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Özet: Aşkın en güzel şekilde divan şiirinde ve mesnevilerde anlatıldığı bir gerçektir. Edebiyatımız-
da bu mesnevilerden ikisi kaynağı bir Arap efsanesine dayanan Fuzuli’nin yazdığı Leyla ile Mec-
nun ve 18. yy. Divan şairlerinden Şeyh Galib’in yazdığı Hüsn ü Aşk mesnevileridir. Türk, İran
ve Arap edebiyatının klasik biçimleri aynı uygarlık ortaklığının ürünü olarak belli yakınlıklar gös-
terir. Bu mesnevilerin farklı zamanlarda ve farklı toplumlarda yeniden ele alınışı ve tekrarı ile
hikaye sürekli olarak işlenerek mükemmelleştirilir. Âşık ile maşuk arasındaki ilişkide kopukluk,
ayrılık bir gerilim nedenidir ve bu gerilim tasavvuf edebiyatının temel temalarını da tanımlar.
Böylece ayrılık, yoksunluk, yolculuk, yolculukta çekilen ve karşılaşılan zorluklar, yakınma, çile,
sabır, tahammül ve nihayetinde kavuşma gibi tasavvuf edebiyatının temel kalıpları ortaya çıkar
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In the Mesnevis Leylâ ile Mecnun and Hüsn-ü Aşk the Chaotic Journey of the Lover

Abstract: It is true that love is expressed in Divan poetry and mesnevis the most beautifully. Two of these
mesnevis are Leylâ ile Mecnun and Hüsn-ü Aşk written by Şeyh Galip, 18th. century Divan poet. The
classical forms of Turkish, Persian and Arabic literatures indicate certain connections as a product of the
union of the same civilization. By reconsidering and repeating these mesnevis in different times and so-
cieties, the story is brought to perfection by processing it continuously. The disunity, separation between
the lovers in the relationship is a cause of the tension and this tension defines the main themes of Sufi Lit-
erature. Therefore, the main patterns of Sufi Literature such as separation, deprivation, journey, difficul-
ties suffered and encountered in the journey, complaint, suffering, endurance and finally union.
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Aş kın en gü zel şe kil de di van şi i rin de ve mes ne vi ler de an la tıl dı ğı bir ger -
çek tir. Ede bi ya tı mız da bu mes ne vi ler den iki si, kay na ğı bir Arap ef sa ne -

si ne da ya nan Fu zu li’nin yaz dı ğı Ley la ile Mec nun ile 18. yüz yıl di van şa ir le -
rin den Şeyh Ga lib’in yaz dı ğı Hüsn ü Aşk mes ne vi le ri dir. Türk, İran ve Arap
ede bi ya tı nın kla sik bi çim le ri ay nı uy gar lık or tak lı ğı nın ürü nü ola rak bel li ya -
kın lık lar gös te rir. Bu mes ne vi le rin fark lı za man lar da ve fark lı top lum lar da
ye ni den ele alı nı şı ve tek ra rı ile hi ka ye sü rek li ola rak iş le ne rek mü kem mel -
leş ti ri lir. Biz bu ça lış ma da Do ğu ede bi ya tı nın sö zü nü et ti ği miz iki ün lü mes -
ne vi sin den yo la çı ka rak aş kın kao tik hal le ri ve âşık la rın ge ri lim li yol cu luk la -
rı üze rin de du ra ca ğız.
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Kla sik Do ğu ede bi ya tın da aşk, in sa nı her za man par ça lan maz olan bü tün -
lük ve kut sal lı ğa, so yut ala na iter. Bu so yut luk hem gün de lik ger çek ten uzak -
laş ma, hem de gün de lik ger çe ğe bir baş ka dü zey de ya kın laş ma ça ba sı ola rak
ta nım la na bi lir. Bu ne den le aşk kao tik bir yol cu luk tur. Bu yol cu luk ta amaç gün -
de lik iliş ki ler dı şı na çı ka rak kut sal laş tı rı lan bu bü tün lük için de ken di ni ye ni -
den var et mek tir. Bü tün leş me ve or tak lık an cak so yut iliş ki ler çer çe ve sin de
müm kün dür. Âşık ile ma şuk ara sın da ki iliş ki de ko puk luk, ay rı lık bir ge ri lim
ne de ni dir ve bu ge ri lim ta sav vuf ede bi ya tı nın te mel te ma la rı nı da ta nım lar.
Böy le ce ay rı lık, yok sun luk, yol cu luk, yol cu luk ta çe ki len ve kar şı la şı lan zor luk -
lar, ya kın ma, çi le, sa bır, ta ham mül ve ni ha ye tin de ka vuş ma gi bi ta sav vuf ede -
bi ya tı nın te mel ka lıp la rı or ta ya çı kar. Di van ede bi ya tı mız da da ge çer li olan bu
ka lıp lar bir ge ri li min so nu cu dur. Bu ge ri li min kay na ğı nı açık la mak ta or ta ya
çı kan so run lar aşk ve ay rı lık te ma sı çer çe ve sin de ko nu nun ele alın ma sı nı sağ -
la mış tır. Bir baş ka ifa dey le aşk as lın da iliş ki ler de ki bir ko puk luk ve ya iki li ği
or ta dan kal dır ma ça ba sı dır ve aşı ğın ken din den kay nak lan ma yan çö züm süz -
lü ğün den kay nak la nır. Bi re yin çö züm süz lü ğü nü bir ye re da yan dı ra ma ma sı,
açık la ya ma ma sı so yut dü zey de bel li ka lıp lar la ifa de et me si ne ne den ola cak tır.
Bu ne den le aşk bü tün yü celt me le re rağ men bir ya kın ma, arın ma, çi le, yol cu -
luk ko nu su dur. Ko puk lu ğun, ay rı lı ğın ya rat tı ğı ge ri lim bir ka os du ru mu nu or -
ta ya çı ka rır. Bu kao sun son bul ma sı sev gi li ye ka vuş mak la müm kün dür. Sev gi -
li ye ri ne ki mi za man Tan rı ve ya dev le tin/dü ze nin ko nul ma sı an la mı de ğiş tir -
mez. Sev gi li/Tan rı/Dev let ula şıl ma sı amaç la nan ama ula şıl ma sı müm kün ol -
ma yan bir dış ger çek lik ola rak or ta ya çı kar. Aşık ile ma şuk ara sın da ki iki lik
da ha çok tek ta raf lı bir yö ne li şi be lir tir.1 Aşk bir yok sun luk ve bun dan kay nak -
la nan bir ka os ha li dir. Do ğu ede bi ya tın da aşı ğın yol cu lu ğu bel li en gel ler le ve
sı nav lar la do lu dur. Ka os ha li nin or ta dan kalk ma sı din gin lik ve vus la ta er mek -
tir. Ka os ha lin de aşk so yut dü zey de bir bir lik sağ la sa bi le âşık ile ma şuk ara -
sın da bü tün le şe me mek ten kay nak la nan bir uyum suz luk var dır.

Di van ede bi ya tın da mes ne vi ler de hi kâ ye edi len kao tik aşk yol cu luk la rı
bir bi ri ne pa ra lel lik gös te rir. Bu ne den le ko nu lar ve so run lar bir bi ri ne ben zer
ve ya bir bi ri nin tek ra rı ni te li ğin de dir. Bu bir an lam da mev cut ka lıp la rın, aşk
ile ifa de edi len iki li ğin dı şı na çı kı la ma dı ğı nın bir gös ter ge si dir. Mes ne vi ler -
de ve ya ta sav vuf ta aşk bi lin ci nin kay na ğı aşık ile sev gi li/tan rı/dü zen ara -
sın da ki iki lik ten bes le nen bel li ka lıp la rın içi ne ka pa nıp kal ma nın mut lak lı ğı -
dır. Bu, so yut kav ra yı şın bü tün lü ğü nü or ta ya çı kar dı ğın dan, za man sız ve
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me kân sız mut lak bir iliş ki ye vur gu ya par. Aşk de ğiş mez bir öz ola rak or ta ya
çı kar ve bü tün ola bi lir lik le ri ken din de ta şı yan bir bi linç ha li dir. Âşı ğın ey le -
mi, ma şu ka (sev gi li ye/ tan rı ya/dev le te) yö ne lik tir. Âşık ma şu ka odak la nır,
ma şu ku mer kez ve öz ola rak alır. Âşı ğın sev gi li ye olan du rum la rı bi rey sel -
dir, do la yı sıy la yö ne liş ve çö züm de bi rey sel dir. Aşk Arap, İran ve Türk ede -
bi ya tı nın or tak ko nu su dur. Bu ko nu nun kla sik leş me si, fark lı za man lar da ve
top lum lar da ge çer li li ği bel li bir uy gar lık or tak lı ğı nı be lirt mek te dir.

Fu zu li’nin Ley lâ ile Mec nun, Şeyh Ga lip’in Hüsn ü Aşk eser le ri nin ya zı lış
ama cı hem önem li bir ta sav vu fi ko nu yu ele ala rak ge le ne ği sür dür mek, hem de
bu ge le nek için de ya zar la rın ken di us ta lık la rı nı ve kat kı la rı nı or ta ya koy mak tır.
Aşık la rın bir bi ri ne duy du ğu yo ğun his si yat tan, bin bir tür lü zor luk ve sı kın tı ya
gö ğüs ge rip kat lan ma la rın dan mak sat bü tün sel li ğe ulaş mak tır. Her iki eser de
de aşk ta sav vu fî bir ko nu dur. İlk kar şı laş ma lar ve aş kın baş la ma sı, ay rı lık ne de -
niy le aş kın bü yü me si ve da ha son ra ta ma men ve te mel li bir ka vuş ma için yol -
cu luk sü re ci nin baş la ma sı iki mes ne vi ye de “de rin ma na lar” yük le miş tir. Gi de -
rek aşk, gün de lik ha ya tın öte sin de me ta fi zik bir ger çek li ğe ulaş ma ama cı nı ta şı -
ya rak, bu dün ya da ya şa dık la rı mı zın ve kar şı laş tı ğı mız ni ce sı kın tı la rın so nun -
da mut lak gü zel li ğe ve mut lu lu ğa eri şe bil mek için bir im ti han dır. Söz ko nu su
iki hi kâ ye den an la şıl dı ğı üze re âşık la rın yol cu lu ğu nun ama cı mad di dün ya nın
her tür lü sı kın tı sı na, zor lu ğu na, al dat ma ca sı na, ta ham mül ve ka na at et mek,
sev gi li ye ka vuş ma ga ye siy le aşı lan en gel le re gö ğüs ge re rek sev gi li/tan rı/dü -
zen ile bü tün leş mek tir. Yol cu luk lar as lın da bir im ti han ve ara yış tır. Bu sü reç te
ya şa nı lan lar so mut dün ya da ki kao sa işa ret eder, bu be lir siz lik ve kar ma şa dan
kur tul ma ça ba sı yi ne ka vuş ma ol ma sa da yol cu lu ğun ken di si ola rak aşk ile ifa -
de edi lir. Bu nu ele al dı ğı mız iki mes ne vi nin fark lı so nuç la rın da da gö re bi li riz.

Ley lâ ile Mec nun mes ne vi si Arap lar ara sın da ya şa nı lan olay dan yo la çı -
kan bir ürün, hü zün lü bir aşk hi kâ ye si iken, Hüsn ü Aşk şa i rin ken di mu hay -
yi le si nin ürü nü dür, ama ge le ne ğe bağ lı ta sav vu fi ve sem bo lik bir eser dir.
Aşık la rın ya şa dık la rı ba di re ler, uğ ra dık la rı me kân lar, kar şı laş tık la rı ni ce zor -
luk lar aş kın kao tik ha li ni bi ze gös ter mek te dir. Ley lâ ile Mec nun’da aş kın
gün de lik, so mut, ger çek bir aşk gi bi baş la ma sı ve so nun da so yut, yü ce bir
du rum kar şı lı ğın da Mec nun’un Ley la’yı ta nı ma ma sı, di va ne ol ma sı bir çö -
züm süz lü ğün ifa de si ol ma sı ya nın da sev gi li/tan rı/dü zen ile bü tün leş me -
nin, uyu mun mut la ka ger çek leş me si ge rek me di ği nin ve gün de lik sı ra dan
iliş ki ler içe ri sin de ol ma dı ğı nın da ka nı tı dır.

Ley lâ ile Mec nun’un aşk la rı bir Arap ef sa ne si ne da yan mak ta dır. Bu ef sa ne -
de Mec nun mah la sıy la şi ir ler söy le yen Kays İb ni Mü lev vah ad lı bir Arap şa i -
riy le Ley lâ ad lı bir Arap kı zın ara sın da ge çen ve ay rı lık la so na eren bir aşk hi -
kâ ye si an la tıl mak ta dır. Ge rek Arap ve İran ge rek se Türk ede bi ya tın da en çok
iş le nen ko nu lar dan bi ri olan Ley la ile Mec nun hü zün lü bir aşk hi kâ ye si dir.
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Ley la ve Kays (Mec nun) il ko kul yıl la rın da bir bir le ri ne âşık ol muş lar dır. Kı sa
za man da her ye re ya yı lan bu aş kı du yan ai le si Ley la’yı okul dan alır ve Kays’la
gö rüş me si ni ya sak lar. Ay rı lık ıs tı ra bıy la mah vo lan Kays halk ara sın da Mec -
nun di ye anıl ma ya baş lar. Bir za man son ra ai le si, Ley lâ’yı İbn-i Se lâm isim li
zen gin ve iti bar lı bi ri ne ve rir. An cak, Ley lâ ken di si ni bir pe ri nin sev di ği ni ve
eğer ken di si ne do ku nur sa iki si nin de mah vo la ca ğı nı söy le ye rek İbni Se lâm’ı
vus la tın dan uzak tut ma yı ba şa rır. Bu sev da yü zün den çöl le re dü şen Mec nun’a
bir çok ki şi Ley la’yı unut ma sı nı söy ler, an cak onun için her şey Ley la’dan iba -
ret tir ve hiç bir şe kil de bu aşk tan vaz geç mez. Hat ta ba ba sı onu bu dert ten kur -
tar mak üze re ve Al lah’a ya kar ma sı için Kâ be’ye gö tü rür, ama o iyi leş me si için
de ğil, tam ter si ne der di nin art ma sı için du a eder. Hem Ley la’nın hem Mec -
nun’un hal le ri git tik çe pe ri şan laş mak ta dır. Baş ka sıy la ni kâh lan dı rı lan Ley la
ko ca sın dan ken di si ni uzak tut mak için bir hi kâ ye uy du rur ve bir sü re son ra
ko ca sı ölür. Bu sı ra da Mec nun çöl de dir ve aş kın bin bir tür lü ce fa sıy la yoğ rul -
mak ta dır. Dün yay la bü tün bağ lan tı sı ke si lir ve aş kı nı sa de ce için de ya şar ha le
ge lir. Bir gün Ley la çöl de onu bu lur ama Mec nun onu ta nı maz ve “Ley la be nim
içim de dir, sen kim sin?” der. Çün kü Ley la’yı Ley la ya pan Mec nun’dur, onun kal -
bi dir. Ar tık Mec nun Ley la’yı tan rı nın bir yan sı ma sı ola rak gö rür ve ha ki ki aş -
ka ula şır. Bu ne den le Mec nun ken di si için pe şin den dağ la ra ge len Ley la’yı ta -
nı maz, onu red de der. Ley la, Mec nun’un ulaş tı ğı mer te be yi an la ya rak ça re siz -
ce ge ri dö ner ve bir sü re son ra da ölür. Mec nun, onun me za rı na gi der ve ca -
nın dan can git miş gi bi ağ lar, Al lah’a ca nı nı al ma sı için du a eder, dua sı ka bul
olur ve Ley la’sı na an cak bu bi çim de ka vu şur.

Şeyh Ga lib’in Hüsn ü Aşk ese ri, son dö nem di van ede bi ya tı nın en önem li
ör nek le rin den bi ri ol ma sı nın ya nı sı ra ta sav vu fî alt ya pı sı ve sem bo liz mi ile
ge nel ola rak spi ri tüa lizm açı sın dan önem li bir eser dir. Ese rin kah ra man la rı
gü zel lik (Hüsn) ve gü zel li ğe yö ne li şin so nu cu olan Aşk’tır. Ki şi isim le rin den
yer isim le ri ne ve ben zet me le re ka dar ese rin her sa tı rın da ta sav vu fî sim ge ler
bu lu nur. Ör ne ğin Hüsn ile Aşk se ven ve se vi le ni ya ni hüsn-i mut lak (Al lah)
ile der vi şi, Edep Mek te bi der gâ hı, Mon lâ-yı Cü nun mür şi di, Kalp şeh ri Al -
lah’ın tah tı olan gön lü, yol cu luk ise Al lah’a ulaş ma yo lun da der vi şin ya şa dık -
la rı nı sem bo li ze eder. Eser de ki ta sav vuf ağır lı ğı ve Şeyh Ga lib’in mu ta sav vıf
yö nü göz önü ne alı nır sa, ese rin ya zı lış amaç la rın dan bi ri de şa i rin önem li bir
ta sav vu fî eser yaz mak is te me si dir. Olay lar, ki şi ler ve sem bol ler ta sav vu fu an -
lat mak için kul la nıl mış tır. Hüsn ü Aşk, kur gu sal an lam da Hüsn (Gü zel lik) is -
min de bir kız ile Aşk is min de bir er ke ğin aş kı nı an la tan, ta sav vu fî te ma ya sa -
hip bir mes ne vi dir. Bu ra da an la tı lan hi kâ ye ba zı yön le riy le Ley la ve Mec -
nun’un hi ka ye siy le ben zer lik ler gös te rir. Sev gi oğul la rı (Be ni-mu hab bet) isim -
li bir Arap ka bi le si var dır. Bir ge ce bu ka bi le de bir kız ve bir er kek ço cuk do -
ğar, er ke ğe Aşk, kı za Hüsn is mi ni ve rir ler ve bu iki si ni bir bir le riy le ni şan lar -
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lar. Öğ re nim za man la rı ge lin ce iki si de Edep oku lu na gi der ler, bu okul da
Mon lâ-yı Cü nun isim li bü yük bir ho ca var dır. Bu sı ra lar da Hüsn Aşk’a âşık
olur. İki si za man za man Mâ nâ me si re si ne git mek te, ge zin mek te, soh bet et -
mek te dir ler. Bu ge zin ti ye rin de Sü han isim li bir mih man dâr (mi sa fir ağır la yan
ki şi) var dır ki, bu ki şi her şe yi bi len bil ge bir in san dır. Fa kat Hay ret isim li kud -
ret li bir ki şi Hüsn ile Aşk’ın gö rüş me si ne ma ni olur. Bir sü re Sü han yo luy la
mek tup la şır lar. Aşk’ın Gay ret adın da bir la la sı var dır ve so nun da iki si Aşk’ın
gi dip Hüsn’ü ka bi le bü yük le rin den is te me si ko nu sun da an la şır lar. Ka bi le bü -
yük le ri ise Aşk’ın bu ar zu suy la alay eder ve eğer Hüsn’e ka vuş mak is ti yor sa
Kalb ül ke si ne gi dip Kim yâ’yı alıp gel me si ge rek ti ği ni söy ler ler. Yo lun ne den -
li zor lu ve kor kunç ol du ğu nu da an la tır lar. Aşk, yol da dev, cin ve ca dı lar la
kar şı la şa cak, ateş de ni zin den mum dan ge mi ler le geç mek zo run da ka la cak tır.
Aşk ile Gay ret, Kalb ül ke si ne doğ ru yo la ko yu lur lar ve baş la rın dan bir çok ba -
di re ge çer. Düş tük le ri her ba di re de Sü han on la ra ye ti şir ve on la rı kur ta rır. Hi -
kâ ye nin so nun da ise Hüsn ve Aşk’ın as lın da tek bir var lık ol du ğu an la şı lır.

Fu zu li’nin Ley lâ ile Mec nun ad lı mes ne vi sin de Mec nun, zen gin ve nü fuz sa -
hi bi bir ka bi le be yi nin oğ lu dur. Ay nı şe kil de Şeyh Ga lib’in Hüsn ü Aşk’ın da
Aşk ve Hüsn de Be nî Mu hab bet (Mu hab be to ğul la rı) ka bi le si nin ile ri ge len le ri -
nin ço cuk la rı dır. Sı ra dan halk in san la rı de ğil ler dir, ama esas önem li olan ya şa -
dık la rı olay lar do la yı sıy la ge nel leş ti ri len, ide ali ze edi len tip le ri ve du ru mu tem -
sil et me le ri dir. Ley lâ ve Mec nun ço cuk luk la rın da de vam et tik le ri okul da kar şı -
la şıp bir bir le ri ne âşık olur lar. Hüsn ve Aşk da okul da Edep mek te bin de bir bir -
le ri ne âşık olur lar. Okul mad di ya tı, ya ni dün ya yı sim ge ler; bu dün ya/ha yat ise
ya şa yıp öğ re ne rek bi zi ke ma le er di re cek ye ri sim ge ler. Bu hi kâ ye ler de âşık lar
bel li bir sü re son ra ba zı ne den ler den do la yı bir bir le rin den ay rı lır lar. Da ha son -
ra da bir bir le ri ni ara ma sü re ci ne gi rer ler. Bu, mad dî aş kın ka de me li ola rak or -
ta dan kal kıp ilâ hî aşk sü re ci nin baş la dı ğı nın gös ter ge si dir. İlk kar şı laş ma dan
bü yük aş ka ka dar ya şa nan ve ge çen sü re den son ra or ta ya çı kan bu ay rı lık sü -
re cin de ai le le rin so run çı kar ma sı gi bi di ğer muh te lif se bep ler den do la yı bel li bir
ge ri lim so nu na ka dar sü rer. Ör ne ğin Ley lâ ile Mec nun’da, Ley lâ’nın ai le si Mec -
nun’la olan iliş ki si ni öğ ren dik le rin de Ley lâ’yı okul dan alıp Mec nun’la gö rüş -
me si ni ya sak lar ve böy le ce bir bir le rin den ay rı dü şer ler. Şeyh Ga lib’in Hüsn ü
Aşk’ın da ise, Aşk Hüsn’ü ka bi le bü yük le rin den is ter ve ka bi le bü yük le ri de
Hüsn’e ka vu şa bil me si için Kalb ül ke si ne gi dip Kim yâ’yı alıp gel me si ge rek ti ği -
ni söy ler ler. Aşk, bu yol da ken di si ni dev le rin, cin le rin, ca dı la rın ve ateş ten bir
de ni zin bek le di ği zor lu ve kor kunç bir yol cu lu ğa çı kar. Hüsn ü Aşk’ta, Aşk’ın
kar şı laş tı ğı ku yu, kış, bü yü cü, cin ler ve ateş de ni zi en gel le rin den son ra ki en ge -
li de Çin ül ke sin de ki pa di şa hın kı zı Hûş rû bâ (akıl çe len)’dır. Bu kız, Hüsn’ün
kı lı ğı na gi rer, Aşk da onu Hüsn zan ne de rek al da nır ve Hûş rû bâ da onu ka le ye
gö tü re rek hap se der. Bu ay rı ka lış lar ve yol cu luk lar, uzun ve zor lu bu mü ca de -
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le sü re ci ne gi riş ler, bir bir le ri ne en gel siz, te mel li ka vu şa bil mek için dir. Bu sü reç
ay nı za man da ilâ hî aş ka ulaş ma nın ve nef si ter bi ye et me nin, ta ham mül ve ka -
na at et me nin ve sev gi de ki sa da ka tin bir gös ter ge si ha li ne ge lir. Bu sü reç te sev -
gi li le rin bir bir le ri ni dü şü nüp düş le me si, zor luk la ra, sı kın tı la ra gö ğüs ge rip ni -
ce ba di re ler at lat ma la rı, so nun da dö nü şün sev gi li ye ola ca ğı nı ve bir bir le ri ne
ka vu şa ca ğı nı bil me le rin den dir. Bu da ta sav vuf ta bi re yin Al lah’a ka vuş mak için
onu zik ret me si, nef si ni ter bi ye edip gü na ha yö nel me me si dir. Sev gi li le rin ay rı -
lık sü re cin de ya şa dık la rı, ilâ hî aş kın sim ge sel kar şı lı ğı dır. Ley lâ ile Mec nun’da
ve Hüsn ü Aşk’ta âşık la rı ve aşk la rı nı des tek le yen ve sev gi li le ri bir bi rin den
ayır mak is te yen ki şi ler ve hal ler hem ge ri li min hem de yol cu lu ğun ne de ni dir.
Ley lâ’nın ai le si, kız la rı ile Mec nun’un aşk la rı na en gel ol muş lar ve bir bir le rin -
den uzak laş tı ra rak ayır mış lar dır. Yol yor dam bi len, ara cı olan Nev fel ve Mec -
nun’un ar ka da şı Zeyd de Mec nun’a yar dım et miş ler dir. Nev fel aşk la rı na des -
tek ver miş, Ley la’yı al mak için Ley lâ’nın ai le si ne sa vaş aç mış tır. Hüsn ü Aşk’ta
ise, Hay ret, Hüsn ile Aşk’ın gö rüş me le ri ne en gel olan fi gür dür. Her du rum da
yar dı ma ko şan, yol gös te ren Sü han ve Aşk’ın la la sı Gay ret de Hüsn ile Aşk’ın
ka vuş ma la rı nı is te yen ve aşk la rı nı des tek le yen fi gür ler dir.

Ley lâ ve Mec nun’da Ley lâ uzun ara yış lar dan son ra Mec nun’u çöl de bu -
lur ama Mec nun onu ta nı maz, Ley lâ da ümi di ni ke sip bir sü re son ra ölür.
Mec nun Ley lâ’nın me za rı na gi der, öl me si için du a eder, dua sı ka bul olur ve
ölür. Böy le ce öte ki dün ya da bir bir le ri ne ka vuş muş olur lar. Hüsn ü Aşk’ta ise
Aşk tüm en gel le ri aş tık tan son ra Kalb ka le si ne ula şır ve ora da Hüsn’e ka vu -
şur. Hi ka ye nin so nun da Aşk’ın Hüsn’ü ken di sin den ay rı san ma sı nın onu
yan lış yol la ra dü şü ren şey ol du ğu, as lın da Aşk’ın Hüsn, Hüsn’ün de Aşk ol -
du ğu, bir lik te iki li ğin var ol ma ya ca ğı, as lın bir lik (tek lik) ol du ğu me sa jı ile
kar şı la şı lır. İki eser ara sın da me kân ve şah si yet le rin ta şı dı ğı an lam nok ta sın -
da bü yük ben zer lik ler var dır. İki eser ara sın da ki tek fark âşık la rın yap tı ğı
yol cu luk tur. Mec nun çöl le re dü şer ken, Aşk Kalp ül ke si ne yol cu lu ğa çı kar,
cin ler, pe ri ler ve ca dı lar la mü ca de le eder, ku yu ya dü şer, Çin ül ke sin de ki bir
sa ray da hap se di lir. Bun lar dan yo la çı ka rak Hüsn ü Aşk’ta da ha kao tik bir ya -
pı ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Za ten eser baş tan so na bu kao tik ya pı yı bes le yen
sem bol ler le örü lü dür. İki eser ara sın da ki bu fark hi kâ ye le rin kay na ğı ve
oluş ma sü reç le rin den kay nak lan mak ta dır. Be de vi bir ya şam tar zı na sa hip
Arap la rın ara sın da do ğan ve ya yı lan bir hi kâ ye nin sa de ol ma sı ol duk ça ta bii
bir du rum dur. Üs te lik Fu zu li’nin bu ko nu yu di van şi i ri nin kla sik dev ri sa yı -
lan 16. yüz yıl da yaz ma sı nın da ese rin ya pı sı na bu yön de bir et ki de bu lun du -
ğu aşi kâr dır. Şeyh Ga lib’in, ma na yı sem bol ler le an la tan ve ol duk ça zor an la -
şı lan bir üs lup kur ma he de fi be nim se yen bir akım olan Sebk-i Hin dî’nin et -
ki si ni ta şı ma sı, ese ri ne gi rift bir ya pı ka zan dır mış tır. So mut ola rak dü şün dü -
ğü müz de şa i rin kul lan dı ğı sem bol ler biz de bir kar ma şa uyan dı rır. Oy sa ese -
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ri ta sav vu fi açı dan oku yun ca her şey bir an lam ka zan mak ta ve eser an la şı lır
bir ya pı arz et mek te dir.

So nuç ola rak di van şi i rin de ve mes ne vi ler de or ta ya çı kan aşk, aş kın yü -
cel til me si sev gi li/Tan rı/dü zen ile bü tün leş me ça ba sı nı yan sı tır. Uyu mun
ku rul ma sı, ka os ha li nin son bul ma sı, bir an lam da gün de lik iliş ki le rin dı şı na
çı ka rak ve ya ki şi li ğin si li ne rek sev gi liy le/dü zen le bü tün leş me nin bir gös ter -
ge si ol mak ta dır. Do ğu’da dev let ile top lum iliş ki le rin de or ta ya çı kan iki lik
top lum lar ara sı iliş ki ler de or ta ya çı kan çö zü me top lu mun ken di gün de lik
üre tim iliş ki le ri için de ula şa ma ma sı ve ya dev le ti et ki le me si nin müm kün ol -
ma ma sı ne de niy le dir. Çö züm dü ze yin de bir bü tün leş me ve uyum ol ma sı na
kar şı lık dev le tin ken di as ke ri-si ya si gö rev le ri ni top lum la pay laş ma ma sı dev -
let-top lum ay rı mı na, iki li ğe ne den ola cak tır. Do ğu ede bi ya tı nın te mel ko nu -
su olan aşk bir an lam da bu iki li ğin ifa de si dir. Yö ne ti ci dev let ede bi yat dü ze -
yin de hi ka ye edi len bu yak la şı mı des tek le ye rek so nuç ta bel li şart lar da yö ne -
tim dı şın da ka lan ke sim le rin dü zen le bü tün leş me si ni ve uyu mu nu teş vik et -
mek te dir. Bu ne den le her dö nem de mes ne vi ler de ele alı nan bu ko nu lar sü -
rek li ola rak ye ni len miş tir. Bu du rum fark lı çö züm ara yı şı nın müm kün ol ma -
dı ğı nın gös ter ge si ol du ğu gi bi, bu tek rar ya zım lar ara cı lı ğıy la ele alı nan ko -
nu en in ce an la tım lar la da mü kem mel leş ti ril miş tir.
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