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HÜSN Ü AŞK KAHRAMANI AŞK’IN MANEVÎ YOLCULUĞUNUN RETORİK 

BOYUTU 
Giriş 
Hayatın zâhirî olarak başlangıç, ölümün de bitiş noktası olduğu kabul edildiğinde 

insan için bir yolculuk fikri başlamaktadır. Aslında bu, zamanla somutlaşan soyut bir 
yolculuktur. Esasen insanın bütün ideallerine kavuşmak için gösterdiği çabalar, bu yolculuğun 
çabalarıdır. Tasavvuf düşünürleri, kendilerince yaşamış oldukları duyguları, teori planında 
hep yolculuk imgesiyle tasvir etmeyi tercih etmişlerdir. “Hatta hangi din geleneği olursa 
olsun, mistikler, Allah’a uzanan mertebeleri Yol imgesi ile canlandırmaya çalışmışlardır.”1 
Mevlana’nın söylemiyle; Ham İnsan’dan yola çıkarak İnsân-ı Kâmil’e (=aşkın insan=müteâl 
insan) ulaşmak.. Bunun için,  kamışlıktan kesilen içi madde ile dopdolu Kamış’ı yakıp terbiye 
ederek Ney’e dönüştürmek içimaksadıyla, 18. beyitte “sözü kısa keselim vesselâm” dedikten 
sonra 25 000 beyit süren  yolculuğa çıkmak.. 

Bilindiği gibi Hüsn ü Aşk, Şeyh Gâlib’in 26 yaşında iken 1783 yılında yazdığı ünlü bir 
mesnevîdir. Hoca Neş’et’ten Farsça dersleri alarak çok mükemmel bir Mesnevî kültürü tahsil 
eden şâir, eserini yazdığı zaman henüz Mevlevî-haneye girerek 1001 gün çilesini çekmemiş 
ve henüz şeyh de olmamıştır. Dolayısıyla şâir, yaşamış olduğu entelektüel krizini, tasavvufun 
tekkelerde uyguladığı çile çekme eğitiminden önce kendi içinde yaşamış olmalıdır. Öteden 
beri hep vurgulanan “Hüsn ü Aşk tasavvufî sembolik bir hikaye olup tasavvufta seyr ü 
sülûk’u yani dervişlikten olgunluğa erişmek için takip edilen manevî yolculuğu 
anlatmaktadır.”2 tanımlamaları yeniden sorgulamak gerekir, çünkü şâir, Hüsn ü Aşk’ında da 
belirttiği üzere, bir mecliste ki o meclis Hoca Neş’et’in şiir ve inşâ meclisidir- Nâbî’nin 
Hayrâbad’ının aşılamayacağı tezine karşı iddiaya girerek bu mesnevîyi kaleme aldığını 
söylemektedir. Mevlevîliğe doğrudan intisâp ederek Konya Mevlevi-hanesi’ne 1001 gün 
çilesini çekmek için gidişi ve daha sonra Yenikapı Mevlevi-hanesinde tamamlayışı bu eseri 
yazdıktan sonradır. 
 Şeyh Gâlib’in  Hüsn ü Aşk’ındaki kahramanlarını klâsik tasavvuf terimleriyle 
açıklamak mümkünse de bunun eseri tam bir anlama kavuşturduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. Bilindiği gibi, Yazarın Niyetini temel alan yönteme göre, metnin bir anlamı vardır ve 
o da yazarın niyetini bilmektir. Saadettin Nüzhet Ergun’un bu yöntemden hareketle belirlediği 
görüşe göre; Hüsn ü Aşk’ın (HA) sadece bir anlamı vardır: Hüsn: Tanrı’yı; Aşk: Seveni, 

                                                 
1 Annemarie Schmiel, Tasavvufun Boyutları (Çev:) Tasavvufun Boyutları, İstanbul, 1982, s.93. 
2 Ali Alpaslan, Şeyh Gâlib, Ankara, 19  , s.35. 



derviş,yolcuyu; Mekteb-i Edeb:Dergahı; Molla-yı Cünun: Mürşidi; Suhan: Aracıyı; Gayret: 
Çabayı; İsmet:Dürüstlüğü; Kalp Kalesi: Gönlü; Hoşrübâ: Nefsi temsil etmektedir. Hatta 
neredeyse eserin mutlak anlamı budur yargısı günümüze kadar kabul görmüştür. Okuru 
merkez alan ve anlamın Okur’da şekillendiği görüşünü ilke edinen başta Gadamer olmak 
üzere, Alımlama estetikçilerine göre; anlam, Okur’un metinle sürekli olarak kurduğu  anlama 
ve yorumlama faaliyetleri sonucunda keşfedilir. Biz bu görüşten hareketle Ergun’un görüşünü 
de dikkate alarak, Hüsn ü Aşk’ın anlam’ı üzerinde sürekli anlama ve yorumlama 
faaliyetlerinin yapılmasını gerekli buluyoruz.  

Hüsn ü Aşk (HA) mesnevisinin kahramanı Aşk’ın çıkmış olduğu “Manevî 
Yolculuğunu estetik boyutunu anlamak için, öncelikle onun bu aşamaya kadarki yaşadığı 
sürece kısaca bakmak gerekir:  

 
 
A.AŞK’IN MANEVİ YOLCULUĞA HAZIRLANMASI 
Mevlana, mesnevisinin başında “ben sana ayrılığı anlatırım, ama sende ayrılıktan 

dolayı şerha şerha parçalanmış bir yürek varsa” der. Gâlib, Aşk’ın meşakkatli bir yolculuğa 
çıkması için temsilî olarak Aşk’ı uzun ve meşakkatli bir manevî yolculuğa hazırlamıştır. Bu 
yolculuk için  Yolcu’nun kalbinde “iştiyak” olması lazımdır. Aşk adlı kahramanın, önce 
mecazî de olsa bir aşka tutulması, aşk derdini ve özleyişini yaşaması için olaylar örgüsü, 
diyaloglar, iç monologlar, imgeler ve tahkiyelerle kurgulanması sağlanmıştır: 

1.Muhabbetoğulları’nın Tanıtımı: 
Gâlib, önce Aşk ve Hüsn’ün kabilesi olan Muhabbetoğulları adlı bir kabilenin 

meclislerini, avlanmalarını, baharlarını “söz kümelerine, tasavvurların nihâî uçlardaki 
manalarını”3 taşıyan söylemlerle hikaye etmiştir: Bu kabile: “Dert kıblesi idi, giydikleri 
temmuz güneşi; içtikleri ise dünyayı yakan ateşti. Vadileri, gam, hüzün ve matemle dolu idi. 
Çadırları mahrumiyet ahının dumanı; sohbetleri, hep ney gibi feryat ve figan idi.. Rızkları 
başlarına ansızın gelen belalardı; üzerlerine her an ateş yağardı. Kıvılcım taneleri 
ekiyorlar; paramparça kalpler biçiyorlardı. Mecnun da o kabiledendi derler. Bunlar can 
satar; yanış alırlardı.4

2.Hüsn ve Aşk’ın Doğuşları: 
 Bu kabile, bir gece “Garip Bir Olay” yaşar, sanki “gökyüzünde bir velvele kopar, 

yeryüzünde bir zelzele” olur: “Sevinç ve korku çığlıklarının birbirine karıştığı o gece “dünya 
sarayına iki asilzâde ayak basar. Birisi yasemin çehreli bir kız; diğeri İsa çehreli bir oğlan 
çocuğudur. Kıza Hüsn, oğlana Aşk derler. Hatta sonraları, “bazıları Hüsn’e Leyla, bazıları 
Şirin, bazıları Azrâ” derler. Aşk’a da “kimisi Mecnun, kimisi Vâmık, kimisi Ferhad” derler. 
                                                 
3 Kaya Bilgegil, “Hüsn ü Aşk’a Dâir”, Şeyh Gâlip, Hüsn ü Aşk, İst, 1992, s.XXIII. 
4 Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, (Haz:Muhammet Nur Doğan), İstanbul, 2003, b.244-253. 
 



Sonra bu söyleyiş değişir, “Aşk’a Leylâ; Hüsn’e Mecnun” denilir..Gâlip, Hüsn ve Aşk’ın 
aslında temsilî isimler olduğuna dikkat çekmiştir: “Kaza ve Kader, her an tılsımı bozup 
isimleri başka bir şekle” sokmaktadır. Kabile toplanır ve bu iki bebeği nişanlarlar.  

Gâlib, tezat ve teşbih sanatının yarattığı imge ile “belalı felek, Aşk’a “tabuttan bir 
beşik yaptırır.”   Dadısının ona ninni olarak okuduğu şiirde (Tardiye)  geçen mısralar, bebeğin 
ilerde çıkacağı yolculuğun işaretleri, yani kaderi gibidir:  

Sîh- siteme kebâb olursun  Sitem şişine kebap olacaksın;  
Havfım bu ki pek harâb olursun  Korkum o ki; pek harap olacaksın;  
Bâzîçe-i inkılâb olursun   Yoksa dönek feleğin elinde oyuncak olacaksın; 
 Peymâne-keş-i itâb olursun  Çünkü yakında azarlanış kadehini içeceksin;  

Seyl-i gama âsyâb olursun  Gam seline değirmen olacaksın;  
Bezm-i eleme rebâb olursun  Dert meclisine rebâb olacaksın”5  

Gâlib, beşikteki bebek Aşk’ı teşbih ve istiare ile; HİLAL=YENİ AY (=Mâh-ı Nev) 
imgesi olarak niteler: 

Mehd  içre o âfet-i semen-ber Mâh-ı nev içinde mihr-i enver 
“O yâsemin göğüslü, beşiğin içinde, sanki yeni ay içindeki parlak güneş gibiydi.”6

Hüsn de beşiktedir, hüzünden mutluluk zevki alıyor; sevinçli iken ümitsiz  oluyordu, 
“gaddar ve şuh gözü” tam bir “fitne” idi. Kabile bu iki akıllı ve güzel çocuğun DOLUNAY 
(Bedr-i Kâmil) haline gelmelerine karar verir: 
  Kim ola bu iki şûh-ı âkil Tahsîl-i hünerle bedr-i tâm 
“Bu iki akıllı güzel, bilgi ve marifet tahsil ederek olgunlaşsınlar ve dolunay haline 
gelsinler.”7

2.Aşk ve Hüsn’ün Mekteb-i Edebe Başlamaları: 
Kabilenin isteği üzerine Hüsn ile Aşk, olgunlaşmak ve dolunay haline gelmek için  

Edeb Mektebi’ne giderler: Mekteb-i Edeb: 
-Olgunlaşma mekanıdır.  
-Heyûladır,  iki manayı bir sûrete dönüştürür. 
-Vahdet haremidir: Ayrılıkla, kavuşmayı bir araya getirmiştir. 
-Gökyüzüdür; güneşle ayı, Hüsn ile Aşk’tır. 
-Fenerin fanusunun boşluğudur, fenerin alevi Hüsn; pervanesi Aşk’tır. (b.355) 
Her ikisi orada şâirin üstün belagat söylemiyle: 
-Mısra çocuğudurlar. 
-Kalemdirler.. 
-İki mum, tek bir ışıktırlar.. 
-Bir dalda iki gül goncası olup birbirlerinin bülbülüdürler.. 

                                                 
5 Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, (Haz:Muhammet Nur Doğan), İstanbul, 2003, s.80,83. 
6 Doğan, a.g.e, s.83, 319. 
7 a.g.e., s.86, b.340. 



-Bir aynaya girmiş;’ yansıyan şey’ ile ‘yansıma’dırlar.. 
-Bakışları vuslat kumaşının atkısı ve çözgüsüdürler. 
Dersleri, “râzılık ve teslim oluş”; Hocaları, Mollâyı Cünûn’dur: “Çılgın, ama olgun 

bir şeyh; akıllı bir müftü idi. Yanında padişah ile yoksul birdi, özge bir hükümdardı; bilgili, 
ama bilgisinin esiri olmayan, bilgisi ile dünyayı susturan şeyhülislâmdı..” 

 
2.Hüsn’ün Aşk’a Âşık Olması: 
Hüsn, kaza ve kaderin tezat bir hükmü ile Aşk’ın cemaline âşık olur: Tıpkı Züleyha 

gibi.. 
Mînâ gibi Aşk’a ser-fürûda  Bu şîşede sanki ol sebûda 

“(Hüsn) kadeh(in şaraba değdiği) gibi Aşk’a yalvarmadaydı..Bu (Hüsn), sırça 
kadehte; 0 (Aşk) ise, sanki testide idi.”8

 Şâir, muhayyilesinin bütün zenginliği ve belagatın teşbih, istiare, mübalağa, tezat, 
sehl-i mümtenî ve telmih sanatlarının sağladığı imkanlarla Hüsn’ün güzelliğini Der-Vasf-ı 
Hüsn başlığı altında 56 beyit, ardından aynı tarzda Aşk’ın güzelliğini de Der-Vasf-ı Aşk 
başlığı altında 54 beyitten oluşan bir tablo ile tasvir eder ve ilham vermesi için Sâkîden şarap 
ister.  

Gâlip, alışılmışın dışında Hüsn’ün Aşk’ın Halvet-gâhına gelişini, “durmadan sessiz 
feryat edişini”, Aşk’ı “rahatsız etmesin diye mehtâba gölge oluşunu” hikaye etmiştir.  

Mehtâba olurdı sAye-güster  Tâ olmaya nûrı bâr-ı dilber 
Etmez idi ayağ üzre reftâr  Sâyem düşe yâri ede bî-dâr9

Gâlip, Hüsn ve Aşk’ın bir araya gelmelerini sağlayacak “âlemi aydınlatan  Bahar’ın 
cihana Nevruz kadehi  sunduğu mevsimi”  50 beyitten oluşan belagatin mecaz-ı mürsel, 
teşbih, istiare, telmih ve tezat gibi sanatlarının sağladığı en üstün söylemleriyle bir tablo gibi 
tasvir eder: “Yeşilliğini, yağmur yerine şarap akmasını, rüzgarını, karanfilini, sümbülünü, 
gül kokusunu, zümrüt gibi su kaynaklarının coşmasını, şimşeğini, mehtabın gökyüzüne 
sütten bir ırmak akıtmasını, buluttan inen yağmur cisimlerinin tamburun tellerine 
dönmesini, akbabasını, hümâ kuşunu, çardakta yatan asma dallarını, papağan ve arılarını, 
kanı hiç dinmeyen erguvanı, boynuzları gül dallarına dönen ceylanları, yeryüzü ölülerini 
dirilten İsrafil nefesli meltemlerini, susam ve yaseminlerini, menekşelerini, nergislerini.. 
 Teşhis ve Hüsn-i ta’lil sanatları çınarı, lâleyi ve gülü adeta diriltir: 

Kaldırdı elin çenâr-ı ser-keş  Bir söz dedi var içinde âteş 
Yakdı o haberle lâle dâğı  Âşüftelenip gülün çerâğı 
Doldı yer ü gök figân ü zâre  Olmadı o sohbet âşikâre 

                                                 
8 a.g.e, s.98, 99, b.401. 
9 a.g.e., s.132; b.563, 64. 



Başı göklerde (asi) çınar, elini kaldırarak öyle bir söz söyledi ki, sanki içinde ateş 
vardı. Bu söz yüzünden lâlenin gönlü dağlandı ve gülün kandili çılgınca yanmaya başladı. 

Yer, gök feryat ve figanla doldu; ama, o söylenen sözün ne olduğu anlaşılamadı.”10

İşte böyle bir havada Aşk ve Hüsn, birlikte, Nüzhet-geh-i Mana’yı (=Mana Mesiresi) 
gezmeye çıkarlar. Şâir bu defa Mana Mesiresi’ni tasvir etmeye başlar: Orası ilahî bir 
mekandı. Çünkü orasının toprağı Hz. Adem’in özü olan topraktan bir Cennet bahçesi idi. O 
bahçenin fidanları Sidre ağacındandı,  gül bahçesi ise ışık denizi idi. Her tepeciği Tur Dağı 
idi, “beni göremezsin” sözüne orada yer yoktu.” 
 Mana Mesiresi, Feyiz Havuzu denilen mübarek bir havuzdan sulanmaktadır. Bu, 
aynaya benzeyen berrak ve parlak havuza, kimi zaman “zat cevheri”, kimi zaman “sıfat 
deryası” tecellî ediyordu. Mana mesiresinin mihmandarı olan Sühan (=Söz), “genç gönüllü ve 
çok zeki bir ihtiyar”dır. O aynı zamanda, “hem bir mesele, hem, kitap, hem mucize ve hem 
de peygamberdi.” Şâir, Sühan’ın portresini “söz”ün gücü, işlevi ve değerini dikkate alarak 
çizmiş; kendi şiir anlayışını ortaya koyarak edebî yönden,devrin ilgi çekici eleştirisini 
yapmıştır. 
 Gâlip, başka bir tezat durumu da eleştirmiştir. Sühan, “yeni belaya uğramış bir 
elmanın iki yarısı olan” iki güzelini görür ve aralarında arabuluculuk yapar. Aşk’ın Hüsn’e 
değil, Hüsn’ün Aşk’a âşık olmasını kabilenin adetine uygun bulmaz, çünkü kabilede 
delikanlılar genç kızlara ilgi göstermeliydi:  
  Oldı reh-i fikreti muattal  Pervâne için yanar mı meş’al 

“Düşüncesinin yolu tıkandı; aklı durdu adetâ. Hiç alev, pervanenin ateşinde yanıp 
yok olur muydu?..Bu diyarın usulü böyle idi; bu çeşit bir iş ne olmuştu, ne de 
işitilmişti..Gerçi her ikisi de göz alıcıydı ama; biri keklik, biri şahin. Hüsn’ün gönlü zülfü 
gibi perişan haldeydi. Aşk ise ona iltifat etmiyordu.”11  

Sühan, Hüsn’ü gelenekle çatışma noktasında uyarır, kendisiyle dost olmasını, yol ve 
yolculuğun kurallarını  tembih eder: “Gel bana uy..Yola gidenler şu nükteyi hep dile 
getirirler:’ yoldaş’ ile ‘ yol’ aynı değerdedir. Bu yola koyulan uyanık gönüllü insan, 
yoldaşını bulduğunda yolunu da bulmuş olur…Yalnız başına yola düzülen kişi, güneş bile 
olsa, yeri sonsuza kadar kandır…” Gâlip, “naz ve niyaz art arda geldikçe sohbetlerin sütle 
şeker gibi” tatlılaşacağını hatırlattıktan sonra Hüsn ve Aşk’ın birbirlerine “müşteri” 
olduklarını belirtmiştir.  

 Bu arada kabilede sözü geçen ve otoriteyi temsil eden Hayret adlı aslan gibi korkusuz 
adam vardır ve Hüsn ile Aşk’ın birbirlerini görmemesini emreder; böylece ilk AYRILIK 

                                                 
10 Doğan, a.g.e., s.144, 145, b.627-629. 
11 A.g.e., s.178,179; b.808 



başlar. Gâlip bu durumu “ay ve güneşin batışı” imgesiyle anlatmıştır: Hüsn mehtaptı, başını  
doğu yastığına koydu. Aşk, da güneş gibi kanlı şafaklar içinde kaybolup gitti.”12  
 Hüsn, Hayret’in bu emrine karşı koymak isterse de Sühan, onu savaşmaması için 
uyarır, mektup yazmaya razı eder. Hüsn, Aşk’a mektup yazar, gayretin ona düştüğünü, kabile 
içinde usul ve âdetin belli olduğunu kendisine ilgi göstermesini, erkeğin istemediği kızın evde 
kalacağını hatırlatır. Sühan, mektubu Aşk’a götürür; mektubu okuyan Aşk, Hüsn’e cevabî 
mektup yazar; ona sitem eder, asıl sevenin kendisi olduğunu, çünkü kuyuya düşenin Zeliha 
değil Yusuf olduğunu belirterek “eğer maksat sevgi ve aşk gösterisi ise, işte felek, işte 
dumanlı ah” der. Hüsn’ün dadısı İsmet, Hüsn’ün çok üzülerek yanıp yakıldığını görünce 
geleneğe karşı çıkmaması için onu bir hile ile ikna eder: “Aşk’a karşı istekli olsan da dilini 
tut, sen kızsın, lütfen ağır ol. Çünkü Aşk bunu duyarsa, bu rezillikten dolayı seni öfke 
kılıcına hedef yapar.” Böylece onu, Aşk’a duyduğu sevgiyi ve hasreti açığa vurmaktan 
sakındırarak nazlanmaya ikna eder: Hüsn, artık niyaz makamından naz makamına 
geçmiştir. 
 

B.AŞK’IN (=HİLAL) ÇATIŞMASI MANEVÎ YOLCULUK İSTEĞİNİN 
DOĞMASI :  
 Sühan, Hüsn’ün bu sırrını öğrenir öğrenmez Aşk’a durumu iletir: “Hüsn’ün kalbi 
senin için yanıyor; ey gönül tutuşturan güzel, sen de artık insaf et. Sana hiç yakışır mı ki, 
Hüsn feryat etsin de; sen bu canını ona fedâ etmeyesin.” diye çıkışır 

Lâyık mı ki Hüsn edip figânı  Sen kılmayasın fedâ bu cânı13  
Gâlip, olaylar örgüsü içinde kurguladığı sitem ve tahrik dolu diyaloglarla Aşk’ı 

Hüsn’ün aşkı ile çılgına döndürerek onun dilinden bir iç monologla Tardiyye söyler: 
Divân-ı kazâsı zulm-bünyâd  Zulm üzre kurulmuş adaletin binası 
Lerzende-i bîm-i cânı cellâd  Can korkusuyla titremede cellâdı 
Her gûşede bang-i dâd ü bîdâd Her köşede duyulan, adalet ve zulüm sadâsı; 
Gavgâ-yı kıyâmet âh ü feryâd Feryat figân, bir kıyamet manzarası 
Mahşer mi yahûd bu Kerbelâdır Mahşer mi bu, yoksa Kerbelâ mıdır?14

  Lalası Gayret, Aşk’a sadece ah çekmenin yetmeyeceğini, sevgilisini talep etmesi, yani 
eyleme geçmesi gerektiğini söyler: 

Var iste kabîle içre yârin  Şehbâzsın al hemân şikârın 
Efgânı ko eyle azm-i dildâr  Bin re’ye olur netîce bir kâr 

“Var git, sevgilini kabilenin içinden iste! Sen alıcı doğansın; alıver hemen avını! 
Böyle bağırıp çağırmayı bırak da, sevgilini almaya gayret et! Bir iş görmek, bin 

düşünceden daha sonuç alıcıdır.”15  
                                                 
12 Doğan, a.g.e, b.849-850. 
13 a.g.e., s.222, 23; b.1067. 
14 a.g.e, s.232, 233. 



  
 C.AŞK’IN (=HİLAL) MANEVÎ YOLCULUĞA KARAR VERMESİ: 
 
 Aşk, lalası Gayret’in aslında kendisini sınadığını fark edemez, Hüsn için eylem’e 
niyetlenir, Çılgınlık Mollası da, kavgaya girişmek için onlara “izin fetvası” verince, birlikte 
Hüsn’ün kabilesine giderek kabile ileri gelenleriyle bir araya gelirler, Aşk dileğini açıklar: 
  Kim gevher-i Hüsn’e tâlibim ben Gavgâ-yı talebde gâlibim ben 
  Ol dürr ise dil ana sadefdir  Cânân ile cân halef selefdir 
  Ger Hüsn ise âftâb-ı rûşen  Gerdûnı o nûrun olmuşum ben 

Gavgâya eger düşerse tedbîr  İşte kalem işte tîğ u şemşîr 
“Hüsn denen inciye tâlibim ve bu istek doğrultusunda girişeceğim kavgada gâlip 

geleceğim. O inci ise; benim gönlüm de onun sadefidir. Çünkü seven ile sevilen birbirine 
halef-seleftir. 

Hüsn parlak bir güneş ise; ben o ışığın göğü olmuşum. Eğer iş kavgaya düşerse; işte 
kalem, işte ok ve kılıç!”16

 Şeyh Gâlip, ilk olarak “kavga”dan, “kalem, kılıç ve ok”tan söz etmiş; “aşkı 
güçle çözme” imgesini kullanmıştır; Aşk’a söylettiği; “kılıç ve ok’umla mahvettiğim 
hasmıma kalemimle mersiye yazarım” söylemi bunu temsil  etmektedir. 

Her hasmı ki tîgım etdi berbâd Mersiyesini ben etdim inşâd17  
 Aşk’ın bu tehditlerine aldırmayan Muhabbetoğulları kabilesi, aksine onunla eğlenirler. 
Hüsn’ün, “kabilenin sözünü dinle” haberi üzerine Aşk, kabileyi kavga ile aşamayacağını anlar 
ve bu defa kabileye karşı yalvarır, öğüt vermelerini ister.  Kabile ileri gelenleri, “vuslatın kuru 
sözle” elde edilemeyeceğini, “zahmete katlanmadan, sıkıntıya düşmeden sevgiliye 
kavuşmanın” mümkün olmadığını söylerler ve “Var, Kays’a sor kabilemizi” (bir mısra ile 
Kays’ın ünlü mücadelesine telmih) derler. Ardından Aşk’a yol gösterirler: “Hüsn’ün mehri 
için çok miktarda nakit harcamalısın. Onun nikahı için çok paha gerekir. Bunun için de 
önce bir “KİMYA” bulmalısın. Bunun için, hiç durma da Kalp Diyarı’na doğru yola çık ve 
bu yola canını koy!”18

Gâlip bu “Yol”un  ise tehlikeli olduğunu Kabileye söyleterek Aşk’ın çıkacağı Manevî 
Yolculuğun masalları andıran atmosferini mübalağa, tezat, teşbih ve istiarelerle resmeder: 

-Derisi nakış nakış bin başlı bir yılan; ateş denizinde yüzen mumdan gemiler.. 
 -Bin yıllık yolda Gam Harabeler, onun ötesinde mâtem sarayı.. 
 -O yolun başında oturmuş, saçının her teli yılan olan bir Cadı.. 
 -Bir çöl içinde devler, periler; arslan, kaplan ve bilcümle vahşî hayvanlar.. 

                                                                                                                                                         
15 a.g.e., s.242, 243; b.1161, 1162. 
16 Doğan, a.g.e., s.248, 249; b.1194-1197. 
17 A.g.e, s.248, 49; b.1198. 
18 Doğan, a.g.e, b.1242. 



-Cin taifesinden binlerce çirkin suratlı mahlûklar; cadı kılığında nice ejderhalar... 
-Karanlık gecelerde, çığlıkları gök gürültüsünden daha korkunç gulyabâniler.. 
-O çöle büyü ile bazen ateş yağar; bazen de derileri nakışlı engerek yılanları..”19

 Gâlip, bu aşamada beşikte uyuyan Yeni Ay ya da Hilâl’i (Aşk) çıkacağı yolun başında 
ikilem içinde bırakmıştır: Ya kalem, kılıç ve ok ile kavga edip Hüsn’e kavuşacak; ya da bela 
dolu yollardan geçerek Kalp Ülkesi’nde bu şehrin suyunu içip Kimya’yı elde edecek ve 
dönüp Hüsn’e kavuşacak… 
 “Belâ Dolu Yol” imgesi, Gâlib’in kendi içinde yaşadığı bir çatışma âleminin tasviridir. 
Esasen şâir içinde hep bir dram yaşamıştır: Hoca Neş’et’in şiir ve inşâ meclisinde Nâbî 
hayranı genç şâir arkadaşlarına ve dolayısıyla edebiyat geleneğine meydan okumuş ve Hüsn ü 
Aşk’ı yazmış ve hemen ardından  önce Konya, sonra Yenikapı Mevlevihanelerinde 1001 gün 
çilesini doldurmuştur. Şeyh olmuş, daha mütevazı bir tavır içinde olması gerekirken 
şâirliğinin etkisiyle olmalı, devrin hükümdarı III.Selim ve sarayla,  Beyhan Sultan’la20 çok 
yakın ilişkiler içinde olmuş, hatta Nizam-i Cedid’e verdiği açık destekten dolayı Mevlevîlerin 
tepkisini çekmiş,21 kaynakların kaydettiği bilgilere göre üzüntüsünden verem olmuş ve vefat 
etmiştir.22 Dolayısıyla biyografisi dikkatle incelendiğinde, onun Hüsn ü Aşk’ı yazmasından 
sonra çektiği çileye rağmen bir çatışma yaşadığını göstermektedir. Onun (Gâlip), Kalp Ülkesi 
için bu Yol’daki belaları lirizm içinde tasvir ettiği gerçek ve gerçek dışı yaratıklar onun bu 
korkularının tezâhürü olmalıdır.  
 
D.AŞK’IN  MANEVÎ  YOLCULUĞUNUN BAŞLAMASI veya HİLAL’İN DOLUNAY 

MENZİLLERİNDE DÖNMESİ 
Gâlib, Aşk’ın Manevî Yolculuğunun olaylar örgüsünü  hikaye ederken, mecazî bir 

aşktan hareketle, soyut menzillerden geçip  bir hedefe yöneltmiştir: Kalp Ülkesi.  
I.Menzil: KUYU 
Aşk ve Gayret, Kalp Ülkesi yolculuğunun daha ilk adımında bir KUYU’ya düşerler. 

Gâlip bu kuyu imgesini Yusuf u Züleyha ve Şâh-ı Mârân gibi hikayelerinden ilham alarak 
kullanmış olabilir mi?  

Ammâ ki ne çâh çâh-ı girdâb  Mânend-i ebed verâsı nâ-yâb 
Gayret dedi ana ey fdâyî   Kârûn’a sor imdi kîmyâyı 
Bir çâh bu kim sevâd-ı a’zem  Gencûr-ı künûz-ı ye’s ü mâtem 
Ne râh-ı adem ne zulmet-âbâd  Bir çâh içi figân u feryâd 
Deycûr-ı firâkdan nişâne   Bahr-ı zulümât-ı bî-kerâne 

Ama ne kuyu!...Bir girdâp  çukuruydu. Sonsuzluk gibi, ötesi yoktu. 

                                                 
19 Doğan, a.g.e., s.257, 259; b.1246-1252. 
20 Orhan Okay, “Galib Dede’nin Dramı” Şeyh Galib Kitabı, İstanbul, 1995, s.80, 81. 
21 Victoria R.Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyılarında, İst., 1998, s.191-94. 
22 Sedit Yüksel, Şeyh Gâlib,:Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri, İstanbul, 1980, s.  



Gayret şaşkınlıkla Aşk’a dedi ki: “Ey canından geçmiş adam, şimdi kimyayı artık 
burada Karun’a sorarsın. 

Bu öyle bir kuyu idi k; sanki, içinde ümitsizlik ve mâtem hazinelerinin bulunduğu 
koca bir şehirdi! Nasıl bir yokluk yolu, nasıl bir karanlıklar âlemi bu? Öyle bir kuyu ki, içi 
feryât ve figan dolu! Ayrılık gecesinden nişan veren öyle sonsuz bir karanlıklar denizi ki23

Şâir, Varoluşçu felsefecilerin problemlerinin başında gelen yokluk’u (adem)  “kuyu” 
imgesiyle24 tasvir etmiş; mübalağa sanatının imkanı ile Hızır’ın yolunu kaybettiği, hatta yarı 
yolda ömrünü bitirdiği; Güneş’in ayların ve yılların kemendini atsa da dibini bulamadığı bir 
yer olarak nitelemiştir. Ancak bu korku veren ve okuru dehşete düşüren kuyudan “Yusuf’un 
miracı” imgesiyle ümitlendirir. Aşk da güneşe benzeyen Yusuf gibi kuyuyu yurt edinir, ancak 
gökyüzüne yükseleceğine yerin derinliklerine doğru yol bulur: 

Çün düşdi o çâha mâh-ı Nahşeb  Lâyık k’ola nâmı çâh-ı Nahşeb 
Düşdüğüne eyleme teessüf   Mi’râcını çehde buldı Yûsuf 
O Nahşeb ayı (Karaçi’de sihirli ay) o kuyuya düştü ya, artık adına Nahşeb kuyusu 

dense yeridir. Sakın (Aşk’ın) kuyuya düştüğüne üzülme! Yusuf da yükselişine (mirac) kuyuda 
başladı.”25

 Şâir masal unsurlarından da yararlanmış ve kuyuda  bir DEV imgesi çizmiştir:  
  Bir dîv ki var niçe sipâhı  Her birisi ma’den-i siyâhî 

Mânend-i şeb-i firâk bed-rûy Kan teşnesi mürde fîl-i bed-bûy 
Öyle bir dev ki; her biri ayrılık gecesi gibi çirkin, kan içici fil leşleri gibi pis kokulu, 

kömür  parçası görünüşlü sayısız askeri var…”26  
Aşk, kendilerini yeme niyeti olan ve “Hüsn’ü elde etmek için altın peşine düşüp canını 

boşuna feda ettin” diyen Dev’den korkmaz; öfke ateşi ile alevlenerek” ve ona karşı coşku 
içinde hitap eder. Şâir, aşk ve madde çatışmasında  bu defa Ney imgesini kullanır: 

 Salt bende degil bu fikr-i cânân Ölsem de giyâhım eyler efgân 
 Bu çâhda ney bitip serâser  Uşşâka gam-ı firâk söyler 
 Gitmez bu hevâ dimâğımızdan Bu dûd çıkar ocağımızdan 
Bu, sevgiliyi düşünme sadece ben de yok ki; ben ölsem de mezarımda biten otlar feryat 

ve figan eder. 
Bu kuyudan baştan başa kamışlar biterek, âşıklara ayrılık derdinin şarkılarını 

söylerle. Bu aşk ve arzu, dimağımızdan asla gitmez; bu duman ocağımızda tüter durur.27

Dev, onları hapse atar, Sühan yetişir, yolun korkularla dolu olduğunu, üzerinde İsm-i 
A’zam yazılı tılsımlı bir İP’e tutunurlarsa Allah’ın onları koruyacağını hatırlatır ve sonunda 
kurtulurlar, ancak bu defa yolları GAM HARABELERİ’ne düşer: 
                                                 
23 Doğan, ag.e., s.260, 261; b.1259-1263. 
24 Tevfik Fikret’in de varlık-yokluk kavramlarını işlediği Gayyâ-yı Vücûd şiiri vardır. 
25 A.g.e., s.260, 261; b.1266, 1267. 
26 A.g.e., 262, 263; b.1273-1274. 
27 A.g.e., 264, 265; b.1291-1293. 



 
II. Menzil: GAM HARABELERİ 
Gâlip, Aşk’ın manevî Yolculuğunun bu menzilinde özellikle tezat sanatının yarattığı 

imgelerle, Gam Harabeleri denilen bir yerin resmini çizmiştir. Aşk ve Gayret, Kuyu’dan 
kurtulup bu defa Gam Harabelerine düşerler, bu yolun her adımı “ümitsizlik çukurları” ile 
doludur ve şâir, mecaz-ı mürsel, teşbih, istiare, mübalağa ve tezat sanatlarının bazen birisini, 
bazen birkaçını birden kullanarak 46 beyitten meydana gelen bir Gece ve Kış tasviri yapar, 
resmedilen sanki bir masal veya efsanedir:  

“Uzun bir kış gecesidir ve ansızın inen bela ile “simsiyah çölde” yollarını 
kaybederler. Cinler cirit atıyor; ümitsizlik ve korku içinde kâh kar; kâh karanlık yağıyordu. 
Nur ile zulmet sanki bir kalıba girmişi. Mehtap soğuktan donmuştu. Gecenin karanlığı 
beyaz bir ceylana dönmüştü. Her köşede pamuktan bir arslan (Kar) vardı….Dağların suları 
kanatlanıp, tekrar kar olarak yağıyordu.  

Gümüş gibi parlak su kanalı, ölüm sahrasından kaçmaya niyetlendi de Sütlüce’de 
donup kaldı. Her şey donmuş, hatta (H.Talil yoluyla) Sütlüce deresinin suyu da yokluk’tan 
guyâ kaçmaya çalışırken donup kalmıştır. Havada dolaşan tek bir kuş kalmamıştı; arada 
sırada uçuşan; yalnızca “yanan ateşlerin” kızıllığı idi. (imge)  

Fanusların içinde parlayan mum alevleri, denizlerin dibinde gizli mercan dallarına 
benziyordu. (Teşbih)  Düşüncenin yolu da donmuştu ve şiirler gönle düşe kalka geliyordu. 
Bütün söz ustaları, usta şâirler de susmuşlar; mana meyhanesinde coşku kalmamıştı. 28

Gâlip bu tasvirin sonunda fahriyeye başvurur; çünkü o “düşünce alevi ile 
oynamaktadır.” Gerçekten de yokluk’un karşısındaki düşünce’dir, yokluk’un yol açtığı 
entelektüel bir krizdir yaşanan…Şâir de filozofların yaşamış olduğu bu düşünce krizlerini 
teşbih, istiare ve tezatlarla temsilî olarak yarattığı imgelerle soyuttan somuta taşımaktadır. 
Aslında beşikte hiçbir şeyden habersiz uyuyan nice Yeni Ay’ların, hayatın gam harabelerinde 
yaşayacaklarıdır anlatılan.. 

Gâlib bana olamazlar enbâz  Ben şu’le-i fikre eylerim nâz 
Ey Gâlib, o şâirler bana ortak olamazlar! Çünkü ben düşünce alevi ile 

oynamaktayım.29

Aşk, bulunduğu yerin bir ova olduğunu, ancak büyü veya kimya yüzünden kendisine 
şehir şeklinde göründüğünü anlar. Gâlib, eziyetli bir yolculuğun “evham kaosu”nu 
çizebilmesi için; korku âlemi, kazanıyla, katranıyla, cadısıyla, mancınığıyla, dar ağacıyla bir 
“korku platosu” imgesi kurgulamıştır: “Karanlıklar denizi dalgalanıyor, gulyabâni 
hayaletleri, gök gürültüleri, şimşekler ve kasırgalar insanı helak ediyordu. Bir yanda korku 

                                                 
28 Doğan, a.g.e., b.1326,-1372. 
29 A.g.e., s.282, 283; b.1372. 



ve ıssızlık belâsı; bir yanda kar ve karanlık havası..Aşk, zamanın nazlı çocuğudur ve gam 
ülkesini hiç görmemiştir. Rüzgar hortumu gibi her yana koşar ve dehşet denizine batar.”30

Gâlib, Aşk’ın Manevî Yolculuğunun bu aşamasında “dizine kadar sarkmış fil leşini 
andıran dudağı; sanki iki kaplumbağaya benzeyen iğrenç renkli iki gözü; iki kara çiyandan 
kaşları; sırtlanların yattığı, kertenkelelerin yuva kurduğu burnu vb. ile bir CADI imgesi 
çizmiştir: “Çünkü dev yüzlü, korkunç görünümlü Cadıya benzeyen kocakarı, süslüdür, 
ziynetleri vardır; bin çeşit ipekli dokuma, kumaş eşyası; elmas, altın, türlü mücevherler 
sahibidir. O çirkin varlık, bir yandan, yuttuğu çocukların kanı ile çocuk doğuruyor; diğer 
yandan da doğurduğu çocukları tekrar yiyordu.” Bu imge, sanki dünyanın soyutlanmasıdır: 

Evlâdı doğardı bir yanından  Yutduğı çocukların kanından 
Tu’me eder idi yine tekrâr  Doğurduğın ol kerîh-i bed-kâr31  
Cadı, Aşk’a kendisiyle evlenirse kurtulacağı tehdidinde bulunur: Aşk, yine 

sınanmaktadır. Cadı, karşılık görmeyince Aşk ve Gayret’i büyü yaparak çarmıha “çeker.” 
Gâlib, Aşk’ın asılma sahnesini masal unsurları ve iç monolog  ile işleyerek onun ızdırabını 
son derece canlı anlatır, bu sahne 20 beyittir ve işkence sonunda bunalan, takati kalmayan 
Aşk, Tanrı’ya yalvarır. Klasik edebiyat şâirlerinin retoriğinde önemli bir motiftir: Çaresizlik 
anında Tanrı’ya yalvararak sığınma isteği.. Yunus’un mısraı ile “Ol imar eylemez sen viran 
olmayınca” O anda, “Tanrı Ol emrini vermişçesine” Sühan görünüverir: Fuzulî’nin LM 
hikayesinde olduğu gibi, Gâlib de aşkını, özleyişini, kendi karakterini, iç dünyasını, hayatı 
kavrayış ve heyecanını Aşk’ın dilinden Tardiyelerle yansıtmıştır: 
Hoş geldin eyâ berîd-i cânân Hoş geldin ey bize haber getiren cânândan  
Bahş et bana bir nüvîd-i cânân   Lutfet bana bir mektup ondan 
Cân ola fedâ-yı îd-i cânân  Sevgilinin bayramına kurban bu can  
Bîsûd ola mı ümîd-i cânân  Boşa  mı gitti duyduğum ümitler o cândan 
Yârin bize bir selâ mı yok mı  Yârin bize bir selâmı yok mu 

 
Yâ Rabbi ne intizârdır bu  Yâ Rab, bu bekleyiş, ne yakıcı andır bu  
Geçmez nice rûzgârdır bu  Geçmek bilmeyen nasıl zamandır bu? 
Hep gussa vü hârhârdır bu  Bu ne bitmez arzu, ne yürek dolusu kandır bu? 
Duysam ki ne şîve-kârdır bu  Bir anlatsam nasıl da nazlı, ne işve yapandır bu? 
Vuslat gibi bir merâmı yok mı Kavuşmak gibi bir merâmı yok mu32

Aşk’ın, Hüsn’e duyduğu hasret sonucunda iç monolog ile söylediği Tardiyede yer alan 
“Geçmez mi bu etdiğim  duâlar” gibi Tanrı’ya nazlanan, serzenişli mısralar vardır. Sühan, 
onun duasının kabul edildiğini, Hüsn’ün gücü ile Cadı’nın mahvolduğunu söyler ve bu durum 

                                                 
30 Doğan, s.271,73, 75, 77,79, 81,83. 
31 a.g.e., s.285, 87,89; b.1400,1. 
32 a.g.e., s.296, 297. 



bir “sır”dır. Gâlip, bu sırrı Sühan’a yorumlatır, bu aynı zamanda Aşk’a, Hüsn’ü 
unutmamasının tembihidir: 

Sen Hüsn adın eyledin ferâmûş Câdû seni kıldı böyle medhûş 
Hüsn adı tılısmıdır bu sihrin  Neshi anın ismidir bu sihrin 

Sen Hüsn adını unutunca, Cadı da seni böyle dehşete düşürdü. Hüsn ismi, bu büyünün 
tılsımıdır. Ancak onun adı bu büyüyü bozar.33

Sühan ayrıca Hüsn’ün, Aşk’ın imdadına koşarak ona bir  KILIÇ, bir de Aşkar adlı 
DORU AT hediye ettiğini ekler. Gâlip bütün tasvirlerde olduğu gibi Kılıç’ı da fiil  
kullanmadan çeşitli teşbih ve telmihlerle olağanüstülük imgesi olarak nitelemiştir: “Kılıç, 
elmastandır, vesveseci şeytanı kovan bu bir İlahî Kılıç yani Kur’an’da adı geçen Şihâb’tır. 
Hızır’dır,  

Kandan bir ırmak, ateşten bir nehir; ecel zehri, nakışlı bir ejderhâdır. Kını Yeni ay, 
cevheri Süreyya’dır. Üzerindeki menevişleri Davud’un zırhıdır; kan içicidir, ama zulmü 
gideren.. Okur, maddî ve manevî sıfatlarla tasvir edilen somut bir Kılıç hayal eder, fakat 
beklenmedik bir tarzda Gâlip bunun somut bir kılıç değil, AH KILICI olduğunu söyler: 

Dâvâne senin güvâhdır bu  Kec bakma ki tîğ-i âhdır bu 
Her nesne ki sedd ola bu râha Kıl anı havâle tîğ-ı âha 

Senin davana bir kanıttır bu; sakın ters bakma, ah kılıcıdır bu! Bu yolda engel olarak 
önüne ne çıkarsa, onu ah kılıcına havale et.34

Gâlip, At’ı da olağanüstü sıfatlarla donanmış bir at olarak tasvir etmiş, bu söylemle 
Kılıç ve At imgelerinin manevî yolculuğun “lutuf”ları olacağını telkin etmiştir. Bu söylemleri, 
alegori olarak ele almamak gerekir. Mübalağa sanatının tehzile düşmesinin her an yaklaştığı, 
ancak akla bile getirilmeyen, At tasviri de söylem olarak okurun hayal dünyasını adeta 
dalgalandırır, kanatlandırır:  Gül renkli, sülün gibi bir at…Sanki Cennetin gül bahçesi, ya 
da kan denizidir. La’l ve yakut denizlerini dalgalandırır.  

Refref gibi ilahî âlemin yoluna revan olmuştur. Güllerle örtülü bir bahar, şarap gibi 
yakut renkli ve coşup köpürür. Endâmı nezaketle yoğrulmuş; her oynayışı, bir kıyamet 
cilvesi.. Cennet Tubası, alevden bir ağaç; Adn köşkü, ateşten bir taht.. 

Hayvan ama, âb-ı hayvân (ölümsüzlük suyu); bahar sabahı gibi bir mercan dalı. 
Her kılı âhenkle titreyen bir tambur teli; kişnemesi ise sanki Sur’un üfürülüşü..Gözü, 
ceylan; göğsü arslan; yelesi sümbül; soluyuşu ise sanki ejderha..35

 Aşk ve Gayret bu ata binerler, Hüsn’e kavuşmayı akıllarına koyarlar, buna rağmen 
Yolculuk bitmez, sevgili görünürde yoktur, uzaklaştıkça Aşk, ümitsizliğe düşer: Gâlip, 
Gayret’in söylemi ile Kur’an’da da zikredilen ümidi hatırlatır: 
 Gayret der idi kesilmez ümmîd Lutf-ı Samed’e olur mu teb’îd 
                                                 
33 A.g.e., s.300,301; b.1456,1457. 
34 A.g.e., s.304, 305; b.1479, 1480. 
35 A.g.e., 305, 7,9. 



Maksûda ere geri gidenler  Gevher bula serserî gidenler 
Ma’lûm ki Hakk’a ard ön olmaz Yokdur ciheti ana yön olmaz 
Gündüz gece edelim şitâbı  Bir gün görürüz o âftâbı 
“Gayret diyordu ki: “Ümidimizi yitirmeyelim. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Tanrı’nın 

lutfuna ve kerametine son olur mu? Geriye gidenler bile bir gün gelir maksatlarına ulaşırlar; 
başıboş dolaşanlar bile bir inci bulurlar elbet.” 

Bilmek gerekir ki, Hakk’ın katında önün ve arkanın farkı yoktur; onun için taraf ve 
yönün bir anlamı bulunmaz. Gündüz ve gece durmadan koşturalım; bir gün o güneşi (Hüsn) 
mutlaka görürüz.”36

 Gâlib, Aşk için “İsa gibi güneşe binmişti ama, bu yolculuğu hiç umursamıyordu” 
(b.1527) dedikten sonra insanî olarak “can korkusuna düştüğü”nü de ihmal etmiyordu. Bu 
söylemle, şâir, Aşk’ı “hiç korkusuz” göstermemiş, yine Gayret’in dilinden Allah’ın vaadini 
hatırlatmıştır: “Ölüm, ayrılık acısı gibi ömür boyu sürmez! Allah, kuluna çekemeyeceği yükü 
yükler mi?” Bu, aynı zamanda sıkıntı içindeki insanlara vahye dayalı bir tesellî söylemidir. 

Aşk, Gayretle birlikte Manevî Yolculuğun bu aşamasında GAM ÇÖLÜ’ne düşer.  
Gâlip, Ah Kılıcı’nın ve Aşk’ın Hüsn’e duyduğu aşkın gücünü, mübalağa, istiare ve teşhis ve 
Hüsn-i Ta’lil sanatlarının terkibiyle çok yüksek bir söylem’e ulaştırmıştır: “Belâ 
Gulyabanilerini, devleri, vahşî hayvanları Ah Kılıcı ile parça parça eder, yeryüzünü 
gökyüzüne döndürdü; ejderhaları saman yoluna benzetti. (Yeryüzü, parçalanan 
ejderhalarla gökyüzündeki yıldızların manzarasını andırır. 37) 

Döndürdi zemîni âsmâna  Ejderleri reng-i kehkeşâna 
Yeryüzünü gökyüzüne döndürdü; ejderhaları saman yoluna benzetti.38

Aşk ve Gayret, Ah Kılıcı ve Aşkar’la kısa zamanda Gam Harabesini geçerler; oranın 
hem büyüsünü, hem de serabını görürler.. 

Gâlip de Fuzulî gibi hikayesinin duygu coşkunluğu gerektiren geçişlerinde Sâkîden 
yardım isteyerek onun şarap getirmesini ister: “O ateş gibi şarap, ruhunu nur edecek, gönül 
kazanı Tufan gibi coşacak, çılgınlık zincirini kıracak, gül renkli kadeh, şâiri baştan 
çıkaracak ve Mansur’a ahenkdaş yapacaktır.” 

Gâlip, bu Manevî Yolculuğu hikaye ederken sık sık Mansur’a telmihte bulunmuştur. 
Esasen Mansur, Mevlana’nın Mesnevîsinde sık sık hikaye ettiği sonu ölüme giden Ene’l-Hak 
retoriğinin aşk kahramanıdır. Mevlana bu retoriği eleştirmemiş, tam tersine bu retoriğin niçin 
söylendiğini her fırsatta anlatmıştır. Gâlib de önceki Tardiyede geçen “Çıkdım ser-i Dâra 
hemçü Mansûr” (Çıktım darağacına, sanki Mansur )39, mısraı ile burada da ona gönderme 
yapar: 

                                                 
36 A.g.e., s.310,311; b.1519-1522. 
37 Doğan, a.g.e, dipnot:348. 
38 A.g.e, b.1531. 
39 Doğan, a.g.e.,s.296. 



Baştan çıkarıp o câm-ı gül-reng  Mansûr’a ede bizi hem âheng40

 
III.Menzil:ATEŞ DENİZİ 
Gâlib, HA’ındaki en ilgi çekici söylemlerinden biri olan ve onun hayal gücünün 

zenginliğini gösteren Ateş Denizi imgesidir. Aşk, aslında Hüsn’ün kabilesinden böyle bir 
denizin varlığını duymuştu, ama şimdi Gam Harabelerini kılıcıyla param parça ettikten sonra 
şimdi, o deniz karşısında idi. Şâir, Dolunay Olma yolculuğunun kim bilir hangi engeli ile 
karşı karşıyadır?: “Çok sayıda dev (Cin) mumdan gemilere binmiş, o denizde 
seyrediyorlardı. Ateş o kavme (MM yoluyla cinler) zarar veremezdi; Çünkü hiç ateş, ateşten 
incinir mi? Mumdan gemiler , sanki içine girenin mezarının belli olmadığı birer tabuttu.” 

Gûş etmişidi o ser-güzeşti  âteş yemi üzre mûm keştî 
Tâbût idi san o keştî-i mûm  Olmaz girenin mezârı ma’lûm41

Devler, Aşk’a “gel gemiye bin de kurtuluşa er” deseler ise de Aşk olan biteni kavrar 
ve gemiye binmez, fakat yol kapalıdır, çıkış yoktur. Gâlib, Aşk’ın çaresizliğini, irade-i 
cüz’iyyesinin  açmazını, iç monolog ile Tanrı’ya niyaz makamında bildirir. Bu söylem Kul’un 
Tanrı’sına olan niyazının mükemmel bir örneğidir: Sözgelimi;  “ey her şeyi yaratan Tanrı! Bu 
gönül sıkıntısı, bu çile ne zamana kadar sürecek” serzenişinden sonra, yine Mansur’a telmihle 
Tanrı’ya sitemini sürdürür ve ardından niyaza başlar:: 

Lâzım mı her ehl-i derd-i pür-şûr  Çıkmak ser-i dâra hemçü Mansûr 
Çün zerre-i aşka mahzar etdin  Hurşîde başım berâber etdin 
Câdûlar elinde etme beste   Öldür beni koyma böyle haste 
“Her dertli ve karmaşık olanın Mansur gibi darağacına çıkması şart mı?(...) “madem 

ki beni aşkın bir zerresi haline getirdin, başım güneşe erdi (aşk-zerre telmih) o zaman beni 
cadıların elinde tutsak etme; öldür, ama böyle hasta halde bırakma!”42

Aşk, ölümü nefsi için istemez, Tanrı’nın rızasını kazanmak için ister:  
Ol mevt hayât-ı câvidândır  Ger nefs için istene ziyândır 
Râh-ı talebinde beste-pâyım  Sen eyle küşâde bî-nevâyım 
Makbûle sezâ bir ilticâ ver  Hem eyle kabûl hem duâ ver 
“O ölüm ki, ebedî hayattır; ama nefs için istenirse, zarar ziyandır. Senin hoşnutluğunu 

dileme yolundayım, ama ayaklarım bağlanmış; çaresizim; çöz ayağımın bağını! Kabul eyle 
Allahım!  

Gönlümde arzu ateşini uyandır; isteklerimde edebe uymamı nasip et! Bu talebim, 
yardımına lâyık olsun da küstahlığım “olgunluğa” dönüşsün”43  

                                                 
40 a.g..e, b.1543. 
41 a.g.e., s.317; b.1549, 1558. 
42 a.g.e., b.1566-69. 
43 A.g.e, s.319,21; b.1570, 72, 73, 74. 



Aşk, Ateş Denizi karşısında hayret içindedir ve ne ileri ne de geri gidebiliyordu. Ateş 
Denizini nasıl aşacaktı? Aşk, böyle çaresizlik içinde iken Aşkar, “nutka gelip niçin durup 
kaldın?” diye ona cesaret verir ve “Anka gibi” süzülüp tereddütsüz ateşe dalar: 

Aşkar süzülüp misâl-i Anka  Ol âteşe girdi bî-muhâba44

Gâlip, hikayesinde aslında içinde yaşadığı tüm engelleri, belaları, gamları mübalağalı, 
mecazlı, tezatlı ve istiareli üslupla yarattığı imgelerle tablolaştırmıştır. Çünkü bu resm ettiği 
ateş denizi, aslında “gam ateşi” idi: “İçinde Nemrud’un simsiyah çehreli devleri olan bir 
ateşti. Gam ateşinin girdapları adeta cehennem kuyularıydı. Cehennem, ama cıva 
ateşlerinden bir bahçeydi; her bir kıvılcımı girdap kadehini bir yudumda kurutuyordu. 

Her anaforu bir ateş çemberi; her dalgası kaynayan bir cehennemdi. Ateş denizi, bir 
belâ tufanı gibiydi; o yerinde duramayan at ise, onun bir aleviydi.”45

Gâlib bu anda, Gayret’in dilinden Aşk’a bir “imtihan potası” içinde olduğunu, fanîlik 
ateşinden kaçarsa “arslanın karnına girme (dünyaya bağlanma) tehlikesine uğrayacağını ihtar 
eder: 

Mânend-i ukâb eyle pervâz  Ol pûta-i imtihânda mümtâz 
Bu nâr-ı fenâdan olma ferrâr Batn-ı feres içre girme tekrâr46  
Sonuçta bu ikazı dikkate alan Aşk, Berd ayeti (Ey ateş, İbrahim’e serin ve esenlikli ol. 

Enbiya S.69) ne benzeyen Ah kılıcı, Aşkar (Doru At) ve Gayretle birlikte, o “ateşten yolu, 
meltem yeli gibi geçerler.” 47 Bu teşbih aslında çetin zorlukları kolayca aşan insanın bir 
soyutlamasıdır. 

IV.Menzil: ÇİN SAHİLLERİ 
Gâlib, Manevî Yolculuğun bu aşamasında farklı bir imge kullanmış; daha çok 

Cehennemle özdeşleşen önceki gam maceralarının aksine, bu defa, Cennet  cazibesini 
söyleme dönüştürmüştür. Aşk’ın yolu, Cennet Bahçelerinin baharını andıran “Çin Sahili”ne 
varır: “Bülbülleri konuşan papağan gibiydi; yeşillikleri derya gibi dalgalanıyor, çimen 
tufanı sanki zümrüt deniziydi. Her yerde ay yüzlü güzeller gibi gülümseyen çiçekler açmıştı.  

Her goncası bir sevinç baharı; her çiğ tanesi yağmur yüklü bir buluttu. Kırlar nergis 
ve karanfil doluydu; güller ve sümbüller oranın yabani bitkileriydi.” 

Bülbülleri tûtî-i sühan-sâz  Bebgaları sûz ü sâza hem-râz 
Deryâ gibi sebze mevc-engîz  Tûbâ gibi her Nihâl-i gül-bîz48

Aşk, bu Cennete benzeyen sahilde Nüzhet-geh-i Ma’nâ’yı (Mana Mesiresi)  ve 
dolayısıyla mecazî aşk durağındaki Hüsn’ü  hatırlar ve bir özleyiş şiiri (Tardiyye) okur. Gâlib, 
Aşk’ın bu ruh halini yansıtan söylemini, tahkiye ve tasvirden uzak lirik bir dille ifade etmiştir: 

Eyvâh o rûzgâr geçdi   Eyvah geçti o zamanlar, geçti! 
                                                 
44 A.g.e., s.322; b.1584. 
45 A.g.e, s.322. 
46 A.g..e., b.1598, 99. 
47 A.g.e.,b.1603. 
48 A.g.e., s.327; b.1607, 8. 



Gül geçdi vü nevbahâr geçdi  Gül çağı geçti, ilkbahar geçti 
Dîdâr güm oldı dâr geçdi  Sevgili kayboldu, diyâr geçti 
Cân teşne kalıp humâr geçdi Can kanmadı şarâba sarhoşluk geçti 
Ma’şûk ile bâde-hâr idim ben Cananıma şarap sunar idim ben49

Gâlib, Manevî Yolculuğun bu sürecinde; Aşk’ın, bu defa farklı ve aldatıcı güzellik 
karşısındaki sınanmasını hikaye etmiştir. Gerçekten de insan, her zaman yoksulluk, gam ve 
belalarla sınanmaz; güzellikler ve zenginlikler içinde de sınanabilir. Sühan, Papağan kılığına 
girerek Aşk’a, “Çin padişahının kızı Hoşrübâ’ya (=akıl çalan) âşık olacağını sonra da 
Zâtüssuver’e vararak mihnet’e düşeceğini” söyleyince Aşk, “mağrur bir eda” ile cevap 
verir:“Heyhat, benim Hüsn’den başkasını sevmeme imkan var mı?”50  

 Bu irade-i cüziyyenin zaaf figürü, Mevlana’nın “söyleyenin ne dediği değil, anlayanın 
ne anladığı önemlidir” sözünün diyalog cümleleriyle söylemidir; çünkü anlayan, anladığını 
sanır. Gâlip, bu defâ Hoşrübâ’yı teşbih, istiare ve telmih sanatının çağrışımlarıyla tasvir etmiş 
ve bu mükemmel söylem karşısında okurun doğal olarak Aşk’ın aldanabileceği kanaatini 
telkin etmiştir: “Bir ay yüzlü (Hoşrübâ) ile bir bölük güzel kız..Sanki gezegenler içinde 
güneş parlamakta.. Huri bakışlı o güzel tıpkı Hüsn’e benziyordu. Yanağının gül bahçesi 
cennetler kuruyor; bakışının kılıcı ayrılıklar icat ediyordu.  

Kaşı, rahmet kitabının besmelesiydi; dudağı ise Kevser suresine işaret ediyordu. Al 
yanağ,ı parıl parıl parıldayan kadeh gibi, güneşin yüzüne şarabın tortusunu fırlatmadaydı. 
Hep işaretlerle konuşuyordu, dudağı yoktu ki o ay yüzlü, ne yapsındı?” 

Bir mâh ile bir gürûh-ı dil-ber  Seyyâreler içre mihr-i Enver 
Gülzâr-ı izârı cennet-âbâd   Şemşîr-i nigâhı fürkat-îcâd 
Kaş besmele-i kitâb-ı rahmet  Leb sûre- Kevser’e işâret51

Gâlib, Hoşrüba’nın bu güzelliğinin karşısında Aşk’a çatışma yaşatır ve Aşk, 
Hoşrüba’yı Hüsn sanarak onun davetini geri çevirmez,  onun düzenlettiği “meclis-i ayş” e 
katılır, Hoşrübâ’nın yanına oturur: 

Âyâ ki Hüs(ü)n müdür bu meh-veş     Kim sînemi kıldı genc-i Âteş 
“Acaba bu aya benzeyen güzel, Hüsn müdür ki, gönlümü (böyle) ateş hazinesi hâline 

getirdi.”52

Gâlib, Aşk’ı çatışmaya götüren,  Hoşrüba’yı, Hüsn olarak algılatan güzelliği tasvirden 
sonra bu defa bir “Eğlence Meclisi” tasavvur etmiştir: Aşk’ın ay; Hoşrübâ’nın ise “ayın 
hâles”i imgesiyle onu avucuna alması,  şarap ve kadehin coştukça coşması; ay (Aşk) ile 
Hâle’nin (Hoşrübâ)  içtikçe içmesi, kızışan eğlence meclisinde kayık’ın (kadeh) boş gidip dolu 
gelmesi, şarap kadehinin coşan ırmağa; üzerindeki kabarcıkların akarsuların üzerindeki 

                                                 
49 A.g.e., s.330, 331. 
50 A.g.e.b.1626. 
51 A.g.e., s.333; b.1629,33, 34. 
52 A.g.e, s.334; b.1640. 



kayıklara; mehtabın içinde ay; ayın içinde mehtâb… (bulunuyor) Şarap,kadehte, kadeh ise 
şarabın içerisinde gark olmuş (kaybolmuş) durumda” imgeleri Nedim tarzı hayalleri aşan 
mükemmel söylemlerdir: 

Âgûş-ı arîş içinde ol şâh  Âgûşına aldı Aşk’ı çün mâh 
Sahbâ vü piyâle cûş-ber-cûş  Kıldı meh ü hâle nûş-ber-nûş 

  Bâzâr-ı bezimde vardı revnak Boş gitse dolu gelirdi zevrak 
  Mevc urup o âteşîn sahbâ  Zevrakla üzerdi hemçü deryâ 

Mehtâbda meh meh içre mehtâb Mey şîşede şîşe meyde gark-âb53

Manevî Yolculuğun “düğüm” sahnesini Gâlib, parlak hayal ve mübalağalı söylemlerle 
ilgi çekici hâle getirmiştir. Aşk, o eğlence sabahında Hoşrüba’yı Hüsn sanmış, öz’üne değil 
“sûret”ine (yüzüne) aldanarak ona inanmış, hatta Hoşrübâ’nın onun Ah Kılıcını elinden 
almasını bile fark etmemişti.  

Sühan, Aşk’ı uyarmak üzere, Sülün kılığında gelir ve: “O, Çin padişahının kızıdır. 
Sakın onu Hüsn sanma; o bir kin timsalidir. Yarın gelip korkarım seni Zatüssuver Kalesine 
götürür.” (b.1690) dese de faydasızdır. Ertesi günü Hoşrübâ bahçeye gelir, Gayret’in 
Sühan’ın dediklerini hatırlatmasına rağmen Aşk ona: “Ey kardeş, gördün mü, o padişah 
Hüsn’e benziyor? Yüzü sevgilimi hatırlattığına göre beni öldürse bile lâyıktır” deyince, karşı 
çıksa da, Gayret, verdiği söze bağlı kalır ve birlikte yola koyulurlar. Sûret güzelliğine 
aldanmak insanîdir, Gayret ise arkadaşını bırakmaz. 

 
V.Menzil: ZÂTÜ’S-SUVER KALESİ 
Aşk ve Gayret, Hoşrüba’nın emrine uyarak birlikte Zatüssuver Kalesine gelirler, O 

“âfet” gözden kaybolur, Aşk ve Gayret orada hapis olurlar. Gâlip yine bir imge olan bu kaleyi 
adına uygun nitelikleri çağrıştırarak yine telmih ve teşbihlerle tasvir eder: “Bu kale Sûmenât 
puthanesine benziyordu, her siyah taşı da Lât putu gibi idi. Çarşısı, kilisesi gibi 
rengarenkti, kapısı olmayan şehir gibiydi. Her sokağı ve kuyusu Yusuf’un güzelliğini 
yansıtan resimlerle sanki Yusufistan idi.  

Orası sanki Züleyhâ’nın gelin odasıydı. Nakışları Erjeng’in nakışlarıyla süslü idi. 
Kubbeleri Ferhad’ın elinden çıkma, güzelleri Şirin gibi idi.  

Meğer orasını Çin padişahının kızı yapmıştı. Kısaca bu kızın yaptığı resim ve 
nakışların boyaları Bihzad’ın  beyninden ve iliğinden alınmıştı ve Mani’yi kıskandırırdı.” 
54

Gâlip, Manevî Yolculuğunda, Ah Kılıcı ve Aşkar atıyla, aşılmaz engelleri aşan, fakat 
Çin Sahillerindeki  güzel sûretlere ve onları yapan Hoşrüba’ya aldanan Aşk’ın manevî cezaya 
uğrayışını masal imgeleriyle anlatmıştır: “Eşsiz Aşk, Aşkar’a bindi ve yolun tozunu 

                                                 
53 a.g.e, b.1653, 54, 64, 66, 67. 
54 A.g.e, b.1705-1720. 



toprağını gökyüzüne savurdu. Bir anda binlerce aylık mesafeler aşarak orada yol almaya 
başladı. Güneş batıya vardığında, daha iki adım bile ilerleyememişti.”55  

Gâlib, zaman kavramını yok farz ederek masal söylemini sürdürmüştür:”Aşk, 
Zatüssuver Kalesinde hapistedir ve daha önce başına neler geldi ise bu kalede hepsini 
yeniden  yaşamaya başlar.  

Kuyu, Karlı Çöl, Cadı, Ateş Denizi sahnelerini bir kez daha yaşayınca yıllarca 
ağladı, sızladı. Atı olmadığı için aştığı yerleri bin bir korku ile geçti, fakat yine aynı yerde 
yani Zatüssuver Kalesinde idi.”56  

Gâlib, her menzilde Aşk’ın yaşadığı her sıkıntı doruğa çıkınca Tanrı’ya yalvarıp Ona 
sığınma tavrını burada da yine kullanmıştır: Sûretlere taptığını, mecaza meylettiğini, aldatıcı 
dünyaya esir bir putperest olduğunu kabul eder; Ona sığınır, ezelî kadehin kendisini mest 
etmesini ister.”57

Aşk’ın duası kabul edilir ve Sühan, Bülbül kılığına girerek Zatüssuver Kalesini yaktığı 
takdirde kalenin içindeki “o zengin defineyi ele geçireceğini” tembih eder. Bunun üzerine 
Aşk, o binayı ateşe verir. “Tılsımlı hazine” açılır, Hüsn’ün resmi olmadığı için hazineye hiç 
bakmaz. Ardından hem Ah Kılıcını, hem de Dua Okunu bulur. Kendisini “ateş misali” 
yakarak yine yola düşer. Yolun her adımında karşısına bir kuyu çıkıyor, her “otun yaprağı 
can yakan yılan gibi” ayaklarına sarılıyordu. Gâlip, Aşk’ın iç dünyasının yalnızlığını, 
yaşadığı krizi ve Hüsn’e yalvarışını (niyazını) 38 beyitten oluşan bir iç monolog ile ifade 
etmiştir. 

VI.Menzil: Bitkinliğinin Kemâle Erişi 
Gâlip, Aşk’ın “Bitkinliğinin Kemale Varışını” da her beyti  mübalağa, teşbih ve 

istiarelerle yoğun anlamlar taşıyan 23 beyitten oluşan   tasvirle terennüm etmiştir: “Zayıflığı 
“belki yokluğun ötesiydi, nefes aldıkça gam denizinin kabarcıkları gibi yokluğa 
sürükleniyordu. Mehtabın ipeğe benzeyen ışığı bile vücuduna yük geliyordu. Benzinin 
rengi kanat açsa, yokluk diyarına uçup giderdi. Ateş böceği misali bir parlayan, bir sönen 
alev gibiydi…”58  

Gâlib bu noktada bir tespit yaparak varlık-yokluk denklemini iç monologla açıklamış, 
Aşk’ın son halini belagatin imkanları ile en üstün şekilde tahkiye etmiştir: “Dikkatle bakıp da 
yüzünü seçebilirsen, derdin ki: “Allah Allah, yoklukla varlık bir araya gelmiş!”Bu durumu 
görenler, sonsuzluğun yoklukta vücut bulduğunu kabul ediyordu. 

 (Zayıflıktan o hale geldi ki), bir gölge gibi atının üzerinden düştü…Sanki, ateşten 
bir kıvılcım sıçramıştı.”59

                                                 
55 A.g.e., b.1729. 
56 A.g..e., b.1730. 
57 A.g.e., b.1740-1757. 
58 A.g.e., b.1825-1831. 
59 A.g.e., b.1843-1845. 



Gâlib, bitkinlikten yola devam edemeyecek derecede “sefil ve perişan” olup “gönlünde  
cennet ve cehennemin; zevk ve kederin; korku ve ümitsizliğin anlamı kalmayan ve artık çilesi 
kemale eren Aşk’ın dilindeki şarkıyı”  terennüm etmiştir: 

Hecrinle ciger kebâb ey dost  Gel gel ki gönül harâb ey dost60

 
VII.Menzil:KALP KALESİNİN SABAHI YAHUT HİLAL’İN DOLUNAY 

OLUŞU 
Gâlib, Aşk’ın kemale erişini tavsif ettikten sonra, bu defa onun Kalp Kalesine varışını, 

her beyitte Hz. Meryem, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz.Ali, Hz.Yusuf, Hz. Süleyman; Belkıs, 
Hz.Adem, Hızır, İskender, Hz. İsmail, Hz.İbrahim, Şirin, Ferhat ve Hz.Yakub’un hikayelerine 
teşbih ve telmihlerle yoğunlaştıran bir “sabah” imgesi ile haber vermiştir: Şafak, Meryem’in 
ağacına dönmüş; sanki Mesih doğmuştu. Güneş öyle bir doğmuştu ki o an Hz. Musa Tur’a 
çıkıyor sanıldı. Güneş, sabahı apaydınlık eyledi; sanki Hz. Ali, Billur Dağına çıkmıştı… 

Olmuşdu şafak dıraht-ı Meryem Doğmuşdu meger Mesîh-i hoş-dem 
Mihr eyledi öyle bir tecellî  Zannoldı ki Tûr’a çıkdı Mûsî61^ 
Manevî Yolculuğun bu aşamasında Sühan Yaşlı bir tabip kılığına girer. O öyle bir 

ihtiyardır ki: “elindeki âsâsı uzağı gören bakışıydı. Yüzünün suyu ebedîlik ırmağı; saçı 
sakalı mehtap gibi bembeyazdı. Sakalının beyaz telleri Mansur’un iliğiydi. Kur’an-ı Kerim, 
dudağından düşmeyen zikirdi; ikinci akıl en değerli öğrencisiydi” 

Vird-i lebi Seb’a-i Mesânî  Şâgird-i kemâli akl-ı sânî62

Gâlib, yolculuğun sonunda gam hastası olup bitkinlikten tâkatsiz kalan Aşk’ın 
karşısına Sühan’ı tabip kılığında çıkarmıştır. Sühan, Aşk’a: Ben zamanın hekimiyim, eğer 
bana yoldaş olursan, senin derinde deva bulmaya geldim. Hadi durma Kalp Kalesine 
gidelim de bu dertlerini kalp ülkesinin padişahına arz et.”63  

Zira sen o tılsıma muhtaçsın; senin derdine ilaç gerekiyor. Onun adı Hüsn’dür. O 
Kalp Kalesinin sahibine, senin bitkinliğini haber vermişler, o padişah beni sana gönderdi.” 

Gâlib, yolculuğun sonuna doğru bitkin düşen Aşk’ın durumunu tahlil etmek için 
“aldığı müjde ile ölüydü de, sanki yeniden dirilmiş gibi oldu…Gönül goncası bir sözle 
açıldı ve ruh meclisi bir mumla ışıl ışıl oldu” söylemini kullanmıştır. İhtiyar tabip (Sühan) 
Aşk’ı da yanına alarak Hüsn’e doğru yola çıkarlar, Kalp Kalesi uzaktan görünür. Gâlip, bu 
ilahî şehri yine çok tercih ettiği renklerle resm etmiştir: “Taşları kırmızı yakuttan..her tuğlası 
altın ve mücevherlerle işlenmiş, güneş gibi parlamakta..Her kulede renk renk ışıklar, bir 
tarafta ışıktan bir deniz; diğer tarafta yeşil dalgalı bir ova..  

                                                 
60 A.g.e., b.1861. 
61 a.g.e., s.374, 375;b.1863, 64. 
62 A.g.e., s.382, 383; b.1888. 
63 A.g.e., b.1892-1898. 



Beş kapısı denize bakıyor; beş kapısı yeşil ovaya.. Her kapıda ulu Cebrail gibi büyük 
melek bekliyor.”64

Sühan, “bu şehri görünce; ne konuşabilen, ne de susabilen” Aşk’a “hâlâ (olup biteni) 
anlayıp da hayretten kurtulamadın mı?.. Şimdi artık sevgiline kavuşmanın mutluluğu 
yaklaşıyor” uyarısını yapar.” Gâlib, tahkiye üslubu ile teşhis ve mübalağa sanatlarının 
ahenginden olağanüstü bir âlemi canlandırır: “Bu öyle bir şehirdi ki “imkan ötesi. Yoluna 
döşeli taşlar bile sözden anlayan incilerdi. Cadde, ırmak gibi akıyordu. Orada adım atıp 
yürümeye hiç gerek yoktu.” 

Cû gibi  ederdi cadde sür’at  Seng-i rehi gevher-i suhan-dân65

Aşk, bu hali görünce tam anlamıyla sarhoş olur ve etrafını “nur ordusu” kuşatır. Bu 
ordunun bir alayı “beyazlar” giyinmiştir, Gâlib’in “bu alayın her biri sabah (aydınlığından) 
elbise giyinmiş bir güneşti.” ifadesi “güneşe sabah aydınlığından elbise giydirmek” gibi 
yüksek bir imgeye dönüşmüştür. O ordunun, “bir bölüğü mavi elbiseler; bir bölüğü kırmızı 
elbiseler, bir bölüğü yemyeşil denize benzeyen elbiseler, bir bölüğü siyah elbiseler” 
giyinmişlerdi ve bunların her birisi aya, güneşe eşti…”  

Gâlib, bu lâhutî âlemin ordusunu belki de Dolunay’ın göründüğü “mirac akşamına” 
benzetmiş ve bu “nur ordusunun” saygı ile gelip Aşk’a biat ettiklerini, ışıklar saçan bir 
tahtırevan içinde onu gezdirdiklerini hikaye etmiştir. Bu gezinti esnasında ansızın Hüsn’ün 
“yekpâre zümürrüd ü zeberced” köşkü görünür; Sühan köşkten içeri girer ve Aşk da bir iki 
saat bekler ve derken ney ve tambur sedaları, şenlik davullarının sesleri arasında birden “bir 
perde açılır.” Gayret, Hayret ve İsmet ile birlikte nur yüzlü ihtiyar Sühan ve Molla-yı Cünûn 
gelirler: Sühan, Aşk’a, Muahabbetoğullarını, bulundukları bağın “Nüzhetgeh-i Ma’nâ”  yani 
“vuslat yeri” olduğunu, onu kuyudan kurtaranın, cadıyı helak edenin, papağan’ın, bülbül’ün, 
sülün’ün, yaşlı tabib’in hep kendisi olduğunu ve şimdi de “davet-i visâl” için geldiğini söyler, 
bir de tembihi vardır: 

“Durumun anlamına vâkıf ol!...: Aslında Aşk, Hüsn’dür; Hüsn de Aşk’ın tâ 
kendisidir. Sen ise (bu gerçeği unutup) yanlış bir yol tutup gittin.  

Halbuki, birlik halinde bu dedikodular hiç yoktur; o düşüncede asla imkansız 
şeylere yer bulunmaz. 

Var şimdi o melek yüzlüyü gör; o eşsiz Hüsn’ü doya doya seyret! Ta ki, bütün 
gizlilikler ortaya çıksın; önce gördüklerin şeyler de kaybolup gitsin!  

Senin yoldaşların hep bu yola düştüler ama, o padişaha (Hüsn) ancak “aşk” 
sayesinde varılabilir. 

Molla-yı Cünûn, Gayret, İsmet, ve Muhabbetoğulları bu yolda hep geride kaldılar.. 
Artık Sühan ile yakınlığının da sonu gelmiştir. Bundan sonrası Hayret’in işdir.” 

                                                 
64 A.g.e., b.1930-1932. 
65 A.g.e., s.392, 393;b.1940. 



Kim Aşk Hüs(ü)ndür ayn-ı Hüsn ü Aşk Sen râh-ı galatda eyledin meşk 
Birlikde bu kîl ü kâl yokdur   Ol farzda hiç muhâl yokdur 
Var imdi gör ol melek-likâyı   Seyr eyle o Hüsn-i bî-bahâyı66

Gâlip, Aşk’ın Manevî Yolculuğunun  son bulduğunu şöyle Mirac’ın Sidre’sini 
çağrıştıran temsilî istiare ile hikaye etmiştir: “Dediği gibi, Hayret, o sultanı alıp götürdü ve 
vuslat perdeleri bir bir açıldı.. 

Hikaye burada sona erdi. Bundan ötesi ise bilinmiyor…O ölümsüz diriye, Allah’a 
şükürler olsun ki, söz suskunluk âlemine vardı.. 

Sad şükr ola Hayy-i lâ yemût 
Kim erdi söz âlem-i sükûta67

SONUÇ: 
Hüsn ü Aşk’ı  tasavvufî öğretiyi  öğreten bir eser olarak görmek ve göstermek doğru değildir. 
Her ne kadar eserde yer alan söylemler arasında bu hususu çağrıştıran bazı  ifadeler mevcutsa 
da bunları eserin tamamına teşmil etmek yanılgıdır. Çünkü tahkiye/anlatı tarzı eserin  biçim 
ve içerik yönünden son derece  mükemmel yapısı vardır. İçerikte yer alan bazı tasavvufî 
sembolleri alegorik olarak göstermek okur’u peşin yargılara götürmektedir. Halbuki bir edebî 
eser aynı zamanda bir kurmacadır, şâir bu kurmacada elbette tasavvuftan etkilenmiştir ki bu 
doğaldır, Gâlip eseri yazmadan ve henüz Mevlevî şeyhi olmadan önce defalarca Mesnevî’yi 
Hoca Neş’et’ten okumuştur. Yine onun “esrârını Mesnevîden aldım” ifadesi bir edebî eser 
ortaya koymasının ilham şifresini vermektedir. Şâir, mîrî malı kabul ederek Mesnevî’den 
aldığı sırları, retorik’in mecaz-ı mürsel, teşbih, istiare, telmih ve teşhis sanatlarıyla zaman 
zaman birisi, zaman zaman birkaçı ile yarattığı imgelere dönüştürmüş,  böylece biçim ve 
içerik yönünden mükemmele erişmiştir. Dolayısıyla Hüsn ü Aşk’ı farklı yöntemlerle yeniden 
“okumak ve anlamak” gerekmektedir.  

Merhum Hocamız Kaya Bilgegil’in bu noktadaki değerlendirmesi, eseri edebî eser 
olarak görmenin bir güzel tespitidir: Ancak onun eserinin (HA) asıl “en güçlü yönü bir 
mücerredi tasvir etmiş bulunmasıdır.. Bütün, yekpâre, eksiksiz gibi eş veya yakın manalı 
kelimelerden hangisi kullanılsa bu tasvirdeki mükemmeliyeti ifadeye yetmez. Eserde ayrı ayrı 
görüşleriyle büyük ve tek bir  hayal yüzer. (…) Şüphesiz bu eser okunurken zihinde çeşitli 
görünüşlerin sûretleri teşekkül eder. Fakat Hüsn ü Aşk’ın iç levhalarında tavsif; tasvire galebe 
çalmıştır. Bu vasıfların şiire getirilmesi; hasselerin, uzak mesafe çiçeklerinden balını toplayan 
arılar gibi, tahayyül ülkelerinde açılan, insan lügatinin adını koyamadığı çiçeklere ait 
râyihaları, şekilleri, renkleri; kelimeden mahfazalar içinde, dış dünyaya taşıması neticesidir. 

                                                 
66 A.g.e, s.400, 1, 2, 3; b.2000, 1,2. 
67 A.g.e, s.402, 3; b.2005-9. 



(…) Gâlib’deki muhayyile- hasse (duyu) münasebeti; alışılanın aksinedir: Hüsn ü Aşk şâiri; iç 
âlemini muhayyilesini hasselerinin menfezinden şiire geçirir.”68  

                                                 
68 Bilgegil, a.g.m, s.XLIV, XLV. 


