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Bu say›m›zda klasik edebiyat›m›z› ele al›yoruz. Bilindi¤i gibi bu edebiyat›n temelleri Türklerin ‹slamiyeti ka-

bul etmelerinden sonra verdikleri ilk eserlere kadar dayan›r. Genifl co¤rafyalarda dil bak›m›ndan birbirinden az

çok farkl› geliflen ‹slamî edebiyat, flüphesiz ki en parlak dönemini 13. yüzy›ldan bafllamak üzere Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤unun genifl topraklar› üzerinde yaflam›flt›r. Befl yüzy›ldan fazla etkisini sürdüren ve üç k›tada topraklar› bu-

lunan bir imparatorlu¤un ihtiflam›yla uyumlu görkemli eserler veren klasik edebiyat›m›z› baz› yönleri ile incele-

meye çal›flaca¤›z. 

Bir toplumu etkileyen kültürel oluflumlar nas›l birden bire ortaya ç›km›yorsa, baflka bir kültürel etkiyle de bir-

den bire ortadan yok olmaz. fiiire a¤›rl›k veren klasik edebiyat›m›z›n bugünkü fliirimize –genel anlamda edebiya-

t›m›za- etkileri üzerinde de mümkün oldu¤u nispette durmaya çal›flt›k. 

Klasik edebiyat, yayg›n söyleyiflle divan edebiyat›, Tanzimatla birlikte bafllayan kültür de¤iflim teflebbüsleri-

ne paralel olarak tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Avrupaî bir edebiyat oluflturma gayreti içindeki Tanzimat nesli, damar-

lar›ndan beslendikleri, onun kal›plar›n› ve ifade yöntemlerini kullanarak eserler verdikleri hâlde divan edebiyat›-

na sert elefltirilerde bulundular. Zaman zaman ölçünün kaçt›¤› bu elefltirileri dönemin flartlar› ile irtibatland›rarak

aç›klamak mümkündür.

Ancak, bugün hâlâ Tanzimat neslinin divan edebiyat›na karfl› yöneltti¤i, birçok bak›mdan ilmî olmaktan

uzak, bu elefltirilerin kronik bir ön yarg›ya dönüflerek devam etmesi Divan Edebiyat› Özel Say›s›’n› haz›rlama ih-

tiyac›m›z›n birinci sebebidir.

E¤er kültürümüzün köklerine karfl› böyle bir ön yarg› varsa bunun enine boyuna sorgulanmas› ve tart›fl›lma-

s› gerekiyordu ki biz bu say›da bunu yapmaya çal›flt›k. Zira befl yüz y›ll›k edebiyat› bir derginin s›n›rl› sayfalar›

içinde bütün yönleriyle ele alman›n imkân› yoktur. Biz amaçlad›k ki gençlerimiz, eski edebiyat›m›zla e¤itim çer-

çevesi içinde bir flekilde irtibat› olan herkes, kültürel varl›¤›m›z›n hazinelerine bu vesile ile yeniden göz ats›n –var-

sa- ön yarg›lar›n› tekrar gözden geçirsin.
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Divan fliiri gelene¤imiz içinde büyük bir “mü-

ceddit” olarak ortaya ç›kan fieyh Galib’in sanat› üzeri-

ne konuflmak, onu anmak ve anlamaya çal›flmak ger-

çekten insana büyük bir haz veriyor. 

“Gele bir devr ki, bu Galib’i yâd eyleyeler”

diyerek, âdeta kendi sanat›n›n gelece¤ine iliflkin

önemli bir keflifte bulunan bu büyük sanatkâra iliflkin

olarak flimdiye kadar özellikle fliir sanat›n› yenilemesi

hususu üzerinde çok duruldu. Son y›llarda divan›n›n

iki ayr› bas›m›n›n yap›lmas›, Galib Dede’nin fliirine ve

sanat›na yönelik ilgiyi tebârüz ettirmesi bak›m›ndan

ayr› önem arzediyor. 

Ne var ki, onun Hüsn ü

Aflk adl› büyük mesnevî hikâ-

yesi hat›ra geldi¤inde, ayn›

memnuniyete ulaflmam›z

mümkün olam›yor. Çünkü ne

derece yüceltilirse yüceltilsin,

fieyh Galib’in Hüsn ü Aflk’la

Türk mesnevî hikâyecili¤inde

kaydetti¤i büyük s›çramay›,

henüz lây›k›yle ortaya koya-

bilmifl de¤iliz. Halbuki Galib

Dede’nin, divan›na nisbetle

daha iddial› gözüktü¤ü bu

mesnevîsi, ne yaz›k ki çokla-

r›nca, onun fliirini ve sanat›n›

aç›klamak noktas›nda bir

malzeme deposu olarak kullan›lmaktan öteye geçemi-

yor. Hüsn ü Aflk hikâyesinde, flairin kendi fliirini aç›k-

lamak amac›yla yazd›¤› iddial› m›sra ve beyitlere tak›-

l›p kalanlar, buradan yola ç›karak, onun fliirine bir vur-

gu daha yapmaktan öteye geçmemifl oluyorlar. Ya da

fieyh Galib’in Hüsn ü Aflk ile divan›na ilâve olarak, ye-

ni bir fliir an›t› daha dikmifl oldu¤u yolundaki flehâdet-

lerini tazelemek f›rsat› buluyorlar. 

Peki, yanl›fl m› yapm›fl oluyorlar? Hay›r, belki

yap›lan yanl›fl de¤il! Fakat fieyh Galib ad›na, unutulan

ve üzeri örtülen birfley yok mu burada?

Hüsn ü Aflk’ta fieyh Galib’in “poetika”s›n› ortaya

koyan m›sra ve beyitlerin yan› s›ra, bu büyük mesnevî

hikâyede yer alan bâkir mazmûn ve tedâîlerin par›lt›l›

ayd›nl›¤›ndan, çoklar› büyük bir hayranl›¤a ve o nis-

bette de flaflk›nl›¤a düflüyorlar. Bu hayret ve flaflk›nl›k

içinde, fieyh Galib’in flâirli¤ini yeni bafltan yüceltmeye

kalk›fl›yorlar. Sonra ellerinin alt›ndaki metinde sayfalar

ilerledikçe, hikâyenin atmosferi teflekkül ettikçe, ese-

rin fliiriyeti de o nisbette artm›fl oluyor ve bu mant›k ay-

n› minval üzere tekrar edip duruyor. 

Ama böyle bir yakla-

fl›m ile, fieyh Galib’in fliir yaz-

man›n d›fl›nda, bir hikâye an-

latmak ihtiyac›na nas›l ulaflt›-

¤›n› ve Hayriye karfl›s›nda

gösterdi¤i baflar›y› nas›l izah

edece¤iz? Kendisinden önce-

ki “mesnevî hikâyelerle”

Hüsn ü Aflk’›n mukayesesini,

sadece fieyh Galib’in fliirde

ulaflt›¤› mesafe ile mi izah

edece¤iz. Yani aradaki fark›,

Nâbî fliiri ile fieyh Galib fliiri

aras›ndaki farka m› indirgeye-

ce¤iz? E¤er böyle bir yol tu-

tulacak olursa, Leylâ vü Mec-

nûn ile Hüsn ü Aflk aras›nda-

ki fark da vara vara Fuzulî ile fieyh Galib’in fliir anlay›fl-

lar›nda kilitlenmifl olmaz m›?

Çünkü ortada, belki fliirin d›fl›nda bir fley var ki,

o da bir hikâye anlatmak, hikâye yazmak, fliirden daha

farkl› bir alanda, bambaflka bir edebî türde sanatkâr›n

kendisini kan›tlama ihtiyac›d›r. Hayriye, karfl›s›nda Ga-

lib’i saran nisbet duygusu, e¤er sadece fliir olsa idi, o

bunu zaten divan› ile gerçeklefltirmifl say›l›rd›. Önceki

fliirleri kâfi gelmemiflse, bunu bilâhere kaleme alaca¤›

yeni gazelleri vs. ile sa¤lamaya çal›fl›rd›. Halbuki Galib,

KLAS‹K H‹KÂYE VE HÜSN Ü AfiK

NECMETT‹N TÜR‹NAY*

*Dr., Araflt›rmac›-Yazar

fieyh Galib
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yeni bir edebî türde daha baflar›s›n› kan›tlamak ama-

c›yla yola ç›k›yordu. Bu durum ortada iken, Galib’in

sanat›n› sadece fliire kilitlemekte gösterilen ›srar› anla-

mak gerçekten zordur. 

Tabiî, buradaki temel s›k›nt›, divan edebiyat›n›

sadece fliire indirgemekten, klasik dönemlerimizde or-

taya konan ço¤u edebî eserleri de sanatkâr›n fliirini

aç›klamak yolunda destek unsurlar olarak kabul et-

mekten kaynaklan›yor. 

Onun için Hüsn ü Aflk’› ele al›rken, bu nevî sap-

lant›lardan kendimizi kurtarmaya çal›flmam›z gerekiyor.

Fuzûlî’nin 500. y›ldönümü dolay›s›yle, Leyla vü Mecnûn

üzerine gelifltirdi¤imiz bir yaklafl›m›, burada k›smen de

olsa öne ç›karmak ihtiyac›n› duyuyoruz. fieyh Galib’in,

bu eserini fliirdeki dehâs›n› yeni bafltan kan›tlamak

amac›yla kaleme almad›¤›na, bilakis bir hikâye anlat›c›-

s› olarak yeni bir fieyh Galib’le karfl› karfl›ya bulundu¤u-

muza özellikle iflaret etmek istiyoruz. Aksi yöndeki yak-

lafl›mlar, bu eseri neredeyse bir çeflit “tezkire-i fluâra” ya

da fieyh Galib antolojisi olarak görmektir. 

Bundan behemehal kurtulmak ve her edebî tü-

re ihtiyac›n› duydu¤u bir sayg› ve vukûf ile e¤ilmek ge-

rekiyor. Böyle yap›lmad›¤› için Hüsn ü Aflk olsun, Hay-

riye veya Leylâ vü Mecnûn olsun, bu eserlerde sergile-

nen fliirsel mazmûnlar›n par›lt›s›ndan as›l hikâyeye,

parça parça güzel fliirlerden eserlerin as›l bütünlü¤üne

ve buradaki flekliyle, fieyh Galib’in Türk mesnevî hikâ-

ye ve romanc›l›¤›na kazand›rd›¤› büyük yenili¤e ulafl-

mam›z mümkün olam›yor. Eski klasik sanatlar karfl›s›n-

da, gözümüze çarpan “arabesk” süslemelerde tak›l›p

kalanlar, ço¤u zaman ayr›nt›larda kendilerini kaybedi-

yorlar. Halbuki anlatma esas›na dayal› edebî eserler,

bu par›lt›l› süslemelerin çok çok ötelerinde, daha bafl-

ka fleyler ifade eder. Biz onlar› bir bütün olarak gör-

mek, sanatkârlar›n eserlerini yap›sal bir bütünlük ola-

rak alg›lamak mecburiyetindeyiz. 

Tekrar ederek olursak: Hüsn ü Aflk’ta tabiî ki gü-

zel fliirler, “tardiye”lerin d›fl›nda da fliirsel pasajlar var.

Fakat bu eserin as›l hususiyeti, fliir antolojisi veya kita-

b› olmak de¤il! Unutmayal›m ki Hüsn ü Aflk, bir poeti-

ka kitab› da de¤il! Peki o zaman nedir? 

Hüsn ü Aflk, herfleyden önce, mesnevî tarz›nda

kaleme al›nm›fl klasik bir hikâye ve romand›r. Yani fli-

irden önce hikâye ve roman!.. Daha aç›k bir ifade ile o,

belki bir “flâirin roman›” olarak kabul edilebilir. Elbette

güçlü ve özgün fliirler kaleme alan fieyh Galib, hikâye

yazarken eserine, eserinde ortaya koydu¤u kiflilere,

onlar› tahlil etti¤i bölümlere fliiriyet yüklü bir hava da

verecek demektir.  Nitekim yapt›¤› da bundan baflka

bir fley de¤il! Aradaki fark, Galib’in bu roman›n› nesir-

le de¤il de, klasik devirlerin hâkim anlatma tarz› olan

mesnevî ile kaleme almas›d›r. fiimdiye kadar yap›lanla-

r›n özeti, iflte bu yanl›fll›kta toplan›yor. 

Zira fieyh Galib, Hüsn ü Aflk’› nesirle yazsa da,

eserine bu fliir yo¤unlu¤unu boca etmekten geri kal-

mayacakt›. Halid Ziya’n›n, Tanp›nar’›n ve Abdülhak fii-

nasi Hisar’›n eserlerini bafltan sona istilâ eden fliir duy-

gusu, burada kendisini nesirle kaleme al›nan romanla-

ra yaslarken; ayn› duygu Fuzûlî veya fieyh Galib’in

eserlerinde mesnevi tarz› ile ortaya ç›k›yordu. Dolay›-

s›yle temel ay›r›c›, bu eserlerin naz›m veya nesirle ifa-

desinde de¤il, anlat›lan hususun “hikâye” olup olmad›-

¤›nda toplan›yor. Bunu hiçbir zaman unutmamam›z

gerekir. 

Üzerinde durmak istedi¤imiz husus, klasik ede-

bî türlerin ve bu arada mesnevî hikâyelerin ihtivâ ettik-

leri bir de¤er ile ele al›nmalar›d›r. Biz bu eserlere yak-

lafl›rken ne kendi devirlerinin, ne de Nam›k Kemâl ve-

ya Tanp›nar’›n gelifltirdi¤i yaklafl›mlarla kendimizi s›-

n›rlamak zorunday›z. Zira bu tür eserlere ve özellikle

Hüsn ü Aflk’a, ihtiva etti¤i gazel, tardiye vs. ile mesne-

vî bölümlerinde s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z fliirsel pasajlar›n

toplam› nazar›yla bakamay›z. Yani bir mesnevî, hiçbir

zaman bir fliir mecmuas› de¤ildir. On kelimelik bir

cümlenin anlam›, nas›l her bir kelimenin sözlük anlam-

lar›n›n toplam›ndan daha fazla bir fleyse, bir mesnevî

de kendi bünyesinde mevcud olan fliirlerin çok çok

ötelerinde bir de¤er ifade eder. 

Onun için klasik mesnevîleri ele al›rken, onlar›n

tafl›d›¤› fliirsel de¤erden daha önce; as›l hikâye ve ro-

man boyutuna, hikâye anlat›m› esnas›nda sanatkârlar›n

tak›nd›¤› tavra e¤ilmek gerekmektedir. Unutmamak lâz›m

gelir ki, Fuzûlî Leylâ vü Mecnûn’u kaleme al›rken bel-

ki fliiri d›fllamayan, fakat muhakkak ki fliirin d›fl›nda ka-

lan bir fleyi yapmak istiyordu. Biz klasik edebiyat za-

manlar›m›zda yetiflmifl bu büyük sanatkârlara ve eser-

lerine, ihtiyac›n› duyduklar› bir ihtimam ile yaklaflmak

durumunday›z.

Hele fieyh Galib ve özellikle Hüsn ü Aflk!..
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