasiler devrinde maruz 


