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Özet: fieyh Gâlib’in Hüsn ü Aflk mesnevisi, hayal, renk, biçim,
madde ile sonsuzluk ve vahdet inanc›n›n flairin muhayyilesinde al-
d›¤› flekillerin, iç içe geçmifl ortak ürünüdür. Eserdeki kozmograf-
ya, renk ve ›fl›k tasvirleriyle ve soyutun somutlaflt›r›lmas› yoluyla
ortaya konulmufltur. Mitolojilerde oldu¤u gibi, uzam› ve zaman›
do¤uran kaos eserin sonuna dek hâkimdir. Eserin kahraman› Aflk,
bu kaosu, belirsizlik hâlini aflmak için zamansal olmayan bir yol-
culuk yapar. Mesnevide, flairin fluuralt›n› harekete geçiren üç fark-
l› çevrenin; dünya, tekke ve ahiret çevresinin izleri görülmektedir.
Hüsn ü Aflk mesnevisi, flairin kelimelerle çizdi¤i bir minyatürdür
ve bu özelli¤i sayesinde, hikâye edilen konu, orijinalitesi bozulma-
dan, flairin kudreti vas›tas›yla biçimlendirilmifltir.
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A. Girifl

Anlat› türleri, en basit tan›mla, bir olay› kifli, yer ve zaman göstererek an-
latan türlerdir. Müellifin, eserini vücuda getirirken yapmaya çal›flt›¤› fley,
eserde, okuru bir atmosfere çekmek ve bu atmosferin eserdeki kiflilere et-
kisini dile getirmektir. Her sanat eserinde oldu¤u gibi anlat› türlerinde de
konunun a¤›rl›¤›n› tafl›yan bir atmosfer vard›r ve gerek mesnevîlerde ge-
rekse modern hikâye ve roman türlerinde olsun bu atmosferin yan›nda,
olay›n cereyan etti¤i bir çevre olan mekân unsuru da bulunmaktad›r. An-
lat› türlerinde olay ilerledikçe çevre geniflledi¤i ve çeflitlilik kazand›¤› için
olay›n mekân›n› bazen aç›k, bazen kapal› bir çevre oluflturur. Ancak ko-
numuz Divan fliiri ve bu fliir gelene¤inin bir ürünü olan mesnevî türü ol-
du¤undan, mekân unsurunun anlat› dünyas›nda sembolik de¤erler kazana-
rak sergilendirildi¤i görülmektedir. 
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Divan fliirinde mekân kavram›, di¤er unsurlarda oldu¤u gibi (zaman, ki-
fli...), yeniden varl›k kazan›r. Oluflturulan ontolojik mekân, tek bafl›na bir
örüntüyü düzenleyebilece¤i gibi iliflki ve etkileflim yap›s›yla da hayat›n
bütün cephelerinde kendi varl›¤›n› hissettirir. Yani kiflinin mikro kozmo-
su, farkl› alg›lar yoluyla makro kozmosa dönüflebilir. Bu sayede tutarl› yo-
rumlar bir dizi sistemati¤in temelini oluflturur. Tanp›nar’›n “eski edebiyat
her noktas› birbirine cevap veren kapal›, yukar›dan afla¤›ya do¤ru düzen-
lenmifl bir âlemin ifadesidir.” (Tanp›nar 2001: 10) cümlesini bu durum
için aç›klay›c› bir uyar› olarak de¤erlendirebiliriz. 

D›fl dünyan›n benzerini esere yans›tmak gibi psikolojik bir kayg›dan uzak
olan sanatkâr; evrenin, tabiat›n, eflyan›n özüne inme felsefesiyle hareket
ederek girift bir kompozisyon yarat›r ve o kompozisyonda derinleflir. Söz
konusu kayg›y› ve estetik derinli¤i fliirde, musikide, mimaride, süsleme-
de, minyatürde k›sacas› bütün klâsik sanatlarda görebiliriz. Örne¤in min-
yatür sanat›nda figürlerin donuk yüz ifâdeleri, kal›plaflm›fl hareketleri bu-
nun bir yans›mas›d›r. Konunun gece oldu¤u eserlerde mekân ayd›nl›kt›r.
Gökyüzü, k›rm›z›; yeryüzü mavi olabilmektedir. Canl› varl›klar da do¤al
renklerinin d›fl›nda, ayk›r› bir renkle betimlenebilmifllerdir. En önemlisi,
bu eserlerde k›fla yer yoktur, mevsim hep bahard›r. Sanatç›, eflyay› bir ba-
k›ma yeniden yorumlam›flt›r.

Divan flairinin gözünde tabiat bir imgeler dünyas›d›r. Tabiattaki manevî
genifllik ve sonsuzluk hissi, huzur ortam› yaratarak insan› ‘mutlak’a götü-
rür. fiair, bu ‘mutlak’› beyitlere istifledi¤i bahçede arar. 

“Bir tür olarak bahçenin kozmik uzant›lar› ve özsel yorumu,
basit bir iç ve d›fl mekân teorisiyle sistematize edilebilir. En
kapsay›c› olandan en dar olana do¤ru, varoluflu üç bölüme
ay›rabiliriz: Evrensel, dünyevî ve kiflisel. Bunlar›n her biri-
nin iç ve d›fl yönü vard›r. Evrensel olana bak›ld›¤›nda, iç me-
kân, misâl olanla, hakikî gerçeklik ve ilâhî düzenle temsil
edilir; d›fl mekân ise, bu dünyayla temsil edilir -misâl olan›n
insan idrakinin s›n›rlamalar›yla bozulmufl ve yanl›fl yorum-
lanmaya aç›k bir yans›mas›yla. Bu kutuplaflma, felsefede, bu
dünya ile âlem-i temsil (misâller veya analoglar dünyas›)
aras›ndaki iliflkiyle yans›t›l›r. Ayr›ca, bizzat âlem kelimesinin
mekânla ilgili bir metafor oldu¤una dikkat etmek gerekir, bu
metafor misâl olanlar› s›n›rlay›p çevreliyor ve d›fl mekân›,
yani fenomenler evrenini ondan ay›r›yor. Tasavvufî-dinî mi-
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tolojide ve fliirde, âlem-i temsil cennet bahçeleriyle simgele-
nir, böylece felsefenin, tasavvufun ve zahirî dinin kavramsal-
laflt›rmalar› birbirlerine ba¤lan›r” (Andrews 2000: 186).

18. yüzy›l›n ve divan fliirinin en büyük eserlerinden biri ve mesnevi gele-
ne¤inde yeni bir çizginin ürünü olan Hüsn ü Ask mesnevisinde de ha-
yallerden tasvirlere, s›fatlardan kavramlara, üslûptan muhtevaya kadar her
bir nokta, yukar›daki özelliklere uygun birer tablo çizer. Hüsn ü Aflk mes-
nevisini okurken fliirin, minyatürlerdeki renk ve tasvirlere yaklaflt›¤›n›
gördük. Özellikle Hüsn ve Ask’›n mensubu olduklar› kabilenin tasviri,
Aflk’›n kimyay› ararken geçti¤i yerler ve özellikleri, “Mana Bahçesi”nin
mekânsal özellikleri, bizi, mesnevideki kozmografyay› tespit etmeye sevk
etti.

Kozmografya bafll›¤› alt›nda inceledi¤imiz mesnevideki mitolojik âlemi,
bu âlemi düzene sokan, iç dünyan›n tanziminde bafll›ca rol oynayan Aflk’›
ve Aflk’›n bulundu¤u mekânlar› tan›mak amac›yla, incelememizde, Aflk’›
ad›m ad›m takip edip gitti¤i her mekân› ve yaflad›¤› tüm zaman› bütüncül
bir gözle de¤erlendirdik. Hüsn ü Ask’›n atefl renginin perdesinden görü-
nen ›fl›kl› dünyas›n›n ve tek bir flah›s çerçevesinde geniflleyerek ilerleyen
mikro kozmosun, eserin sonunda ‘sonsuzluk’ temiyle birleflerek bir mak-
ro kozmosa dönüflmesini, hem muhteva olarak ifllemek hem de eserdeki
yerlerini göstermek gerekti¤ini düflündük. ‹nceleme, belirli mekânlar› ko-
nu alsa da Aflk’›n bafl›ndan geçen olaylar zinciriyle ba¤lant›l›d›r. Bu ne-
denle mesnevideki iç âlemin bütünlü¤ü, kesintiye u¤rat›lmadan –olaylar
zinciri vas›tas›yla- incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

B. Eserdeki ‹ç Dünyan›n Oluflumu

Eserdeki iç dünyay› yani kozmosu, Aflk’›n yolculu¤u s›ras›nda geçti¤i
co¤rafyalara ait özelliklerle, Beni Muhabbet kabilesine ait zamansal ve
mekânsal özellikler oluflturmaktad›r. ‹lk olarak Beni Muhabbet kabilesi-
nin özelliklerini ve flah›slar üzerindeki tesirini inceleyelim:

Eser, Beni muhabbetin tan›t›lmas›yla bafllar: (242.beyit vd.) Bu kabilenin
yaflad›¤› yerde gerçek ifadelerle bu ifadelerin sembolik anlamlar› iç içe gir-
mifltir. Soyut kavramlar, duyu dünyas›n› harekete geçiren alg›lar, düflünce
ve hisler, maddî özelliklerle anlat›lm›fl ve somutlaflt›r›lm›flt›r. Kabiledeki
renk ve ›fl›k tasvirleri, insanî vas›flar›n soyutlaflt›r›larak anlat›lmas› ve soyut
kavramlar›n da somutlaflt›r›lmas›yla çizilen manzara, eserdeki kozmograf-
yaya bafllang›ç oluflturur. Eserde nedenlerle sonuçlar birbirine girmifltir:



247 Hargehleri dûd-› âh-› h›rmân Sohbetleri ney gibi hep efgân
255 Sâgarlar› gürz-› kûh-peyker Sahbâlar› merg-i dehflet-âver 
267 Âhûlar› dûd-› âh-› ser-kefl Endâm› siyâh flâh› âtefl
269 ‹ster oku gitmeye yabâna Kendi çekinür zih-i kemâna
272 Peyvend edip âh-› dâ¤› dâ¤a Çün berk giderler idi bâ¤a
273 Maksûdlar› hemân akar su Yeksân leb-i flerha vü leb-i cû
278 Bilmez ki nedir nihâl-i gül-nâr Âtefl mi bitirdi yoksa gülzâr
279 Gül mi güler ergavân m› a¤lar Etfâl-i nihâl kan m› a¤lar

Kabilenin bu ola¤anüstü özellikleri, uyku ile uyan›kl›k aras›nda görü-
len ve daha çok “kompleks tabiatl› rüyalar” fleklinde nitelendirilen rü-
ya motifine benzer (Günay 1999: 89). Gâlib’in, eserini vücuda getirir-
ken, gelene¤e ba¤l› kalmakla birlikte, bulundu¤u sosyal çevreden de et-
kilendi¤i muhakkakt›r. Ba¤l› bulundu¤u sosyal çevre, eserdeki mikro
kozmosun makro kozmosa çevrilmesinde önemli bir fluuralt› olufltur-
mufltur. Bu fluuralt› bast›r›lm›fl tüm duygu, düflünce, hayal ve hisleri
kapsamakta oldu¤u için tek bir sezgiyle bile ortaya ç›kabilecek durum-
dad›r. fiuuralt›n› harekete geçirebilecek her etkinin kayna¤› ancak geri-
ye dönüfl tekni¤iyle sa¤lanabilir. Nitekim eserde de bunu görmek müm-
kündür.

Eserdeki uzam›n do¤uflu t›pk› mitolojilerde oldu¤u gibi bir kaostan ibaret-
tir. Bu kaos içinde önce zamans›zl›k do¤ar, ard›ndan uzam belirir ve tek-
rar zaman kavram› ortaya ç›kar. Kabilenin tan›t›ld›¤› “Âgâz-› dâstân-› be-
nî mahabbet”, “S›fât-› bezm-i îflân” ve “S›fât-› flikâr-› îflân” bölümlerinde
kaostan sonra uzam›n do¤du¤u aç›kken, zaman kavram› henüz yoktur.
Hüsn ve Aflk’›n do¤duklar› garip geceden önce tan›t›lan “S›fât-› bahâr-›
îflân” bölümü ise çok genel bir zaman kavram›n› içine almaktad›r. Bahar,
mevsim olarak eserin geneline yay›lm›flt›r.

Aflk ve Hüsn her zaman bahar› yaflamaktad›rlar ama Aflk, yolculu¤unun
ilerleyen bölümlerinde k›fl ile de karfl›laflacakt›r. Ancak k›fl mevsimi,
Aflk’›n yaflad›¤› belirsizlik hâline aittir ve Aflk, gerçekte yaflad›¤› bahar›n
fark›nda de¤ildir. E¤er “fark edebilme” yetene¤i bafllang›çta olsayd›, eser-
de, hiçbir hareket olmazd› ve eserin kozmografyas›yla Aflk’›n yolculu¤u-
nun yap›s› ve co¤rafyas› örtüflmezdi. 

“S›fât-› bahâr-› îflân” bölümünde yer alan bahçe tasvirleri ve kabile men-
suplar›n›n bu bahçeye girme, burada yaflama hâlleri; flairin fluuralt›n› ha-
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rekete geçiren üç farkl› çevrenin izlerini tafl›maktad›r: Bunlardan ilki ve
ilk akla geleni, elest bezmindeki ruhlar›n, beden elbisesi giydikten sonra
Tanr›’n›n yan›ndan uzaklaflarak geldikleri çevredir ki, dünya denilen bu
çevreye al›flmak ve varl›¤›n özüne yönelmek kolay olmad›¤› için burada
sürekli s›k›nt› çekilir. ‹kinci çevre flairin de mensubu oldu¤u tekke çevre-
sidir. Burada vahdet yolunda yürümenin zorluklar›n› ö¤renmeye ve gam-
l› bedenlerinden tecrit olmaya çal›flan ruhlar›n “acz” hâlleri vard›r. Üçün-
cü çevre ise flairin psikolojisinin çok daha gerilerinde yer eden –ya da ese-
rin genelinden ç›kar›lan fikirlerden sezilen- ahiret çevresidir. Eserdeki be-
yitler (272, 273, 274, 276, 277, 282, 283, 285, 286) bu üç çevreye iflaret
eder.

C. Kozmografyan›n (‹ç Dünyan›n) Aflk’›n Yolculu¤unun Yap›s›yla
Örtüflmesi

Aflk, Hüsn ile evlenmeye talip olunca kabile büyükleri, Hüsn’e kavuflma-
n›n s›rr›n›n baz› belalar› kabul etmek oldu¤unu söylerler. Aflk, belalar› ka-
bul eder ve Gayret ile yola ç›kar; ancak daha ilk ad›mda bir kuyuya düfler-
ler:

1258 Çün girdi o merd-i râh râha Evvel kademinde düfltü çâha

Eserin s›rrî havas› bu ilk ad›m ve kuyuda gizlidir. Aflk’›n hareketsiz ola-
rak, zihni ile yapaca¤› yolculu¤un “ilk hareketi” gerçekleflir. Aflk’›n kuyu-
ya düflmesi gerçek âlemden hayal âlemine ilk geçifltir. Bu geçifl s›ras›nda
renklerin, mekân unsurlar›n›n, iç ürperifllerinin ve zaman›n da flekil de¤ifl-
tirdi¤ini ve geriye gitti¤ini görürüz. Bu geçifl an› masal›ms› bir hava ile
eserin yüzünü de¤ifltirmekte; t›ls›ma, ola¤anüstülü¤e kap› aralamaktad›r:

1259 Ammâ ki ne çâh çâh-› girdâb Mânend-i ebed verâs› nâ-yâb

1261 Bir çâh bu kim sevâd-› a’zem Gencûr-i künûz-› ye’s ü mâtem

1262 Ne râh-› adem ne zulmet-âbâd Bir çâh içi figân u feryâd

1263 Deycûr-› firâkdan niflâne Bahr-› zulümât-› bî-kerâne

1264 Düflse buna H›zr olup da güm-râh Olur yar› yolda ömri kûtâh

1265 Mihr atsa kemend-i mâh u sâli Yok ka’r›n› bulmak ihtimâli

Aflk, kuyuya düfltü¤ü s›rada girdapta dönmektedir. Bu dönüfl an›, Aflk’›n
akl›n›n devre d›fl› kalmas›n› ve soyut âleme geçmesini sa¤lam›flt›r. 1261.
beyitte kuyunun bir karanl›klar flehrine, ümitsizlik ve matem hazinelerinin
bekçisine benzetilmesi, as›l kozmografyan›n bafllang›c›d›r. 
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Eserdeki as›l kozmografya, Aflk’›n kuyuya düflmesiyle bafllar ve eserin so-
nunda bir bahçede, Hüsn ile ayn› kifli oldu¤unu fark etmesiyle sona erer.
1262. ve 1263. beyitler Aflk’›n yolculu¤unun, insano¤lunun dünyaya gön-
derilme olay›yla benzerli¤ini ortaya koyar. ‹nsan›n anne karn›na düflmesi,
dünya mateminin bafllamas› ve ayr›l›¤›n bafllang›c›d›r. Karanl›k ile gölge-
lenen, insan› hakikatten ay›ran ve hayal âleminde yaflamaya mecbur b›ra-
kan dünya yolculu¤u, yani anne karn›na düflüfl, ayn› zamanda Allah’a ka-
vuflma arzusunun ve vuslat› tatman›n da ilk ad›m› say›l›r. ‹flte Aflk’›n ku-
yuya düflmesiyle insan›n anne karn›na düflmesi aras›nda kurulan benzerlik
de ayn› nedenleri ve sonuçlar› tafl›maktad›r. Anne karn›na düflmeden ön-
ce bir ruh olan insan, anne karn›nda olgunlaflarak yeni bir bedende ve su-
rette bir insan olarak do¤ar. Aflk da bu karanl›k kuyuya farkl› bir insan
olarak girer, yolculu¤unun sonuna yaklaflt›kça olgunlafl›r ve sonunda yep-
yeni bir insan olarak yolculu¤unu tamamlar. Bu iki durum aras›ndaki tek
fark, beden elbisesi giyen ruhun, anne karn›na düflmeden önce soyut oldu-
¤u hâlde burada somutlaflmas›; Aflk’›n da yolun sonuna yaklaflt›kça, kifli-
li¤inin soyutlaflmas›d›r. Aflk’›n yolculu¤u seyr ü sülûka da benzer. Anne
karn›ndan dünyaya, yani somuta gönderilen insan, yolu tersinden- somut-
tan soyuta- izlemelidir ki bafllad›¤› noktaya ulaflabilsin. Nitekim eserde
Aflk da bafllad›¤› noktaya dönebilmifltir. Necmettin Turinay da kaleme al-
d›¤› makalesinde, mesnevideki bu soyuttan somuta, somuttan soyuta ge-
çifllere vurgu yapar ve Hüsn ü Aflk’› befl anlamsal katman alt›nda inceler
(Turinay 1995: 87-122).

Aflk’›n kuyudaki yolculu¤u, alg› dünyam›z›n kavrayabilece¤i zamansal bir
yolculuk de¤ildir. Aflk’›n iç s›k›nt›s›, bunal›m›, yaflad›¤› zorluklar okurun
iç dünyas›yla paralellikler kurarak onu kendi iç dünyas›na çeker. Mesnevi-
deki kozmografya zamansal de¤ildir. Bu yüzden alg› dünyam›z›n kavraya-
bilece¤i bir zaman dilimi içerisinde vücuda gelen bir dizi vak’a örgüsünü
de¤il; eser kahraman› olan Aflk’›n –yani bir varl›¤›n- geliflme ve olgunlafl-
ma evrelerini anlat›r. Söz konusu, bir varl›k ve onun olgunlaflma evreleri
olunca, eserdeki kozmografya da sürekli olarak kendini yeniler. Yenilenen
kozmografya, tecellinin sürmesine ve kün emrinin devaml›l›¤›na benze-
mektedir. Gâlib, eflyay›, eflit zaman aral›klar›nda oluflan ve olgunlaflan bir
geliflim olarak görmez. Onun çizdi¤i iç dünyada duyularla gözlenebilen ve
duyular aras› aktar›m›n s›k yafland›¤› bir nedensellik vard›r. Nedenselli¤in
kayna¤›n› Allah’›n vas›flar›, isimleri ve zat› ile çeliflen tezahür yerlerinin
iliflkisi oluflturur. Bu iliflkiden do¤an görünüm –somutlaflt›r›lm›fl nitelikler-
okuru inand›r›c›l›¤a sürüklemekten ziyade, ço¤ul bir ortama iter. 
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Ç. Aflk’›n Yolculu¤unun Co¤rafyas›

Aflk’›n yolculu¤unun co¤rafyas› “metaforik olarak bir ontolojik âlemler
kozmografyas›na denk düfler” (Holbrook 1998: 174). Varl›¤› yeniden ta-
n›mlama esas›na ba¤l› olan mesnevide, elest bezminde Tanr› ile birlikte
ve rehbersiz olan mutlu insan› yeniden arama, bulma ve tan›mlama çaba-
s› dile getirilmektedir. Bu yüzden Aflk ilerledikçe çevresi de¤iflmekte, ol-
gunlaflt›kça soyutlaflmakta ve her yer de¤ifltirmede varl›¤›n gerçek özüne
bir ad›m daha yaklaflmaktad›r. Zihnî bir yolculuk yaparak öze ulaflmaya
çal›flan Aflk, zaman kavram›n› ortadan kald›rarak geriye do¤ru bir dönüfl
yapar. Bu geriye dönüfl, bir kuyu dibinde bafllayarak Aflk’›n yan›lsama
varl›klarla tan›flmas›na zemin haz›rlar. 

Diyâr-› Kalb yolculu¤u ile eser fantastik bir kimlik kazanm›fl; hatta yolculuk
bafllamadan önce bile eserde, masal ve destan unsurlar›na yer verilmifltir.
Aflk, kuyudan inifl yolculu¤unu y›llar, aylar ve günler (Aflk’›n yolculu¤u ge-
riye do¤ru bir hareket oldu¤u için zaman da ters ifllemektedir.) sonra tamam-
lam›fl ve kendini kuyunun dibindeki bir devin yan› bafl›nda bulmufltur:

1271 Gitdi niçe sâl ü mâh u eyyâm Ka’r›n bulup etdi âhir ârâm
1272 Bir dîve meger o çâh-› mihnet Olmufld› makâm-› hâb-› râhat

Aflk’›n devlerden kurtulmas›n› sa¤layan Sühan, bir kufl olup Hüsn ile bir-
likte olmak üzere bahçeye uçar:

1320 Bakmad› Sühan bu âh ü zâre Bir mürg olup uçd› bâ¤-› yâre

Mesnevideki masal›ms› havay› ve iç dünyay› düzene sokan olaylardan bir
tanesi de Sühan’›n her zor durumda flekil de¤ifltirmesidir. T›pk› efsane
kahramanlar›n›n zor durumlarda flekil de¤ifltirmesi gibi, Sühan da farkl›
durumlarda, farkl› flekillere girerek Aflk’›n hayat›n› düzene sokmaya çal›-
fl›r. Efsanelerde kahramanlar›n kendisi flekil de¤ifltirirken, burada kahra-
mana yard›m eden varl›k flekil de¤ifltirmektedir.

Aflk, Gayret ile birlikte yoluna devam ederken fark›nda olmadan Gam Ha-
rabeleri’ne gelir. Aflk’›n psikolojisi gitti¤i yerlerin havas›na uymaktad›r.
Harabe-i Gam’a gelirken içine ümitsizlik düfler:

1326 Bir deflt-i siyehde old› güm-râh Yeldâ-y› flitâ belâ-y› nâgâh

“Der s›fât-› fleb ve fliddet-i flitâ” bölümü, Galib’in psikolojisinin yaratt›¤›
ürpertici ve korku duygusu uyand›r›c› bir dehflet manzaras› çizer. Karan-
l›k ve kar, karfl›lar›na her an yeni bir bela ç›kar›r. Burada ümitsizlik ve
korku art arda gelmektedir:



1327 Bir deflt bu kim neûzü billâh Cinler cirid oynar anda her gâh
1328 Birbirine ye’s ‘ü havf lâh›k Geh kar ya¤ar idi geh karanl›k

Bu karanl›k çölde, eziyetin ve çaresizli¤in k›fl mevsimiyle birleflerek
Aflk’a zor durumlar yaflatt›¤› görülmektedir. Aflk, bu manzara karfl›s›nda
dehflettedir; ancak büsbütün ümitsizlik içinde kalmamas› için gökyüzü ba-
zen mavi renkteki yüzünü göstermektedir:

1337 Mânend-i sitâre-i fleb-efrûz Gâhî görünürdi rûz-i fîrûz

Galib, Aflk’›n Harâbe-i Gam’da yapt›¤› yolculu¤un dehflet görüntüsünü
1344.beyitte anlatmaktad›r. Böylesine korkunç bir manzaran›n tasvirin-
den sonra flair, hiçbir canl›n›n kalmad›¤›na ve her fleyin atefl rengine bü-
rünen görüntüsüne iflaret ederek; biçimden hayale, oradan da sükut ve ac-
ze geçmifltir:

1345 Dehfletle olup kar alt› dünyâ Kühsâr ile sarsar old› hem-pâ
1346 Kalmad› hevâda mürg-› ser-keflGâhîce uçard› reng-i âtefl

1347 Yâkût gibi habâb-› sahbâ Hiç flu’leden eylemezdi pervâ

1348 Âteflde zülâl edip tekevvün Dûd eyledi sarsara tahassun

1349 Mâhîleri sayd için serâser Ba¤l› idi oltalarda ahker

Eserin bu bölümünde insanüstü kuvvetlerin hareketi mevcuttur. Hiçbir ha-
reket Aflk’a yard›m edici de¤ildir. Bu sebepten “acz ve sükut”, Aflk cep-
hesinden bak›ld›¤›nda, Aflk’›n hâlini tan›mlamak ve k›fl manzaras›n›n sert
yüzünü göstermek için seçilmifl en uygun kavramlard›r. Aflk, mücerretler
ve müflahhaslar›n iç içe girdi¤i, renklerin bile tan›nmad›¤› bir k›fl gecesi-
nin perdesinden görünen ümitsizlik mekân›ndad›r. Bulundu¤u yerin düm-
düz bir ova oldu¤unu; ancak büyü veya t›ls›mla, kendisine bir flehir sure-
tinde göründü¤ünü fark edebilmifltir:

1373 Ol havf ü hatardan Aflk-› âgâh Bin dehflet ü gamla old› güm-râh
1374 Bildi ki flehir de¤il ovad›r Ammâ ya sihir ya kîmyâd›r

Aflk, cad›n›n elinden kurtulmak için haftalarca dar a¤ac›nda as›l› bir flekil-
de, bazen feryat bazen de dua ederek bekler. Nihayet Sühan, “kün” emri
gibi yetiflip Gayret ve Aflk’› dar a¤ac›ndan kurtar›r. Art›k ne karanl›k, ne
atefl, ne kar, ne de dehflet kalm›flt›r; Sühan bütün bunlar›n Hüsn’ün kudre-
tiyle oldu¤unu anlat›r. Aflk, Gayret’le birlikte Aflkar’a binip, bitmez san-
d›¤› Harâbe-i Gam’dan devleri, ejderleri, vahflî yarat›klar› yok ederek ça-
bucak ç›kar.
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Aflk’›n Harâbe-i Gam’dan ç›karken vahflî hayvanlar› ve fizikötesi yarat›k-
lar› öldürmesi, mitolojilerdeki korkunç yüzlü yarat›klarla ve tehlikeli hay-
vanlarla karfl›laflan kahramanlar›n, o yarat›klar› öldürmesi olay›na benze-
mektedir. Mitolojik hikâyelerde vahflî hayvanlar›n kan›ndan dikenli ve ze-
hirli otlar›n ç›kmas›, zehirli y›lanlar›n var olmas› veya bir binek hayvan›-
n›n ya da bir tanr›çan›n sütünden y›ld›zlar›n oluflmas› gibi vak’alara, Gâ-
lib’in eserinde de, kendi muhayyilesinin ürünleri ve konunun ifllerli¤ine
uygun olarak rastlanmaktad›r:

1529 Ol tî¤ ile Aflk-› berk-cevlân Gam defltini etdi rîk-i meydân

1530 Her gûl-i belâ ki ç›kd› râha K›ld› an› tu’me tî¤-i âha

1531 Döndürdi zemîni âsmâna Ejderleri reng-i kehkeflâna

1532 Etti ser-i dîv ü gûli sergi Verdi o sipâha nakd-i mergi

1533 Hûn-âbe-i flîri etdi deryâ Kaplan derisine döndi sahrâ

1534 Bir seyf ile etdi ol melek-zâd Deycûr-› cahîmi cennet-âbâd

Aflk’›n yeni yolu Atefl Denizi’ne u¤rar. Bu mekân Aflk’›n giderek soyut-
laflan bedenine uygun bir yerdir. Ateflin cisimleri yok edicilik özelli¤i göz
önünde bulundurulursa, Aflk’›n tecridi için buran›n gereklili¤i de ortaya
ç›kar. Zor bir engel olan Atefl Denizi, duyular aras› geçiflin baflar›yla sa¤-
land›¤› bir yerdir. Aflk ilerledikçe co¤rafyalar›n renkleri de de¤iflmekte, en
karanl›ktan (yokluktan, gizden, kaostan) en ›fl›kl› âleme (parlakl›¤a, gö-
rüntüye) geçifl sa¤lanmaktad›r. Karanl›k kuyuda bafllayan yolculuk, cad›-
n›n bulundu¤u dondurucu ve ürpertici so¤uk k›fl gecesi ve atefl deniziyle
devam etmektedir. Aflk›n ilk hareket noktas› kuyu oldu¤u için renk, karan-
l›k ve siyah; yani s›rlar âlemidir. K›fl gecesi, kuyudan biraz daha ›fl›kl› ol-
mas›na ra¤men yine de siyahla gölgelenmifl, ürpertici bir âlemdir. Atefl
denizi ise en ›fl›kl›, en s›cak renklerin hâkim oldu¤u; ayn› zamanda Aflk
için en önemli dönüm noktalar›ndan biridir. Aflk’›n yolu, buradan sonra
Çin prensesinin kalesine u¤rayacak ve bu kale de mesnevinin bütün somut
renklerinin sergilendi¤i, tüm suretlerin en çekici hâllerinin bulundu¤u yer
olacakt›r. Aflk’›n son dura¤› ise “Hisâr-› Kalb” olacak; mesnevideki hare-
ket burada son bulacakt›r.

Atefl denizi ve mumdan gemiler, Aflk’›n yapt›¤› iflin ne derece zor oldu¤u-
na, imkâns›zl›klar içinde umut ›fl›¤›na sar›lman›n, sabr›n ve bekleyiflin
olumlu sonuçlar› getirece¤ine iflarettir. Atefl denizi, eserdeki iç dünyan›n
en ilginç yeridir. Aflk kendi içindeki ateflle yola düflmüfl, birçok serüven-
den sonra yolu “Atefl denizi”ne u¤ram›flt›r. Eserdeki kozmografyan›n en
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s›cak, en parlak mekân›d›r buras›. Aflk’›n ilk hareketinden bu yana u¤ra-
d›¤› her yer, hem karanl›kla, yani siyah renkle, hem de mekânsal özellik-
leriyle bir arada yer almaktayd›. Örne¤in k›fl gecesinin tasvirinde “gece-
nin siyah› karlar› örtmekte” ve iki z›t renk yan yana getirilmekteydi. Oy-
sa “Atefl denizinde” siyah rengin yavafl yavafl silindi¤i görülür. Mesnevi-
deki renk yo¤unlu¤u Hollbrook’un da dikkatini çekmifl; yazar, siyah ren-
gi merkeze alarak beyitlerde geçen ‘nokta-i süveydâ’, ‘siyeh’, ‘flâm’, ‘zul-
met-zulmât’, ‘gice’, ‘fleb-i târ’, ‘mânend-i Bilâl’, ‘nûr-› siyeh’, ‘leylâ-y›
hayâl’, ‘fleb-i firâk’, ‘felek-i siyeh-kâr’, ‘zengibâr’, ‘zengî-i fleb’, ‘zülf’
kelime ve terkiplerinden de hareketle, mesnevideki renk ak›fl›na, de¤ifli-
mine ve alg›daki yan›lsamaya vurgu yapm›flt›r (Hollbrook 1995: 131-
141). Aflk’›n yolculu¤unu bir renk flemas› olarak göstermek istersek; en
karanl›k noktadan, yani siyahtan beyaza do¤ru giderken aradaki renklerin
uyumunu ve tonlar›n yan yana geliflini rahatl›kla görebiliriz. Numaralan-
d›r›lm›fl yedi bölümde inceledi¤imiz dönüflümde birinci aflama ayn› za-
manda yedinci aflamad›r ve kahraman›m›z henüz siyah ile beyaz aras›nda-
d›r. Nur, zulmetle gölgelenmifltir ve Aflk henüz bulundu¤u yeri idrak ede-
bilecek yetkinlikte de¤ildir. ‹kinci aflamada kuyuya, yani zulmete düfler.
‹lk aflamadaki belirsizlik burada ortadan kalkm›flt›r. Kuyuda siyah renk
(zulmet) hâkimdir ve Aflk yolculu¤una bafllam›flt›r. Üçüncü aflamadan al-
t›nc› aflamaya gelinceye kadar zulmet perdesi yavafl yavafl ortadan kalkar.
Alt›nc› aflama nurun kendisini iyiden iyiye hissettirdi¤i aflamad›r. Yedin-
ci aflamaya gelindi¤inde Aflk yolculu¤unu tamamlam›flt›r ve art›k s›r per-
desi kalkm›flt›r. Fakat buras› Aflk’›n ilk hareket noktas› oldu¤undan siyah
ve beyaz renkler yine iç içedir (bk. fiekil 1).

Aflk, tüm ümitsizli¤ine ra¤men Aflkar ve Gayret sayesinde “Atefl deni-
zi”nden de kurtulur. fiimdi geldi¤i yer Aflk’›n imtihan› için en zor olan
yerdir. Çünkü bulundu¤u mekân Çin sahilidir ve Çin prensesi, Hüsn’e çok
benzeyen, gönül çelen, dünyan›n bütün madde, renk ve suretlerini bünye-
sinde toplayan bir engeldir. 

Aflk’›n Çin sahillerinde karfl›s›na ç›kan mekân ve bu mekâna ait unsurlar
geçici insan ömrünü temsil etmektedir. Bu sebeple eserdeki kozmografya-
n›n bütün maddî yönlerinin burada temsil edildi¤i görülür.

1607 Bülbülleri tûtî-i sühan-sâz Bebgâlar› sûz ü sâza hem-râz

Beyitte anlat›lan bülbülün ve papa¤an›n hâli, birer kukla yaflant›ya sahip
olan insan› temsil eder. Çin sahilleri, Aflk yolculu¤a bafllamadan önce
Hüsn ile gezindi¤i “Ma’nâ” mesire yerine benzemektedir:
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1618 Nüzhet-geh-i Mâ’nî’yi edip yâd Bu fli’r-i nevîni k›ld› inflâd

Bu mekân, Aflk’›n yolculu¤u tamamlamas›ndan önce, son kez imtihana
tâbi tutuldu¤u bir yerdir. Aflk’›n hâlâ sona ulaflamad›¤›n› ve belirsizlik hâ-
linin devam etti¤ini papa¤an k›l›¤›ndaki Sühan aç›klar. Ama Aflk, bu du-
rumu henüz kavrayacak olgunlu¤a eriflmedi¤i için prensesin tuza¤›na düfl-
meye meyillidir. Sühan’›n papa¤an k›l›¤›na bürünmesi, kozmografyan›n
boyutlar›n› geniflleten, ayn› zamanda da iç dünya için gerekli olan bir du-
rumdur. Çünkü eserin bu bölümünde genel olarak dünya hayat› geçici bir
durak olarak temsil edilmektedir. Sühan da ancak papa¤an kadar konufl-
mal›d›r. Nas›l ki papa¤an, sahibinin ö¤retti¤inden fazlas›n› söyleyemezse,
Hüsn’ün denetimindeki Sühan da sadece Aflk’› uyaracak kadar söz söyle-
yebilmelidir.

Aflk, Sühan’›n uyar›s›ndan sonra Hoflrüba ile karfl›lafl›r ve onu Hüsn zan-
nederek ona âfl›k olur. Bu durum, eserde ilk kez ortaya ç›kan kesretin sem-
bolüdür. Aflk’› daha önce yolundan ç›karmaya çal›flan engeller (Harâbe-i
Gam, Cad›, Atefl Denizi) onun iç dünyas›nda var olan gelgitlerdir. Hoflrü-
bâ ise as›l kesrettir ve Hüsn’e çok benzemesi oldukça manidard›r. E¤er
Aflk, onu Tanr›’n›n zuhur etti¤i geçici bir güzellik olarak alg›lasayd› yo-
lunda daha da emin olarak ilerleyecekti; ama o, Hoflrübâ’ya kap›ld› ve ye-
niden belirsizlik hâline düfltü. Hoflrübâ her ne kadar kesret olsa da Aflk’›n
zihninde yaflamaktad›r. Gerçekte var olan bir kesret de¤ildir. Sadece
Aflk’›n dünyaya meylinin ya da bir anl›k yol flaflk›nl›¤›n›n ifadesidir. 

Bir anl›k geçici heveslere kap›lmay› anlatan bu mekânda Aflk, gitti¤i yo-
lu tam olarak göz ard› etmez. Yaflad›¤› belirsizlik hâline ra¤men kendisi-
ni dâima hedefe yönlendiren yard›mc›lar› vard›r. Onlar›n deste¤iyle Aflk,
zaman› ve zamans›zl›¤› birlikte yaflamakta; bu iki uç nokta aras›ndaki gel-
gitler sayesinde dikkati her zaman ayn› noktada birlefltirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Bu mekân, Aflk’a flaflk›nl›k hâlini yaflatmakla birlikte ona hare-
ketini odakta toplamas› için f›rsatlar da sunar. Örne¤in Çin sahili, “Mana
Bahçesi”ne benzemekte; Hoflrübâ da Hüsn’ü and›rmaktad›r. ‹flte bütün bu
benzerlikler, Tanr›’n›n bazen aç›k, bazen de kapal› olarak âlemde görün-
mesi fikrine uygun düflmektedir. Bu sebeple flair, eserdeki kozmografya-
n›n, yani iç dünyan›n yavafl yavafl sonuna yaklaflt›¤› fikrini okuyucuya
sezdirmek ve Aflk’›n yokluk âlemine giderek yaklaflt›¤›n› göstermek iste-
mifltir. 

Geçici dünya hayat›n›n iflaretlerinden birisi, geçici bedenlerin diliyle ko-
nuflan varl›klar›n semboller dünyas›nda kendi yerlerini bulmas›d›r. Hoflrü-
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bâ, geçici dünya hayat›n›n bir sembolü, âlem-i hayalin bir sureti oldu¤u
için eserde “a¤z› yok” diye tasvir edilir:

1636 Sîmîn teni bir büt-i semen-sâ Hâmûfl îdi lîk sûret-âsâ
1637 Îmâ ile söyleflirdi her gâh Yokd› deheni ne yaps›n ol mâh
1638 Nutk eylemez idi hiç o kâfer Gamze idi tercemân› yekser

Çin sahilleri eserdeki iç dünyan›n bir parças› olmakla birlikte, farkl› bir
mekân›n -yeni bir iç dünyan›n- anlat›ld›¤› yerdir. Çünkü oras› aldatmaca
mekând›r. Aflk, yolculu¤una, gönlüne ulaflabilmek, arad›¤› Hüsn’ü gön-
lünde bulabilmek amac›yla bafllam›flt›r. Ancak Hoflrübâ, Aflk’›n, gönlüne
ulaflmadan önceki mücadelesinin- ki akl›yla yapm›flt›r- ürünüdür. Bu yüz-
den Aflk’› yeni bir mekâna, Zâtü’s-Suver’e sürükleyerek onun karmafl›k
olan ruhunu iyice buland›r›r ve âlemin tüm suretlerinin bulundu¤u, resim-
lerle dolu bir kaleye hapseder:

1696 Bir hâl ile Aflk’a edip îmâ Ald› yan›na getirdi hem-pâ

1697 Zâtü’s-suver’e olup revâne Düfldi yola ol fleh-i yegâne

1706 Ne gördi ki bir garîb kal’a Her yan› suver acîb kal’a

Aflk’›n geldi¤i kale, bir kiliseyi, bir putperest tap›na¤›n› and›r›r:

1709 Bir kal’a ki Sûmenât’a benzer Her seng-i siyâh› Lât’a benzer

1710 Hem-reng-i küniflt çarsûs› Bir flehr-i azîm yok kapus›

Kalenin ilgi çekici bir yan›, sahte güzelliklerle dolu bir görüntüsü vard›r.
Güzellik ilgi çekici oldu¤u kadar, büyüleyici ve ac› vericidir de. Gâlib,
bütün bunlar› kaleyi Yûsuf’a benzetmek suretiyle ima eder:

1711 Hep kûçe vü kûy› Yûsuf-istân Dîvârlar›nda nakfl-› hûbân

1712 Nakfl› felekü’l-burûca hem-tâ Hem-hâlet-i hücre-i Züleyhâ

Kale, bafltan sona prensesin kendisinin yapt›¤› resimlerle doludur:

1720 Olmufl meger anda çihre-perdâz Ol duhter-i flâh-› Çîn-i tannâz

1721 Mânend-i tasavvurât-› âfl›k Neyrengi vukûa nâ-muvâf›k

1722 Etmifl bu nukûfla ol sitem-hû Müjgân-› perîyi hâme-i mû

Bu resimlerdeki figürler madde ile manadan uzak, ak›l ve idrakten ba¤›m-
s›z olarak ifllenmifl (Çünkü Aflk, akl›n› yitirmek üzeredir.); sadece ‘suret’
kavram›yla karfl›lanabilecek yap›dad›r. ‘Suret’ kavram› hem imgesel hem
de biçimsel olarak de¤er kazan›r. Böylece Aflk, bakt›¤› resimlerin hiçbi-
rinde Hüsn’ün kendisini bulamaz ve yaln›zca onu hat›rlayarak ‘âh’ eder:

1725 Her sûrete Aflk k›ld› dikkat Hüsn’i an›p etdi âh-› fürkat

bilig, Bahar / 2005, say› 33

160



Kale, Aflk için önemli bir dönüm noktas›d›r. Çok katmanl› bir yap›ya sahip
olan kalede mesafe kavram› da anlam›n› yitirir. Böylece kozmografyan›n
en son ve en ilginç yap›s› ortaya ç›karak Aflk’›n bütün tahammül s›n›rlar›-
n› zorlayan ve iradesinin gücünü bir ç›rp›da yoklayan en son durum beli-
rir: Aflk, yan›lsama bir mekânda, daha önce binbir zorlukla geçti¤i yerleri
tekrar görür ve bafl›na daha önce gelen olaylar›, s›ras›yla, yeniden yaflar:

1731 Her nesne ki geçmifl idi evvel Bu kal’ada geçdi hep mufassal

1732 Bir çâha düflüp yine kemâkân Dutdular an› sipâh-› gûlân

1733 Kat’ eyledi deflt-i berf-nâki Gördi o musîbet-i helâki

1734 Câdû ile eyleyip keflâkefl Geldi yol› üzre bahr-i âtefl

1735 Dahi niçe dürli hevl-i cân-kâh Y›llarca enîn ü nâle vü âh

1736 Bin havf ile geçdi Aflk o râh› Çün yokd› elinde tî¤-i âh›

1737 Nâgâh aç›ld› râh-› mâ’nâ Bakd› an› gördi Aflk-› yektâ

1738 Menzil yine menzil-i mukaddemOl sûret o kal’a-i mutalsam

1739 Ma’bûd›na eyleyip flikâyet Hâl-i dilin eyleyip hikâyet

D. ‘Kaos’un Sona Ermesi (Geriye Dönüfl)

Aflk, önceden yaflad›¤› bütün zorluklar›, yaln›zca nefsiyle mücadele ede-
rek geçmeyi baflarm›flt›r. Kesrete tak›l›p kalmad›¤› için –prensesle iliflki-
sine kadar- istikrarl› bir yol izlemifltir. Oysa ikinci kez yaflad›klar›, kesret
ve kesretle birlikte ortaya ç›kan, önceden yendi¤i nefsiyle mücadelesidir.
Bafllad›¤› yerde oldu¤unu anlay›nca ‘âh’ eder; çünkü önceki çabalar› ‘hiç’
olmufltur ve çekmesi gereken ceza, ayn› fleyleri yeniden yaflamak olacak-
t›r. Sonuca bir ad›m kala bafla dönmek ve ayn› yollar› yeniden geçmek,
Aflk’›n yapt›¤› iflin sab›r gerektiren ve hata affetmeyen bir ifl oldu¤unu or-
taya koyarak ne derece hassas bir yap›da bulundu¤unu gösterir. Bu ümit-
sizlik hâlinin arkas›ndan ümit kap›s› aralanarak bülbül k›yafetine bürün-
müfl olan Sühan yetiflir. Aflk’›n bulundu¤u mekâna ve yaflad›¤› olaylara
uygun k›yafetlere bürünen Sühan’›n k›yafeti yine önemli bir durumdur.
Sadece Sühan’›n flekli de¤il; çözüm önerileri de girdi¤i flekillere uygun-
dur. Kaleden kurtulmak için Aflk’a ‘yak’ emrini veren Sühan, bülbülün
ba¤r›ndaki ateflin kendi derdine deva oldu¤unu hat›rlatarak okura fliir dün-
yas›nda yaflanan bir olaydan bahsedildi¤ini hissettirir. Böylece okur, ger-
çeküstülüklere birebir tan›k olur. Sühan, Aflk’a kaleyi yakmas› için öneri-
de bulununca, Aflk da, içini yakan ‘âh’la kaleyi ve prensesi atefle verir. Su-
ret ortadan tamamen kalkar; ancak Aflk, kaybettiklerini (k›l›c›n› ve sabah
duas›n›n okunu) yavafl yavafl bulmas›na ra¤men kaostan hâlâ kurtulamaz:
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1783 Bir çâresi yok belâya düfldüm Yek bafl›ma Kerbelâ’ya düfldüm

Buna ra¤men Aflk, ‘bilme’ noktas›na iyice yaklaflt›¤› için, ‘bilme’ nokta-
s›ndaki hâleyi – son kez bilememe durumunu- yaflamaktad›r. Mekân yine
kaosta, renk yine siyahtad›r:
1785 Âyîne-i dil harâb kald› Mehtâb güm old› tâb kald›
1788 fieb k›ld› nihân cemâl-i yâri Âyîneye düfldi sûg-vârî

Bu kaos mekân›nda Aflk, bekleme edimini gerçeklefltirirken, fiziksel ola-
rak da dönüflüme u¤rar:

1823 Ol mâh-› cihân hilâle döndi Mihr-i flerefi zevâle döndi

1824 Sahbâ-y› sabâhati azald› Bir cür’a tih-i piyâle kald›

1825 Bir rütbede za’f› old› müzdâd Kim edemez old› âh u feryâd

1826 Bir za’f ki za’f›n intihâs› Belki ademin de mâ-verâs›

Aflk, yolun sonunda maddeyi atar ve metafizik bir varl›k olarak kal›r:

1828 Bir sûret idi ki bî-heyûlâ Bî-s›klet-i harf özge ma’nâ

Beden elbisesini hangi hâllerde giymiflse ve Mana Bahçesi’ne hangi yol-
lar› izleyerek ulaflm›flsa flimdi de tersini yaparak beden elbisesini ç›kar-
makta ve geriye dönüfl an›n›n en zor taraflar›n› yerine getirmektedir.
Aflk’›n yolculuk boyunca yaflad›klar›, tersinden hareket ettirilen bir film
fleridi olarak düflünülebilir. Bir önceki kare, bir sonraki karenin sebebi de-
¤il, sonucudur asl›nda.

Aflk’›n geldi¤i son nokta, bafllang›ç ve bitifl noktas›d›r. Aflk, yolculu¤u s›-
ras›nda soyutlaflan mekânlara uyarak, bedensel olarak soyutlaflmakta ve
sureti terk etmektedir (1829-1845). Aflk’a yolculu¤unu tamamlad›¤›n› bil-
dirmek, hak etti¤i ödülü vermek ve onu bir an önce vuslata erdirmek için
Sühan, son kez gelir, müjdeli haberi verdikten sonra kaybolur. Aflk kendi-
ne geldikten sonra, ona her zaman yol arkadafl› olan Gayret de kaybolur.

Hisâr-› Kalb’e ulaflan Aflk, daha önceden yaflad›¤› Mana Bahçesi’nde ol-
du¤unu anlar. Gizli s›rlar›n hepsi teker teker ortaya ç›kar. Aflk’›n geride
b›rakt›¤› tüm varl›klar, kendisinden önce Hisâr-› Kalb’e ulaflm›fllard›r.
Hüsn’ü gönlünde bulmas› için Aflk’› ondan ay›ran Hayret, onlar› yeniden
kavuflturmak üzere ortaya ç›karak vuslatlar›n› gerçeklefltirir. Bunun üzeri-
ne Aflk, Hüsn’den ayr› bir flah›s olmad›¤›n› anlar ve söz sükuta erer:

2000 Kim AfiK HÜS(Ü)N’dür ayn-› HÜSN AfiK / Sen râh-› galatda ey-
ledin meflk
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Aflk’›n ilâhî kayna¤a ulaflabilmesi ve kendi varl›¤›n›n özünü kavrayabilme-
si için ‘geriye dönüfl’ yapmas› gerekmekteydi. Çünkü Hüsn ile birlikteyken
sahip oldu¤u k›ymetlerin fark›nda de¤ildi. Onu bu belirsizlikten kurtarmak
ve bilme fonksiyonuna erifltirmek için bu yolculuk gerekliydi. Aflk,
Hüsn’den ayr› kald›¤› süre boyunca daima odakta kalarak, yapt›¤› iflin, git-
ti¤i belirsiz yolun anlam›n› unutmaz. Bu durum, sadece Aflk’›n iradesi sa-
yesinde olmam›flt›r. Hüsn, daima ona nazar ederek onun hâlinden haberdar
olmufl; ona her zor durumda sürekli yard›mc› unsurlar göndermifltir.

Yolculu¤un sonunda geride b›rakt›¤› varl›klar› yeniden karfl›s›nda gören
Aflk, varl›¤›n özünün biçimden farkl› oldu¤unu anlar. O an gördü¤ü var-
l›klarla önceki gördü¤ü varl›klar birebir ayn› de¤ildir. Çünkü Aflk, belir-
sizlik hâlini yaflarken onlar› sadece biçim olarak görmektedir; oysa ikinci
kez görüflünde biçimden s›yr›lm›fl birer anlam olduklar›n› anlar. 

E. Sonuç

Anlatma esas›na ba¤l› edebî eserlerin iç âlemini düzenleyen üç unsur var-
d›r: fiah›slar, zaman ve mekân. Çal›flmam›zda kozmografya bafll›¤› alt›n-
da incelemeye çal›flt›¤›m›z konu, esas›nda eserdeki iç âlemin yap›s› ve
onu oluflturan üç unsurun kaynaflma noktalar›d›r. Baz› teknikleri birlikte
ele alarak (ontolojik yaklafl›m, gösterge bilim, roman inceleme sanat› ve
klâsik flerh metodu) mesneviyi yeniden yorumlamaya çal›flt›k. Mesnevi-
nin iç âlemini düzenleyen zaman ve mekân unsurlar›n› ön plâna ç›kararak
eserdeki baflkahraman›n ve di¤er varl›klar›n nas›l bir âlemde yaflad›klar›-
n›, vak’ay› hangi hâllerde genifllettiklerini göstermek istedik. 

Mesnevideki zamansal ve mekânsal özellikler daha çok mitolojik bir âle-
mi gösterir. Varl›¤›n özünü ortaya koyma ve vahdet inanc› do¤rultusunda
yorumlama çabas› eseri ontolojik bir sahaya yönlendirmifltir. Bu nedenle
eserdeki varl›klar, zaman›n ve mekân›n sembolik de¤erlere büründürül-
mesi yoluyla anlat›lm›flt›r. Ancak bu semboller, ‘haricî âlem’e do¤rudan
gönderme yapmadan anlatacaklar›n› anlatm›fl; oluflturulan bu üst dil saye-
sinde tecride dayal› bir âlem, üst-kurmaca do¤mufltur. 

Mesnevideki tasvirler ve renklerin aktar›m› gerçek bir tabiat manzaras› ol-
maktan çok bir minyatürü and›r›r. Ancak renk aktar›m›, duyular› hareke-
te geçirerek alg› dünyas›nda canlan›r. Esas›nda eserdeki kozmografyay›
ilginç k›lan ve bu yap›n›n do¤mas›na neden olan, bu duyu aktar›m›n›n
kayna¤›n› oluflturan anas›r-› erbaad›r. Diyebiliriz ki, eser, Gâlib’in mu-
hayyilesinde –ki onun ruhu tecrit fikriyle doludur- canland›rd›¤› anas›r-›
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erbaan›n farkl› flekilde aktar›m›d›r. Zaman kavram›n›n vahdet inanc› do¤-
rultusunda kazand›¤› anlamlarla anas›r-› erbaa birlefltirilmifl, eserdeki iç
dünya düzenlenmifltir.
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Cosmology In Hüsn ü Aflk

M.Celâl VARIfiO⁄LU*

Abstract: fieyh Gâlib’s Hüsn ü Aflk is work connecting of shape in
the poet’s imagination of belief of infinity and unity and imagina-
tion, tone, shape, matter. The cosmology in Hüsn ü Aflk was put
forward by description of colour and light and concretized the abst-
ract. Chaos that created space and time is effective until end of the
work likewise in mitologies. Aflk who the most important charac-
ter of the mesnevi travels a journey untimely to pass the chaos and
the indefiniteness. ‹t’s seen marks of three different vicinity (the
world, dervish lodge and the next world) that these had set the po-
et into action his subconscious in the mesnevi. Hüsn ü Aflk is a mi-
niature painting that the poet drew with words. Thanks to this spe-
cial feature, the matter was related was shaped without be changed
of it’s originality by the poet’s ability. Hüsn ü Aflk is a miniature
painting that the poet drew with words. Thanks to this special fe-
ature, the matter was related was shaped without be changed of it’s
originality by the poet’s ability. 

Key Words: Hüsn ü Aflk, mesnevi, fieyh Gâlib, cosmology.

bilig F Spring / 2005 F number 33: 149-166
©Ahmet Yesevi University Board of Trustees

* Gaziantep University, Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and
Literature / GAZ‹ANTEP



Космография в «Хюсн-ю Ашк» 
 

М. Джелал Варышоглу*

 
Резюме: Месневи Шейха Галиба «Хюсн-ю Ашк» является общим 
плодом слившихся воедино мечты, красок, форм, материй и 
бесконечности, а также приобщения к богу, возникающих в 
воображении поэта в виде образов. В произведении космография 
изображена посредством описания красок и светов, а также 
конкретизацией абстрактного. Как и в мифологиях, хаос, 
рождающий пространство и время, и здесь доминирует до конца 
произведения. Герой произведения Ашк для того, чтобы преодолеть 
этот хаос и неизвестность, отправляется в невременное путешествие. 
В этом месневи можно заметить признаки трех разных измерений, 
взбудораживающих подсознание поэта, это вселенная, текке и 
потусторонний мир. Месневи «Хюсн-ю Ашк» является миниатюрой, 
которую поэт нарисовал словами и благодаря этой оссобенности 
оригинал повествуемой темы не был искажен, а приорел образ с 
помощью силы поэта.  
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