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ŞEYH GALİB 'İN POETİKASI 

Ahmet ARr 

1. Giriş 

Merhum hocamız Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Divan edebiyatını/şiirini 

şöyle tarif eder: "Divan edebiyatı kavramı Arap ve Fars-özellikle Fars- edebi
yatlarının geniş anlamıyla estetik kaideleri üzerine kurulmuş edebiyatı içine al
maktadır. ( ... ) Divaıı şiiri denilince Harevn, Hakani, Çağatay, Azeri ve nihayet 
Osmanlı (daha isabetli bir deyişle Anadolu) şivelerinde yukarıda sözünü ettiğim 
estetik kaideler uyarınca yazılmış şiir anlaşılmalıdır.,. (1986:1-2). O halde Di
van edebiyatıişiiri dediğimiz zaman, 10. asırdan itibaren oluşmaya başlayan 
ortak İslami edebiyat (Farsça edebiyat) içerisinde Türklerin yerini de hesaba 
kattıg-ımızda, on asırlık bir süreçten; yaklaşık yirmi milyon kilometre kare bir 
coğrafyadan; o günkü dünya nüfusunun yarısına yakın bir nüfustan; kısaca ci
han hakimi bir imparatorluk edebiyanndan bahsediyoruz demektir. Böylesine 
bir büyüklük içerisinde, asırlarca Müslüman-Türk cemiyetinin bedü dünyasının 
tercümanı olarak İsHiı:nJ-Türk sanatının en başta gelen temsilcisi du~muna ge
len Divan şiiri, Tanzimatta başlayan medeniyet değişmesine bağlı olarak, eski 
kültürün siyasi ve sosyal hayattaki temelleriyle birlikte değişrnek zo~nda kala
cak ve kütüphaneler dolusu eser .bırakarak yürürlükten kalkacaktır. Divan ede
biyatı bundan sonra artık eskidir ve 'eskiye rağbet olsa bit pazanna nur 
yağardı' sözü, kendisine yöneltilen hücumlarla tam anlamına kavuşacaktır. 
Yeni bir medeniyet dairesine girmenin mevcut kültürden tamamıyla kopmayı 
veya onu reddetmeyi gerektirmediği kadar basit bir prensibi hiç aklına geti rm~-

* Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü . 
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yenJer, yeni olmak adına eskide kalmış ne varsa reddetme ve bunu sağla.mak 
için de gözü kapalı bir şekilde eskiyi kötüleme yarışına girmişlerdir. 

Eskiye yönelik hücumlardan Divan şiirinin ve şairinin payına çok şey 
düşer. Bunların başında Divan şairlerinin, kendi dönem şairlerini ve şiirini 
hiçbir değerlendirmeye tabi tutmadıkları, yani Divan şiirinde tenkid olmadığı 
gelmektedir. Bu görtişü savunanlar, Divan şairlerinin , şiirlerini ortaya koyarken 
hiçbir yenilik kaygısı içerisinde olmadıklannı da ileri sünnüşlerdir. Dolayısıyla 
Divan şiirinin, sanatkan tamamen devre dışı bırakan , birbirinin tekran ve tek 
düze sürüp giden bir şiir olduğu anlayışı hakim olmuştur. Batıda 17. yüzyıla 
kadar inen Osmanlı edebiyatı üzerine yapılan çalışmalarda oryantalist* bakış 
açılarının hakim olması ve bunun bizim eskiyi reddeden politikalarımızia örtüş
ınesi neticesinde oluşan bu anlayış, son zamanlarda söz konusu görüşlerin 
yanlışlığını ortaya koyan çalışmalarla kırılmaya başlamıştır. Kemalpaşazade, 

Suz1 Çelebi, Cafer Çelebi, Azeri Çelebi, Taşlıcalı Yahya gibi şairler tarafından 
16. yüzyılın başlarından -yani kuruluş döneminin hemen ardından- itibaren 
dillendirilen, konularda değişiklik ve orijinalite meselesinde sonraki şairlerin de 
ne kadar iştiyaklı olduklannı bugün artık bWyoruz. (Bkz. Kortantamer, 
1997:402-419). Diğer taraftan Divan şiirinde tenkidin ve poetik fikirlerio ol
madığına dair görtiş de Divan edebiyatı metinlerinin yeterince incelenmemesi ve 
Batılı tarzda bir tenkid ve poetika aranması neticesinde ortaya çıkmış yanlış bir 
görüştür. Başlı başına bir tür olarak gelişmemiş olsa da Divan şiirinde tenkid ve 
poetika mevcuttur. Üstelik neredeyse bütün Divan şairlerinde en azından poeti
kaya dair ve(ilere rastlamak mümkündür. Hemen her şair, geleneğin ş~rtları ve 
anlayışı çerçevesinde sanat, şiir, şair ve şairlik hakkında görüşJerini bildinne 
yoluna gitmiştir. Divan şiiriyle ilgili çok önemli çalışmalara imza atan yine bir 
diğer merhum hocamızın ifadesi yle, "Divan Edebiyatı hakkmda kendi dönemi
nin insam diişiinmemiş, çalışmamış, araştırmamış ve eleştiride bulunmamış 
değildir. Bwılarm hepsini yapmışlar; ama kendi şartları, anlayışlan, imkan ve 
gelenekleri içerisinde." (Tolasa, ı 98 ı: 2). 

Divan şairlerinin poetik yaklaşımlarını ve tenkit içeren görüşlerini ifade 
etmiş olduklan kaynaklan, a) Şuara tezkireleri b) Şairlerindivan ve divançele
rinin önsözleri,nde belirttikleri sanat ve edebiyat nazariyeleri c) Hevesname, 

* Bu kavramı Edward Said'in ona kazandırdığı ve bugün Bauda da büyük kabul gören 
'Şark'a egemen olmak, yeniden yapıl:uıdınnak; Şark üzerinde yetke kunn:ık' anlamında 
kullanıyoruz. (bkz. An, 2003:ı). 
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Leyla vü Mecnun, Nefhatü'l-Ezhar, Sohbetü'l-Ebkar, Hayriye. Hüsn ü Aşk 
vb. gibi bazı bölümleri edebi tenkit özelliği taşıyan eserler d) Tarih, edebiyat 
tarihi ve belagat kitapları şeklinde tasnif etmek mümkündür. 

Bu kaynaklardan tezkireler, özellikle mukaddimelerinde şiirin menşeini, 
biçim ve muhteva özelliklerini, veznini, kafiyesini, nazım şeklini, hayal 
dünyasını ve mazmunlarını yani kısaca poetikaya dair konuları ele alırlar. Bu 
tarz konuları ele aldıktan sonra şairle ilgili değerlendirmelere geçen tezkirelerde, 
şairler üzerinden sanata yönelik değerlendirmeler de yer alır. Bazı tezkire yazar
ları şiiri ve şairi bir takım kıstaslara göre sınıflandırma yoluna gitmişlerdir. 

Şairlerin tenkitten ziyade kendi poetik fikirlerini ortaya koymuş olmalan 
bakımından divan dibaceleri, tezkirelerden çok daha fazla önem arz etmektedir. 
Tahir Üzgör dibacelerin içeriği hususunda şunları söylemektedir: "Dibacelerin 
bizce çok milhim yönlerinden birisi de şairin, söz hakkındaki gön"işlerbıi, şiir 
ve şair anlayışını, şairleri değerlendirişini, şiirden anlamayanlar hakkındaki 
düşüncelerini bizzat bize vennesindedir." (1990: 26). Bu konuların dışında 
şairler divanlarının dibacelerinde, o dönemde şiir üzerine yapılan münakaşalar 
hakkındaki görüşlerini de bildirmişlerdir. Mesela bazı tartışmalı konulardan 
'şiir caizdir-caiz değildir' meselesi hakkında Fuzüli Divanı'nın dibacesinde 
(Doğan, 1997: 16-20); Divan şiirinin kapalı ve simgesel dili ile ilgili Lami'i Di
vanı'nın dibacesinde önemli bilgiler yer alır. (Üzgör, 1990: 181). 

Tezkire ve dibacelerde yer alan bilgilerden ·başka, Sururt (1491-

1562)'nin, Divan şiirinin hayal ve mazmunlannı muhtevl Bahrü'l Maarifi ve 

Müstakimzade Sül'eyman Sa' dedin (1719-1788)'in, bir edebiyat ve şiir terimleri 

sözlüğü olan /stılahiitü'ş-Şi'riyye'si gibi doğrudan doğruya edebiyat nazariyesi 

üzerine yazılmış müstakil eserler de vardır. Bunlardan Balırii'l Maarif, 16. 

yüzyıl gibi erken bir dönemde yazılmış olması; lstılahô:tü'ş-Şi'riyye ise, içinde 

doğduğu edebiyatın kendi öz malı bir edebi terimler sözlüğü olarak kendinden 

çok sonra yazılanları aşan bir nitelik taşıması ve Divan şiirinin yürürlükte 
olduğu dönemde 'yok' denilen edebi-kültürel faaliyet ve ürünlere örnek teşkil 

etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır: lstıUihtıtii'ş-Şi 'riyye'yi bulup 

ilim alemine tanıtan Harun Telasa'nın bu eser dolayısıyla söyledikleri ele aldı

ğımız konuyla ilgili olarak da en başta sahip çıkmamız gereken tespitlerdir. 

(bkz. Tolasa, 1981). 
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Divan şiirinin teorik alt yapısı ve poetikası ile ilgili olarak nazire mecmu
aları da önem arz etmektedir. Divan edebiyatında çok yay~ olan nazire yazma 
geleneği sonucunda ortaya konulan nazire mecmualarında şairlerin etkileme ve 
etkilenmelerini; etki dairelerini açıkça görmemiz mümkündür. 

Bütün bunlardan başka, bazı manzum eserlerle birlikte divanlan dolduran 
binlerce şür, Divan şiirinin bilhassa poetik yönü ile ilgili en zengin kaynaktır. 
Divan edebiyatında şiir esastır ve sanatın/sanatkarın teorik olarak söylediğinin 
değil, yaptığının daha önemli olduğu görüşü hakimdir. Divan şairleri, sadece 
şiir nazariyatına ait görüşlerini değil, ahlak, toplum düzeni vs. gibi çok çeşitli 
sosyal ve siyası görüşlerini de şiirle sergileme yoluna gitmişlerdir. Bu yüzden 
Divan şiirinde Batılı tarzda bir şiir teorisi aramak beyhude bir iştir. Divan 
şairleri, uygulamayı esas aldıkları için şiir sanatı üzerine düşüncelerini açıkla
yan pek fazla müstakil eser yazmamışlar ancak geleneğin bünyesinde şifaht ola
rak mevcut ve şiir meclislerinde tartışıldığı muhakkak olan nazari' biri.kirni, 
şiirlerinde sunmaktan da geri durmarruşlardır. Bu açıdan divanlar ve diğer 
manzum eserler, Divan şiirinin poetik yönü ile ilgili dağınık ama çok zengin 
veri sunmaktadırlar. Divan şiirinin poetik yönünün belirlenip açığa çıkartıl
ması, bu dağınık verilerin toplanıp bir araya getirilmesi ve mukayesesİ ile 
mümkün olacaktır. 

Divan şiirinin son büyük sesi Şeyh Galib'in Divam ve Hüsnü Aşk adlı 
mesnevtsi de poetik veriler açısından zengin birer kaynak durumundadırlar. 
BilhassaHüsnü Aşk'ın hanndırdığı poetik veriler zaman zaman ele alınmakla 
birlikte şimdiye kadar Şeyh Galib'in poetikası bir bütün halinde ortaya konmuş 
değildir. Şeyh Galib Divanı'nda da poetik görüşler içeren çok sayıda önemli 
beyit bulunmakta ve bu beyitler Hüsn ü Aşk'takilerle birlikte değerlendiril
diğinde şairimizin poetikası daha doğru ve nitelikli bir .kimlik kazanmaktadır. 
Şeyh Galib'in şiir, şair, şairlik ve sanat hakkındaki görüşlerini tespit etmeyi ve 
Divan şiirinin poetikasının belirlenmesine malzeme temin etmeyi amaçlayan bu 
çalışmaya kaynaklık eden beyitler, "Muhsin Kalkışım, Şeyh Galib Divanz, Ak
çağ Yayınları, Ankara, 1994" ve "Muhammed Nur Doğan, Hüsnü Aşk, Ötü
ken Yayınları, İstanbul, 2002" künyeli eserlerden alınmıştır. Kullandığımız 
beyitlerin eserler içerisindeki yerleri beytin hemen yanında verilmiş olup birinci 
rakam, beytin yer aldığı sayfa numarasını; ikinci rakam, şiir numarasını; 
üçüncü rakam ise, beyit veya mısra numarasını karşılamaktadır. Hüsn ü 

Aşk'tan aldığımız beyitler HA kısaltmasıyla verilmiştir. 
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2. Şeyh Galib'in Şiir Hakkındaki Görüşleri 

Divan şairleri, gerek kendi şiirlerini gerek başka şairlerin şiirlerini poetik 
açıdan değerlendirmek istedik:lerinde, her şeyden önce mazmun, söz, mana ve 
şairlerin bu hususlardaki yetenekleri üzerinde durmuşlardır. Şeyh Galib de, 
hemHüsnü Aşk'ta hem de Divanı'nda özel olarak söz, mana, mazmun, hayal 
ve genel olarak şiir hakkındaki görüşlerini açıkça ortaya koymuştur. Özellikle 
Hüsn ü Aşk, fantastik ve sembolik bir çerçeve içerisinde şürin macerasını anla
tan poetik bir roman niteliğindedir. (bkz. Doğan, 2002: 16). 

2.1 Mazmun 

Divan şairleri yaşamış olduklan ve eserlerini ortaya koydukları yüzyıl ne 
.olursa olsun, sanatlarını icra ederken mazmunlardan faydalamiıışlar; dü~ünce
lerini, his ve heyecanlarını şiire mazmunlarla yansıtma yolunu tutmuşlardır. 
Yüzyıllar boyu devam edegel~ş olan bu gelenek, zaman zaman şairin şahsi 
debasına bağlı olarak beraberinde bir yenilik arayışını getirmiştir. Şair artık 
yeni tabiat manzaralarının, orijinal hayallerin ve yeni fikirlerio peşindedir. 
Şairin bu noktadan sonraki tek amacı ve arzusu yürünınemiş yolda (reh-i na
refte) yürümek olacaktır. Fakat şairin bu orijinaliteyi Divan edebiyatının ku
ralcılığı içerisinde eserin tarnarnma yayması pek de mümkün değildir. Şair, 
eğer bir yenilik yapacaksa bunu beyit içerisinde yapmalı, yeniliği belki de tek 
bir kelime üzerine kurmalı, ona sığdırrnalıtlır. Şairin ortaya koymaya çalıştığı 
bu yenilik iki mefhum arasındaki anlamın içinde gizli olmalı, beyit dahilindeki 
her kelime kendi içinde farklı anlamlar barındırmalı ve burada gizli olan her 
anlam diğer bir kelimenin sakla.dığı anlamlarla ilişkili olabilmelidir. Bu 
aşamalardan sonra, şairin imkan ölçülerini sınırlayan bir de ~z kaidesi söz 
konusudur ki şairin başansının değeri de her dönemde bu engelleri aşabilmesi 
dahilinde belirlenmiştir. (bkz. Tarlan, 1990: 60-61) Şairler, peşine düştükleri 
bu orijinaliteyi 'bikr-i mana', 'bikr-i mazmun', 'bikr-i fikr' , 'ma'ni-i nev' gibi 
terimlerle ifade etmişler, bir hüner göstergesi olarak ilk etapta bunu kabul 
etmişlerdir. Mesela bu hususta Nabi: 

veya 

Taze bir ma'nf-i na-güfte zulıı7r itmeyicek 
Kıyamam ab-ı nthın dökmege Nôbf kalemün 
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Tıjldan münkatı' olmıq zene benzer giıyii 
Ma'ni-i taze dogunnazsa eğer şakk-ı kalem 

(Bi/kan. 1997: 763. 837) 

diyerek söylenmemiş, duyulmamış yeni düşünce ve duygulan yazamayacak 
kalemi kullanmanın gereği olmadığını ve böyle bir kaleminin çocuğu olmayan 
bir kadına eş değerde olduğunu dile getirmiştir. 

Şairler bikr-i mazmun bulma ve yeniliği şiire aktanna hususunda çekmiş 
olduklan sıkıntılan da zaman zaman açık yüreklilikle şiirlerinde ifade etmiş
lerdir. Nev't-zade Atay!, yeni ve güzel söz söylemede yaşamış olduğu sıkıntı yı 
şöyle dile getirir: 

Rişte-ifikre vemıeğe revnak 
Bulmadum bir giiher İpe takacak (Ko11antamer, 1997: 394). 

Bu hususta Galib şiirlerinde, kimi zaman bikr-i mana bulmada çok zorlan
dığını ifade etmiş, kimi zaman ise bu konudaki başansında tevazu göstere
memiş ve bunu kendine bir övünç vasıtası yapmıştır. Bir beytinde, 

Bikr-i ma'niiya tahassürle nevii-yı siihiinmı 
Silr-ı Leyladaki mersiye-i Mecnun gibidir (29017212) 

diyerek yeni mazmunlara Leyla'nın evienişine mersiye yakan Mecnun kadar 
hasret olduğunu belirtirken; bir başka beytinde, 

Oldukça siimniit-ı hayalim suver-nümii 
Ebkdr-ı nıa'nf secdeler eyler mugii11 gibi (661 13! 12) 

diyecek ve hayal dünyasını bir kiiiseye, ebkar-ı ma'ni:yi de kendisine secdeler 
eden mugana benzeterek bu konudaki yeteneği ile övünecektir. 

Fakat genel itibariyle Galib de şiir yazmanın ve nitelikli mazmunlar bul
manın zorluğunun farkındadır. Hüsn ii Aşk'ın 'Der Vasf-ı An Nüzhet-gah' 
bölümünde mana bahçesindeki fidan olarak nitelendirdiği mazmunlara ulaşma
daki zorluğu şöyle ifade etmiştir: 

Sidre'ydi nihdl o biiğa yek-ser 
Bir hdm erik anda çarh-z aluler (HA 146! 635) 
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Galib, pek çok fahriye beytinde yeni mazmunlar bulmadaki başansını 
dile getirmiştir. Onun aşağıdaki beyideri buna iyi birer örnek teşkil etmektedir: 

H/lyfde edaya sunma kim el 
Bir kerre dahi demişler evvel 

Çiin şfve-i nfiza nıfiiliz biz 
Bir tfize-ed{tya kfiiliz biz (HA 1741 790-791) 

Onun yukarıdaki beyitleri, şiir hakkındaki görüşleri bakımından da 
önemlidir. Burada Galib daha evvel defalarca söylenmiş ve artık köhneleşmiş 
ifadelere tenezzül etmemek gerektiğinin üzerinde durmaktadır. Çünkü o, farklı 
bir söyleyişe düşkün ve kendi tabiriyle 'taze edaya kail' olup 'haylde eda'ya 
muhtaç değildir. Bu yenilik anlayışı, bakir fikirler ve mazmunlar ortaya koyma 
çabası ve başarısı Galib için o kadar önem arz etmektedir ki, haklı olarak o, bu 
fikir ve mazmunları pek çok defa hazine veya gizli hazine olarak nitelerniştir: 

Efsun u bikr-i fikrimin ahir edip eser 
Açtım tılısm-ı ma 'nfyi genc-i nihfin gibi 

Fikr-i rı1şenle değilfetlı-i tılısm-ı ma'na 
Zlihir eyler mi bu gencine-i pinham çerfiğ 

Gencfnede resm-i nev gözetdim 
Ben açtım o genci ben tiiketdinı 

(6511318) 

(691 14! 14) 

(HA 404! 2019) 

Hind üslubunun edebiyatımızdaki en büyük temsilcilerinden biri olarak 
çok ince, girift ve derin manalı şiirler söylediğinin farlanda olan ve bu konuda 
tevazua gerek görmeyen Galib, mazmunu yerli yerinde kullanıp güzel bir mana 
elde etmeyi ' mazmun düşürme' şeklinde ifade eder ve bu konuda o kadar 
başarılıdır ki diğer şairlere bir şey kalmaz: 

Ol şfi'ir-i kem-yab benim kim Gfilib 
Mazınunlarınıı anlamamak ayb olmaz 

Yekta gülter-i gayb-ı lziiviyyetdir hep 
Gaııvôs-ı hıred be~rever-i gayb olmaz (4451 19) 
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Sen Es' ad düşüriirsiin gonca~ i mavnanu hep amma 
Bu tarh~ ı dil-keşe teşrfj eden yarfina kalmaz hfç (265/ 311 5) 

Fakat kendini, haklı olarak, büyük bir üstat kabul etmesine rağmen onun 
da diğer Divan şairleri gibi duygulannı ifadede zorlandığı; şür söylemenin ge~ 
rektirdiği her hususiyetİn şahsında haiz olmasına karşın düşünce ve duygu
lannı tam anlamıyla, eksiksiz olarak dile getiremediği anlar olmuşnır: 

Gerçi bilirim niikte-i ser-beste-i navnzn 
Ta' bfr edemem hasılı bir sırr-ı nihiindır 

2.2 Söz 

(98/ 28/29) 

Divan şairlerinin şiir haklandaki düşüncelerini açıklarken en çok kul
landıklan kavramlardan bir diğeri 'söz' dür. Çünkü söz insanı insan yapan ve 
onu diğer yaratılanlardan üstün kılan bir melekedir. Nitekim Bakara Suresinin 
31. ayetinde insanın üstünlüğü Allah'ın ona bütün isimleri öğretmiş olmasıyla 
değerlendirilmiştir. Şeyh Galib, Hüsnü Aşk'ta, Sühan'ı tasvir ederken sözün 
ulviyetini belirtmek istemiş ve bunu yine yaratılış hadisesinden yola çıkılarak 
yapmıştır. Sühan için, 

Namı Siihan ii azfz zatı 
MesbUk idi çarhdan hayatı (HA 156! 687) 

derken sözü ön plana çıkamuştır. 

Yukandaki sözünü ettiğimiz ayetten hareketle Divan şairleri sözü ve buna 
bağlı olarak şiir söyleme kabiliyetini Allah'ın bir ihsanı olarak değerlendir
mişler, şairlik yeteneğinin Allah tarafından verildiği hususunda hemfikir olmuş
lardu. Şiir kabiliyeti sanatkara yaradıhştan verilmiştir. Şairler, sanatlannı 
'istidad-ı fıtrat' ile icra eder ve ilahi bir ikram ile şiirlerini ortaya koyarlar. Yani 
şair feyzini doğrudan doğruya hüsn-i mutlak olan Allah'tan alu. Fuzuli, gerek 
divanmdaki şiirlerinde gerekse divanının ~ukaddimesinde şür kabiliyetinin, in
sana Allah tarafından ezelde bağışlanmış olduğunu ve onun yardımı olmak
sı~ın kusursuz şiir söylenemeyeceğini pek çok kez belirtmiştir. (bkz. Doğan, 
1997: 19). Galib ise bu konuda şöyle der: 

Makdura ki nıuktedir gerekdir 
Söylenmege söyletir gerekdir 
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Feyyô.z-ı sühan Cenab-z Hak'dır 

İnsan bu at{ıya müstahakdır 
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(HA 1661 747-748) 

Söz söyleme yeteneğinin şaire Allah tarafından verilmiş bir hediye 
olduğunu söyleyen Galib sözü, 'Söz bir güher-i lahfit-mekandır' (96/ 28/1) 
şeklinde tanımlamış ve sözu birtakım benzetmelerle ifade etme yoluna gitmiştir: 

Ol söz ki pür-nikô.t u mezô.mfn-i liiisn ola 
Anda tahayyiil-i hat u lıô.li neden cü dO. (2521 8/ 6) 

Hüsn ü Aşk'ın 'Der Menkabet-i Sühan Ki Han-salar-ı Nüzhet-gah-ı 
Ma'naest' bölümünde şair; sözü bir- şahıs olarak ele almış ve onun tanıtılma
sından yola çıkarak söz hakkında birtakım bilgiler ortaya koymuştur. Dilimizde 
'söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı' şeklinde ifade ettiğimiz durumu Ga
lib; 

idlô.l ü hüdada misli nadir 
Her vee/ı ile kabz u hasta kô.dir 

Kasd-.eylese bf.-silôh u cevşen 
Eyler idi sulh ü cenge relı-zen 

(HA 1571 691) 

(HA 158!692) 

beyitleriyle ifade etmiş ve bu bölümlin devamında sözün çeşitli özellfkleri 
üzerinde durmuştur. 

2. 3 Mana 

Galib'in şiirlerinde üzerine dikkat çekmiş olduğu bir diğer unsur maııa 
olmuştur. Ona göre şiirde maııa, şiiri tamamlayan bir unsur niteliğinde olup ayn 
bir ehemmiyet arz etmektedir. Mana için Galib şöyle der: 

Mejlzıim-ı çeşm ii din gibidir dinle Pe11evi 
Ma'nadır Es'ada sühanm giildiiren yüzün 

Siihanda başkadır Es' ad halavet-ima'na 

(3911 2551 5) 

Hulasa şfr ii şekerle değil/ıitôb lezfz (2721 43! 7) 

Bir başka beytinde Galib şiiri bir sürabi olarak düşünmüş ve manayı da o 
sürahiyi tamamlayan şarap olarak değerlendirmiştir. Aşağıdaki beyte göre, nasıl 
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ki silrabiyi gerçek kimliğine kavuşturan mey ise şiirin içini dolduran da ma
nadır. 

Niçün nıa'na-yı rengfnlaft.ı ateşlendirir bilmem 
Surahfyi mey-i giil-reng ser-keşlendirir bilmem (3771 2291 1) 

Mana üzerine Galib; Hüsn il Aşk'ın 'Der Vasf-ı An Nüzhet-gah' bölü
münde müstakil bir takım bilgiler vermektedir. Söz hakkında yukanda da be
lirttiğimiz gibi; insanın yaradılışı hadisesi ile sözün ortaya çıkışı arasında bir 
ilişki kurulmuş ve Bakara Suresi'nin 31. ayeti buna kaynaklık etmiştir. Galib, 
bu bölümün daha ikinci beylinde bu ilişkiye değinerek man_ayı tanımlama yo
luna gitmiştir. 

Ol biiğ-ı behişt o Tıa.k-i lıurrem 
Hak idi velfk hak-i Adenı (HA 1461 634) 

Galib şiirlerindeki derin manayı bilerek kurmaktadır; çünkü o şiirlerinin 
değerini, insaniann onun şiirlerini anlayış dereceleriyle belirlemiştir. Galibiçin 
önemli olan şiirini beğenecek olan kişinin şiir hususundaki yetkinliğidir. Onun 
şiirini sadece ehil kişilerin etmiş olduğu iltifatlar değerli kılmaktadır. Aksi tak
dirde herkesin anladığı, herkesin beğendiği, herkesi'n itibar ettiği şiirler sadece 
zahin manadan müteşekkil olduğundan dolayı herhangi bir önem arz etmemek
tedir. Şiirine herkesin itibar etmesi, Galibiçin bir 'afet' tir. 

Bir e/ıl-i sülıan Id ede tahsfn 
Bin çar/ı de ger o beyı-i rengin 

Daim bum der ki elde hfmıe 
Afet bana i'tibtir-ı amme (HA 601 217-218) 

Fakat divanındakibir beytinde şairler arasında kimin yetenekli kimin ye
teneksiz olduğu bahis konusu olduğunda bu kez Galib, seçimi halkın yapabi
leceğini söylemiştir. 

Kadri kemdir veli ma 'na-yı siiha_n zMirdir 
Ne kadar bilmese de halk lıünennendi tanır (2911 731 12) 

Bilindiği gibi Sebk-i Hindi'de mananın derin ve girift olması, şiirin 
görünen manasından başka aynca derunf bir mana arz etmesi, eski mazmunlar-
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dan farklı yeni mazmunların kullanılması, hayalin mantık sınırlarını zorlaya
cak derecede uç noktalarda gezmesi gibi hususlar ön planda yer alır. Bu da 
şiirlerin anlaşılması ·güçlüğünü doğurur. Yani şiir, kendisini okuyucuya hemen 
teslim etmez, aniaşılmak için gayret ister. Bunun iÇindir ki Şeyh Galib şiirle
rinde, görünenden başka ayrıca deruni bir mananın bulunduğunu; bir sözün, 
bir durumun kendisinden başka şeylere delalet edebileceğini, 

Eğer desenı ki havalar açıldı geldi bahar 
Muriid odur ki beninıle nıalıabbet eyledi ytir 

Ya söylesem ki çemen goncaTarla zeyn oldu 
Odur garaz ki tebessüm/e söyledi dildar (439! 27) 

mısraları ile bize bildirir. Öteki Sebk-i Hindl şairlerinde olduğu gibi Galib de 
şiirde anlamın güçlü olması gerektiğini savunur ve soyut kavramlar üzerine da
yandırdığı hayalleri somut kavramlarla birleştirerek soyut anlamlı üstün şiire 
ulaşmak ister: 

Biila-rev olan ancak ma'na-yı nıiicerreddir 
Tasvfli Mesflıônın biit-Mnede kalmışdır 

2.4 Hayal 

(282!5912) 

Galib'in şiirinin alt yapısını hayal oluşturmaktadır. Onun Sebk-i Hin
dl'ye meylinin esas sebebi de onda, bu tarzın istemiş olduğu geniş ve karm(lşık 
hayal dünyasının fazl~sıyla mevcut olm~sıdır. Mulıtil add eylenıişler:ken gazel
de şairan-ı Rtim!Ben icad eyledim ol Şevketane tarz-ı eş'arı (73115/32) diyen 
Galib, bu üslup içerisinde en çok Şevket-i Buhar!' den etkilenmiştir. Sınırsız bir 
hayal aleminde yaşayan Şevket. şiirlerinde yepyeni mefhumlar kullanmıştır. 
Sebk-i Hindi üslı1bu Şevket'in elinde en ince tasavvurları işleyen, en girift ha
yalleri terennüm eden bir şiir akımı haline gelmişti. Zengin bir hayal kudreti ve 
büyük bir ustalık isteyen bu tarzın edebiyatımızdak.i en büyük temsilcisi Şeyh 
Galib olmuş ve devrio edebi çevreleri bu sebeple ondan 'Şevket-i Rum' diye 
bahsetmişlerdir. (Yüksel, 1963: 92, ll5). 

Ol söz 1..7 pür-nikat ii mezanıfn-i lı ii sn ola 
Anda talıayyiil-i hat u hali neden ciida (2521816) 
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izahını söz kısmında vermiş olduğumuz bu beyitte olduğu gibi Galib; 
aşağıdaki beytinde de hayalin önemi üzerinde durmuş ve tahayyülü şairlik için 
vazgeçilmez bir unsur olarak görmüştür. Galib hayali, şairin icaz rütbesi olarak 
vasıflandırmaktadır: 

Bu söze Kur' an gibi fman eder ehl-i sühan 
Şa 'irin Gô.lib talıayyül rütbe-i i'cazıdır (2801 551 7) 

Hayali şahine benzeten Galib, şiir veya mana abusunu aviarnale için bu 
şahinin her tarafta uçması gerektiğini; fakat hayalin bazen uçurumlarla dolu bir 
geçide dönüşebileceğini ve şairin bu durumda dedikodu (içi boş sözler söyleme) 
devine çarpılmaması gerektiğini şöyle ifade eder: 

Her rô.hda eyleyip tekapu 
Şahin-i hayali ala ahil 

Girdikde girive-i hayale 
Ça1pılmaya dfv-i kfl ii kale (HA 1721 778-779) 

Çok güçlü bir muhayyileye ve çoğunlukla soyut kavramlar üzerine ku
rulmuş çok renkli ve canlı hayallere sahip bir şair olan Galib, şiirde hayalin 
önemini daha çok uygulama halinde .ortaya koymuştur. Sebk-i Ilindi'nin ince 
hayallerini, büyük şairlik dehasıyla ve ruhunun ilharnlanyla birleştirerek mey
dana getirdiğiHüsnü Aşk, Şeyh Galib'in hayal gücünün büyüklüğünü göster
menin yanında şiirde hayal genişliğinin önemini de açık bir biçimde ortaya 
koymaktadır. 

2.5 Şiir Hakkındaki Umumi Görüşleri 

Mazmun, söz, mana ve hayalden sonra Galib'in, bunların hepsini ahenk 
içinde kullanmasını sağlayacak bir kaleme ihtiyacı vardır. Kendisinde ziyade
siyle var olan bu kalem kudretini, yani şiir söyleme kabiliyetini, şair özellikle 
kasidelerinin fahriye bölümlerinde sıklıkla dile getirmiştir. Galib kalemini bir 
bakıma gönlünlin aynası olarak değerlendirir. 

Gtılib sözüm ateştndir hep 
Htinıem bana lıem-zebô.n-ı dildir (30711011 7) 
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Es' adli kfidir iken mu' cize Hlirut-ı kalem 
Rlih-ı eş'lirda sihr etme büyük clihımdır 

Bir feyz var ki şakk-ı zebfinında hamemin 
Zemzem teraşşuh etmede zer nlivdlin gibi 

Meydfin-ı nazma çıkdı kalem Kahramlin gibi 
Aldı cihfinı kabzaya slihib-kıran gibi 

Suku' s-suver midir bilemem la1çe-i kalem 
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(289/ 701 5) 

Sad-renk eder mezônıini hiir-ı cinlin gibi (65-66/ 13/ 3-1-13) 

Şiir hakkındaki genel göıiişlerini vermiş olduğu yukandaki tüm beyitlerin 
dışında Galib, zaman zaman şiirde bulunması gereken birtakını özelliklere de 
değinmişclr. Mesela şiirde bir konu sınırlamasma gitmemiş; ancak gazel söz 
konusu olduğunda, gazelin Divan şiirinde ana konusu ne ise o konuda yazıl
ması gerektiğini ve gazelin asıl amacının sevgilinin vasıflannı anlatmak 
olduğunu aşağıdaki beytinde ifade etmiştir. 

Galib ma'lirifin de safası değerveli 
C/inan vasfidır hele aslı tegazziilün 

Onun şiirde itibar ettiği diğer bir özellik de sel§set olmuştur. 

Selaset tavrmı bir riitbe icra eylesin hfimem 
Ki kalsm ab-ı Hızrın ezberinde hüsn -i reftarı 

(350/ 1801 7) 

(73/ 151 35) 

Şeyh Galib dil konusunda da bir takım belirlemelerde bulunmuştur. Dilde 
kullanılan birtakım .uzun tamlamaların ancak ·sanat için kullanılabileceğini 
düşünmektedir. Şaire göre sanat yapmanın dışında kullanılan ağır tamlamalar, 
yazılanı ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramazlar. Galib'in bu konudaki 
düşüncelerini Nabl' ye yöneltmiş olduğu tenkitlerden öğreniyoruz: 

Manzame-i Farisi-veş ebyat 
Bi 'i-cümle tetfıbı(-ı izafat 

İnşaya verir egerçi ziynet 
Türkf söz içinde ayn-ı siklet 
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Az olsa e ger değildi mani' 
Derdik ana belki de sanciyf' (HA 561189-90-91) 

Galib'in şiir hakkındaki görüşlerine dair sözlerimizi, şiir, sanat ve eser
den maksadın ne olduğunu dile getiren ve "B akl kalan bu kubbe.de bir hoş sada 
imiş" dizesini hatırlatan şu beyti ile noktalayalım: 

Zira cihônda lıayr ile ycid olmadan garaz 
İhsan- ı am ile bir eser-i nurdur ôdeme (1761 71 55-56) 

3. Şeyh Galib' in Şair ve Şairlik Hakkındaki Görüşleri 

3.1 Şairlik Hakkındaki Görüşleri 

Galib, şairlik hususunda, Hüsn ü Aşk'ın 'Der Beyan-ı Mahiyyet- i Şairi' 
bölümünde birtakım müstakil bilgiler vermiştir. Bir şairin nasıl olniası gerekti
ğini şu beyitlerle ifade yoluna gitmiştir: 

Ştiir deme e/ıl-i dil demektir 
H6ş- meşreb ii mu'tedil demektir (HA 1721773) 

Divan şairlerinin üzerinde en fazla durdukları ve insanda en fazla 
aradıklan hususiyet 'ehl-i dil' olunmasıdır. 'Dil'i yani gönlü, şairler, kimi za
man tüm diyariara mukabil gelebilecek bir ülke, kimi zaman Kabe'den üstün bir 
nazargah, kimi zaman da içinde tüm mesnevileri değersiz hale getirecek aşk hi
kayelerinin yazı lı olduğu bir kitap olarak düşünmüşlerdir. Her nasıl kullanılırsa 

ku llanılsın, gönül kavramı en mühim ve en çok işlenen mefhumlardan biri 
olmuştur. Şairler şiirlerini. gönle hitaben ve gönle bakarak ortaya koymuşlar, 

şiirlerini çile çeken bir gönlün yansımasıyla oluşturmuşlardır. Galib de şairin 

mahiyetini anlatacağı zaman ilk şart olarak bunu öngörmüştür. Çünkii ona göre, 
şairlerin ifadelerinin muntazam olabilmesi bir baleıma buna bağlıdır. 

Şa'irleriz alaka-i dildir kelammıız 
Yek rişte iizredir giilıer-i intizamımız (3121 1101 1) 

Şairin nası l olması gerektiği üzerine sözlerine devam eden Galib, ikinci 
olarak şairin dert ellli olması gerektiğini ifade eder. Gerçekte de divan şairleri 
pek çok kez dert ile yoğrulduklarını. dertten vazgeçemediklerini ve dert 
aradıklarını dile getirmiş lerdir. Buradaki dert. gönül ateşin i ve aşkın vermiş 
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olduğu sıkmtıyı karşılamaktadır. Başkaları için elem verici olan dert, şairler 
için bir ilham kaynağı olmuştur. Bunun içindir ki Fuzu11, Aşk derdiyle lıoşem el 
çek ilacmıdan tabfbiKılma demıdn kim helakim zehri denndnmdadır demiştir. 
Buradan hareketle diyebiliriz ki, Divan şiirinde dert ve dert ile yanma şairleri n 
vazgeçilmez bir bassası olmuştur. Çünkü onlar rahatlıktan sıkıntı duymakta 
kederden ise zevk almaktadırlar: 

Şdirlige suz ü derd ldzım 
Endtih u belô. olur mülazım 

Zevki kederde milmeti rahatda gömıiişüz 
Aybıedir biribirine subh u şdmımız 

(HA 1721 776) 

(3121 Jl0/3) 
. . 

Daha sonra Galib, yukarıda sözü edilen özelliklere sahip bir şairin yap-
ması yahut yapmaması gereken şeyleri sıralar. Galib'e göre, ruhunun çimenli
ğinde eşsiz gülleri n açmasını isteyen bir şair yüz güzelliğine ve dudağa tenezzül 
etmemelidir: 

Rıly u lebe etmeyip tenezziil 
Açsm çemeni görülmedik gül (HA 1721 777) 

Daha evvel söylenmiş sözlere tenezzUI etmeme ve yeniyi arayıp bulma 
Galib'in şiir anlayışının neredeyse temelini oluşturmaktadır. O, şiirlerini yazar
ken kullanmış olduğu mazrnunlan hep bu anlayış ile seçn:ıiştir. Zaten bu onun 
en önemli özelliğidir. Onun şair adayına verdiği öğütlerden biri de şudur: 

Hô.yfde ed{tya sunma kim el 
Bir kerre dahi demişler evvel (HA 1741 790) 

Daha önce söylenmiş olan sözlerin söylenmesine ~arşı çıkan Galib' in tek
ranna karşı çıkmadığı tek bir konu vardır ki, o da aşktir. Ona göre söz incisini 
aşktan başka bir şeye sarf etmek reva değildir: · 

Hfç aşktan özge şey reva im 
Sarf etinege gevlıer-i keltimı 

Dersen ki hezô.r olımdı tekrtir 
Sahbô.-yi bekiidaıı olma bfzô.r (HA 60-621 225-226) 
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Ona göre, şair denilen kişinin 'hayal şahini' her yolda dolanmalı, gezmeli 
ve ansızın şiir veya mana atınsunu yakalayabilmelidir. Rayalin çıkmaz yoluna 
girdiği zaman, çarpılmamalı; ne yapacağını, nası l bir yol izleyeceğini bilmeli; 
içi boş sözler söylememelidir. İyi bir şair, düşünce şarabının denizine daldığı 
zaman oradan bir cevher çıkaıtabilmelidir. 

Her rtihda eyleyip tekfıpu 

Ştihin-i hayali ala aha 

Girdikte ginve-i hayale 
Çarpılmaya dfv-i la"'l ü kfi.le 

Derya-yı şerii.b-ıfikre dalsın 

Anı göreyim ki gevher alsın 

3.2 Şairleri Sınıflandırması 

(HA 1721 778-779) 

(HA 1721 781) 

Şeyh Galib, iki tür şairden bahsetmektedir. Bunlardan ilki, e linde mec
mua ve belinde hakka ile sokak sokak dolanan ve gerçekte şiir kabiliyeti ol
madığı halde şür hakkında hüküm veren müteşairlerdir: 

Mecmuacık elde hokka belde 

Dükkan-ı sokakda her nıahalde (HA 1621 724) 

Bu müteşairler, gerçekte şiir kabiliyederi olmadığı halde, yeni mazmun
ların olmadığını; artık söylenınemiş söz ve şür alanında hüner sahibi hiç kim
senin kalmarlığını ve şairlerinartık sadece söz hırsızlığı yaptığım iddia etmek
tedirler. 

Akıl kılığında ba'zı mecnun 
Yokdur diye diişdi taze mazmun 

Gi2ya ki sühan-verfm-ı pfşfn 
Hep söyleyeler zaman-ı pfşfn 

Hfç kimsede kalmayıp liyakat 
Ştıirierin ola karı sirkat (HA 1601 710-711-712) 
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Galib esasen bunlara cevap vererek hitap incisini boşa harcayacağım 
düşünmektedir. Ancak yine de onlara 17. yüzyıl şairlerinden Sabit'in sözleri ile 
cevap vermeyi uygun görmüştür. 

Bu gerçi değil cevaba layık 
Sarf-ı gülıer-i lıitaba layık 

Baş ın salarak taaccübane 
Der ki koca Sabit-i yegane 

Kendileri olmamağZa makdur 
İster ide subh-ı nazmı deycar 

(HA 1601 713) 

(HA 1621 725-726) 

Galib için bu hususta diğer bir grubu ise katip hocalan oluşturmaktadır. 
Galib'e göre onlar için şairlik bahsinde, yetenek denilince tek önemli nokta 
Ragıb'ın münşeatını ezbere bilmektir. KocaRagıp Paşa'nın üslubunun bir di
van şairi için oldukça sade ve anlaşılır olduğu göz önüne alınusa, bu da öyle 
pek zor gözükınemektedir: 

Diger miiteşairtln-z kütttlb 
Kim ekseri hacegan-ı kütttlb 

indinde muazzam-ı metalib 
Ezberlene Münşeat-ı Rağıb 

(HA 1621 727) 

(HA 1641 729) 

Galib ezberi taklit olarak gördüğünü ve her zaman özgünlükten yana 
olduğunu pek çok beytinde belirtmiştir. 

Galib medfha-gtly-ı Ferfdun-ı arif ol 
Ezberleme kasaid-i Huşenki hod-be-hod (2681 37110) 

' Şeyh Galib bu iki grup hakkındaki görüşlerini belirttikten sonra softa 
takımını da anmakta fakat; onlan böyle bir gruplandırmanın içine bile sokma
makta ve onlardan bahsetmek bile istemediğini vurgulamaktadır: 

Olmaz hele sülıtevat şair 
Etmem o gurithı bahse dair (HA 1641 733) 
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Galib, bu sözlerin devanunda sanat ve edebiyat heveslisi birtakım insan
dan daha bahseder. Bunları ' yaran' diye nitelendiren Galib, yukanda bahsi 
geçen gruplara nazaran bu gruba karşı daha ılımit gözükUr ancak; bu gruptaki
leri de daha sonraki beyitlerde yalan yanlış sözlerle şiir balıoı kirletmeye çalışan 
sineklere benzetecek ve onların istediklerinin yeni mazmunlarla dolu şiirin yok 
olup gitmesi olduğunu söyleyecektir: 

M tınend-i meges biraz ertıcif 
İsterede şehd-i navm tezyif 

Ya'nf ki kettım-ı taze-mavnun 
Ntı-ydb ola lıenıçii tab'ı-mevzun (HA 164/ 737-738) 

3.3. Kendi Şiiri, Döneminin Şiiri ve Bazı Şairler Hakkındaki 

Görüşleri 

Galib'e göre yaşarruş olduğu dönernin şiirleri eskidir ve bu eskiliği Galib, 
kendi şiiri ile yenilerniştir. Galib, dönemini, Yusufa hasret Yakub gibi üsttin 
şiire hasret bir dönem olarak vasıflandmr. Ona göre, kendine nur-ı cila arayan 
yüzyıl, derınlinını kendisinin şiiri ile bulmuştur: 

Eljtızmı oldu nilr-ı ciltı çeşm-i ma'nfye 
K en 'ana pfrehen getiren ktırbtıJt gibi (65/13/9) 

Gerçekten de 18. yüzyılda, Nedim ve Galib dışındaki şairler artık söyle
yecek söz bulamamaktadırlar ve büyük ölçüde tekrara düşmüşlerdir. Böyle bir 
dönemde Galib' in Sebk-i lllndi ile yazmış olduğu şiirler, şiir dünyasını canlan
dırmıştır: 

Zemfni ttızeledifeyz-i htıme-i Gtılib 
Eğerçi köhnedir eş' ar-ı abdtır-ı balıtır (308/ 104/ 9) 

Galib'in her şeyiyle ustalığını ka~ul ettiği şair sayısı oldukça azdrr. Onun 
sanatta usta olarak kabul ettiği şairler genellikle Mevlevl şairlerdir. Bunların 
başında öncelikle Mevlana gelmekte olup, Mesnevl'nin kendisine büyük ölçüde 
kaynaklık ettiğini her fırsatta dile getirmiştir: 

Ser-be-ser eş'tır-ı Gtılib dil-pezfr olsa ne var 
Her silhanver ma/ızar-ı ilısôn-ı Mevlfın./1 mıdır (306/ 99/ 8) 
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Şair Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled'i de övmüş, hikrnetle şiir 
söylemenin Sultan Veled'e babası Mevlana'dan miras kaldığını söylemiştir: 

Oldu gelıvaresi esrar-ıpederden sfr-ab 
Nıiş edip şfr-i hikem Hazret-i Sultan Veled (581 8/ 4) 

İsmail RusOhl Ankaravl ve Hoca Neş'et, şairlikleri hakkında olumlu 

görüş belirttiği diğer isimlerdir: 

Geçdinice devran el'tiıı yine sensin 
Ser-kafile-i nükteveran Hazret-i Şiiri/ı (601 91 13) 

Çok gerçi siilıan-gıt vii siilıan-fehm ii siilıan-senc 
Kim lıer birisi sözde Kelfm-i Hemedtindır 

Amma yine bu n eş' eni n fcôdına kildir 
Va~ isefakat Neş 'et- i üsıad-ı cihandır (971 28/ /O-ll) 

Galib, HUsn U Aşk'ta kendinden evvel yaşamış olan sanatkarları değer

lendirirken daha açık ifadelerde bulunmuştur. O, Nfzami, Hüsrev ve Pirdev
st'nin güıel sözler söylemede yüksek mertebelere ulaştık1annı ve Fuzilli'nin Ali 
Şir Nevayi yolundan gittiğini aşağıdaki beyitlerinde şöyle dile getirmiştir: 

Bulmuş siilıan-ı bülend-nômz 
Firdevsf-yii Husrev ü Nizanıt 

Ayfn-i Nevayı'de Fuzfilf 
Bulmuş silhana re/ı-i vüsUlf (HA 1761 794-795) 

Fuzilll'den sonra Nev'I-zade Atay! hakkındaki düşüncelerini belirtir. Ona 
göre Atay!, Fuzati ile aynı yolu takip etmek istemiş ancak başanlı olamamıştır. 
Galib, Nizarni ile Nev'i-zade Atay! arasında yaptığı mukayesede Nizaml'yi, 
Atay!' den üstlin bulmuştur: 

İstmıbulwnuzda Nev't-zade 
Eoııiş tek ii pil veli piyade 

Olsun mı Niztimiye henı-a/ıeng 
Kur'tin'a uyar nıınağme-i çeng (HA 1761 796-797) 
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Nizanu'yi, Nev'i-zade'den üstün gören Galib, k.ıyas hususunda söz ko
nusu kişi kendisi olduğunda, kendini daha başanlıkabul etmiştir: 

Yapmamışdır dalıı mi'miir-ı sii.han ma'niida 
Bir benimfikr-i metfnim gibi muhkem bilnyiid 

Etmemiştir bu kumaş ile edii-yı maksud 
Ne Niztiml-i sii.lıan-senc ii. ne Firdevst-ziid (163/ 28/ 36-37) 

Galib şililerinde son büyük İran şairi Urfi-i Şirazi"ye de değinmiş, kendi 
şiirini onun şiirlerinden üstün tutmuş ve özellikle Nef't'yi kaside hususunda 
büyük ölçüde etkilemiş olan bu şairi, kendi yazdığı kasidelerle unutturacağını 
aşağıdaki beytinde şöyle dile getirmiştir: 

Kasfde semtin ihyii etmedir sayende maksudum 
Feriimuş etdirem şii'irlere Urfi-i sehhiin (73!151 33) 

Galib kaside tarzında da kendine oldukça güvenmektedir. Nef'l'nin ba
hariyesine nazire olarak yazmış olduğu kasidesinde, kendini Nef'i ile 
k.ıyaslamış ve kaside bahsinde Nef'i'ye itaat etmeyeceğini söyledikten sonra 
kendisinin ve Nef'l'nin kasidelerinin kıyaslanmasını istemiştir: . 

Kimdir sühan da'vii eden geh şiikr ii geh şekvii eden 
Gelsin berü gavgii eden işte devô.t işte kalem 

Ta'n eyleyen gelsin berü olsun benimle rO.-be-rO. 
Neffye etmem ser-fiiru ger himmetin olursa zam (821 19!35-36) 

Galib en olumsuz tenkidlerini Nabl'ye yöneltmiş ve onun Nabl'yi tenkidi 
Türk edebiyatma en güzel mesnevilerden birini kazandırmıştır. Fakat her ne 
kadar Hüsn ü Aşk'ta Nabt için ağır itharnlarda bulunsa da divanında onun 
şiirini beğendiğine dair aşağıdaki beyte tesadüf etmekteyiz. 

Pesendi m gülsitan-ı şi' r-i Nabfdir yine Gô.lib 
Benim her tab'z- mevzan gerçi bir serv-i revanınıdır (305!98!9) 

Anlaşılan şairliğinin ilk yıllannda Nabi'yi beğendiğini ifade eden Galibin, 
şiirde olgunluğa erişince görüşleri değişmiş ve Hüsn ü Aşk'taNabi için oldukça 
ağır tenkitlerde bulunmuştur. Nabi'nin, Hayrabad'ı Şeyh Attar'dan çaldığım 
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iddia eden Galib, Nabi'nin hırsızlığını, eserini süslü göstererek örtmeye 
çalıştığını ancak başarılı alamadığını aşağıdaki beytinde şöyle ifade etmiştir: 

El-hak çalıp alma kıssadır ol 
HırsızZara hayli hissedir ol 

Pfrtine tekellüf etmiş el-hak 
Vermiş hele kô.r-ı düzde revnak (HA 581 208-209) 

Galib de pek çok divan şairi gibi kendini diğerlerinden üstün tutmuş, ken
dini farklı bir konuında hissetmiş ve bu duygularını şiirlerinde dile getirmiştir. . . 

Erbab-ı sühan egerçi çokdur 
Bu neş'ede benden özge yokdur 

Her neş'ede gerçi mest birdir 
Çok ise bela elest birdir 

Amma ki çü şem '-i aşk sönmez 
Bensiz bu medar:-ı derd dönmez 

İn dem ki zi şô.irf eser nfsı 
Sultan-ı siihan menenz dfger nfst 

Uryô.n gelir zamfrime ervô.lz-ı şô..'irô.n 
Beyt-i Hudô..yz ta'if olan hô.ciyan gibi 

(HA 386! 1913) 

(HA 3881 1918-19) 

(HA 406! 2023) 

(651 13!5) 

Galib kendi şiirinin üstünlüğün~en emindir. Bu sebeple her fırsatta diğer 
şairleri bir kalem yarışına davet etmekten, onlara meydan okumaktan geri dur
mamıştır. Aşağıda vereceğimiz beyitler Galib'in bu tavrının ifadesidir: 

Zamı-etme ki şöyle böyle bir söz 
Gel sen dahi söyle böyle bir söz 

Erbab-ı siihaıı tema nı ma' lam 
İşte kalem işte kişver-i R.Ctm (HA 4041 2013-14) . 

Kimdir siihaıı da'vô. eden ge/ı şiikr ü ge/ı şekvô. eden 
Gelsin berii gavgô. eden işte devat işte kalem (82! 19! 35) 
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