18. YU2YILDA KLASiK MESNEviDE DEGi~iM VE SURERLiK BAGLAMINDA ~EYH GALiB'iN
H0SN OA$K'ININ "I~KNAME" OLARAK KURGUSU
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18. Yiizytla kadar mesneviye genel bala§

Hikayeden ahlaki ve didaktik konulara kadar degi~ik ic;erikli metinleri kapsayan mesnevi
tiiriiniin Divan edebiyatmda gazel, kaside paralelindeki edebi amac;h mesnevileri, TiirkOsmanh edebiyatmm degi~im ve donii~iim siirec;lerinin en somut olarak ya~and1g1 ve
goriildiigii eserlerdir. Edebi amac;h mesneviler, gazel ve kasideden farkh olarak duygu ve
dii~iincenin bir hikaye sarmalmda dile getirildigi metinlerdir. Hikaye ise kurmaca demektir.
14. yiizyilda Farsc;adan c;eviri olarak ba~layan Tiirkc;e mesnevi edebiyatI hikaye
kurmacas1m hazir olarak buldu. Nizami'nin hamsesi a~k hikayesi (Husrev u ~frfn, Leyla vii
Mecm1n, Heft Peyker) tarihi hikaye (iskendemame) ve ahlaki hikayeden (Mahzenii'l-esrar) olu~ur.

Bir yandan ba~ta Nizami olmak iizere biiyiik iistadlarm fikirlerini ogrenmek ote
yandan "Tiirki" dilde edebiyat yaratmak amac1yla Anadolu'daki Selc;uklu saraymm Farsc;a
edebiyatma ba~kald1ran Beyleri, ~airlerini Fars edebiyatm1 "Tiirki dile" c;evirmeye
yonelttiler. Anadolu'daki Tiirki edebiyat Farsc;adan mesnevi c;evirileri ile ba~lad1 ve bunun
iizerine geli~ti.
Bilindigi gibi 14. yiizyilm ba~mdan itibaren Farsc;adan geni~letilmi~ c;eviri olarak
"Tiirki" dilde 5- 6 bin beyitlik mesneviler yaz1lm1~tlr. Bunlar genellikle a~k mesnevileridir ve
daha dar anlamda da ~ehzade a~k mesnevileri, z~knamelerdir. Nizami'nin Husrev u ~frfn'i
(Ferhad u ~frfn) bunun ilk modeli olarak kar~1m1za c;1kar. Beylikler doneminde Husrev u ~frfn'in
yamsira, hangi eserin c;evirisi oldugu bilinmeyen, ancak ~airlerin Farsc;adan c;evirdiklerini ya
da bulduklan bir hikayeyi daha giizel yazmak ic;in kaleme ald1klanm soyledikleri Siiheyl ii
Nevbahar, I~kname, Hur~fdname yaz1hr. Bunlarm c;eviri olup olmad1klanm saptamak miimkiin
olmamakla birlikte Fars edebiyatmda ortaya konmu~ olan z~knamelerin (a~k mesnevileri) tam
paralelindedir. Bu donem ~airlerin c;ok iyi Farsc;a bildigi, ama Tiirkc;e yazd1g1 bir donemdir.
II. Murad doneminde ~eyhi'den (1431) "Hamse-i Nizami gibi bir kitap" yazmasmm

istenmesiyle 1 mesnevi edebiyatI bir doniim noktas1 ya~ar; Fars edebiyatm1 anlamak,
ogrenmek siirecinden onunla boy olc;ii~mek siirecine girer. ~eyhi'nin Nizami'den c;evirdigi
Husrev u ~frfn (1421) mesnevisinin dili onceki mesnevilerden bariz bir Farsc;ala~ma ile aynhr.
Aslmda ~eyhi iki mesnevisi ile edebiyatta yerini ahr. Birisi patronajm kendisinden istedigi
Husrev u ~frfn mesnevisi, digeri ise patrona hitaben yazd1g1 Hamame mesnevisidir. Hamame
yalm Tiirkc;e ile, yani beylikler donemi mesnevilerinin dili hatta telif mesnevi olmas1
•
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dolay1s1yla onlardan da daha Tiirk~e bir dille yaztlm1~ bir ~ikayetnamedir; kurmacas1 da
~airin kendisine ait olan mesnevidir. Buna kar~1hk, ~eyhi'nin bir~ok ekleme-~1karma ve
degi~tirmeler yapbg1 2 Husrev u ~frfn mesnevisi ile 14.yiizyihn "Tiirki" edebiyab, ~airin
kurgudan ~ok dil ve iislubu ile yetenek gosterdigi bir Fars~ala~maya dogru makas degi~tirir.
Bundan sonra mesnevi edebiyatmm hedefi Fars edebiyatmda yaztlm1~ olan her konudaki
mesnev1y1 "Rumiyane came" giydin;rek geni~letilmi~ ~evm yoluyla edebiyata
kazandirmakttr. <;iinkii patronajm hedefindeki sanat hedefi Farslarla boy ol~ii~mektir.
Ornegin 16. yiizy1lda Lamii (6. 1532) yakla~1k 10 mesnevi ile edebiyab konu yoniinden
zenginle~tirken amac1 Cami-i Rum olmakbr. Ve bu mesnevileri yazarken aym zamanda
Farslarm yazd1g1 mesneviyi onlardan daha giizel yazma; hatta Farslarm Osmanh ~airlerinin
dil ve iislubu kar~1smda kendi yazd1klan mesnevileri begenmeyip yakacakalan iddiasmdadir.
Tabii bu madalyonun bir yiizii, daha dogrusu on yiizii, ~iinkii alttan alta bu geni~letilmi~
~eviri edebiyatm1 sorgulayan ~airlerin de oldugunu goriiyoruz. Bu tiir mesnevi yazmay1
"terciimecilik" olarak adlandiran, ele~tirip kmamaya kadar gotiiren Tadzade Cafer <;elebi (6.
1515) telif mesnevi yazmak (icad etme giicii) iddias1 ile Hevesname adh sergiize~tnamesini
yazar (1493).3 Onu telif mesnevileri ile Ta~hcah Yahya (6. 1575) izler. Ancak 17. yiizytlm
ba~mda mesnevi edebiyab ~ok iddiah bir ~1k1~la yeni bir doneme~ ya~ar.
Nevizade Atayi'nin (6. 1635) hamsesi klasik mesnevide yeni bir ba~lang1~ yarabr. Atayi,
ozetle 'Osmanh her alanda gii~ gostermi~tir. Fakat mesnevi konusunda Farslan
ge~ememi~tir. Bunu ba~armas1 gerekir" dii~iincesindedir. 4 Mesnevilerinin sebeb-i telifleri,
birbirini tamamlayan ve Osmanh edebiyatmm yeni iddias1m ortaya koyan tek ki~ilik bir
manifestodur. Bu manifestonun hedefi mesnevide" terciimecilik"in a~tlmas1dir. Dostlarmm
kendisinden "~ive-i Husrevi unutturmayacak mustakil bir mesnevi" yazmasm1 istediklerini
vurgulayan Atayi, aym zamanda "ki~iniin miilki gerekdiir ma'na" diyerek ger~ek sanat giiciiniin
ozgiinliikte yatbgmm bilincindedir. 5 Bu ama~la konusu ve kurmacas1 telif olan
2
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Ki mevzu' ~i'r old1 mahbub u mey /Hitabat-1 sakf mugannfve ney
Niriin itmeye bunda bir dasitan/ Zuhurt pesendan-1 Rumf-zeban
idiip mustakil ya'nf bir mesnevf I Unutdurmaya ~fve,i Husrevi
Hususa bu ma'na bulupdur siibut I ider bahs iden miilzem olup siikut
Ki medh ii tagazziilde Rumf kalem / Olup galib-i sahiran-1 'Acem
<;u ~em~fr-i hun-rfz-i 'Osmaniyan / Zuhur itdi riichan-1 Tiirkf zeban
Ve lfkin kalup ~fve-i mesnevf/ Sozi anda A'camm old, kavf
Dinilseydi bir nazm-1 giiher-nisar / Ki her beyti bir miifred-i riizgar
Olup hamse-ashabma penre-tab I Virilseydi ala.ya tenha cevab
~arab olsa mazmun cam siihan I Kesel geldi zfra ki efsaneden (Sakfname 3131/ 213a; 2520/230b; bkz. Tezcan,
Nuran. "Sebeb-_i Teliflere Gore Mesnevi Edebiyatmm Tarihsel Donii§iimii". Dogu Batz - Osmanhlar 11.58.
Didiler soylemeyiip bize kitab / Terciiman olsa biri virse cevab
Nice ansun siyah-1 ho.me/ Bu 'Acem ~u haste-ruy ho.me

5
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Yiizy1lda Klasik Mesnevide Degi$im Ve Siirerlik Baglammda ~eyh Galib'in Hiisn OA$k'mm "I$kname" Olarak Kurgusu

Sdkfndme/Alemniimd, Nefhatii 'l-ezhar, Sohbetii 'l-ebkdr, Heft-Hdn ve Hilyetii 'l-efkdr mesnevilerini
yazar. Konu ve kurmacanm telif olmas1 dogal olarak ~air yazan masals1 mekan ve zamandan,
mitolojik motiflerden istanbul ya~amma ili~kin gerc;ekc;i gozlemlere, Osmanh'nm giincel
sorunlarma yoneltir. 6 Bu anlay1~ 17. yiizyilm sonunda edebi mesneviyi bir yol aynmma
getirir. Bundan sonra klasik mesnevi ile Tadzade Cafer <;elebi'nin Hevesndme'si ile ba~layan
ancak geri planda kalan mahalli mesnevi tarz1 edebiyatta paralel bir c;izgi olu~turur:
1) Klasik mesnevi: Nabi'nin (6. 1712) Hayrdbad'1. Fars edebiyatmm klasik bir mesnevisi

olan Attar'm ildhfndme'sindeki a~k hikayesinden yola c;1kan Nabi, bu hikayeyi c;evirip yeni bir
kurmaca ile uzatarak ba~ka bir hikayeye donii~tiirmii~tiir. Bir yandan c;eviri ve ozgiin
kurmaca ic;ic;edir; ote yandan ildhfndme' deki ideal a~k hayatm ic;indeki a~ka donii~mii~tiir ve
evlenme ile biter.
2) Mahalli mesnevi: Bosnah Sabit'in (o. 1691) mesnevileri. "Terciime" olmayan telif

mesnevi yazma yolunu sec;en Bosnah Sabit, bir anlamda Atayi'nin tarzm1 benimsemi~, hatta
onun gibi hamse yazmak istemi~tir, ancak 4 mesnevi yazar: Konusunu giinliik hayattan alan
ve kurgusu kendisine ait olan Derendme, Berbemdme mesnevileri ile klasik a~k mesnevisi
tarzmda evlenme ile bitmeyen ideal a~k hikayesi Edhem ii Hiimd mesnevisi. Aynca bir
anlamda Nevizade Atayi'nin Sdkindme'sine kar~1hk gelebilecek olan Prekop zaferini anlatan
Zafemdme mesnevisi.
Hem mahalli, hem de klasik tarzda kalem giicii gosterme geregini duyan Sabit'in Edhem
ii Hiimd's1 klasik mesnevinin olc;iitleri ic;inde giic;lii bir kurgu yaratamam1~tir. Buna kar~1hk
mahalli tarzda yazd1klan kurmaca olarak basit olsa da konusunun ilgi c;ekiciligi dolay1s1yla
one c;1km1~tir. Konusunu giinliik hayattan alan Berbemdme'de bir berber c;irag1 olan Ali'nin
bir mii~terisi tarafmdan tuzaga dii~iiriilme hikayesi ile Derendme'de "Sozebesi" adh kadm
dii~kiinii bir dervi~ ile "Fesad" lakaph hoca tarafmdan evli bir Ermeni kadmmm tuzaga
dii~iiriilmesi hikayesi traji-komik olarak i~lenir. Konunun yerli olmas1 mesnevinin dilini de
Tiirkc;ele~meye gotiirmii~tiir. Dil Tiirkc;ele~tikc;e sanat giicii bir yandan deyimlerle, ote
yandan ikili anlama gelip miistehcen anlama da gonderme yapilan kelime oyunlanyla
yaratilm1~; hikaye aym zamanda mizahile~mi~tir. Boylece klasik edebi dile konu~ma dilinin

Am ol tarz-1 miikellef biliip I Eyleyeydi dah, mahbub k1lup
Ben didiim terceme olmaz makbul I Terciiman olma91 kim ide kabul
Ehl-i dil terciimeden 'ar eyler/ 'ariyet sahibini har eyler
Vakf-1 ma'na ki$iye miilk olmaz I Subhaya oyle giizel silk olmaz
Uricak de$t-i safa-bah$ma bina / K~iniin miilki gerekdiir ma'na (Sohbetii'l-ebkar YzA 2520/lSOb-lSla). Bkz.
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Tezcan, Nuran agy 64.
Kortantamer, Tunca. "17. Yilzy1l ~airi Atayi'nin Hamsesinde Osmanh imparatorlugunun Gorilntilsil" Eski

Tiirk Edebiyat1 Makaleler 1993.89-150
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Tiirk<;esiyle birlikte, istanbul kiilhanbeyi, mahalle tak1m1, semt kahvesi Tiirk<;esi diizeyine
inen bir soz varhg1 girmi~; yeni bir dil ve iislup dogmu~tur. 7
Nevi zade Atayi, telif, ozgiin ve yeni konulu mesneviler yazarken Fars edebiyatiyla boy
61<;:ii~mek iddiasmdadir. Sabit'in ise boyle bir iddias1 yoktur. O dogal <;evresindeki olaylardan,
deger yarg1larmdan, giinliik mizah ve bak1~ a<;ilarmdan yola <;1kar. Onun iddias1zhg1, aym
zamanda bu donemde Osmanh patronajmm, dolay1s1yla edebiyatm da boyle bir iddiasmm
kalmamasmm sonucudur. Patronajm belirleyiciliginin kalkmas1 ile birlikte klasik
mesnevinin kahplarmm bask1s1 da ortadan kalkar. Bu bir yandan, klasik a~km sundugu
modeli, kendi hayatmda bulamayan, giinliik hayatla bagda~mayan, klasik a~ktan yorulan
~airin kendi kurmacasm1 yaratmay1 se<;mesine de yol a<;ar.
Mahalli edebiyatla birlikte bariz bir miistehcenlik de dikkati <;eker. Bu aslmda ataerkil
toplumun edebiyatmda var olan; ancak klasik ol<;iitler dolay1s1yla one <;1kmayan
miistehcenliktir; yani biisbiitiin yeni bir durum olmay1p klasik bask1smm kalkmas1yla a<;:1ga
<;1kan miistehcenliktir. 8
Aslmda 17. yiizy1lda ozellikle "hikaye" mahallile~mi~tir. Nitekim Nergisi'nin hikayeleri
de iki erkek kahraman arasmda ya~anan ya da Rum k1zma duyulan a~k hikayeleridir. 9
Nergisi'nin hikayelerinde a~k, mutsuz sonla biterken Sabit'te kadm ya da erkek kahramam
tuzaga dii~iirerek elde etme yoluyla "gayri ahlaki" olarak yer ahr. Ya~anan toplumdan
yans1malar olan bu mahallile~me, edebiyata aym zamanda ger<;ek<;ilige giden yolu a<;ar. Bu
hikayelerde hayatm i<;indeki kadm edebiyata girer. <;iinkii bu kadm klasik a~k
mesnevilerinde oldugu gibi stereotip olmay1p ~airin <;evresindeki, hayatm i<;indeki kadmdir.
Edebiyata ger<;ek kadm girerken bu kadmm miisliiman degil, Ermeni ya da Rum k1z1 olu~u da
dikkat <;ekicidir. Onceki klasik hikayelere gore <;ok zay1f bir kurmaca, daha <;ok kelime
oyununa dayanan te~bihler ve giinliik dile hatta argoya inen soz varhg1 bir anlamda klasik
donemin mesnevilerinin solugunun kesildigini gosterir.
18. yiizytl boyle bir ba§langi~dtr...
18. yiizyilm ba~mda ya~anan Lale devrinin patronu III. Ahmed'e (1703-1730) ve Damat
ibrahim Pa~a'ya kendi doneminin duygusalhgm1 anlatan ~iirler yetmektedir. Patronaj
edebiyatta hedef gosterme yerine tarih ve bilim eserlerini terciime ettirmeye yonelmi~tir.
Osmanhnm entellektiiel giicii i<;in, i<;inde Almanca, Flemenk<;e, Yunanca, Latince gibi dillerin
7
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Karacan, Turgut, Edhem ii Hiima (Topkap1 Saray1 Emanet Hazinesi NO: 1620). Sivas 1990; Sabit Derename (Ya da)
Hace Fesad ve 5oz Ebesi. Sivas 1990; Zafername Sivas 1991; "Bosnah Sabit'in Berbername'si". (:evren Dergisi Pri§tine. no. 76. 1990. 37-44.
Klasik a§k mesnevilerinde a§km yiice bir duygu oldugu ve §ehvetten sak1mlmas1 yoniinde uyarmalar
bulµnmasma kar§m edebiyatm i~inde miistehcenligin var oldugunu gosteren metinler bulunmaktad1r.
Neyizade Atayi'nin Nefhatii'l-ezhar ve Sohbetii'l-ebkar'mdaki bir~ok hikaye bu edebiyattaki miistehcenligin
boyutunu gosteren orneklerdendir ve adeta ~evk-engfz'in oncelidir. Aynca mahalli mesnevileri yazan
§airlerle klasik tarzda yazanlarm toplumsal statiileri arasmda fark yoktur.
Sel~uk, Bahir. Nergisf. Me~akku'l-u~~ak (inceleme-Metin). 2009.
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18. Yiizy1lda Klasik Mesnevide Deg~im Ve Siirerlik Baglammda ~eyh Galib'in Hiisn

de oldugu eserlerden terciimeye agirhk verilmi§tir.
kai;:mlamazhgmm farkma varmt§br.

OA~k'mm "l~kname" Olarak Kurgusu

Patronaj, yenilik yapmanm

Boylelikle 18. yiizyilm ba§mda hem patronaj diizeyinde, hem de edebiyat diizeyinde
Fars hedefi kalkmt§br. Ancak Fars edebiyatmdan ii;:selle§tirilen dil, iislup, estetik anlayt§ ve
diinya alg1s1 ile bir Osmanh edebiyab vardir.
18. yiizytl, Fars edebiyati kar§tsmda zamanla komplekse donii§en mesnevi alamnda

"terciimecilik"in tamamen bittigi bir yiizytldir. "Terciimecilik"in bitmesi demek yazarm
kurgusunu kendisinin yarattig1, kendisinin yaratt1g1 oranda da ozgiinle§ip yazarhk giicii
kazand1g1, bu oranda da hayata topluma, insana yoneldigi bir doneme ge<;:i§tir. Ba§ka bir
soyleyi§le §airin sanat giiciiniin, dil ve iisluptan kurmaca yaratmaya dondiigii; ya da §airin
yazarla§bg1 bir yiizy1ldir.
Bu doneme damgas1m vuran ii<; mesnevi goriiyoruz: ~eyh Galib'in (1799) Hiisn ii A$k'1,
Siinbiil-zade Vehbi'nin (1809) $evkengfz'i ve Enderunlu Faz1l'm (1809) Defter-i A$k'1. Bu ii<;
mesnevi de 18. yiizytlm sonlarma dogru ve birbirlerine yakla§tk bir zaman diliminde 17831797 yaztlmt§lardir. Hiisn ii A$k, klasik a§k mesnevisi <;:izgisini siirdiiriirken; $evkengfz ve
Defter-i A$k mahalli a§k mesnevisi olarak kar§1m1za i;:1kar. Bu ii<; mesnevide degi§en ve siiren
nedir?
Goriinii§te klasik ve mahalli olarak kolayca bir aynma gidilmekle birlikte aslmda bu ii<;
mesnevi de genel anlamda klasigi donii§tiirerek klasigin ii;:inden i;:1km1§lardir. Hiisn ii A$k,
klasik ideal a§k mesnevisini yeniden iiretmi§tir; yani klasigin i<;:inden yeni klasigi
yaratmt§br. $evkengfz ve Defter-i A$k ise klasigin ii;:indeki mahalliden yeni mahalliyi
yaratmt§lardir. Ba§ka bir deyi§le Hiisn ii A§k, §ehzade I§kndmelerindeki kurguyu esas alarak
yeni motiflerle kurgulanmt§; ideal a§km geregi tasavvufi unsurlara da i;:agn§tmlanacak
§ekilde yeni/ozgiin, telifbir kurmaca a§k hikayesi ortaya konmu§tur. $evkengfz ve Defter-i A§k
klasik edebiyatm ii;:inde ba§tan beri var olan ve yap1s1 geregi mahalli ve telif olan §ehrengfz
tiiriiniin bii;:im ve ii;:erik olarak degi§iminden ortaya i;:1km1§br. Klasik mesnevi yani Hiisn ii
A§k'm hirsh, ele§tirel ve iddiah i;:1k1§ma kar§thk; mahalli tarz mesneviler iddias1zdir.
Siinbiil-zade Vehbi'nin $evkengfz'inin (1789-1797-779 beyit) daha ad1 klasik tiir
§ehrengfzle (§ehri kan§brp CO§turan) kendini birle§tirir. Bu noktada Bahadir Siirelli'nin
"XVIII. Yiizy1lda Osmanh ~iirinde Degi§im ve Siinbiilzade Vehbi'nin ~evk-engiz'i" ba§hkh
tezini ozellikle anmak isterim. 10 Siirelli, bu tezinde bir yandan 18. yiizytlda $evkengfz'le
edebiyatta ya§anan degi§imle, mimarideki barok degi§im ve sanatta miistehcenlige yonelim
arasmda parallellikler saptamt§, ote yandan $evkengfz'le klasik donemin $ehrengfz ve
miindzara tiirii arasmdaki benzerlik ve aynhklan kar§tla§brmt§br.
$ehrengfzlerde bilindigi gibi belli bir §ehrin i;:ar§t esnaf1 delikanhlan, §ehrin giizelleri
olarak 4-5 beyitlik mesnevi tarzmda yaz1lm1§ §iirlerle tasvir edilir. ~air bu tasvirleri

10

Silrelli, Bahadir. XVIII. Yilzy1lda Osmanh ~iirinde Degi~im ve Silnbiilzade Vehb!'nin ~evk-engiz'i.
Yaymlanmam1~ Yilksek Lisans Tezi. Bilkent Dniversitesi Tilrk Edebiyatl Bolilmil 2007.
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delikanhlarm iirettikleri sanatm ara<;: ve gerei;:leriyle te~bihlendirerek onlan goriiniim,
giizellik ve a~k etkileriyle dile getirir.
Bir $ehrengfzde ortalama 30 kadar giizelin tasviri yer ahr ve divan ~iirinin kli~e estetigi
ve mazmunlan i<;:inden anlatilan bu giizeller bir yandan tip ozelligi ta~irken, meslek adlan
ile birbirinden aynhrlar, kimi zaman (daha i;:ok gayri miislimlerin) adlan verilir. Buna
kar~1hk $evkengfz'de kurmaca iki tip vardir. Bunlarm biri "zen-perest", digeri ise "mahbubperest"tir. Toplumda var olan her iki tip, giyim ku~am ve davram~lan, cinsel tercihleri
dogrultusundaki karakter yap1lan ile tasvir edilirler. Bu tasvirlerde onlarm tip ozellikleri
iizerinden te~bihler yap1hr. 11 Bu ai;:1dan $ehrengfzdeki giizel tasviri anlay1~1 siirerken,
$ehrengfzden bu iki tip arasmda anlat1c1 tarafmdan yiiriitiilen tartl~ma ile aynhr. Yani zenperestlik mi, mahbub-perestlik mi? Buda $evkengfz'i klasigin ba~ka bir tiirii ile yani miinazara
ile birle~tirir. 12 Klasik miinazara beng ii bade, rind ii zahid, kahve vii bade, guy u revgan gibi ~aire
genel gei;:er bir konuda fikir jimnastigi yapma olanag1 veren metinlerdir. Buradaki tartl~ma
ise Osmanh edebiyatmda ilahiden ~eheviye kadar geni~ bir yelpazade yer alan a~km ~ehevi
boyutu toplumsal ortamda tart1~1hr. Adeta ~air, insamn toplumsal baski ile ya~ad1g1 a~k
<;:1kmazm1 toplumsal ortamda tipler iizerinden tartl~maktadir. 13

$ehrengfzler ~aire i;:evrelerinde gordiigii insam anlatirken kli~e estetigi meslek
diinyasmm kelimelerini kullanarak yeniden iiretme ve boylelikle sanat giicii gosterme alam
yaratlr. Bu bakimdan ~aire i<;:in ozgiin te~bih yapma olanag1 veren_metinlerdir. $ehrengfzlerde
miistehcenlik one i;:1kmazken klasik edebi dil ve estetik kahp baskmdir. Mahalli olmakla
birlikte edebi amai;:h metinlerdir. $evkengfz'de, ~airin kendi toplumundaki bir geri;:ekligi
kurmacala~tlrmaktan otiirii, burada da konu~ma diline dayah hatta argoya varan giinliik
konu~ma kelimeleri ve deyimleri ile Farsi;:a te~bih ve terkiblerle ozellikle kelimelerin ikili
anlamma gonderme yapan iham ve cinaslarla mahalli yani Osmanhya ozgii bir edebi dil
yaratilmaktadir.

$evkengfz'de bariz bir miistehcenlik vardir. Ba~tan sona yer, e~ya ve ~ah1s adlarmdan
ozellikle erotik telmih ve te~bihlere dayanarak sanat yap1lmakta, ataerkil toplumun
miistehcen kiiltiiriiniin boyutunu gosteren bir hazine sunulmaktadir. 14 $evkengfz her iki
kahramanm a~k i;:1kmazmda bir ~eyhe giderek dam~malan boliimii ile biter. Bu hem $ehrengfz
hem de miinazara tiirii ile paralellik gosterir, $ehrengfzlerde ~air a~ktan anlamayanlarm
yanh~ yorumlanm onlemek ya da bu tiir a~k1 tasvip etmeyenlerin ay1plamalarmdan
sakmmak; ya da giizel tasvirlerine dayanan a~k duygusuna dii~iinsel bir boyut katmak i<;:in
11

12
13

14

Age. 56-63;63-66;70-71;79-81 ve metin 88-140.
Age. 81-85
Siinbiilzade Vehbi'nin eserleri ve divanmdaki gazelleri iizerine ozgiin degerlendirmeler yapan Gibb (430441), onun ozellikle "Tiirk ~airleri arasmda gozlemlerine dayah ~iirler yazan ilk ~airlerdendir; mesela
caddede yiiriiyenbir k1z onun ~iirinin konusu olur ve o bu durum dolay1s1yla aklma gelen dii~iince ve
hayalleri ~iirle~tirir. Sara admda bir kadm Sirbistan'm Nisse yakmlarmdaki bir Tiirk kampma bir istekte
bulunmak iizere gelir; Vehb'i bu kadm1 goriir, begenir ve bu olay1 hemen ~iirle~tirerek Divanma ahr". Gibb,
E.J.W. Osmanlz ~iiri Tarihi. c;:ev. Ali c;:avu~oglu. 1999. III-V. 440-441.
Agy.79-81 ve metin 88-140.
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tasawufi bir hatime ile eserini bitirir. Miinazaralarda da tartl§anlarm sonunda c;:oziime
varmak ic;:in onlan ortak dogruda bulu§turacak olan bir mercie ba§vurmalan dogaldir.
$evkengfz'de edebiyatm bu iki amac1 birle§mi§tir.

$evkengfz'de zen-perest tipi iizerinden dolayh olarak miislim ya da gayri miislim oldugu
soz konusu olmaks1zm gerc;:ek hayattaki kadm edebiyata girer. Bu kadm be§eri a§km
kurguland1g1 §ehzade a§kl vb. mesnevilerdeki kadm kahramanm uzak bir tarih ya da
iilkedeki sultan k1z1 kli§e bir kadm olmasmdan farkh olarak §airin kendi c;:evresindeki,
toplumundaki kadmm giindeme gelmesidir. Edebiyatta Sabit'le kmlan bu tabu $evkengfz'le
bir ad1m daha ileri giderek, klasik edebiyatm d1§lad1g1 kadmm varhgm1 dolayh olarak
giindeme getirmektedir; ornegin 16. Yiizy1lda Ta§hcah Yahya'mn $ah u Geda'smda daha
sonra Nevizade Atayi'nin Heft peyker'inde di§lanan kadm a§kmm sosyal ortamda kabuliidiir.
Enderunlu Fazil'm Zenanname'si de 18. yiizyilda kadmm edebiyatta yer ah§ml
peki§tirmektedir.15
Enderunlu Faz1l'm Defter-i A$k'1. (438 beyit) ise ba§mdan gec;:tigini soyledigi dort a§k
olay1m yazd1g1 bir mesnevidir. Enderunlu Faz1l'm eseri iizerine ilk onemli degerlendirmeler
Gibb'in edebiyat tarihinde bulunmaktadir (417-427). Yakm donemde Selim S. Kuru dikkatli
bir inceleme ve degerlendirme ile Defter-i A$k'm metnini yaymlam1§tlr. 16
Kuru, incelemesinin daha ba§hgmda "Bic;:imin K1skacmda Bir 'Tarih-i nev icad' ....
diyerek bu mesnevinin kli§enin kahbmda kurguland1gma dikkat c;:eker. "Fazil Bey"in
ozya§amoykiisel a§k hikayelerini klasik mesnevinin kahplan ic;:inde nasil kurgulad1gm1
irdeleyerek ortaya koyar. Kuru, buradaki "bic;:im"le baz1 degi§imlere (tevhfd, miinacaat, na'tm
bulunmamas1) ragmen hem bir mesnevi yap1s1 olarak (besmele ile ba§layan der tari{-i A.$lk,
Dua-yz padi$ah-z islam, ibtida-i manzume gibi boliimlerin yer almas1), hem de erkekleraras1 a§k
hikayelerinin anlat1ld1g1 ic;:erik olarak (Allah ve giizellik; oglan ve Allah giizelligi; a§k ve
giizellik ili§kisi iizerinden mecazi a§km, yani oglan a§kmm roliine yonelmesi ve mecazi a§km
tensel a§ktan farkmm belirtilmesi) anla§ilmas1 gerektigine dikkat c;:eker. Asil ic;:erikte klasik
tasawufi a§k anlay1§mm ic;:ine bireysel a§km yerle§tirilmesiyle mesnevinin nas1l iki eksen
iizerinden kurguland1gm1 irdeler. Boylece bireyin ya§ad1g1 a§km tasawuf filozofisi ic;:inde
Allahla ili§kilendirilip §airin kendi hayat deneyimiyle mecazi a§ktan hakiki a§ka yoneldigini
15

16

Zenanname (1100 beyit) c;e§itli milletlerin (Anadolu kadmlarmdan istanbul kadmlarma, iran, Rum, ~erkez
ve Giircii, Yahudi, Ermeni ve Rus) kadmlanm giizel ve c;ekici olup olmad1klanm vurgulayarak onyarg1h
degerlendirmelerle tasvir eder. Kadmlar hamam1 ile mahalle baskmm1 anlatan boliimlerin yer almas1
metni aynca ilginc; k1lmaktadir. Hubanname (796 beyit) giizellik kavramm1 tasavvufi boyutuyla irdeleyerek
(felsefi dii§iinmenin paradigmas1 olan tasavvuf c;erc;evesinde giizellikten soz etmeyi legalize etmek
amac1yla) ba§lay1p c;e§itli milletler hakkmda onyarg1lara dayanan degerlendirmeler ve o milletlerin
cografyalan hakkmda bilgiler vererek Hindistan'dan Yeni Diinya'ya (Amerika) kadar erkek giizellerini
ozellikleriyle tasvir eder. Her iki eser, onyargtlar ic;ermekle birlikte c;e§itli milletlere mensubiyeti
dolay1s1yla "insan"m c;e§itliligi ve cografyamn geni§lemesi ile dikkat c;ekicidir.
Selim S. Kuru "Bic;imin K1skacmda Bir 'Tarih-i Nev-icad': Enderunlu Faztl Bey ve Defter-i A$k Adh
Mesnevisi" ~inasi Tekin Amsma "Uygurlardan Osmanhya". istanbul 2005. 476-506.
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gosterir: " ... Faz1l'm eserinde a~k mesnevilerinin temelindeki mecazi a~k yoluyla ilahi a~ka
ula~ma izlegini kendi ya~am oykiisiiyle birle~tirerek Osmanh anlati sanati geleneginin bu en
popiiler tilrilne yeni bir nefes ilflemektedir." 17
Faz1I, once Hazineden bir oglan, ondan sonra Siileyman admda bir oglan, daha sonra
~ehlevendim dedigi hanende ve en son olarak da, saraydan c;:erag edildikten sonra tamd1g1
rakkase c;:ingene ismail'le olan a~klarm1 anlatir. Dort a~k1 da hicranla biter, dort a~1g1 da
vefas1z c;:1kar. A~1k olmak ona ne kadar heyecan verirse ma~uklarmm onu terketmesi de o
kadar 1zdirap verir. Son a~ki c;:ingene c;:engi ismail'in, bir giln biiyiik bir diigiinle evlenmesi
Kuru'nun da belirttigi gibi ona biiyiik bir hayal kmkhg1 ya~atir. Fazil Bey, bu diigiinden alti
y1I sonra (1790) arkada~lanyla Haydarpa~a'ya manzara seyretmeye gittiginde bir ay1
oynatic1sma rastlar. Bu c;:irkin yiizlii "k1pti"nin y1llar once a~k1yla yand1g1, a~1klarmm
yalvarmalarma aldirmadan evlenip kadm a~km1, cinsel a~k1 tercih etmesinin onu ne hale
getirdigini gorilp, kendisi ac;:1smdan derin bir hay1flanma ic;:ine dii~er; biiyiik bir hayretle
susar. Kuru, bunun Faz1I Bey'in kurmacasmm en vurucu noktas1 olarak saptay1p onun mecdzf
~km gec;:iciligini, hakfkf ~km yerini tutamayacagm1 kendi hayat deneyiminde gosterdigini
ortaya koyar. Bu kurgulama aym zamanda Faz1I Bey'in saraym kapah diinyasmdan d1~an
c;:1k1p sokaktaki hayatm ic;:inde kurgulanmas1yla da paralellik gosterir. Sokaktaki hayatta
mecdzf yani diinyevi a~k onu hakfkf ~ki yeniden kavramasma olanak verir. Bu yolla gerc;:ek
hayatla, bireyin hayati ile tasavvufu biitiinle~tiren bir kurmaca yaratir ki gerc;:ekten ozgiin
bir kurmaca olarak kar~1m1za c;:1kar. Faz1I ya~ad1g1 vefas1z a~klar, mecdzf ~km ona
ya~att1klan, kar~1smda susar; hakfkf ~ki kavrar; kurmacasm1 adeta okuyucunun bu sonucu
c;:1karmasma birakarak sonlandmr. Ozetle edebiyatm ve kiiltiiriin ic;:inde var olamn hayatm
ic;:inden alg1Ianmas1, soyuttan somuta indirgenmesi olarak kar~1m1za c;:1kar .
Kuru'nun bu onemli incelemesi Defter-i A~k iizerine yeniden dii~iinmeme olanak verdi.
Kuru'nun mesneviye "yeni bir nefes ilflemek" olarak niteledigi ozellik en ba~ta klasigin
ic;:inden yepyeni bir kurmaca ortaya konmas1yla onem ta~1maktadir; bununla birlikte
beraberinde ba~ka yenilikleri de getirmektedir. Burada artik ac;:1kc;:a hikayenin kahramamnm
klasikteki kli~e kahraman degil, ~evkengfz' deki gibi tip degil, dogrudan dogruya ~airin kendisi
yani birey oldugu goriiliir.
Faz1l'm mesnevisini "tarih-i nev icad" olarak nitelemesi c;:ok hirsh bir iddia olmamakla
birlikte onun yeniliginin bilincinde oldugunu gostermektedir. "tarih" burada ya~anan hayati
ya da hayattan bir kesiti imlerken, "nev-icad" da yeni kurmacanm nitelemesi olsa gerek.
Bununla birlikte "tarih"in mesnevide bir zaman farkmdahg1 yans1ttig1 da goriiliir. Faz1l'm,
mesnevinin giri~inde a~km tasavvufi boyutuyla filozofisini yaparken eskilerin a~k1m "temiz"
bulup, kendi zamanmm a~klanm "gulam-parelik" olarak niteler (platonik a~k iistiln tutlarak
~ehevi a~k yerilir; a~1k comerttir, alc;:akgoniilliidiir, sevgili ugruna oliir ... ; zamane a~1klan
gulamparedir, kahpedir, alc;:aktir .... Der ta'rif-i A~zk 37-67). 18 Klasik anlay1~m ic;:inde var olan bu

17

Agy. 478

18

Agy. 496

408
TUBA/ ]TS 40, 2013

18. Yiizyzlda Klasik Mesnevide Degi§im Ve Siirerlik Baglamznda ~eyh Galib'in Hiisn OA~k'znzn "I~kname" Olarak Kurgusu

dii§iinceler, degerler ve alg1lar devam etmekle beraber, Fazil'm "eski" ve "zamane" a§1klanm
kar§ila§tlrmas1, onun bir "zaman degi§imi" noktasmda bulundugunu bize ihsas ettirir.
Kuru'nun da iizerinde durdugu gibi mesnevinin dikkat c;:eken ba§ka bir ozelligi de
Faz1l'm ya§ad1g1 a§klarm tam tarihlerini vermesidir, oyleki a§kmm kac;: ay, kac;: yil siirdiigiinii,
birinden otekine ne kadar zaman gec;:tigini bile belirtir (486). Boyle bir zaman alg1s1 bir a§k
mesnevi ic;:in herhalde "ilk"tir (?). Bu, edebiyatm mahallile§tikc;:e, bireyselle§tikc;:e ald1g1 bir
boyut mudur; yoksa 18. yiizy1l Osmanh toplumunda zaman ve mekan kavramlarmm
degi§mesinin bir yans1mas1 m1dir; belki de her ikisi! \'.iinkii 18. yiizyilda Osmanhdaki
degi§imi "bilgi aktanm1 m1, yoksa bilimsel degi§im mi" noktasmda tartl§an Klaus Kreiser,
ba§tan beri Osmanhda var olan, ancak 18. yiizyilda dikkat c;:ekici olarak say1s1 artan ve cami
kiilliyelerinde kendine ozgii mimarileri ile yer bulan muvakkithanelerin say1smm bir
diizineye ula§tlgm1 bildirir. Aynca Ebil Sehl Nu'man Efendi'nin (6. 1753?) Avusturyahlarla
s1mr mesafesi olc;:iimii konusunda iddiaya girmesi ve hakh c;:1kmas1m da Osmanhlarm
olc;:iimbilim konusundaki bilinc;:lenmesi olarak yorumlar. Kreiser, ozellikle muvakkithanelerle
Osmanlmm 18. yiizyilda yogun bir §ekilde Avrupa bilimi ile kar§ila§tlgm1 ve say1smm artl§lm
da Osmanlmm zaman kavrammdaki hassasiyetinin artl§l olarak vurgular. Boyle olmakla
birlikte istanbul'un c;:e§itli semtlerinde farkh zamanlarda ezan okunmasmm kadmm
uyanlarma yol ac;:mas1 gerc;:egi kar§ismda bu hassasiyetin boyutunu irdeleyerek 18. yiizy1hn
"kontrol, disiplin ve rasyonalizasyon" ac;:1smdan modern oncesi bir "arife" oldugunu ve
bunun miihendishanelerin ac;:ilmasma kadar siirecegini belirtir. 19
Kuru'nun da belirttigi gibi Fazil Bey, Enderundaki sevgililerinin, hem sarayda tam§tlg1
ic;:in hem de sevgili padi§ah ili§kisi dolay1s1yla, $ehndmesini yazmak istedigini soyler. Bu dogal
olarak §aire sanat gosterme firsatl verir. Ancak mesnevinin kurgusu $ehndme olmay1p
$ehrengfz tiiriinii c;:agn§tlrmaktadir. Enderunlu Fazil, Enderunda tamy1p a§Ik oldugu 22
mahbubunun oldugunu soyler. Bu 22 mahbubu tasvir etse, bu bir saray $ehrengfzi olurdu,
ku§kusuz. O bunlardan dordiinii "ma'§ilk-1 dtger" ba§hg1 altmda tasvir eder. Tasvirleri,
kendisinin onlara a§ik olma siireci ile bu a§km bitme siirecinden olu§an bir hikayele§tirme
ic;:ine yerle§tirir. A§klarm ya§and1g1 ve "\'.ingene diigilnii"niin gec;:tigi mekanlar (Edirne'den
ba§layarak Fener, Balat, Ayvansaray, Davutpa§a vb. ) dolayh olarak $ehrengfz ve mekan
ili§kisini akla getirmektedir. Aynca Enderilnlu Faz1l'm Hubanndme, Zendnndme mesnevileri de
mesnevinin mahallile§mesinde $ehrengfz tiiriiniin onemli bir yeri oldugunu gostermektedir.
Mesnevi konularmm mahallile§mesiyle toplumsal deger yargilarmm edebiyata
yans1masmm boyutlanm gostermesi ac;:1smdan "\'.ingene diigiinii"niin tasviri ozellikle
ilginc;:tir. Adetler ve insan ili§kileri, \'.ingene ismail'in vefas1z a§kiyla daha da belirginle§en
c;:ingenelere kiic;:iimseyici bak1§ ac;:1kc;:a yansir.

~evkengfz' de oldugu gibi Defter-i A$k'ta da sebeb-i telif hatta dud, naat gibi boliimlerin
olmamas1 §air-yazarm/anlaticmm, bic;:imsel yonden kendine ozgii hikaye ile metinsel bir bag
kurdugunu gosterir. Faz1l, a§k konusunda Hiisn ii A$k'ta oldugu gibi hirsh ve iddiah degildir.
19

Kreiser, Klaus. "Wissenschafswandel im Osmanischen Reich des 18. Jahrhunderts?". Europa und die Tiirkei
imlB.Jahrhundert/Europa and Turkey in the 18th Century. Yay. Barbara Schmidt-Haberkamp. 2011. 433-446.
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Anlattlg1 a~k ya~antlsmda onu, kendi a~k heyecam, uslanmaz gonlii kar~1smdaki insani zaafi
ve kar~1hgm1 bulamam1~ insanm kirgmhk isyam ile buluruz. Aslmda burada hikayeden ~ok,
ba~layan bir a~k ve ummad1g1 bir anda sevgilisinin gitmesi ile ya da ba~ka birine
yonelmesiyle biten bir a~k olgusu vardir. Onun as1l ba~ans1 tek tek hikayelerden ~ok, a~km
tanndan gelmesi, dogal ve ka~m1lmaz olmas1 ile ya~ad1g1 mutsuz a~klarm tasavvufi a~ki
gerek~elendirme eksenine oturmasmda yatmaktad1r. Buda gelenek ile hayat alg1smm nas1l
bir degi~im e~igine geldigini gosterir. Gelenegi hayata uyarlayamayan, hayatl gelenege
sokamayan ~air-yazarm ozgiin kurmaca yaratma ~abalandir. Osmanh ~airi/yazan klasigin
kurmacasmdan ger~egin kurmacasma ge~mektedir. Birey ve ger~ek hayat, klasik kahp ve
estetiklerin i~ine girdik~e de klasik kahp ve estetik kabukla~maktadir. Nitekim 19. yiizy1hn
ba~mda izzet Molla, siirgiin hayatlm anlatt1g1 Mihnet-ke$dn'mda gii~lii bir mesnevi
yaratirken, Hiisn ii A$k'a nazire olarak yazd1g1 Giil$en-i Q$k'mda zay1f kalacaktir.

$evkengfz, Defter-i A$k, Hubanndme, Zendnndme ve (engfndme'nin yer ald1g1bask11837'de
toplatilm1~tlr. Giiniimiiz edebiyat tarihlerinde de $evkengfz, "bayag1 ve igren~", Defter-i A$k
"hi~bir edebi degeri olmayan" olmayan mesneviler olarak degerlendirilmektedir. Gibb,
Faz11'1 klasigin sonu olarak nitelerken; aym zamanda "tarihsel, belgesel, folklorik" olarak
ilgin~ bulur ve ozgiinliigiinii "Tiirkiin ruhu"nun yans1d1g1 "cesur ve orijinal" bir eser olarak
goriir (418;426).

~eyh Gili.b'in Husn ii ~k'ma gelince:
~eyh Galib'i biri Nabi'nin Hayrdbdd'mm Attar'dan terciime olmasma, digeri de kendi
doneminin ~airlerinin "yeni mazmun kalmad1" yakmmalarma yonelik iki ele~tirisi onu Hiisn
ii A$k (1782-83, 2042 beyit) mesnevisini yazmaya yoneltir. Birincisini terciime 0Imas1
dolay1S1yla "~alma ve hirs1zhk" (205-210),20 digerini ise "~iirin degil, yetenegin bitmesi" (739755) olarak niteler. Bu iki ele~tiri onu "terciime olmayan" ama yam zamanda "edebi ve
ozgiin" bir mesnevi yazmaya motive eder. Ozgiin olmak ve kendi ~airlik giiciinii gostermek
dolay1S1yla klasik tarz ve anlay1~ta ~iirin, yaratlc1hgm bitmedigini ispatlamak ister:

Kalmadz mz ne$ve-i mahabbet I Pdydna mz erdi ol hikdyet
Hfr Q$kdan ozge $ey revd mz / Sarf etmege gevher-i kelamz

Dersen ki hezdr olundz tekrdr / Sahba-yz bakaadan olma bfzdr
diyerek iizerinde " kalem oynatilacak olan konunun a~k oldugunu, binlerce defa yaz1lm1~
olsa da onun kahc1 oldugunu, soylenecek soziin bitmedigini..." (224-229) vurgular.
Ddim bum der ki elde hdme / Afet bana i'tibdn amme

20

Almtilarda verdigim beyit numaralan Abdiilbaki Golpmarh yayma aittir: ~eyh Galib, Hiisn ii A~k. ~ev. ve
yay. Abdiilbaki Golpmarh. Tiirkiye i~ Bankasi Kiiltiir Yaymlan 2006.
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"el[im]deki kalem daima bu sozii soyler: herkesin itiban, takdiri bana afettir" diyen
~eyh Galib, halka olan mesafesini de ai;1ki;a ortaya koyar. (218) Kendinden once Firdevsi,
Husrev ve Nizami, Nevayi ve Fuzuli ile a~k mesnevilerinin doruga ula~m1~ oldugunu;
istanbul'da da Nevizade Atayi'nin (onlarla boy oli;ii~meye kalkarak) mesneviler yazm1~
oldugunu "ancak yaya kald1gm1" belirtir (824-828).
Boylece Osmanh edebiyatmm 15. yiizyildan ba~layarak Farsi;a a~k mesnevilerini
geni~letilmi~ olarak "Tiirki dilde yazma" hedefinin yam sira "terciime olmayan ideal a~k
mesnevisi" yazma hedefi ~eyh Galib'in Hiisn ii A$k mesnevisi ile geri;ekle~ir. 21 ~eyh Galib'in
konusu belli bir a~k mesnevisinin i;evirisi olmaks1zm, kahramanlanm ve seriivenlerini
kendisinin kurgulad1g1 bu telif mesnevide aslmda ~ehzade Z$kndmelerindeki kurguyu aynen
kulland1g1 goriiliir. <;iinkii klasik anlay1~m ideal a~k1 bu kurgu ile anlatilan bir a~ktir.
Bu kurgu ~ehzadenin dogumu, egitimi, a~k duygusunu tammas1, a~1k olmas1, sevgiliyi
aramas1, sevgiliyle ilk bulu~mas1 ve hemen ardmdan bir aynhk ya~anmas1; bundan sonra iki
sevgilinin tekrar bulu~mak i<;in yola i;1kmalan, ba~larmdan gei;en olaylar ve bu ugurda
verdikleri miicadeleler; nihai kavu~ma ve ~ehzadenin tahta i;1kmas1 ~eklinde ozetlenebilir.
Bu mesnevilerde ~ehzade i<;in yani tahta oturacak olan ki~i ii;in a~k duygusunu tammas1 ve
ya~amas1, giii;lii bir a~k duygusuna sahip olmasmm onemi ve giizel gen<; k1z olan sevgili
ugrunda tiim zorluklan yenerek iistesinden gelmesi, zorluklar kar~1smda y1kilmamas1,
hayatm doga ve insan eksenli zorluklanm tammas1; bu yolla ki~ilik kazanmas1 ve sevgiliye
kavu~an ~ehzadenin tahta oturmay1 hak etmesi goriiniirde a~k odakh, ama aym zamanda
siyasi/toplumsal boyutlu olan iki katmanh bir kurgu ii;erir. ~ehzadenin a~k duygusunu
ya~amasmda kadm kahramanm onemli bir yeri vardir. ~ehzade adeta kadm kahraman
tarafmdan smava tabi tutulur. ~ehzadeyi smava tabi tutan kadm kahraman ~ehzadeden daha
gii<;lii ve yeteneklidir. Aym zamanda sultan k1z1 olmak dolay1s1yla ~ehzade ile aym statiide
olan kadm kahraman, yard1m ve destekleriyle, hayattaki zorluklardan habersiz ve
deneyimsiz olan dolay1S1yla saf ve beceriksiz olan ~ehzadeyi tahta ta~ir. ~ehzade Z$kndmeleri
~ehzadenin saraydaki bilgi egitiminin, a~k ugruna/sevgiliye kavu~ma ugruna ya~ad1g1
maceralarla hayat egitimini almas1 ve taht ula~mas1 ekseninde agirhk kazamr. 22

21
22

Tezcan, Nuran (2010) 72-73.
A§k mesnevilerinin kurgusu ic;in bkz. Tezcan, Nuran. "A§k Mesnevilerini ~ovalye A§kI Baglammda
Okumak" Geni§letilmi§ ikinci bas1m: Frankofoni 23, Hacettepe Oniversitesi Frans1z Dili ve Edebiyah
inceleme ve Ara§tlrmalan Ortak Kitab1 Ankara 2011.121-132.
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~eyh Galib, bir yandan bu kurguya sad1k kalm1~, bir yandan da kurguda ustaca
oynamalar yapm1~tir. Bunu yaparken hem daha onceki mesnevilerden benzer m:otifler alm1~,
ama daha ~ok da bu kurguya uygun yeni motifler yaratmi~tlr. 23 Hilsn ii A~k mesnevisinin
~ehzade z~knameleri ile kar~ila~tirmah yap1smda genel hatlanyla ~u paralellikler
goriilmektedir:

~ehzadenin dogumu
~ehzade ve sultan k121 yerine HA'ta 24 Muhabbet kabilesinde aym gece biri erkek digeri k1z
olan "iki kibar-zade'nin dogumu (300-311): Hiisn (ay) -A~k (giine~)
HA'ta ozgiin olarak kahramanlarm dogumunu bir anlamda onlarm hayatta ~ekecekleri
1zdiraplara gonderme olan boliim izler: Once A~k'm be~iginde, sonra da Hiisn'iin aym ~ekilde
kaza ve kaderin 1zd1raplanm ~ekmesi (315-350). Bu adeta diinyaya gelen canlmm bir yandan
diinyaya intibak 1zd1raplan, bir yandan da onlan bekleyen felaketlerle dolu kainatm
i~giidiisel yans1mas1dir. insan olacak bebegin diinya 1zdiraplarma intibak donemi tasavvufi
paradigmaya da uyarlanabilecek ~ekilde kurgulanm1~tir.

~ehzadenin yeti§imi
Sevgililer aym sosyal ve egitim statiisiindedirler.
"iki m1sraa benziyen o iki ~ocuk, bir beyit oldu da latif bir manaya matla' kesildi"
diyerek onlarm aym egitimi almalan dile getirilir (359-369). ~ehzade sarayda zamanm ileri
gelen hocasmdan ders ahr. HA'ta bu i~levi Molla-y1 Ciim1n'un iistlenmi~tir (373-389). Mollay1 Ciim1n her ikisine ders verir. <;iinkii kadm kahramanm erkek kahramana hayat
zorluklarmda yard1mc1 olmas1 i~in onun kadar bilgili ve egitimli olmas1 gerekir.

~ehzadenin i§tlc 0Imas1 ve sevgiliyi aramas1
~ehzade genellikle giizel bir k1zm resmini gormesiyle a~1k olur. Ve onu bulmak i~in yola
~1kar.

23

Hiisn ii A§k mesnevisinin sebeb-i teliflndeki §iir ilzerine dil§ilncelerle hikayenin kurgusu, metnin amac1
arasmda s1k1 bir bag bulunmaktadir. Bu da Hiisn ii A§k'm telif bir mesnevi olmasmm en onemli ipucudur.

Farsc;:adan geni§letilmi§ c;:eviri mesnevilerde §air sebeb-i telifinde kendisini boyle eseri c;:evirip yazmaya
yonelten motivasyonu dile getirirken hangi eserin c;:evirisi oldugu bilgisini de verir. Mesnevi hikayesi bu
sebeb-i teliften bag1ms1z olarak ba§lar ve devam eder. Oysa ~eyh Galib, Hiisn ii A§k'1 sebeb-i telifteki
iddialanm mesnevinin gerek kurmacasmda gerekse dil ve ilslubunda gerc;:ekle§tirmek ilzere yazm1~tlr.
Hikayenin ic;:inde yer verdigi gerek §iir konsundaki dii§ilnceleri, gerekse Suhan'1 allegorik bir kahraman
olarak kullanmas1 bunu peki§tirir. Boylece sebeb-i telifile hikaye arasmda organik bir bag kurmu§tur.
24

Kar§1la§tlrmada Hiisn ii A§k ic;:in HA kisaltmas1 kullamlm1§tlr.
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HA'ta ise Hi.isn He A~k okulda birbirlerini tamrlar. Ve aralarmda bir a~k duygusu dogar
(390-399-433).

~ehzadenin sevgiliyi bulmas1 ve ona a§kmt duyurma ~abas1
HA'ta a~k olgusu erkek kahraman yerine kadm kahramanla ba~lar (Hi.isn'i.in A~k'1 sevmesi
(390-399). A~k'a a~1k olan Hi.isn'i.in gi.izelligi artm1~ ama aym zamanda yakasma gam
yap1~m1~br, a~km1 d1~a vurur; A~k'1 a~ka davet eder (545-594).

~ehzade ile sevgilisinin bulu§masl
HA'ta a~k duygulan doganm gi.izellikleriyle ozde~le~ir, bahar ve sabah tasvirleriyle (596-658)
sevgililerin bulu~acag1 "Mana Bah<;esi"ne ge<;ilir.
"~anh ~erefli A~k'm, ozlem <;eken gozleri havanm tesiriyle ahmh bir hale" gelir,
Hi.isn'le "Mana Bah<;esi"nde gezmeye <;1karlar: "O iki aydm mum, Mana gezinti yerini yurd
edindi..." (659-661)
Mana bah<;esinde sevgililerin a~k duygusu doruga yi.ikselir: "goni.illeri ate~li a~1klar
orada mehtap fi~egi haline gelmi~ti, goni.illeri aydm ki~ilerse geceleyin gori.ilebilen
ate~bocekleriydi sanki.... (703)
Mana bah<;esinin dekoru "Feyz Havuzu" ile tamamlamr. (704-714)

ilkkaVU§ma
Mana bah<;esinde bulu~ma ~ehzade Z$knamelerindeki ilk kavu~amaya tekabi.il eder.

A§tldann bir siire birlikte a§k ya§amas1
~ehzade !§knamelerinde ilk kavu~may1, sevgililerin bir si.ire birlikte ya~ad1klan flort donemi
izler. Bu donemde a~1klar bulu~up <;evresindekilerle meclisler kurarlar; <;alg1 ve eglence
e~liginde kar~1hkh gazeller okurlar.
~iir okumanm Z$knamelerde onemli bir yeri vardir. A~1klarm yi.iksek bir ruh ve
terbiyeye sahip olmalan a<;1smdan onemli bir i~leve sahiptir. Tam bu noktada Z$knamelerin
bu motifine kar~1hk ~eyh Galib Suhan'1 bir kahraman olarak kurgulam1~tlr. Suhan gen<;
goni.illi.i ayyar bir ihtiyar mihmandar olarak bir yandan a~1klan birbirine kayna~tir; ote
yandan ~eyh Galib'in sozi.in gi.ici.i i.izerine di.i~i.incelerini dile getirip kendi doneminin
~airlerine ve ~iir anlay1~larma ele~tiri yoneltme olanag1 verir: sozi.in gi.ici.i, sozi.in bitimi,
sozi.in li.izumu... ~airlik mahiyeti... (715-829) bir anlamda a~1klan terbiye edecek olan
edebiyatm yani ~iirin onemini, sozi.in degerini dile getirir.
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Ve Suhan sevgililerin arasmda arabuluculuk yapar: Suhan a~k 1zdirab1 <;:eken ve bir
tiirlii A~k'1 harekete ge<;:iremeyen Hiisn'e acir ve A~k'la konu~ur, bu yolla a~k duygusunun
dize getiremedigi magrur a~1k A~k, sonunda Suhan'm arac1hg1yla dize gelir: Ger<;:ekten de o
pir himmet etti, aralarmdaki duygusalhk giinden giine tazelendi, nazla niyaz tekrarland1k<;:a
da sohbetle siitle ~eker haline gemeye ba~lad1, her solukta o iki ay goniillerinin istegince
birbirlerine mii~teri kesildiler ... (830-855)
Boylece ilk kavu~ma ve onu izleyen fl.ort donemi ger<;:ekle~ir.
~ehzade I$knamelerinde a~km once ~ehzadeden gelmesine kar~1hk HA'ta Hiisn'e bariz
bir oncelik verilmi~tir. ~eyh Galib "Kabilede gen<; oglanm giizel k1za ragbet etmesi adetti/ O
iilkenin adeti buydu; bu <;:e~it i~ hi<; olmam1~t1 da duyulmam1~tl da .. " (840) diyerek burada
gelenekten aynld1gmm bilincinde oldugunu gosterir.
Hiisn a~k derdiyle biitiin onuru elden gidip acmacak hale dii~mesine kar~1hk A~k'ta
1srarh bir magrurluk vardir:. Hiisn'iin gonlii, sa<;:lan gibi ayaklar altma serilmi~ti; A~ksa ona
hi<; aldm~ etmiyordu.... (843)

I$kname1erde ~ehzade hayat kar~1smda zay1ft1r; fakat magrur degildir ve i<;:ine kapamk
degildir. HA'ta a~k duygusunun Hiisn'den gelmesi A~k'm magrurlugunu vurgulamak olarak
yorumlanabilir. Belki de bir anlamda kaynaklarda "magrur ki~iligi" vurgulanan ~eyh Galib'le
ozde~le~en bir taraf1 oldugu da dii~iiniilebilir.

ilkaynhk
ilk bulu~mada sevgililer bir siire flort ili~kisi ya~ad1ktan sonra bir engelin ortaya <;:1kmas1yla
aynlmak zorunda kahrlar.
HA'ta da ilk kavu~ma uzun siirmez: "Arna neyliyeyim ki bu ah~ veri~ <;:ok siirmedi;
gaddar felek bu zevki <;:ok gordii ... " (857)
Kabile'deki Hayret ortaya <;:1kar ve sevgilerin bulu~mas1m engeller: Kabileye
hiikmeden, ac1mas1z Hayret, kaza casusundan Hiisn'le A~k'm birbirlerini istediklerini duyar
ve felek gibi cefaya himmet ederek aralarma aynhk seddini <;:eker. Hiisn bir ay gibi doguya
gider; A~k ise giine~tir, ~afagm kanh sularma dahp yuvarlanmaya ba~lar... (869-879).

Ve iki i§1gm tekrar birbirine kaVU§ma miicadelesi
Hiisn, Hayret'in aynhk getirmesine isyan eder, ancak aynhk ka<;:milmazdir. Suhan araya
girerek Hiisn'e mektupla A~k'a ula~ma yolunu onerir. Hiisn, A~k'a mektup yazarak onunla
tekrar kavu~mamn yollanm ararlar; "bir beladir, ans1zm gelip <;:attl, sonunu Allah kavu~ma
etsin" (908) diyerek A~k'1 kavu~maya, bu ugurda miicadeleye <;:agmr.
Hiisn A~k'a "A benim nazhm" diye hitabeder ve "niyaza dii~tiimse de ne gelir elden
kafes ardmda oturmaktay1m ben" (909) diyerek pasif bir konumda oldugunu ama gii<;:lii bir
a~k ve sadakat duygusuyla A~k'tan beklentisi oldugunu a<;:1ga vurur.
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~ehzade Z§knamelerinde gordiigiimiiz kadm kahramanm pasif bir ki~ilik sergileyen
erkek kahramam a~k ugruna miicalede ve kavu~maya motive etmesi burada ac;1kc;a yansir.
Hiisn yazd1g1 mektupta sozlerini ~oyle siirdiiriir: Halin nas1l oldugunu biliyorsun; erkeksen
sen de ihmal etme .. (912). Boylece erkek kahramam giic; gostermeye c;agmr.
~ehzade ~knamelerinde erkek kahramam nihai: kavu~maya gotiirecek giic;te tutan
kadm kahramandir. D0lay1S1yla bu mesnevilerde kadm kahraman pasif degil, aktif, hatta
erkek kahramandan daha giic;liidiir.

.A§tldann "sadakat" gostermesi
~ehzade Z§knamelerinde "sadakat" ve "sabir" en onemli erdemdir. A~1klarm bu erdemi
kazanmalan onlan nihai kavu~maya gotiirecektir. 25 Kadm kahraman tekrar kavu~ma
miicadelesinde erkegi motive eder.
HA'ta bu Hiisn'iin sozlerinde ac;1kc;a yansir: " ... ya seninle bulu~urum, sana kavu~urum,
istegime ererim; yahut da oliiriim, oliimiimle ad1m1 diriltirim; ... A yigit, artik gayret sana
dii~tii, bana ragbetin varsa, var yiirii; ah u feryad1 adet edin; elbette Kabi:le halk1 duyar, seni
benimle bulu~turarak susturur (924-927) ... "Beni kabilenden iste; benden gam, dert, yam~ ve
bunlan anlati~; fakat i~ sende biter: sen bir tedbirde bulun" (938-941).
Hiisn'iin sitemlerinden c;ok etkilenen A~k, ~evke gelir, asil gam c;ekenin kendisi
oldugunu, bundan sonra neler yapacag1m gormesini ister. Bunun, onun bir can-ha~ davas1
oldugunu, hie; bir ~eyin ona engel olamayacagm1 dile getirir: Evvelce o istek bir yana
at1lm1~t1; has1h ~imdi bana i~ c;1kt1. Ferman da senin yerine getirmek de senin himmetinle
olur; can vermek bana dii~tii ... (988-989) diyerek bu a~k miicadelesinde Hiisn'iin roliinii
vurgular ve Hiisn'e "soziinde" durmasm1 tenbih eder (996).
Boylece iki kahraman da sadakat konusunda birbirlerine soz vermi~ olurlar.

Her iki kahramamn yardnnctlan vardir
l§knamelerde sevgililerin bulu~masmda her an onlarm yanmdadirlar ve onlara yard1m
ederler, akil verirler. HA'ta A~k'm lalas1 Gayret ve Hiisn'iin dayesi ismet aym i~levdedir.
ismet, Hiisn'iin a~k 1zdiraplarma ~ahit olur, onu yatl~tirmaya, teselli etmeye c;ah~ir
(997-1069). ismet, bir yandan Hiisn'e teselli verirken ote yandan A~k'la da baglantl kurup
onun a~kmm derecesini anlaymaya c;ah~ir (1070-1080). Kar~1hkh konu~malarla ismet, Hiisn'e
"a~km bir sir oldugunu, bunu bir sir olarak saklamas1" gerektigini (1081-1095); Hiisn de
"a~km ne denli yak1c1 ve dayamlmaz bir duygu oldugunu" yakmmalarla dile getirir (10961108). ismet, Hiisn'e A~k'm giic;lii bir erkek oldugunu elbette ba~aracagm1 ve bir giin
evleneceklerini, sabirh olmas1" gerektigini soyler (1109-1116). Ozellikle ona k1z oldugunu

soyleyerek, di~ini s1k1p susmas1, boylece kerem edip namuslu olmas1, sabirh olmas1 gerektigi
25

Bkz. Tezcan, Nuran agy. (2011) dipnot 22.
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konusunda uyanr (1115-1129). "namus ve sab1r" terbiyesi §ehzade Z$knamelerinin en onemli
motiflerindendir26 • <;iinkii Z$knamelerde kahramanlarm "ic;giidiilerine kapilmay1p a§k
duygulanm terbiye etmeleri" gerekir. A§k duygusu oviiliir, fakat erkek kahraman §ehvete
dii§memesi konusunda, kadm kahraman da namus konusunda uyanhr. A§k duygusunun
sab1r ve dayanma giiciiyle terbiye edilip kahramanm olgunla§mas1 motifini ~eyh Galib,
Hiisn'e arka planda bekleyek "sabretme" olarak bic;mi§tir.

~ehzadenin hayat kar~1smdaki zayifhklan
Bu arada A§k, Suhan vas1tas1yla Hiisn'den haber ahr. Onun c;ektigi a§k ac1sm1 ogrenir.
Suhan'm ogiitleriye A§k'm da a§k 1zdiraplan artar "arslan tabiath, [fakat] boynu biikiilmii§
er" (1139) olarak 1zdirap ve c;aresizlik ic;indedir; Hiisn'e kavu§ma iimidi onu ayakta
tutmaktad1r (1140-1165). Ancak " ... feryad zincirini kopanr" (1166). Artik a§k duygulan
doruga c;1km1§, kavu§ma istegi tek diistur olmu§tur. Tam bu noktada hikayede rol degi§imi
gerc;ekle§ir; Hiisn aktif konumdan pasif konuma gec;erken A§k, Hiisn' e kavu§ma yolunda
kararh ad1mlar atar.
Lalas1 Gayret, A§k'la kar§1hkh konu§maya girerek kavu§ma yolunda onu motive eder
(1203-1242); ve Hiisn'ii Kabileden istemesi yoniinde cesaretlendir: "Arna senin de bir havaya
uyman, sevgilini istemen gerek" (1244) diyerek ak1l verir.

Bunun iizerine A§k, Kabile'den Hiisn'ii ister (1277-1280); ama kabile ileri gelenleri onun
istegini ciddiye almaz, hatta alay ederler, deli oldugunu soylerler. Bu boliim, Kabilenin gene;
a§1g1 alaya alarak onun zay1fl1klanm, beceriksizliklerini, hayat kar§1smdaki
deneyimsizliklerini ortaya koyan c;ok ozgiin bir kurmacadir (1283-1306). I$kname1erde a§tk
§ehzadenin yollara dii§iip c;e§itli zorluklar ya§ayarak hayatm ic;inde ogrendikleri, HA'ta bir
toplanti ortammdaki gorii§me ile A§k'a beyan edilir. Ona sevgiliye kavu§mak ic;in ne yapmas1
gerektigi "iyice" ogretilir: "Bir sozle sevgili elde edilmez ...eziyet c;ekmeden define
bulunmaz... mihnete katlanmadan sevgiliye ula§ilmaz ...tac; giymek ic;in ha§ vermek
gerekir ... " (1314-1324).
A§k, boylece Hiisn'e kavu§mak ic;in a§k duygusunun yeterli olmad1g1m, birc;ok
zorluklar c;ekmesi ve iistesinden gelmesi gerektigini ogrenir.

26

"sadakat" ve "sab1r" aym zamanda centilmenin ya~ad1g1 a~k duygusunu terbiye etmesinde ve itidal
kazanmasmda sahip olmas1 gereken en onemli erdemdir. Bkz. Tezcan, Nuran agy. (2011) dipnot 22.
Klasik edebiyatm men~ei olan "adab" geleneginin de en onemli unsurudur. Bkz. inalc1k, Halil "Klasik
edebiya men~ei: irani gelenek, saray i~ret meclisleri ve musahip ~airier" Tiirk Edebiyat1 Tarihi I. 219-242;
Has-Bagi;ede 'ay§ u tarab- Nedfmler ~airier Mutribler. 2011. 15-20.
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Sevgililerin kaVU§ma miicadeleleri
I~knamelerde iki kahraman tekrar birbirlerini bulmak i<;in yollara dii~erler. Her iki kahraman
da aktif olarak miicadele verir. Erkek kahraman beceriksizlik ve zay1fhklanyla zor durumda
kald1gmda kadm kahraman on.a yard1m eder.
HA'ta farkh olarak Hiisn yollara dii~mez. Dayesi ismet'le geri planda kahp sab1rla A~k'1
bekler. Hiisn, pasif konumda olmakla birlikte pasif degildir. Hiisn, A~k'm daha Kabile ileri
gelenleri ile yapbg1 konu~mada "Hiisn, kabilenin karanm dinlemen gerek diye haber
gonderdi ona" (1305) beyitiyle bunun ilk i~aretini verir. Bundan sonra Hiisn, A~k'm
miicadelelerini yakmdan izler, ondan her an haberdardir ve ona her zorlukta Suhan
arac1hg1yla yard1m eder. Zorluklarm iistesinden gelmesini saglayacaktir.

A§k'in kaVU§ma yolunda ~ekece~ 1zdiraplar: ~eyh Galib, kadm kahramamn olgunla~masmda
ona sabir motifini se<;erken erkek kahraman A~k'a da Hiisn'e kavu~mak i<;in Kalp iilkesine
gitmek iizere yola <;1kma motifini se<;er.

I$kname1erde her iki kahramanm yollara dii~tiigii bu geli~me boliimiine kar~1hk HA'ta
kadm kahraman Hiisn sab1rla beklerken A~k yollara dii~er. Fakat yine farkh olarak erkek
kahramanm olgunla~mas1, insan ve doga zorluklarm1 tammas1, ve iistesinden gelmesi i<;in
hangi zorluklarla kar~1la~acag1 onceden kendisine bildirilir: bin ba~h ejder, mumdan gemi,
ate~ denizi, harabe-i gam, matem saray1, her k1h yilan cad1, dev ve peri, arslan kaplan, vah~i
hayvan, <;irkin yiizlii cinler, cad1 k1hgmda ejderhalar, karanhk gecelerde gulyabaniler, ate~
olarak yagan ejderha gibi yagmurlar ... (1324-1336). Sonunda

Allah mufn olub gec;ersen / Kalb $ehrinin abmz ic;ersen
Kzl andaki kimyayz haszl/ Gel bunda ol i$te Hiisn'e vaszl (1337-1338)
diyerek onu bekleyen zorluklar oniine serilir.
Boylece A~k'a hangi zorluklarla kar~ila~acag1 onceden (Kabilesi tarafmdan) bildirilir.

I$kname1erde ~ehzadenin kar~ila~acag1 bu tiir zorluklar · onceden ne olacag1
soylenmeden tesadiiflerle geli~ir. Cin, peri, cad1 gibi olaganiistii yaratiklar olmakla birlikte
daha <;ok ger<;ek zorluklar vardir; hayatta hire bir kar~1la~1lan zorluklar: sava~. vah~i
hayvanlar, ormanlar, kotii niyetli insanlar, ac1mas1z hiikiimdarlar, firsat<;:1 tacirler ...
I$kname1erde ~ehzadenin kavu~mak i<;in <;1ktig1 yolda tesadiifen zorluklarla
kar~ila~masma kar~m. HA'ta onceden A~k'm hangi zorluklarla kar~1la~acag1 bildirilerek adeta
hikayenin i<;erik plan1 onceden verilmi~tir.

417

TUBA/ ]TS 40, 2013

Nuran TEZCAN

I~kndmelerde uzak iilkelere giden ~ehzadenin, yabanc1 cografyalarda kar~ila~tig1 olagan
ya da olaganiistii zorluklar HA'ta belli bir cografya olmaks1zm kurmaca mekanlarda
olaganiistii yaratiklar, olaganiistii zorluklar, olaganiistii ba~anlar kurgulamr.

A§k'm kaVU§ma miicadeleleri
I~kndmelerde ~ehzadenin ya~ad1g1 zorluklarla paralelle~en zorluklar:

Kuyuya dii§me (hayattaki acemilik): Hiisn'e kavu~ma umudunun sevinciyle A~k. "Kalp
iilkesi nerede" diye sorup hemencecik Kalp yoluna varan semte yonelir, lalas1 Gayret'le
birlikte Kalp iilkesine gitmek iizere yola ~1kar. Daha ilk ad1mda kuyuya dii~er: "Dii~iinmeden
soru~turmadan yola ~1ktm da ilk ad1mmda bu kuyuya dii~tiin; Allah Allah, ne de ahmakhk,
gaflet olursa bu kadar olur" (1368-1369). Bu vurgu ve kuyuya dii~me motifi A~k'm, nihai
kavu~may1 hakketmesi i~in "ne kadar ~ok deneyime" ihtiyac1 oldugunu vurgular, hayat
kar~1smdaki acemilik ve beceriksizliginin boyutunu vurgular (1340-1370).
Devle bogu§ma (gii~siizliik): A~k. kuyuda korkun~ devle bogu~ur ve onun tutsag1 olur.
Hiisn'iin gonderdigi Suhan yeti~ip onu kurtanr. Allah yaz1h bir ipe tutunarak ~1kar (13891390). A~k biiyiik bir ozlemle Hiisn'den haber sorar ( 1395 -1404).

~iddetli la~ gecesi (doga zorluklan): ~a~km A~k. Gayret'in te~vikiyle tekrar yola
koyulur. "Bir kapkara ~olde yollanm yitir[irler] ... karanhk, uzun ve her ~eyin dondugu ~ok
soguk bir ki~ gecesidir. Kar, buz, firtma, ~im~ekler, dalga dalga yiikselen karanhk denizler ...
kar~1smda deh~ete dii~en A~k. hi~ gam ~ekmemi~ bir zamane nazhs1dir: "Garn iilkesini de
gormemi~ti zamamn nazhs1yd1 o giizel" (1461). Erkek kahramanm hayat kar~1smdaki
acemiligi peki~tirilir (1410-1465).

I~kndmelerde ~ehzadenin uzak cografyalara yola ~1kmasma kar~1hk ~eyh Galib'in
kahramam istanbul cografyasmda yola ~1kar. Yer yer "~ol"e gonderme yaparsa da ~eyh
Galib'in ~61 yerine istanbul cografyasmda kurmaca yaptig1 goriiliir. Gerek k1~ gecesinin
tasviri, gerekse hamam, Cedvel-i Sim, Siitliice (daha sonra Moda Burnu, Divanyolu) gibi yer
adlan bu ideal a~k mesnevisinin, hem mekan ve cografyasmm, hem de telif yerinin istanbul
oldugunu ele verir.

Cadmm tuzagma dii§me (ilk sadakat deneyimi: "Kurtulu~suz" bir ~61 olan ~iddetli k1~
gecesinde "yahm iistiine yahm" olarak yiikselen alev korkun~ bir cad1ya donii~iir (14641467). Bu, I~kndmelerdeki ~ehzadeyi aldatmak isteyen, onun deneyimsizlik ve zaafm1
kullanmak isteyen cad1 motifiyle ozde~le~ir. Vah~i cad1 ahmh giiciiyle biiyii yap1p A~k'1
tuzagma dii~iiriir. <;aresiz A~k. sersemlemi~tir, akh kan~m1~tir. Hiisn'ii hatirlar. Buna ~ok
k1zan cad1 onu asar, 1zdiraplar 1zdiraplar... (1485-1520). Tekrar Suhan yeti~ip A~k'1 kurtanr,
Hiisn'iin onu bekledigini, onu unutmamasm1 soyler (1544-1557). A~k'm Hiisn'e olan a~k1
tekrar co~ar. Hiisn de ona bir k1h~ ve at gondermi~tir (1558-1610).
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Gam harabeleri (saray [Kabile] d1~mdaki hayatm zorluklan ve ac1 gen;:ekleri): A~k,

Hiisn'e kavu~ma umuduyla ata binip h1zla yola <;:1kar, ancak bir siire sonra yorulur. Yine de
bu yoldan donmemeye karar verip ilerler (1614-1625); yolu Garn <;:oliine dii~iip Garn
harabelerine gelir (1637-1645). Ejderhalar, devler, gulyabaniler ve arslanlarla <;:arp1~1r; k1hc1
sayesinde onlan oldiiriip ge<;:er; fakat kar~1sma ans1zm iizerinde mumdan kay1klarm
yiizdiigii, devlerin yurt edindigi "ate~ denizi" <;:1kar (1647-1649).

Ate~ denizi (ate~te yanma motifi): A§k, ate§ denizi kar~1smda tam bir <;:aresizlik
i<;:indedir ve oliimle burun buruna gelir (1650-1685). Tam umutlarmm tiikendigi anda
Hiisn'iin ona hediye ettigi ah "A§kar" anka gibi siiziiliip onu kar~1ya ge<;:irir (1686-1704).
"Ate~ten ge<;:me" klasik tasavvufi mesnevinin bir motifidir. Ornegin Salaman u Absal
mesnevisinde erkek kahramam ate~te yanmadan ge<;:er, <;:iinkii giinahs1zdir. Buna kar§ihk
kadm kahraman, giinahkar oldugu i<;:in Absal yanar. HA'ta Hiisn, A§k'la beraber yola
<;:1kmam1§tlr, sab1rla onu beklemektedir, dolay1S1yla ate~ denizinden ge<;:mesi gerekmez ve
yanmaz.

Hiisn'e benzeyen ~in ~ahunn laz1 (ikinci sadakat deneyimi): Ate~ denizinden
yanmadan ge<;:en A§k'm yolu giizel bir bah<;:eye dii§er (1704-1715). Ona Mana bah<;:esini
hatirlan bu giizel yerde eski giinlerin hayaline dalar. O sirada Suhan "al gagah ye~il" bir dudu
ku~u olarak dala konup ona, buraya "<;in §ahmm kiz1"nm geldigini, yamhp ona a~1k
olmamas1 i<;:in uyanda bulunur (1733-1734). Bir siire sonra ger<;:ekten de bah<;:eye bir grup
"dilber" gelir. (1740). O grubun ba~mda Hiisn'e benzeyen bir giizel vardir; Ho~riiba'dir.
Ho~riiba tahta oturup o giizel A§k'1 huzuruna <;:agmr (1760). I~knamelerdeki a~1k-sevgili
kavu~malarmm vazge<;:ilmez motifi meclis kurulur (1763-1788). O giizeli goriip, sevgilisi Hiisn
sanan A~k, onun giizelligi kar~1smda iradesini yitirmi~ bir ~ekilde kalakalmt§tlr. Suhan'm ve
Gayret'in uyanlan fayda etmez. A~k. Ho§rilba'ya kap1hp onun pe~inden Zatii's-suver
Kalesine gider (1800-1822). Resimlerle siislii olan bu kalede Ho~riiba'nm tutsag1 olur. Ger<;:ek
sevgilinin kim oldugunu kavrayamayan A~k, bir akil tutulmas1 silrecine girer (1823-1870).
Sonunda Suhan gelip Ho~riiba'dan kurtulmas1 i<;:in saray1 yakmasm1 soyler. A§k, kaleyi ate~e
verir, kaleyle birlikte Ho~riiba da yanar 1884-1888). Boylece Hiisn yerine Ho§riiba yanm1~
olur.
Zorluklar ve 1zd1raplar A~k'1 peri~an etmi§, gii<;:siiz birakm1~tir (1896-1934); umutlan
tiikenmi§tir. Suhan gelip ona ila<;: olacak Kalp kalesini ve Hiisn'ii hatirlatir (1954-1958). Hiisn,
A~k'm ya~ad1g1 biitiin zorluklardan haberdar olarak orada onu beklemektedir.
Boylece kadm kahramanm, erkek kahramanm a~k ve taht yolunda egitmesi rolii <;:ok
tutarh bir §ekilde kullamlm1~tir.

Nihai kaVU§ma
Sonunda A~k. bir taraf1 denize, bir taraf1 karaya bakan 5 kap1h goz kama~tmc1 muhte~em
Kalp Kalesine ula~ir (1980-1995). A~k ~a~kmdir, "Sende bu ~a~kmhk belas1 niceye dek
siirecek. ... " diyen anlatic1 son bir kez daha a~1gm zaafm1 vurgular. Muhte§em saraym
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muhte§em bahc;esinde taht kurulur. A§k bu tahta oturur ve vuslat perdesi ac;1hr; ney ve
tanbur sesleri ortahg1 kaplar (2036-2040). Ona bu miicadelede yard1m eden iyi kalpli
kahramanlar Gayret, ismet, Suhan, Molla-y1 Ciinun goriiniirler. A§k'a biitiin olup bitenlerin
arkasmda kendisinin oldugunu ac;1klayan Suhan ona gerc;egin " ...A§k Hiisn'dii, Hiisn de A§k'm
ta kendisi ... " (2059) oldugunu gosterir.

I$kname1erde sevgiliye kavu§an §ehzade, tahta oturur; sevgilisi de yanma oturur,
onlara iyilik eden kahramanlar odiillendirirlip kotiiler cezalandirhr, verdikleri sadakat
sozlerinin gerc;ekle§tigi 1spat edilip diigiin yap1hr.
Nihai kavu§ma §ehzade Z$kncimelerinde evlenme ile gerc;ekle§ir, ancak §ehi:ade tahta
oturduktan sonra kadm kahramanm i§i biter ve sahneden c;1kar; boylece Z$kname
evlenmeden sonra tahta c;1kma ile sonuc;lamr; yani be§eri a§k boyutundan "ideal" boyuta
gec;ilir. ~eyh Galib de benzer bir sahne kurgulayarak "A§k" ve "Hiisn"ii tasavvufi
paradigmada soyut bir kavrama qonii§tiirerek platonik sonuca gotiiriir. Bu platonik biti§,
tasavvufi amac;h m1d1r, yoksa, III. Selim'in k1zkarde§i ismetlii Beyhan Sultan (Aleyhi'$-$C1n
Hazretleri)'a yaptlrd1g1 binalar dolaymyla kasideler sunmu§ olan ve ona hayranhg1 bilinen
~eyh Galib'in kavu§mas1z a§k1yla m1 baglantihdir, sorusunu da akla getirmektedir.
~eyh Galib, klasik Z$kncimelerin kurgusµnu kullanarak oncekileri a§an yeni bir kurmaca
yaratt1gmm bilincindedir: "Gec;mi§lerin tarzmdan ileriye gec;tim, bir ba§ka lugatle
konu§tum" (2069). Ve sozlerini §6yle siirdiiriir: Evet, Husrev, Gencevi'ye uymu§, fakat hen o
toplulugun izine dii§medim / And olsun Allah'a bu bamba§ka bir hikaye, bela defteri gorme
bunu sen/ ~oyle boyle bir soz sanma. Gel de sen de boyle bir soz soyle bakahm ... " (20702072).

Amacmm onlarm tarzma uymakla birlikte onlardan c;ok farkh bir hikaye yaratt1g1m ve
bunun siradan yalm bir hikaye olmad1g1m ac;1kc;a belirtir.
Sonuc;: Hiisn ii A$k, §ehzade Z$kncimelerinin kurgusunun yeniden iiretildigi; kurmacanm
kurmacas1 olan bir a§k mesnevisidir. ~eyh Galib, bir yandan kahramanlarmm adlan ile
hikayedeki rollerinin ozde§le§tigi bir allegori yaratm1§, ama aym zamanda ideal a§k anlay1§1
geregi platonik sonuca gotiirmek amac1yla §ehzade Z$kncimelerinin kurgusunda tasavvufi
c;agn§1mlara yer vermi§tir. Hikaye boyunca A§k'm Hiisn'e kavu§mak ic;in Allah'tan yard1m
istemesi, Allah'a hitab etmesi de mesnevinin be§eri sesini ele verir (1337-1338;1615-1625).
Kayahan Ozgiil, Hiisn ii A$k'm salt tasavvufi mesnevi olarak degerlendirilmesine 27 hakh
olarak kar§I c;1kar: "Hiisn ii A§k hakkmdaki umumi kanaat, tasavvufi remizler arkasmda iyice
soyutlanm1§ bir metinle kar§I kar§1ya oldugumuz yolundadir. ~airin Gel adet-i $C1irana git sen
27

Hiisn ii ~k'1 salt tasavvufi mesnevi olarak degerlendirip yorumlayanlar: Golpmarh, Abdiilbaki Golpmarh.
$eyh Galib Hiisn ii A~k.1968 (2006); Tilrinay, Necmettin "Klasik Hikayenin Son Zirvesi: Hilsn il A~k" $eyh
Galip Kitab1 1995; Dogan, Muhammed N. $eyh Galib Hiisn ii A~k- Metin Nesre <;eviri Notlar ve Apklamalar. 2003.
Victoria R. Holbrook. "Alegornin Olilmil, Hilsn il A~km Ozgiinlilgil. Defter 27. 1996. 65-80; V.R. Holbrook.
A~km Okunmaz K1yilan 1998; V.R. Holbrook. $eyh Galip Hiisn ii A~k (Beauty an Love) 2005. ~erif Akta~ ise
modern roman olarak irdelemeyi denemi~tir: Akta~. ~erif "Bir Anlay1~'m Romani: Hilsn il A~k" $eyh Galib
Kitab11995.
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/Sufiye soziin feragat et sen ikazma ([O. Okay-H.Ayan-1992] 81) ragmen, bu fikir hi<; degi§mez.
Kendi de bir mevlevi dedesi olan Saadeddin Niizhet'in, "fakat §Unu da unutmamahdir ki,
Hiisn ii A§k tamamen tasavvufi bir maksatla yaz1lm1§ degildir. ~airin gayesi edebiyatta bir
yenilik husule getirmektir. Bu eseri, sirf tasavvufi bir gorii§le tahlil ve izaha kalki§mak,
manas1z bir kiilfet olur. (. .. ) §air, bu tasavvufi mevzulan ancak tasavvuruna bir <;:e§ni vermek
i<;:in intihap etmi§tir." deyi§i (Ergun 1932, s.21) de dikkate almmaz." 28 Ozgiil, mesnevinin
tasavvuf di§mda da yorumlanmas1 gerektigini bu sozlerle vurgulad1ktan sonra hikayenin
tasavvufi yorumunda kar§ila§ilan tutars1zhklara dikkati <;:eker ve kendi " ... <;:agmm
poetikasmm temel ilke ve anlayi§lanm yans1tan bir metne donii§tiir[me]" oldugunu kabul
eder. Ozgiil bu saptamasmdan yola <;:1karak metnin $iir, suhan, ~k. hiisn ili§kisi iizerinden
poetika izlegini ortaya koyar. 29 Ger<;:ekten Ozgiil'iin tutarh bir §ekilde gosterdigi bu izlek
hence mesnevinin ana konusu olan Z§kname ile sarmal olu§turan bir yan izlektir. Yani ~eyh
Galib, hem tasavvufi izlegini, hem de poetika izlegini yukandaki paralellikte goriildiigii
iizere bir z§kname ana kurgusu ekseninde Ergun'un dedigi gibi "<;:e§ni vermek" i<;:in kullanml§
ve boylece kendinden once yaz1lm1§ olan Z§knameleri ge<;:me iddiasm1, <;:ok katmanh bir a§k
mesnevisi kurmacas1yla ortaya koymu§tur.
Aynca, bir padi§aha onun donemine damgasm1 vuracak a§k mesnevisi yazmak
Osmanh-Tiirk mesnevi edebiyatmm ba§tan beri var olan bir iddiasidir. 30 ~eyh Galib, 18.
yiizy1lda edebiyatm kiillenmi§ olan bu hedefini, "Peygamber:.i Rum dense layzk" (143) dedigi
Osmanh'nm yenilik<;:ilik padi§ah1, III. Selim donemine damgas1m vuran/vuracak olan bir a§k
hikayesi yazmay1 ger<;:ekle§tirmek amac1 ta§1d1g1 da dii§iiniilebilir..
Edebiyatm ba§lang1<;:taki bu hedefi nihayet 18. yiizyilm sonunda ger<;:ekle§mi§ olmakla
birlikte Osmanh divan edebiyatmda once mesnevi bitmi§tir. c;:unkii bu a§k anlay1§1 ve
kurgusu padi§aha, padi§ahhkla yonetilen topluma hitap eden bir edebiyattir; onunla dogru
orantlh bir sona gider. Ozetle 18. yiizy1l "ogretilen" a§kla "ya§anan" a§km farkhhklarmm,
bireyselin ozgiiliigiiniin farkma vanld1g1, hem konu hem kurmaca yoniinden kahplarm
kmld1g1, tiirlerin melezle§tigi bir donemdir. ~airin, yazar olmaya ge<;:tigi bir donemdir.

28
29

°

3

Ozgill, M. Kayahan. Divan Yolu 'ndan Pera'ya Selametle - Modem Tiirk ~iirine Dogru. 2006. 169-170.
Age.170-176.
Cem§fd ii Hur§fd'in sebeb-i telifinde Ahmedi, Emir Siileyman'm kendisi ii;:in Rum'dan M1s1r'a hatta Hocend'e
kadar okunup begenilecek giizel, ozgiin ve yeni bir a~k mesnevisi yazmas1m ister. Bkz. Tezcan, Nuran
"Sebeb-i Teliflere gore Mesnevi Edebiyatmm Tarihsel Donii~iimii" Dogu Bat, 52 (2010) Ahmedt'nin
iskendemdme'sinin ii;:ine yerle~tirdigi telif a~k mesnevisini de bu amai;:la yazd1gm1 dii~iiniiyorum.
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