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SUNUfi
Yunus Emre, 700 y›l öncesinden günümüze uzanan bir dil köprüsü, insandan insana uzat›lm›fl
sevgi, kardefllik, hoflgörü elidir. Aradan geçen bunca zamana ra¤men bugün bile insanl›¤a hâlâ söyleyecek sözü olan bir dil ve gönül ustas›d›r. Bu yüzden onun hayat›, fikri kiflili¤i, düflünceleri, tasavvufa getirdi¤i derinlik, evrensel insan sevgisinin do¤ru bir biçimde bilinmesini
son derece önemlidir.
Çünkü küreselleflen bir dünyada kültür ve medeniyet de¤erlerimizle yer almak, bunlar› insanl›¤›n evrensel sofras›na getirmek, daha adil, sevgi ve mutluluk dolu bir dünyan›n inflas›
için katk›da bulunmak durumunday›z. Bu yüzden Yunus hakk›nda muhtelif türlerde çal›flmalar yapmay›, Yunus co¤rafyas›n›n bir belediyesi olarak onurlu bir görev telakki ediyoruz.
Böylesine önemli bir isim hakk›nda elbette bugüne kadar çok say›da çal›flma yap›lm›flt›r. Fakat bu çal›flmalar, ço¤u zaman belli bir felsefe, anlay›fl ve tarikat aç›s›ndan yap›ld›¤› için Yunus Emre, yeterince ve do¤ru tan›t›lamam›flt›r. Kimilerine göre o sadece bir flair, kimilerine
göre mistik bir dervifl, kimilerine göre hümanist bir düflünürdür. Oysa Yunus, bu dar tan›mlamalar›n hiçbirine sa¤mayacak genifllikte bir isimdir. Bu yüzden onunla ilgili çal›flmalar›n çok
boyutlu olarak yap›lmas› ve sürdürülmesi gerekmektedir.
Odunpazar› Belediyesi olarak Bir "Yunus Emre Tan›tma Projesi" bafllatmay› bu sebeple gerekli gördük. Bu proje ile insanl›¤›n sevgiye, bar›fla en çok ihtiyaç duydu¤u ça¤›m›zda Yunus’un k›lavuzlu¤unda, Yunus’un memleketinden, Eskiflehir’den sevgi, bar›fl, hoflgörü köprülerinin temellerini atmay› hedefledik. Bunu Eskiflehir ve Eskiflehirliler için bir görev sayd›k.
Bu görev bilinciyle Nisan 2006’dan bu yana bu proje kapsam›nda "Yunus Emre fiiirleri CD’si"
ve "Geçmiflten Gelece¤e Yunus Emre" albümü ç›kard›k. Burhan Toprak’›n "Yunus Emre Divan›"n›n bast›k. Halk müzi¤i formunda "Yunus Emre Beste Yar›flmas›" düzenledik ve sonuçland›rd›k.
Bunlar flu ana kadar gerçeklefltirdiklerimiz. Bunlarla yetinmeyerek "Yunus Emre Web Sitesi",
"Yunus Emre Bar›fl Ödülü", " Yunus Emre Sevgi fiiirleri Yar›flmas›", "Yunus Emre Konferanslar›", "Yunus Emre Sempozyumu" gibi çeflitli bafll›klar alt›ndaki çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz. Çünkü bu projemiz s›n›rl› de¤il sürekli bir proje olarak düflünülmüfltür.
Bütün bunlar› yaparken bir Yunus Emre biyografisinin haz›rlanmas› da son derece önemliydi. Elinizdeki kitap iflte böyle bir niyet ve çaban›n ürünü olarak ortaya ç›kt›. Bu kitapla Türk
Edebiyat›na yeni bir eser kazand›rarak Yunus Emre’ye olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemenin gururunu yaflayaca¤›z.
Nasreddin Hoca kitab›m›z›n da yazar› olan Mustafa Özçelik taraf›ndan haz›rlanan "Bizim Yunus" kitab›n›n Yunus Emre’yi anlamada bir katk› olmas› dile¤iyle bu çal›flmay› sizlerle paylaflman›n sevincini yafl›yoruz.
Burhan SAKALLI
Odunpazar› Belediye Baflkan›

ÖNSÖZ
20. yüzy›lda fliiriyle, dünya görüflüyle ça¤dafl bir Yunus yorumcusu/takipçisi sayabilece¤imiz
Necip Faz›l K›sakürek, Yunus’la alakal› olarak yazd›¤› fliirlerden birine bafll›k olarak "Bizim
Yunus" ifadesini seçer. Üstelik bu ifade, sadece bafll›k olarak da kalmaz ve fliirin bütününde
nakarat dizeleri olarak devam eder.
"Bizim Yunus" ifadesi, flair taraf›ndan belli ki bilinçle seçilmifl bir ifadedir. Zira flairlerin milletleri ad›na konuflan kifliler olduklar› düflünülecek olunursa N. Faz›l’›n Yunus Emre’den "Bizim
Yunus" diye söz etmesi ona hem kendi bak›fl›n› hem de milletinin bak›fl›n› yans›tmaktad›r.
"Bizim Yunus" fleklindeki bu mensubiyet ve benimseme ifadesi sadece Necip Faz›l’a has
de¤ildir elbette…Bu ifade asl›nda Tabduk Emre’ye aittir. Yani Yunus Emre, daha dervifllik
yoluna girdi¤i ilk anlardan itibaren böyle bilinmekte ve üstelik bu flekildeki benimseme bizzat
fleyhi taraf›ndan "Bizim Yunus" fleklinde söylenmektedir.
Do¤rusu, Yunus Emre için söylenebilecek pek çok söz bulunabilir ama hiç biri bu "Bizim
Yunus" ifadesinin kapsay›c›l›¤›na ulaflamaz. Yunus, gerçekten de bizimdir. Anadolu’nun
Yunus’udur, Dünya’n›n Yunus’udur. Dolay›s›yla o, bütün insanl›¤›n kendisinde birleflebilece¤i
ender insanlardan biri olarak diliyle, tavr›yla "bizim…" kelimesindeki mensubiyet ve ba¤lanma
anlam›na en uygun isimdir.
Çünkü her insan için, hayattaki en temel hedef, ergin ve yetkin bir insan haline gelme hedefidir. Bu noktaya gelen kifli bir "sevgi" ve "bar›fl" insan›d›r. Yunus Emre, her fleyden önce bu
hedefi gerçeklefltirmifl müstesna bir flahsiyet olarak insanl›¤›n önünde örnek ve önder bir
kiflidir. Bu özelli¤inden dolay› yaflad›¤› ça¤dan bugüne fikrî, edebî bak›fl ve anlay›fl tarzlar› ne
olursa olsun yüre¤ini hakikate ayarlam›fl, içinde sevgiyi en yüce de¤er kabul eden herkes ve
her kesim taraf›ndan böyle biline gelmifltir. Bu genel kabul olay›ylad›r ki Yunus Emre,
birlefltirici bir unsur olmufl, söylemi her ça¤da içtenlikle ve tart›flmas›z olarak benimsenmifltir.
Böylesi flah›slar için sevenlerin gönlündeki portreleri tarihî kifliliklerinin önüne geçer ve
ortaya çok farkl› foto¤raflar ç›kar. Bu bir anlamda iyi bir geliflme olsa bile son noktada bir
kafa kar›fl›kl›¤›na da yol açar. Kiflinin hakikati meçhuller perdesiyle örtülünce sadece yoruma
ve yaklafl›ma dayal› bilgilerle yetinmek durumunda kal›r›z. Bu da hakikatin üzerinin örtülmesi
anlam›na gelir. Böyle bir durumda karfl›m›zda art›k "Yunus" de¤il "Yunuslar" durmaktad›r.
Bu çal›flmada biz, Yunus’la ilgili bütün söylenenlerin ›fl›¤›nda sahih bir Yunus portre çizmeye
gayret ettik. Bunun zor bir ifl oldu¤unun elbette fark›nday›z. Zira bir sûfînin bilhassa içsel
dünyas›n› kalemle anlatabilmek neredeyse imkâns›zd›r. Çünkü bu bir "hal" meselesidir ve
burada "söz"ün hükmü geçmez. Ama Yunus’tan bize yans›yan ›fl›¤› k›smetimiz ve anlay›fl›m›z
ölçüsünde zahiren de yans›tmaya çal›flt›k.
Bunu yapmak durumundayd›k. Çünkü zamanlar de¤iflse bile olaylar›n mant›¤› de¤iflmiyor.
Yunus’un söylemi bugün de ihtiyaç duydu¤umuz bir söylem. Bu kutlu sesin bu ça¤a da
söyleyecek sözü var elbette…Nihaî noktada "Ballar bal›n› buldum.."diyebilmek bugünün
insan›n› da hasreti.
Öyleyse yolu "sevgi"ye ve "bar›fl"a ç›kanlara selâm olsun.
Mustafa Özçelik
Nisan 2006 ESK‹fiEH‹R

B‹Z‹M YUNUS
Bir zaman dünyaya bir adam gelmifl:
Okunu kör nefsin, k›l›çla çelmifl...
Bizim Yunus,
Bizim Yunus....
Bir zaman dünyaya bir adam gelmifl;
Ölüm dedikleri perdeyi delmifl....
Bizim Yunus,
Bizim Yunus....
Bir zaman dünyaya bir adam gelmifl;
Eli katile de kalkamaz elmifl....
Bizim Yunus,
Bizim Yunus....
Bir zaman dünyaya bir adam gelmifl;
Zaman, onun kemend att›¤› selmifl...
Bizim Yunus,
Bizim Yunus....
Bir zaman dünyaya bir adam gelmifl;
Toprakta devrilmifl, gö¤e çömelmifl..
Bizim Yunus,
Bizim Yunus...
Bir zaman dünyaya bir adam gelmifl;
Say›lar› silmifl. B‹R 'e yönelmifl ...
Bizim Yunus,
Bizim Yunus....
N. FAZIL KISAKÜREK

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Yaflad›¤› Ça¤
Yunus Emre’nin ça¤› zaman dilimi olarak, Anadolu Selçuklular›n›n sonu ile
Osman Gazi devirlerini içine almaktad›r. Bu devir Anadolu’sunda istilâlar,
isyanlar ve yerleflme s›k›nt›lar› ile çeflitli sosyal rahats›zl›klar›n ve iç huzursuzluklar›n boy gösterdi¤i bir manzara hâkimdir. Haçl› seferleri, Mo¤ol
ak›nlar›, Babaî ve Cimri ‹syanlar›, saltanat kavgalar›, huzursuzlu¤u ve maddi s›k›nt›lar› do¤uran bafll›ca amiller olarak görülebilir.
Mehmet DEM‹RC‹

Zamana Nazar Eylemek
Ben gelmedüm da'vîyiçün benüm iflüm seviyiçün
Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm.
Yunus EMRE

B‹Z‹M YUNUS

l

BÖLÜM 1 YAfiADI⁄I ÇA⁄

l

10

Yunus Emre’nin yaflad›¤› ça¤, bu bölümün giriflinde de belirtti¤imiz gibi 13.
asr›n sonlar› ile 14. asr›n ilk çeyre¤idir. Bu y›llar, Anadolu Selçuklular›n son
devriyle Beylikler ve Osmanl› devletinin kurulufl y›llar›na tekabül eder. Bu
süreç içerisinde ise Anadolu üç önemli hadiseyle karfl› karfl›ya gelir. Bunlar,
“Haçl› seferleri, Mo¤ol sald›r›lar› ve Babailer isyan›”d›r.1
Bu üç hadise, Anadolu’da çok büyük çapta sosyal, siyasal ve dinî kargaflal›¤a sebep oldu. Böylesi olumsuz hadiselerin önünde savrulup gitmemek,
güçlü kökleriyle topra¤a tutunarak ayakta kalmay› baflaran as›rl›k ç›narlar
gibi olmak, bunun için de sa¤lam bir düflünceye yaslanmak gerekirdi.
Yunus Emre de öyle yapt›. Yeni bir felsefe ortaya koymad›. Yeni bir fikrî,
sosyal ve siyasî hareketi bafllatmad›. Mutlak Hakikat”e tutundu. Sadece ona
inan›p ba¤land› ve ona yeniden ça¤›rd› insanlar›. Bir “davi”nin de¤il, ad›na
“sevi” dedi¤i bir gayenin insan› olarak hareket etti. Unutulan bir gerçe¤i yeniden ama yeni bir dille hat›rlatt›. Yani onu bu anlamda Mutlak Düflünce’nin
bir “yenileyicisi”, “yeni bir yorumcusu” olarak görmek gerekir. Onun önemi
büyüklü¤ü iflte buradan gelmektedir.
Böyle zamanlarda ortaya konan her iddia, benimsenebilmek için bir kar›fl›kl›¤›, kavgay› ve mücadeleyi de beraberinde getirir. Nitekim, Haçl›lar, Türklerin Anadolu’ya gelifllerini bir felaket sayarak bir iddian›n yani Yunus’un
ifadesiyle bir “davi”nin insan› oldular. Her iddian›n sonucu gibi bu iddia da
beraberinde savafllar›, y›k›mlar› getirdi. Haçl›lar, Anadolu’da askerî anlamda büyük bir baflar› kazanamad›lar ama buraya bir felaket co¤rafyas›na çevirmeyi ise ne yaz›k ki baflard›lar.

‹flte bu tablo içerisinde Yunus Emre’nin misyonunun ve bugün de neden hâlâ seviliyor olmas›n›n en çarp›c› esprisi bence yukar›ya ald›¤›m›z dörtlü¤ünde gizlidir. Burada anahtar kelimeler “davi” ve “sevi” kelimeleridir. Onun
“davi” sözüyle bahsetti¤i durum elbette kelimenin “bir fleyi iddia etme” fleklindeki ilk anlam›yla s›n›rl› de¤ildir. Bu kelime ayn› zamanda “mesele, problem” anlam›na da gelmektedir.
Dolay›s›yla Yunus’un yaflad›¤› ça¤da “iddia"lar›n yan›nda “problemler” de
vard›r. Bu problemlerin çözümü ise “sevgi”dedir. Böylece Yunus, burada da
“Ben gelmedim davi için/Benim iflim sevi için” diyerek bir “sehl-i mümteni”
ustal›¤›yla, bir tek kelime ile kendi durumunu ve ça¤›n›n flartlar›n› bir mütefekkirin keskin bilinci ve bir flairin güçlü sezgisiyle özetleyivermektedir.
Bütün bu hadiseler, hat›rland›¤›nda Yunus Emre’nin dünyada bulunufl gayesini neden “sevi” kelimesiyle aç›klad›¤› ve “davi” kelimesini olumsuzlamas›
daha iyi anlafl›lacakt›r. Çünkü savafl›n panzehiri, bar›fl, kinin panzehiri sevgidir. ‹flte Yunus, beytin devam›nda aç›klad›¤› gibi “sevi” kelimesiyle as›l
amac›n›n “gönüller yapmak” oldu¤unu belirtir. Dolay›s›yla Yunus’un bir
“davi”si yoktur ama bir “gayesi” vard›r. Bu gaye çerçevesinde Anadolu’yu
di¤er gönül erleriyle birlikte bir kavga de¤il bir sevgi yurdu haline getirmek
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Mo¤ol sald›r›lar› karfl›s›nda Anadolu’yu zay›f duruma düflürerek bu sald›r›lara bir anlamda zemin haz›rlayan bir baflka felaket de Babaîler ayaklanmas› oldu. Bu hareket de hem dinî hem de siyasî nitelikli bir iddia(davi)d›r.
“Dinin zahirini küçümseyen, iman› suland›ran ve din ba¤›n› zay›flatan”2 bu
menfi anlay›fl da di¤er iki felaket bulutu gibi Anadolu semalar›n› kaplad›.
Gönüllerde ve zihinlerde onulmaz yaralar açt›. Siyasal, fikrî ve akidevî kargaflaya zemin haz›rlad›.

11

B‹Z‹M YUNUS

‹kinci büyük iddian›n(davi) sahibi ise Mo¤ollard›. Onlar da önce bulunduklar› bölgede bir zulüm imparatorlu¤u kurdular. Öyle bir felaket bulutuna dönüfltüler ki bu bulutlar çok geçmeden Anadolu’yu da kuflatt›. ‹slâm inan›fl›n› bir çiçek gibi Anadolu’da yeflerten, bu bozk›r› her türlü imar hareketiyle
bir medeniyet co¤rafyas›na çeviren Anadolu Selçuklu devleti Mo¤ol sald›r›lar›yla tarih sahnesinden silinmifl oldu. Yani iddia(davi), yine kargafla, ölüm
ve zulüm getirdi.

istemifl, bu u¤urda u¤rafl vermifl ve bunu da baflarm›flt›r.

B‹Z‹M YUNUS
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Fakat bu manidar durum, elbette “soyut bir insanl›k sevgisi”yle aç›klanamaz. Yani onu ba¤l› oldu¤u inanç ve düflünce zemininden soyutlayarak bir
“Anadolu hümanisti” olarak görmek meseleyi aç›klamakta yetersiz kalacakt›r. Yunus, kendinden sonra ortaya ç›kan bu tür spekülasyonlar› daha o zamandan önlemifl, sevgiyi ilâhî muhteval› bir kavram olarak ele alm›fl, aflk›
evrensel bir ilke olarak görmüfl ve gönülleri “dost evi” olduklar› için yapmaya çal›flt›¤›n› belirtmifltir. Yani o “Yarad›lm›fl› Yaradan’dan ötürü” seven bir
aflk kahraman› olarak misyonunun böylesi kutlu bir gaye oldu¤unu beyan
etmifltir. Dolay›s›yla onun mücadelesini, sevgi konusundaki tavr›n› bir felsefî anlay›fl olarak ne panteizmle ne de hümanizmle aç›klayamay›z.
Yine onun mücadelesini bireysel bir kurtulufl mücadelesi olarak görmek yerine onunla birlikte toplumsal bir kurtulufl mücadelesi olarak da görmek gerekir. Bu konuda Mehmet Kaplan’›n flu sat›rlar› söylemeye çal›flt›klar›m›z›
özetlemesi aç›s›ndan hayli ilginçtir: “ Davi ve sevi, birbirinin z›dd› olan iki
kelime. Birincisi savafl, ikincisi bar›fl› da içine alan aflkt›r. Yunus, savafla
kavgaya karfl›d›r. Dostluktaki yüceli¤i düflünür. Dost, her zaman gönülde
a¤›rlan›r. Onun için gönüller yapar. Gönül de, özellikle gönüller fleklinde ele
al›narak, birdenbire kapsam›n›n geniflledi¤ini görüyoruz.” 3
Yunus Emre, tabi ki o ça¤da bu misyonunda ve mücadelesinde yaln›z de¤ildir. Selçuklu co¤rafyas› o zamanda yani Yunus’tan önce Muhyiddin Arabi ve
Mevlâna gerçe¤iyle de yüz yüze gelir. Fikir ve akide plan›nda ›fl›¤› önce onlar uyand›r›rlar. Fakat bu ›fl›k Yunus’un kendine özgü dili ve üslubuyla genifl kitlelere ulaflt›r›l›r.
Bu ses, vahdet-i vücut’un sadece felsefi anlam›yla “varl›kta birlik” fikrinden
ibaret kalmaz ve “toplumsal birlik” sesine hatta bununla da yetinmeyerek
“evrensel birlik” sesine dönüflür. Çünkü bu ses, aflk›n sesidir. Yaradan’dan
ilahi bir nefes olarak gelmifltir ve yank›s›n› gönüllerde bulmufltur. Sevgi, ilahi bir cevher oldu¤u için asla bir “iddia” olmaz ve ayr›lman›n de¤il “bir”de
birleflmenin kutlu duygusu olur. Böylece Yunus, “sadece kendi dönemindeki Anadolu Türklü¤ünün de¤il tüm insanl›¤›n sorunlar›na, korku ve kayg›la-

1

Mehmet Demirci, Yunus Emre’de ‹lahî Aflk ve ‹nsan Sevgisi, s. 6
Mehmet Demirci, Yunus Emre’de ‹lahi Aflk ve ‹nsan Sevgisi, s. 7
3
Mehmet Kaplan, Yunus Emre-Makalelerden Seçmeler, s. 199
4
Azmi Bilgin, Yunus Emre, s. 11
5
Celâl-i tecellî: ‹lâhî darbe, kahr, azab ve gazaba vesile olan ilahî tecelliler. Bu tecelli halk›n Hak karfl›s›nda
e¤ilmesini, bencillikten ve benlik davas›ndan vazgeçmesini sa¤lar, bir terbiye vas›tas›d›r. Bknz: Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, Süleyman Uluda¤, s. 115
6
Cemâl-i tecellî: R›zaya, lütfa, ihsana, rahmet ve berekete vesile olan ilahi teclliler, ilahi inayet. Bknz: Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, Süleyman Uluda¤, s. 116
7
Mustafa Kara, Metinlerle Osmanl›larda Tasavvuf ve Tarikatlar, s.56–57
2
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Yunus’u anlamak ve o ça¤da yaflay›fl›n› anlamland›rabilmek için iflte bütün
bu olaylara tarihçi gözüyle birlikte “gönül gözü”yle de bakmak gerekiyor.
Meseleye Mustafa Kara’n›n da belirtti¤i gibi bu gözle bak›ld›¤›nda Haçl›,
Mo¤ol sald›r›lar›n›n ve Anadolu birli¤i için ciddi bir tehdit oluflturan Babailer hadisenin “Celâli”5 bir tecelli, ‹bni Arabî, Mevlâna ve Yunus’un da “Cemâli”6 bir tecelli olarak zuhur etti¤i görülecektir.7 Dolay›s›yla bu üç büyük
olay›n mahiyeti bilinmeden, bu ça¤›n karanl›¤›n› da¤›tan ‹bni Arabî, Mevlâna ve Yunus gibi ayd›nl›k insanlar›n neden var oldu¤unu, neden bu ça¤da
zuhur ettiklerini anlamak mümkün de¤ildir.
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r›na çare bulmaya çal›flm›fl, ›st›rapl› kitlelere umut afl›lay›p onlar› sevgiye,
kardeflli¤e, birli¤e ça¤›ran”4 bir öncü isim olmufltur. Bu yüzden onu sadece
bir flair de¤il ayn› zamanda bir tefekkür insan›, bir münevver, bir yol gösterici olarak da görmekteyiz.

Varl›kla Yokluk Aras›nda
Gelin bir nazar eylen, n’oldu bu cihan içinde
Niceler toprak oldu, Bu az zaman içinde
Yunus Emre
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Dünya denilen mekân, hadiseler yurdudur. ‹nsano¤lu, zaman içerisinde bu
dünyada nice olaylar yaflar. Yunus’un topraklar›nda do¤du¤u Anadolu da
geçen zaman içerisinde nice nice olaylar yaflad›. Her olay kader penceresinde elbette bir imtihand›. Önemli olan bu imtihanlardan yüz ak› ile ç›kmak
ve sonraki zamanlarda bu imtihanlar›n s›r perdelerini arayabilmekti.
Anadolu’da Yunus ça¤› öncesinde ve onun yaflad›¤› dönemde ne olduysa
bunlar›n hepsi Türklerin bu topraklar› yurt edinmesiyle ilgili olaylard›r. Bu
bak›mdan tarihin bu döneme iliflkin sayfalar›n› flöyle bir aralamak gerekiyor. Sözünü etmemiz gereken ilk önemli olay Türklerin bu co¤rafyay› ikinci ve kal›c› yurt edinmeleridir. Çünkü sonradan meydana gelen Haçl› Seferleri, Mo¤ol ak›nlar› yani Anadolu’yu Yunus Emre öncesinde bir felaket yurduna çeviren bu iki büyük olay Anadolu’nun Türkler taraf›ndan fethiyle
do¤rudan ilgili olaylard›r.
Anadolu, Türkler için elbette bilinmeyen bir co¤rafya de¤ildi. Çok önemli
bir jeopolitik konumu bulunan bu topraklar, her fleyi ile Türkler için de bir
cazibe merkeziydi. Türkle; Sakalar ve Hunlar devrinde de bu bölgeye ak›nlar düzenlemifllerdi. Müslüman olduktan sonra da Halife ordular›yla birlikte yine bu bölgeye yap›lan ak›nlara kat›ld›lar. Çünkü Türklerin Müslüman
olmalar›yla yeni bir dinamizm kazanan ‹slâmiyet yeni co¤rafyalarda yeni
topraklar edinmeyi ve yeni yüreklerde hakikatin ›fl›¤›n› uyand›rmay› insano¤lunun dünya ve ahiret saadeti için kendisine bir misyon edinmiflti.
Malazgirt (1071) ve Miryakefalon (1176) savafllar› bu bölgeyi Türklerin ikinci anayurdu yapt›. Devam eden dönemde, Melikflah zaman›nda O¤uz Türk-

Bu merkezlerde halka her anlamda hizmet noktas›nda çok önemli faaliyetler yap›ld›. Bu temsil ve tebli¤ tavr› öylesine müspet neticeler verdi ki bu
bölgenin yerli halk› da bu yeni fatihleri çok s›cak karfl›lad›. Ortodoks kilisesinin bask›s›ndan usanan, vergilerin a¤›rl›¤›ndan, sosyal ve ekonomik krizlerden ve bozuk yönetimden iyice bunalan Rum ve Ermeniler için, Anadolu’nun bu yeni sahipleri birer umut ve güven insan› oldular. Çünkü bunlar,
›rk, dil, dil, kad›n, erkek… ayr›m› yapmadan herkese samimiyetle hizmet
sunmaya gayret ettiler.
Ama bu durum, sadece halk için böyleydi. Siyasî ve askerî gücü elinde bulunduranlar böyle düflünmüyorlard›. Onlar için halklar›n›n mutlulu¤u de¤il
kendi ikbal ve saltanatlar›n›n devam› önemliydi. Bu gaye ile yeni bir medeniyetin filizlenmeye bafllad›¤› bu topraklara güya burada yaflan halklar›n›n
kurtulufllar›n› temin maksad›yla Do¤u H›ristiyanl›¤› için bir tehdit unsuru
olarak gördükleri Türkler üzerine Haçl› seferleri düzenlediler.
Bu seferlerin üç tanesi Anadolu topraklar› üzerinde cereyan etti. Di¤erleri
de Baflta Kudüs olmak üzere di¤er ‹slâm co¤rafyalar›na oldu. Bu durum da
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Türkler, Anadolu’da sadece askerî ve siyasî bir fetih hareketi gerçeklefltirmediler. Çünkü cengâverlikleri, ‹slâm iman ve aksiyonuyla hem yeryüzünü
hem gönülleri fethetmek fleklinde bir özelli¤e bürünmüfltü. Buna ba¤l› olarak bu fetih ordusu içerisinde askerlerle birlikte Ahmet Yesevî oca¤›n›n ›fl›¤›n› yeni topraklara ulaflt›rmakla görevli erenler de vard›. Bunlar›n Anadolu insanlar›n maddî ve manevî dünyas›n› ihya ve imar edici çal›flmalar da
gerçeklefltirdiler. Meskun mahallerde kurduklar› tekke ve zaviyeler, bu misyon çerçevesinde hizmet gören merkezler oldu.

15

B‹Z‹M YUNUS

leri’nin Anadolu’ya yay›lma ve yerleflme hareketleri sürekli olarak geniflledi. Art›k bu topraklar›n yeni sahipleri Müslüman-Türkler”di. Malazgirt zaferi elbette ki sadece askerî ve siyasî niteli¤inin ötesinde manalar tafl›maktayd›. Anadolu bir bak›ma bir “sel yata¤›” idi ve burada iki medeniyet karfl› karfl›ya geldi. ‹slam Orta Do¤u ve Orta Asya’dan sonra neflvünema bulaca¤› yeni topraklara kavufltu. Bu durum, Müslüman Türkler’in ileriki zamanlarda
Balkanlara ve Avrupa’ya da aç›lmalar› anlam›na geliyordu.
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gösterdi ki onlar›n as›l niyeti bir toprak parças›n› geri almak de¤il bir inanca, bir dünya görüflüne karfl› savaflmakt›.
Haçl›lar, bu seferler s›ras›nda askerî anlamda Anadolu’da asl›nda büyük baflar›lar elde edemediler ve buray› terk etmek zorunda kald›lar. Ama gerek
Anadolu’da yap›lan savafllar s›ras›nda gerekse di¤erleri için Anadolu’yu bir
geçifl yeri olarak kullan›l›rken bu topraklarda korkunç zulümler ifllediler.
Anadolu, her anlamda ciddi s›k›nt›lar yaflad›. Zira Haçl› ordusu sadece askerlerden meydana gelmiyordu. Pek çok maceraperest, h›rs›z, yankesici de
bu seferlere kat›lm›flt›. Dolay›s›yla flehirleri y›kt›lar, eserleri tahrip ettiler,
büyük katliamlar yapt›lar. Hem de H›ristiyan, Müslüman, Mecusi ay›r›m› gözetmeden vahfli bir sel halinde Anadolu'ya sonsuz bir k›fl› yaflatt›lar. Geldiler, yakt›lar, y›kt›lar, öldürdüler ve gittiler.
Geriye b›rakt›klar› tablo, bozulmufl bir devlet yap›s›, y›k›lm›fl evler, da¤›lm›fl
bir topluluk, k›r›k gönüller, umutsuz yüzler oldu. Anadolu Selçuklu bahar›yla filizini yeflillendirirken bu uzun süren k›flla varl›kla yoklu¤un ince kader
çizgine geldi.

Yunus Emre’nin yaflad›¤› ça¤, sûfîlik hareketi bak›m›ndan da önemli bir zaman dilimidir. Çünkü daha önceki dönemde ‹mam-› Gazali’nin Yunan felsefesinin etki alan›n› daraltmas›yla Anadolu’da bafllayan tasavvufi canl›l›k1
Mo¤ol sald›r›lar›n›n sebep oldu¤u göçmen hareketiyle bu yüzy›lda daha da
etkinlik kazand›.
Anadolu’ya gelen Ahmet Yesevî derviflleri, kimseye el açmayan, elinin eme¤i ile geçinen, topra¤a, vatana, devlete ve dine ba¤l›, prensipli disiplinli örnek insanlard›. Bunlar, Anadolu insan›na yaflama ve mücadele gücü verdiler. Halk›n y›k›lan maneviyat›n› yükselttiler.2 Birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›nda, dayan›flma ve direnme gücünün artmas›nda müspet rol oynad›lar.
Öte yandan di¤er dinlerin mensuplar›na karfl› da son derece müsamahal›
davrand›lar. Onlar› din de¤ifltirmeye zorlamad›lar. Bu insani davran›fllar›yla
Müslümanl›¤›n Anadolu’da en ücra köflelere kadar yay›lmas›n› ve benimsenmesini sa¤lad›lar. 3
Halk›n iman hayat›, cemiyet ve ekonomi nizamlar› ve ahlâk anlay›fl› üzerinde müessir olan bu sûfîler, geldikleri bölgelerde oldu¤u gibi Anadolu'da da
tekke ve zaviyeler kurdular. Onlar›n çabalar›yla hem iskân politikas› baflar›yla uygulanm›fl, hem savafllar dînî bir muhteva kazanm›fl, bu durum da savafllarda baflar›l› olmada önemli bir sebep teflkil etmiflti. Özellikle Ahilik, iktisadî hayat üzerinde etkili olmufl, sanat ve ticaret hayat›n› gelifltirmiflti.
Türk edebiyat› tekkeler çevresinde yeni bir kimlik kazanm›flt›. ‹flte Yunus
Emre de, Ahmet Yesevî derviflleriyle bafllayan bu hareketin Anadolu'daki
bütün bu farkl›l›klar› hoflgörüyle karfl›layan çok önemli bir halkas› olacakt›
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"Anadolu’nun Türk vatan› haline gelmesinde Türkistan’dan gelen
Ahmet Yesevi dervifllerinin önemli bir pay› olmufltur."
Azmi B‹LG‹N
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Horasan Erenleri
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Mo¤ol zulmünden kaçarak Anadolu’ya gelen bu erenler aras›nda Fahrüddin
Iraki, Necmedddin-i Dâye, Evhadüddin-i Kirmani, Sadreddin Konevî, Muhiddin Arabî, Ahi Evren, Hac› Bektafl, Bahaeddin Veled, o¤lu Mevlâna gibi
maneviyat büyükleri de bulunuyordu. Anadolu bu isimler sayesinde hem
fikri anlamda hem de dil, kültür ve edebiyat sahas›nda bir canl›l›¤a kavufltu. Halk, sûfîlerin bu çal›flmalar›yla kendini derleyip toparlayarak yeni bir
yaflama üslubu kazand›. Birlik ve beraberlik yeniden tesis edildi.
Fakat, bu tablonun bir de öteki yüzü vard›. Anadolu’ya gelenlerin hepsi
müspet bir anlay›flta de¤ildi. Ahmet Yesevî erenleri aras›na fiamanist çizgilerini henüz kaybetmemifl olanlar da vard›. Bunlar, göç s›ras›nda Suriye ve
‹ran bölgesinde karfl›laflt›klar› Bat›nî ve Haricî karakterli ak›mlardan da etkilendiler. Yine bunlar aras›na kat›larak bu zümre mensuplar› Anadolu’ya
girdiler. Bunlar, Anadolu’dan Suriye’ye, M›s›r’a, Hicaz’a kadar uzanan alanda merkezler kurarak kendi kabulleri çerçevesinde temsilciler yetifltirerek
halk› kendi taraflar›na çekmeye çal›flarak bu müspet tablonun içerisinde bir
nifak unsuru oldular." 4
Bu gruplar, flehirlerden çok köylerde ve göçebeler aras›nda uygun bir zemin
bularak halk›n içinde bulundu¤u sosyal, siyasî ve ekonomik s›k›nt›lar› istismar ederek onlar› din’in kay›t ve külfetlerinden azade tutarak onlara tehlikeli bir hürriyet vaat edip halk tabakalar› aras›nda bir fesat ortam› oluflturdular. Dinin zahiri hükümlerini küçümsediler. ‹slam inan›fl›n› bat›l yorumlar›yla suland›rmaya ve böylece din ba¤›n› zay›flatmaya çal›flt›lar.5
Bir taraftan da bu topraklarda benimsenebilmek için baz› Sünnî tarikatlarla kendi aralar›nda bir münasebet kurarak, Sünnî büyüklerinin menk›belerini kaynaklar›na alarak onlar›n ismi ard›nda bulan›k bir anlay›fl› yaymay›
baflard›lar. Hac› Bektafl, Geyikli Baba, Sar› Saltuk ve Ahi büyükleri, Bat›nî
ve Haricîlerin bu çabalar›yla yanl›fl inan›fllar›n temsilcileri gibi gösterilmeye
çal›fl›ld›.
Bu gruplar›n inançlar üzerindeki tahribatlar› siyasî olaylara da yans›d›. Do¤u ve Güneydo¤u bölgesine y›¤›lan Türkmenlerin içine düfltükleri s›k›nt›,
kendileriyle ilgilenen birilerinin bulunmamas› onlar› patlamaya haz›r bir du-

Selçuklu Türkleri bünyesindeki ‹slam dininin koruyucusu say›labilecek
Sünnî mutasavv›flar, Selçuklu devletinin çökmesiyle kendilerine uygun taraftar zümresini bulup en eski inanç sistemlerinden Kabalist, Budist, Ateflperestlik gibi inan›fllar› yaymaya çal›flan bu bat›l tarikatlar›n geliflmeleri
önüne k›smen de olsa set çekmeye çal›flt›lar.6 Dolay›s›yla Sünnî tasavvuf
anlay›fl› bir taraftan kendi prensiplerini yaymaya çal›fl›rken bir taraftan da
bunlarla mücadele etmek durumunda kald›.
Yunus Emre, iflte böyle bir Anadolu'nun son birkaç yüzy›l› içinde hem
bahar› hem k›fl› yaflayan, önemli olaylarla, s›navlarla karfl›laflan
Anadolu'nun Osmanl› öncesi, yeniden toparlanma eyleminin öncülerinden
birisi olarak karfl›m›za ç›kar.
Dolay›s›yla bu dönem y›k›l›flla diriliflin bir arada yafland›¤› ender bir dönemdir. Yunus Emre, böyle bir ça¤›n y›k›l›fl›n› dirilifle yönlendiren, manaya
dayanarak çöküflü büyük bir uygarl›¤a dönüfltürenlerin aras›nda hizmet
eden mutasavv›f bir flair, bir gönül eri, bu topraklarda infla edilen Türk-‹slâm medeniyetinin kurucular›ndan biridir.7
Yunus Emre, böyle bir s›fatla, tevhid(birlik) inan›fl›n›n bir temsilcisi olarak
"Anarfliden kurtulmak için birleflmek gerekti¤ini vurgulam›fl, otorite bofllu¤unun insanlar› helak edece¤ini sezinlemifl ve Anadolu halk›n› Osman
Bey’in otoritesinde birli¤i davet etmifltir."8 Dolay›s›yla onun mücadelesini
sadece bireysel bir olgunlaflma ve kurtulufl mücadelesi olarak görmek do¤ru olmayacakt›r. O kendisiyle birlikte ayn› ideallerin millet hatta bütün insanl›k nezdinde de gerçekleflmesi için çal›flan bir maneviyat önderidir.
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Hadise bununla bitmedi. Bu olay, biraz önce de¤indi¤imiz Mo¤ollar’›n Anadolu'ya girifllerini de kolaylaflt›ran bir geliflme oldu. Ayr›ca uzun y›llar bu
hareketin inançlar üzerinde olumsuz etkileri devam etti. Böylece Anadolu
bu tür bir çat›flman›n da yurdu oldu.
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ruma getirdi. Bu durumu kendi amaçlar› için kullanmak isteyen Baba ‹shak
adl› yar› fiaman, yar› Müslüman bir Türkmen fleyhi peygamberli¤ini ilan
ederek isyan ç›kard›. Ç›kan savaflta Baba ‹shak öldürüldü.
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1

Beflir Ayvazo¤lu, Uluslararas› Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri s. 588
Ahmet Vehbi Ecer, Uluslararas› Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri s. 48
3
Mehmet Demirci, Yunus Emre’de ‹lahi Aflk ve ‹nsan sevgisi, s. 14
4
Umay Günay, Yunus Emre, Seçme Makaleler, s. 150
5
Mehmet Demirci, Yunus’ta ‹lahi Aflk ve ‹nsan Sevgisi, s. 7
6
Abdurrahman Güzel, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat› s. 147
7
Umay Günay, Yunus Emre, Seçme Makaleler, s.150
8
Yusuf Ziya ‹nan, Do¤a ve Din Yorumcusu Yunus Emre, s. 9
2

Anadolu’nun yeni sahipleri olan Müslüman Türkler, Bat›’n›n açt›¤› her türlü
maddî ve manevî yaray› bir an önce iyilefltirmek ve bu topraklardaki misyonlar›n› kald›klar› yerden sürdürmek azmiyle toparlanma sürecine girdiler. Fakat, bu defa da Orta Asya’dan bir felaket bulutu üzerilerine gelmek
üzereydi. Bunlar Mo¤ollard›. Çünkü onlar, Orta Asya’daki Türk-‹slâm devletlerini y›k›p yönlerini çoktan Anadolu’ya çevirmifllerdi.
Böylece Haçl› sald›r›lar›yla y›pranan ama yine de ayakta kalmay› baflaran
Anadolu Selçuklu devleti yeni bir felaketle karfl› karfl›yla geldi. ‹lk zamanlarda diplomatik yollarla Anadolu’ya sald›r›lar› geciktirilen Mo¤ollar, Babaî
isyan›yla bu devletin zay›f noktalar›n› görmekte gecikmediler. Mo¤ollar›n
Anadolu istilas› böylece bafllam›fl oldu.
Mo¤ollar, önce o zaman için bir s›n›r flehri say›labilecek olan Erzurum’u iflgal ettiler. Tabi Mo¤ol iflgali ayn› zamanda y›k›m anlam›na gelmekteydi. Öyle de oldu. fiehir ahalisi k›l›çtan geçirildi. fiehir ya¤maland›, yak›l›p y›k›ld›.
Üstelik ciddi bir direniflle de karfl›laflmad›lar.
Bu durum, onlar›n cesaretini daha da art›rd›. Anadolu içlerine ilerlemeye
bafllad›lar. Sivas’›n Köseda¤ mevkiinde otuz bin ordu ile Selçuklular›n karfl›s›na dikildiler. Burada garip say›labilecek hadise ise bu otuz bin kiflilik
Mo¤ol ordusunun karfl›s›nda seksen bin kiflilik bir Selçuklu ordusunun bulunmas›yd›. Ama Haçl› seferleri Selçuklu ordusunu o kadar darmada¤›n etmiflti ki bu orduyu basiretle sevk ve idare edecek kumandanlar yoktu. Sultan G›yaseddin Keyhusrev ise ehliyetsiz bir devlet adam›yd›.
Bu iki olumsuzluk, Selçuklu ordusunun periflan olmas›na yetti. Karfl›lar›n-
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Cemâli zahir olsa tiz celâli yakalar an›
Nerde bir gül aç›lsa yan›da har ola peyda
Niyâzi-i MISRÎ
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Diken ‹çinde Gül
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daki bu engeli aflan Mo¤ollar Sivas’a ard›ndan Kayseri’ye geldiler. Karfl›lar›nda direnecek bir ordu kalmam›fl, Sultan çoktan Antalya’ya kaçm›flt›. Bafls›z
kalan ve ma¤lup olan ordu bundan sonra parçalanacak, Sultan’›n o¤ullar›
aras›nda taht mücadeleleri bafllayacakt›.
Böylece 1243’deki bu Köseda¤ yenilgisi sonun bafllang›c› oldu.1 Çekirge sürüleri gibi Anadolu topraklar›nda kolayl›kla ilerleyen Mo¤ollar, buralar› bir
kas›rga misali temelinden sarst›lar. Selçuklar zaman›nda her biri birer ilim
ve kültür merkezlerine dönen flehirleri yak›p y›kt›lar. Ne buldularsa ya¤malad›lar. Halk› k›l›çtan geçirdiler. Anadolu’nun yönetimini ellerine ald›lar.
Bu felaketin sonuçlar› çok a¤›r oldu. Devletin gücü zay›flay›nca saltanat kavgalar›n›n bafllamas› ard›ndan bölünmeleri ve isyanlar› getirdi. Art›k insanlar›n insanl›ktan ç›karak güçlünün zay›f› ezdi¤i bir dönem bafllad›. Ölüm ve zulüm boyutlar›n› geniflletti. Halk, Mo¤ol ordusunun giderlerini karfl›lamas› için a¤›r vergilere ba¤land›. Daha kötüsü ise bu y›llarda ortaya ç›kan k›tl›k felaketi oldu.
Bu olaylar›n en y›k›c› tesirleri ise inançlar üzerinde görüldü. Ne yapaca¤›n› bilemeyen halk aray›fl içine girdi. Bu durumdan yararlanmak isteyen her türlü
karanl›k düflünce Anadolu’da insanlar› etkileyebilecek zemini bulmufl oldu.
Maddî yaralar bir flekilde iyilefltirebilirdi ama bu metafizik problem hepsinden
de kötüydü. ‹flte Yunus gibi önderleri bekleyen görev, maddî ve manevî y›k›mlarla iyice mahvolmufl bu kitlelere yeni bir iman ve yaflama gücü afl›lamakt›.
Bu gücü afl›layacak olanlar ise çoktan gelmeye bafllam›fllard›. Mo¤ol zulmünden kaçanlar, ilk bak›flta güvenlik sebebiyle Anadolu’ya göç ettiler. Zahirde görünen sebep bu idi. Oysa kader onlar› büyük bir göreve çoktan aday k›lm›flt›
bile… Ahmet Yesevî oca¤›nda yetiflen bilginler ve sufiler, burada Haçl› ve Mo¤ol sald›r›lar›n›n açt›¤› yaralar› saracak kutlu bir aksiyonun insanlar› olarak
Anadolu’nun dört bir yan›na açt›klar› tekke ve zaviyelerle insanlara yeni bir
umut kap›s› aralayacaklard›.
Öte yandan Anadolu da kendi imkânlar› içerisinde zaten böyle bir ortam›
çoktan haz›rlamakla meflguldü. Daha X1. yüzy›ldan itibaren Selçuklu Devleti taraf›ndan her biri adeta yeniden infla edilen flehirlerde çok canl› bir kültür ve sanat ortam› oluflmaya bafllam›flt›. ‹mam Gazali, iki medeniyetin kar-

Yunus, bu iki büyük ismin oluflturdu¤u bu zemin üzerinde ayn› düflünce ve
inanç zemininde yeni bir nefesi yüreklere üfleyen bir isimdir. Ama bu nefes
o kadar güçlüdür ki ilk baflta Mevlâna müridi gibi duran Yunus, tasavvufa
getirdi¤i yorumlarla ve bunlar› söyleme üslubuyla Mevlâna’n›n Türkçe söyleyen hali olur. "O yüzden Yunus’a Türkçe’de Mevlâna’y› yaflam›fl, Türk dilinde Mevlâna’y› flak›m›fl gönül eri, aflk›n bülbülü dememizde bir sak›nca
yoktur."2 Tabi, bu yorumu Yunus’u Mevlâna’n›n bir taklitçisi anlam›nda anlamamak gerekir. ‹kisinin dayand›klar› düflünce zemini ayn›d›r, de¤ilse söyleyifl ve yorum tarzlar› elbette kendilerine göredir.
Mevlâna ve Yunus iki "muazzam flahika" olarak tasavvuf haritas›ndaki yerlerini
bu flekilde al›rlarken Anadolu’da istilan›n yol açt›¤› "inhitat" yeni bir sürece girer. Beylikler devrinin hemen akabinde Osmanl› beyli¤i etraf›nda gerçekleflen
birleflme Yunus’un ta bafl›ndan beri düflledi¤i ve gerçeklefltirmek için diyar diyar gezerek halka yaymak ve benimsetmek istedi¤i idealin art›k gerçe¤e dönüflmesi vakti gelmifl olur. Yani Niyazi-i M›sri’nin ifade etti¤i "gül içinde diken" zuhurundan sonra hikmet baflka bir flekilde tecelli eder ve "diken içinde gül" açar.

1
2

Abdülbaki Gölp›narl›, Yunus Emre, Hayat›, Sanat›, Eserleri, s. 5
Mehmet Önder, Millî Kültür Dergisi, say› 80, s. 19
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Tabi ki burada esas olarak Yunus’u haz›rlayan olarak flartlar› daha iyi anlayabilmek için Mevlâna’dan ve ondan önce ‹bni Arabî’den söz edilmelidir. Çünkü
Yunus Emre’nin de savunucusu oldu¤u tevhid "birlik" fikrinin as›l mimar›
Muhyiddin Arabî’dir. 1204 y›l›nda Konya’ya gelen Muhyiddin Arabî bir süre
Konya’da kalm›fl, ard›ndan Malatya’ya geçmifl ve bu süre zarf›nda Vahdet-i Vücut anlay›fl›n›n Anadolu’da yay›lmas›na ve benimsenmesini sa¤lam›flt›r. Bu fikri, fliir ve musikinin imkânlar›yla birlikte genifl bir tesir sahas›na ç›karan ise
Mevlâna olmufltur.
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fl›laflmas›nda ‹slam anlay›fl›n› her türlü tahrifattan korumay› baflararak Selçuklu ça¤›nda sa¤lam bir akidenin yaflamas›n› sa¤layan eserleriyle kitlelere
ciddi bir fluur kazand›rm›flt›. Yine Fahreddin Razi, Kad› Siraceddin gibi isimler ‹slam düflüncesinin büyük an›tlar› olarak Anadolu’nun fikri hayat›na tesir sahibiydiler. Sanat da baflta mimari ve musiki olmak üzere bu fikri oluflumlara paralel olarak bilhassa saray çevresinde çok geliflmiflti.

‹K‹NC‹ BÖLÜM

Yunus Emre’nin Hayat›
Yunus Emre, 1240’ta do¤du. Sar›köylü’dür. ‹yi bir tahsil gördü¤ü fliirlerinden anlafl›lmaktad›r. Medrese tahsilinden sonra tasavvuf yoluna girdi.
Tabduk Emre’ye mürit oldu. Anadolu’nun birçok illerini, Suriye’yi ve
Azerbaycan’› dolaflt›. 1320 y›l›nda 82 yafl›nda iken vefat etti. Mezar›
Sar›köy’dedir.
Abdülbaki GÖLPINARLI

B‹Z‹M YUNUS

l

BÖLÜM 2 YUNUSEMRE’N‹N HAYATI

l

26

Yunusdurur Benim Ad›m
Yunus’durur benim ad›m, gün geçtikçe artar odum
‹ki cihanda maksudum, Bana seni gerek seni
Yunus Emre

Anadolu’nun karanl›k ça¤›nda "diken içinde açan gül"lerin en ihtiflaml› fakat bir o kadar de sade olan› Yunus’tur. Bu sade derviflin hayat› tam bir
"masal güzelli¤i" tafl›r. Gerçekten de Yunus’un hayat› tam bir masald›r. Tabii, sade ve güzel bir masal... Ama bu masal Tanp›nar’a göre daha Yunus’un
ad›ndan bafllar.1
Yunus’un ad›n›n Ahmet Hamdi Tanp›nar gibi bir edebiyat adam›n› bu kadar
derin düflüncelere sevk etmesi bofluna de¤il elbette..Çünkü çilenin soylu
maceras›n› yaflam›fl bir Yunus daha biliyoruz. O da Yunus peygamberdir ve
onun maceras›yla bizim Dervifl Yunus’un maceras› daha isimlerinden bafllayarak çarp›c› benzerlikler tafl›maktad›r.
Tanp›nar’a göre Yunus, Anadolu’da bu ismi tafl›yan ilk sufidir. Üstelik bu
isim onun do¤du¤unda kendine verilen ismi de¤ildir. Yunus, sonradan Yunus peygamberin isminden mülhem olarak bu ismi benimsemifltir.
Yunus’un çeflitli münasebetler düflürerek Divan’›nda pek çok peygamberin
isminden do¤rudan yahut telmih yoluyla bahsetti¤ini biliyoruz. Peki, neden
baflka bir peygamberin ismini de¤il de Yunus ismini benimsemifltir? Tanp›nar, bu durumu ikisinin benzerlikler tafl›yan flahsi maceralar›na ba¤lar. Ona
göre bu benzer macera "karanl›¤›n yuttu¤u ve sonradan karanl›ktan dönen
›fl›¤a ç›kan" insan›n maceras›d›r.
Bilindi¤i gibi Yunus peygamber, putperest bir kavme elçi olarak gönderilir.
Fakat kavmi onu dinlemez. O da bir an için nefsine kap›larak bir gemiye biner. Denize at›l›r. Onu bir bal›k yutar. Bu karanl›k ortamda içine döner. Nef-

Yunus, bu olay› elbette bilmektedir:
Bal›k karn›nda yatan, deryalar› seyreden
Kabak kökün yaslanan, Yunus Peygamber yatur

2

fleklindeki söyleyiflleri bu maceray› içsellefltirdi¤ini göstermektedir. Çünkü
Yunus da fleyhinin "Sen hâlâ dünya kokuyorsun…"sözü üzerine gizlice dergâh› terk edip da¤lara düflmüfl yani "karanl›k bir safha"ya girmifltir. Bundan
sonraki çilesi ise Yunus peygamberin yaflad›klar›ndan farks›z›d›r. Dergâhtan ayr›lmas›, onu derin üzüntülere salar. O da piflmanl›k gözyafllar› döker.
Sonunda oraya döner. fieyhinin onu " Bizim Yunus mu?" diye karfl›lamas› ise
ba¤›flland›¤›n›n bir ifadesidir.
Yeniden Tanp›nar’a dönecek olursak Yunus’un "Tabduk Emre’ye intisab›,
dergâh›nda kal›fl›, oradan ayr›l›fl›, tekrar gelifli ve nihayet izin al›p insanlar
aras›nda bu defa irflat için yeniden girmesi, bütün bu kaybolma, kapanma,
yeniden ve baflka bir hüviyetle do¤ma hikayesi, hep bu ad›n etraf›nda toplanabilecek vak›alard›r."
Tanp›nar, sözün sonunu flöyle ba¤lar: "Çok muhtemeldir ki Yunus bu ad›
seçmifl olsun. Yahut da bu tesadüf bütün hayat›na istikamet versin. Ben yine Peygember Yunus’un bal›¤›n karn›na coflkun bir f›rt›na yüzünden düfltü¤ünü göz önünde tutarak birinci fl›kka ihtimal veriyorum. 3
Tanp›nar, buradan daha ilginç bir sonuca daha ulafl›r. Ona göre "F›rt›nan›n
yerini burada Mo¤ol istilas›n›n hakiki bir cehennem yapt›¤›, do¤du¤u bu XIII. As›r ortas› tutar." 4
Gerçek böyle yahut de¤il. Ama Tanp›nar’›n bu yorumu, üzerinde dikkatle
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Denizde hakây›klar cevlân urur bal›klar
Yunus deniz mevcine taldum talmadum dime
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sinin kendisine oynad›¤› son oyunu fark ederek tövbe edip piflmanl›k gözyafllar› döker. Sonunda ‹lahi af gerçekleflir. Bal›k onu bir karaya b›rak›r. Karanl›k safha biter ve ayd›nl›¤a ulafl›r.

durulmaya de¤er bir özellik tafl›yor. E¤er öyle olmasayd›;
Ben bu sûretden ilerü adum Yunus degül iken
Ben ol›dum ol ben idüm bu ‘›flk› sunanday›dum
ya da
Adum› Yunus dakdum s›rrum ‘âleme çakdum
Levh ü kalemden öndin dilde söylenen benem
fleklindeki m›sralar›n› nas›l anlayabilecektik ki?
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Varl›k önünde yokluk elbisesi giymeden bu yolda menzil al›namayaca¤› düflünüldü¤ünde Yunus’un kendi maddî varl›¤›n› ismi dâhil terk etti¤ini, bütün
isim ve suretlerden geçip birlik denizine girdi¤ini mutlak varl›k karfl›s›nda
flöyle demesi de bu yorumu güçlendiren bir ayr›nt› olarak görülemez mi?
Yunus bu cismüm ad›dur cisim anun bünyâd›dur
Adum eger sorar›san bilgil câna cânân benem
Tanp›nar, iki Yunus aras›nda bu karfl›laflt›rmay› yaparken peygamberlerin
ve ermifllerin kemal yolundaki maceralar›ndan elbette haberdard›r. Peygamberler de dervifller de bu anlamda ortak bir kaderi yaflarlar. Onlar
"Mânâ erleri" olarak "ipek böce¤i"ne benzerler. Onlar›n da bir "koza dönemi" vard›r. Arif Nihat Asya’n›n da belirtti¤i gibi "Yunus peygamber, bu dönemi bal›¤›n karn›nda, Yunus Emre de Tabduk’un kap›s›nda ve yollarda"
geçirmifltir. 5

1

Ahmet Hamdi Tanp›nar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 140
"Onu bal›k yutmufltu(…)Sonunda o hasta bir durmadayken ç›plak bir yere(sahile) att›k. Ve üzerine s›kgenifl yaprakla(kaba¤a benzer) türden bir a¤aç bitirdik." Kuran-› Kerim, Saffat suresi, ayet no: 142-145-146
3
Ahmet Hamdi Tanp›nar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s.141
4
Ahmet Hamdi Tanp›nar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s.141
5
Arif Nihat Asya, Yunus Emre, Türk Yurdu Yunus Emre Özel say›s›, s. 49-50
2

Yunus, senün iflbu sözün âlemlere destan ola
Yunus seni seveliden beflâret old› cân›na…
Yunus ça¤›rurlar adum gün geçtikçe artar od’um
‹ki cihanda maksudum bana seni gerek seni
gibi beyitlerinde de söyledi¤i gibi "Yunus" olmal›d›r. Zaten bütün kaynaklarda da bu isimle an›lmaktad›r.
Yunus’un fliirlerine bak›ld›¤›nda ad› ile ilgili çok farkl› söyleyifllerle de karfl›lafl›l›r. Bu, son derece anlafl›l›r bir durumdur. Zira tasavvuf literatüründe
bir sûfiyi ve onun hallerini ifade edebilecek Âfl›k, Garip, Miskin, Dervifl, Bîçâre…" gibi çok say›da kelime bulunmaktad›r ve bunlar›n her biri derviflin
çeflitli hallerini aç›klayacak ipuçlar›d›r. Dolay›s›yla bütün bunlar› zamanla
"Yunus" isminin önüne ve sonuna eklenmifl s›fatlar fleklinde görmek gerekir.
Bu isimlerden en yayg›n olan› ise "Yunus Emre"dir. Hemen bütün eski kaynaklar, Bektafli Velâyetnamesi, Nefahat ve fiakay›k Tercümeleri, Âfl›k Çelebi Tezkiresi’nde ondan bu isimle yani "Yunus Emre" bazen de "Yunus Emrem" , "Emrem Yunus" olarak söz ederler.
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Yunus Emre’nin fliirlerinde en çok "Yunus" isminin kulland›¤› görülür. Dolay›s›yla ister do¤du¤unda konulsun isterse kendisi sonradan benimsesin
onun ad›:

l

‹lk adum Yûnus'›d› adum› ‘âfl›k dakdum
Terk itdüm ud u edeb flöyle haber b›rakdum
Yunus Emre

B‹Z‹M YUNUS

Bizim Yunus
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"Emre" s›fat› da Bedri Noyan’›n da belirtti¤i gibi muhtemelen bu kelimenin
"âfl›k, seven, dost, kardefl, flair" fleklindeki anlamlar›ndan hareketle verilmifl
olmal›d›r.1 Ama bu anlamlardan hangisini ele al›rsak alal›m hepsi de Yunus
gerçe¤ini ifade etmek için son derece uygun s›fatlard›r.
"Garip" kelimesi de Yunus’un çokça kulland›¤› s›fatlardand›r. Bu adland›rma ona menk›belerde de görüldü¤ü dervifllik yoluna girmeden önce de verilmifl olmal›d›r. Burada muhtemelen dünyaya, dünya ifllerine düflkün olmay›fl›, fliirle meflguliyeti gibi sebepler söz konusudur. Yani o dervifl olmadan
önce de bir dervifl psikolojisi içinde yaflayan bir insand›. Dervifllik yoluna
girdikten sonra ise bu s›fat onun durumunu çok iyi yans›tacak bir özelli¤e
sahiptir. Çünkü, dervifller dünyay› gurbet bilen bir anlay›fl›n insan›d›r. Tasavvufa göre insan›n as›l vatan› ruhlar âlemidir. Bu dünya bir gurbet, burada olanlar da gariptir. Ayr›ca bu kelimeyi sadece bu anlamla s›n›rland›rmay›p "halinden anlamayan, duygu ve düflüncelerine yabanc› kalan kimseler
aras›nda bulunan kimse, cahiller aras›nda âlim, fas›klar aras›nda takva sahibi kimse" manalar›nda da düflündü¤ümüzde "gariplik" s›fat›n›n Yunus’a
çok yak›flt›¤›n› görebiliriz.
Gariplik der demez akl›m›za elbette "miskinlik" de gelmelidir. Çünkü gariplerin halini en iyi ifade edecek s›fat miskinliktir. Yunus, bu s›fat› da s›kça
kullan›r. Bir tasavvuf terimi olan miskin kelimesi "Mahviyet sahibi" bir derviflli¤i ifade eder ki Yunus için son derece uygun bir s›fatt›r. Kelimenin "Zavall›, çaresiz, hor ve hakir görülen kimse" fleklindeki anlamlar› da asla olumsuzluk içermez. Aksine bu kelime Tirmizi’nin nakletti¤i " Allah’›m, beni miskin olarak yaflat, miskin olarak öldür ve miskinler zümresine haflret…" hadisine göre arzu edilen bir s›fat› ifade eder. Kelimeye sonradan yüklenen
"Tembel elinden ifl gelmez kimse…" fleklindeki manalar› bizi yan›ltmamal›d›r. Çünkü sufilikte miskinlik, arzu edilen bir haldir ve derviflli¤in flan›ndand›r, onun ifadesiyle miskinlik dervifl olan kiflinin as›l sermayesidir.
Yunus Emre garip ve miskin olmadan önce elbette ki "âfl›k"t›r.. Çünkü aflka düflmeden bu halleri kuflanmak mümkün olmaz. Yunus, bir aflk insan›
olarak aflk› hayat›n›n merkezindeki mesele haline getirmifl, bu kavram› içsellefltirmifl oldu¤undan onun gibi birini ifade edebilecek en kapsaml› söz-

Yunus Emre’den halk aras›nda yukar›da belirtti¤imiz s›fatlar›n d›fl›nda "Bizim Yunus", "Koca Yunus", tarikat çevrelerinde "Yunus Baba", "Yunus Dede", "Yunus Can…" fleklinde de bahsedildi¤ini bilmekteyiz. fiüphesiz ki bu
s›fat çoklu¤u hem Yunus’un zengin kiflilik yap›s›n› hem de ona halk›n bak›fl
tarz›n› yans›tmaktad›r. Mesela "baba" s›fat› yine terim anlam›yla "fleyh, mürflid" anlamlar›na gelir ki Yunus, Tabduk Emre dergâh›ndaki çilesinden, olufl
sürecinden sonra bir "fleyh, mürflid" olarak da görülmüfltür. Mesela Cahit
Öztelli onu:
fieyh Yunus vergil salâ
Gidelim do¤ru yola
Lây›k isen gel bile
Vallah dîdâr göresi
Gibi m›sralar›ndan yola ç›karak böyle birisi olarak görür ve görüflüne kan›t
olarak fiikari tarihinde "fieyh Yunus" olarak an›lmas›n› gösterir. 2
Yine Baba s›fat›n›n Bektafli çevrelerinde tarikat fleyhlerine verilen bir isim
oldu¤u düflünülecek olunursa Yunus’un Bektaflilerce ne denli bir kabullenmeye konu oldu¤u ortaya ç›kar. Ama bunu sadece Bektaflilik’teki durumla
da s›n›rland›rmamak gerekir. Zira "Baba" kelimesi, bütün tarikatlarda insa-
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Yunus’un kulland›¤› s›fatlardan biri de "dervifl" s›fat›d›r. "Dervifl Yunus sen
dah› tur irte namaz›na." fieklindeki m›sralarda geçen dervifl kelimesinin "dilenmek, dilenci" fleklindeki sözlük anlam› bizi yan›ltmamal›d›r. Önemli olan
terimsel anlam›d›r. Dervifllik tasavvuf literatürde "mutasavv›f, mürid, müntesip, fakir" anlamlar›na gelir ki bu manalar›yla Yunus’u en iyi ifade edebilecek s›fatlardan biridir. Zira o, Tabduk Emre’ye mürid olmufl, onun yoluna
intisap etmifl, varl›k elbisesini üstünden s›y›rarak fakirli¤i benimsemifltir.

l

‹lk adum Yûnus'›d› adum› ‘âfl›k dakdum
Terk itdüm ud u edeb flöyle haber b›rakdum
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cük âfl›k olabilir. Zaten Bursal› Yunus’a ait oldu¤u söylense de flu m›sra bu
seçimin de çok bilinçli yap›ld›¤›n› gösterir.

n› ruhen ve manen gelifltirenler için de bir s›fat olarak kullan›lmaktad›r.
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"Dede"lik de ayn› flekildedir. Mevlevî tarikat›nda bu kelime bir mertebe ad›d›r. Mevleviler, derviflli¤e ikrar vermifl, dergâhta hizmet görerek bin bir gün
çilesini doldurmufl dervifllere bu ad› verirler. Yine dedelik de sadece Bektaflilik ve Mevlevili¤e özgü bir kavram olmay›p Melamilik, Alevilik gibi tarikatlarda da kullan›lmaktad›r. "Can Yunus" söylefli de yine Mevlevilikte dervifl
anlam›na gelen bir söyleyifltir. Bu durum da Yunus’un bütün tarikatlarca nas›l benimsenmifl oldu¤unu göstermektedir.
Yunus’un fliirlerinde ayr›ca Yunus ismiyle birlikte "Günahl›", "Bî-çâre", "Ümmî","Za’if", "Bed-nâm", "Mecnun" gibi s›fatlar›n da kullan›ld›¤›n› görmekteyiz. Bunlar da yine bir derviflin muhtelif hallerini ifade eden söyleyifller olarak görülmelidir.
Bir sufinin zengin iç dünyas›n› ve yaflad›¤› halleri anlatmak için elbette çok
daha fazla kelime bulunabilir. Nitekim Yunus’un Divan’›nda bu isim ve s›fatlarla birlikte onlar› da görmek mümkündür. Ama hangi s›fat› ele al›rsak alal›m bize sadece bir foto¤raf sunmaktad›r. Bu yüzden Yunus, hepsinden önce ve sonra "Bizim Yunus"tur. Çünkü bu söyleyiflin içinde sayd›¤›m›z ve
sayamad›¤›m›z bütün isim ve s›fatlar› bulmak mümkündür.

1
2

Bedri Noyan, Yunus ‹mre Üzerine, Türk Yurdu, Yunus Emre Özel say›s›, s. 106
Cahit Öztelli, Yunus Emre, s. 46

Çünkü bir eser, e¤er hem estetik hem içerik olarak okur yüre¤inde karfl›l›k
bulan, okurun kendisiyle bütünleflebildi¤i bir eser ise her zaman, flairin hayat›n›n önünde durur. Hatta Yunus örne¤inde oldu¤u gibi zamanla flairin
ad›n› bile unutturur. Geriye kalan ve bizim için önemli olan art›k eserin kendisidir. Kim yazm›fl, ne zaman yazm›fl fleklindeki di¤er biyografik malumat
fazlaca önem tafl›maz. Bu durum, elbette flairin aleyhine de¤ildir. Aksine lehinde bir durumdur. Çünkü böyle eserler, insanla bütünleflebilen, onunla gönül ba¤› kurabilen, her ça¤da tazeli¤ini, canl›l›¤›n› ve önemini koruyabilen eserlerdir.
Yunus için de durum ayn›s› olmufltur. O’nun fliiri de hayat›n› arka plana atm›fl,
hatta unutturmufltur. ‹nsanlar için "fiol cennetin ›rmaklar›" yahut "Bir garip ölmüfl diyeler…" dizeleriyle bafllayan onca Yunus fliirinde sadece fliirin kendisi ve
sadece flairinin ad›n›n Yunus olmas› önemli olmufltur.
Dolay›s›yla Yunus Emre ça¤lar boyunca hayat› hakk›ndaki bilgilerle de¤il fliirleriyle yaflam›flt›r. Bu durum tabi ki onun hakk›nda biyografik hiç bir malumat›n olmad›¤› anlam›na da gelmemektedir. Halk, fliirleriyle yaflatt›¤› Yunus’a
menk›bevi bir hayat hikâyesi de oluflturmufltur.
Yaz›l› kaynaklara dayanmayan bu hikâye Yunus gerçe¤ini ne kadar yans›t›r?

l
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Anadolu halk›, Yunus’u yaflad›¤› as›rdan bu yana öylesine benimsedi, öylesine yüre¤ine ald› ki hiç kimse ona ait belgelere dayal› bir biyografiye ihtiyaç duymad›. Hayat›n› eserinden, söylediklerinden ibaret gördü ve onu her
zamanda ve mekânda fliirleriyle yaflatt›. Kendi sözcüsü, kendi ruhunun tercüman› olarak kabul etti.

l

"fiunu bilelim ki Yunus Emre bir efsane de¤ildir.
Tarihi bir kifliliktir."
Hüseyin HATEM‹
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‹lim ehli ilk bak›flta bu soruya olumlu cevap vermese de menk›belere dikkatli bir bak›fl, onlardan gerçek olmasa bile gerçe¤e yak›n bir hikâyeyi mutlaka ç›karacakt›r.
Her destanda hiçbir hakikat pay›n›n olmad›¤›n› kim söyleyebilir ki? Çünkü destan ve menk›belerde gönül gözüyle çizilen bir portre vard›r. Ama bir gerçe¤e
dayal› olmadan böyle bir çizim gerçekleflemez. Demek ki efsanenin örtüsü kald›r›ld›¤›nda görünen fley gerçe¤in kendisi olacakt›r.
Öte yandan halk, menk›beyle sevdi¤i flahsa her an yeni bir biçim verir. Bu
biçimlendirme sözü edilen kifliyi her dem canl› tutar. O kifli Yunus’un da
söyledi¤i gibi "Her dem yeniden do¤ar" Dolay›s›yla menk›be bilgileri nesnel
bilgiler gibi zamanla bayatlamazlar.1 Yunus Emre için anlat›lagelen menk›beler de böyle bir özellik tafl›rlar.
Yunus Emre’yle ilgili menk›belerin as›l önemli kayna¤› ise "Menâk›b-› Hünkar
Hac› Bektafl-› Veli"’dir.2 Bektaflî velâyetnameleri aras›nda önemli bir yer tutan
bu eser, Yunus hakk›nda söz söyleyenlerin dayand›klar› ilk önemli kaynakt›r.
Yunus’la ilgili menk›belere farkl› kaynaklarda da rastlan›r. XVI. as›rda yaflayan Mehmet Üftâde (ölm. 1580) bu menk›belerden baz›lar›n› anlatm›fl, bunlar› dervifli -sonra postniflini- Aziz Mahmud Hüdayî "Vâk›ât" ad›yla Arapça
bir eserde derlemifltir. Yine Mevlevilik kültüründe de Yunus’a ait kimi menk›beler vard›r. Ayr›ca Yunus’un makam›n›n bulundu¤u hemen her bölgede
yöresel olarak anlat›lagelen Yunus menk›beleri de mevcuttur. Bütün bunlar, Yunus Emre'nin "Vilâyet-nâme" deki menak›b›n› tamamlay›c› nitelikte
görülebilir. Gerçi aralar›nda kimi önemli farkl›l›klar da yok de¤ildir. Yani
menk›beler, kaynaklara göre k›smi de¤iflikliklere de u¤ram›fllard›r. Fakat
bu durum onlar›n özünü de¤ifltirmez. Hepsi Yunus’un hayat çizgisini vermesi aç›s›ndan önem tafl›yan metinlerdir.
Burada bu menk›belerdeki bir handikaba da dikkat çekmek gerekiyor. O da
fludur: Menak›b-nâmeye al›nan kifli o zümrenin bir mensubu olarak resmedilmektedir. Yunus’un Bektaflî, Halvetî yahut Mevlevî bir sûfi olarak görülmesi böyle bir tutumun bir sonucudur. Nitekim ayn› durumu Yunus’un mezar›n›n bulundu¤u yer konusunda da görmekteyiz. Anadolu’da hatta Anado-

Yunus’la ilgili ciddi araflt›rmalar ise, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet devrinde yap›lm›flt›r. Bu durum elbette bir millî bir kimlik aray›fl›nda tarihî temeller bulma ve
biyografinin edebiyat tarihi aç›s›ndan daha önemli görülmesiyle ilgili bir anlay›fl›n sonucu olarak gerçekleflmifltir. R›za Tevfik, bu anlamda ilk önemli isimdir. Fakat, bilimsel nitelikli ilk ve hâlâ da önemini koruyan çal›flma "Türk Edebiyat›’nda
‹lk Mutasavv›flar" ad›yla M. Fuat Köprülü taraf›ndan yap›lm›flt›r. Köprülü’nün açt›¤› bu yolda Yunus Emre; bilim adamlar›, ayd›nlar ve sanatç›lar kat›nda büyük ilgi uyand›rm›fl, daha sonra Abdülbaki Gölp›narl›, Burhan Toprak gibi isimlerle Yunus’un hayat› büyük ölçüde ayd›nlanm›flt›r. Yani kimi yönleri hâlâ tart›flmal› da
olsa "Bizim Yunus"un kim ve nereli oldu¤u, nerede do¤du¤u, nerede vefat etti¤i,
tasavvufi hayat› gibi konular bugün için art›k meçhulümüz de¤ildir. Zaten bütün
bunlar meçhul olsa bile ortada eseri vard›r. Yunus, belki de hayat›n›n somut çizgileriyle de¤il de eseriyle yaflamak istedi¤i için hayat› hakk›nda yaz›l› hiçbir bilgi
b›rakmazken eserleri için böyle davranmam›flt›r. "Divan"› her ne kadar sonradan
tanzim edilmifl hissi verse bile olgunluk ça¤› eseri olan "Risalet-el Nushiye"si bizzat kendi kaleminden ç›km›flt›r. Yani o da bir bak›ma halk›n temayülüne uygun
davranm›fl, yaz›l› bir biyografiyle halkla aras›na bir mesafe koymak yerine fliirleriyle onlar›n aras›nda ve gönlünde olmay›, böyle yaflamay› tercih etmifltir.
1
2

A.Turan Oflazo¤lu, Menk›belerde Yunus, Uluslar Aras› Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, s. 545
Vilâyet-nâme, Menâk›b-› Hünkâr Hac› Bektafl-› Veli, s.47 vd.
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Öte yandan Yunus Emre’nin biyografisi tamamen meçhulümüz de de¤ildir.
Mesela ça¤dafl› sayabilece¤imiz Âfl›k Pafla Garipnâmesinde ondan bahsetmifl,
yine Ahmet Eflaki, Ahmet Dede, sonraki zamanlarda Aziz Mahmut Hüdayi,
Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi gibi mutasavv›flar ve tarihçiler k›sa da olsa onun
hakk›nda bilgi vermifllerdir. Ama flu da bir gerçektir ki Osmanl› tezkirecileri,
tarihçilerin ve mutasavv›flar›n aksine Yunus’a yer vermemifllerdir. Bu sade
yaflay›fll› samimi dervifl, onlar taraf›ndan bir flair olarak ne yaz›k ki görülmemifltir. Tasavvuf, divan fliirinin de beslendi¤i bir kaynak olmas›na ra¤men,
‹ran tesirli bir edebiyat olmas› dolay›s›yla Yunus’a kap›lar›n› açmam›fl ama
bunun faturas›n› da çok a¤›r ödemifltir. Zira bugün Yunus, dili ve üslubuyla
hâlâ yürekler titretirken Divan flairleri sözlüksüz okunamaz hale gelmifllerdir.
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lu d›fl›nda halk, Yunus’u kendi bölgelerinde yaflam›fl ve ölmüfl biri olarak ona
mezar ve makamlar ihdas etmifltir. Bu da anlafl›l›r bir durumdur. Böylesine
sevilen bir isme sahiplenme duygusu insano¤lu için do¤al karfl›lanmal›d›r.
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Sar›köylü Yunus
"Yunus, flüphesiz Sakarya k›y›lar›nda do¤du."
Ahmet Hamdi TANPINAR

Yunus Emre, kendisinin düzenledi¤i Risalet-el Nushiyye isimli eserinin sonlar›na do¤ru "tarih yidi yüz yidi idi…" diyerek eserinin tamamlan›fl tarihini
belirtir. Bu durum Adnan Erzi’nin ‹stanbul Beyaz›t Devlet Kütüphanesindeki buldu¤u eski bir mecmuadaki "Vefat-› Yunus Emre, Sene 720, Müddet-i
ömr 82," fleklindeki kay›tla da desteklenince bu konuda müflterek bir kanaat oluflmufltur. Buna göre Yunus Emre’nin vefat tarihi h.720’dir. Bu da Miladi 1320-1321’e tekabül etti¤ine göre do¤um tarihi de 1240-1241 olmal›d›r.1
Yine Yunus’un fliirlerinde Mevlâna, Geyikli Baba, Ahmet Fakih gibi ça¤dafl›
sûfilerden bahsetmifl olmas› da Yunus’la ilgili bu tarihlerin do¤ru oldu¤una
bir delil olarak gösterilebilir. Çünkü bu isimlerin yaflad›klar› yüzy›la ait kesin bilgiler vard›r. Mesela Mevlâna 1207 y›l›nda do¤mufl ve 1273’te vefat etmifltir. Yunus, bu durumda Mevlâna öldü¤ünde 33-34 yafl›nda olmaktad›r ki
bu durum ikisin ça¤dafl olduklar›n› gösterir. Yine menk›belere göre görüfltükleri söylenen Hac› Bektafl-› Veli 1270 y›l›nda vefat etmifltir. Yunus, bu tarihte ise 30 yafl›ndad›r.
Yunus’un do¤um ve ölüm tarihi meselesi tart›flmalara fazla konu olmaz;
ama nerede do¤du¤u meselesi çok tart›fl›lan bir konudur. Menk›be, Yunus’u
bir k›tl›k y›l›nda Sar›köy’den kald›r›p Sulucakarahöyük’teki Hac› Bektafl
dergâh›na götürür. Buna göre Yunus, bir Sakarya çocu¤udur ve Sar›köylü’dür ve burada do¤mufltur.
Menk›bedeki bu bilgi sonradan tarihî kay›tlarla da do¤rulanm›flt›r. Mesela
Lamiî Çelebi, Nefahat tercümesinde Yunus Emre’nin do¤du¤u yerin "Kütahya suyunun Sakarya suyuna kar›flt›¤› yerin yak›nlar›nda bir yer oldu¤unu" 2
söyleyerek Sar›köy’ü iflaret eder.
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Azizlermifl hususa Yunus Emre
‹dermifl zühd ü uzlet uyup emre
Bu yirdedir bu zümrenin mezar›
Müflerref eylemifldir diyar›
Diyerek Yunus’un Sivrihisarl› oluflunu belirtir. 3

Bütün bunlar› de¤erlendiren Fuat Köprülü de "Yunus Emre XIII. Asr›n son
yar›s›nda Sivrihisar civar›nda, yahut Bolu mülhekat›ndan Sakarya suyu civar›ndaki karyelerden birinde yetiflmifl bir Türkmen köylüsüydü." fieklindeki Lamii Çelebi’nin verdi¤i bilgiye itibar ederek Yunus’un do¤um yerini Sar›köy olarak belirtir.5
Sonraki araflt›rmac›lar da Köprülü’nün bu tespitini genellikle benimseyerek
Yunus’u Sar›köylü kabul ederler. Mesela Köprülü’den sonra Yunus Emre
hakk›nda çok önemli çal›flmalar yapan Abdülbaki Gölp›narl› da bu bilgiyi
teyit eder. O da " Yunus ve fleyhi Tabduk Emre, Sakarya havzas›nda yaflam›fllard›r. Bu bak›mdan onun Sar›köylü oldu¤unu kabul etmemiz gerekir."6
Görüflündedir.7
Fakat mesele burada bitmez. Yunus, daha sonra baflta Karaman olmak üzere Aksaray, K›rflehir, Afyon, Manisa, Erzurum gibi pek çok flehirde yaflam›fl
ve mezar› yahut makam› olan bir insan durumuna getirilir. Yöresel gayretkeflliklerle ilgili olan bu tav›r, bölgede içinde Yunus kelimesi geçen kimi belgelerle de desteklenmeye çal›fl›l›r.
Bu durumu bir ölçüde anlay›flla karfl›lamakla birlikte bunun gereksiz bir çaba oldu¤unu da söylemek gerekiyor. Zira bizim için Yunus’un nereli oldu¤u
de¤il ne söyledi¤i önem tafl›mal›d›r. ‹htiyac›m›z olan bilgi budur. Yunus, bunu önemli görseydi hayat›n› meçhuller perdesi alt›na gizlenemez, fliirlerini
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Yine fiakay›k-› Numaniye’de "Sakarya ad› verilen nehre yak›n bir karyede
do¤mufltu" denmektedir. 4
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toplad›¤› mecmualara biyografik bilgiler de koyard›. Ama o öyle yapmad›.
Fani varl›¤›ndan soyunup manas›yla bilinir olmay› istedi. Çünkü, o asla bir
bölgeye hapsedilecek insanlardan de¤ildi. Evrensel bir sesi vard›. Bu ses,
bir bölgenin de¤il bütün insanl›¤›n ihtiyaç duydu¤u bir sesti.
Yine de bu meselenin önemli oldu¤u söyleniyorsa o zaman tarihin tan›kl›¤›na güvenmek gerekir. Buna göre Yunus, Sar›köylü’dür. Di¤er rivayetlere
gelince; bunlar›n en kuvvetlilerinden biri say›lan Karaman rivayeti bile ne
kadar zorlama bir rivayettir.
Bu yaklafl›m›n ilk önemli ismi ‹brahim Hakk› Konyal›’d›r. Bu konudaki bir
yaz›s›nda: "Yunus Emre, boyu sopu belli olan bir insand›r. Horasan’dan göçmüfl ve Karaman’a yerleflmifl hatta kendi ad›na bir köy kurmufl olan Hac› ‹smail ailesine mensuptur. Babas› ve o¤lu da büyük dedesi olan bu zat›n ad›n› tafl›maktad›rlar. Burada Yunus Emre Kiriflçi Baba nam›yla bilinmektedir.
Debba¤lar çarfl›s›nda bir dükkan›, de¤irmenleri, genifl arazileri, hayvan sürüleri mevcuttur. Kendi ad›na bir cami ve zaviye yapt›rm›flt›r. Dini tebli¤i ve
irflad› seven bir hay›r sahibidir. Dolay›s›yla menk›benin anlatt›¤› gibi yoksul
biri de¤ildir." 8
Demekte ve bu görüfl say›lar› az olmakla birlikte baflka ilim adamlar› da taraf›ndan da paylafl›lmaktad›r.9 Mesela Cahit Öztelli de Yunus’un Karamanl›
zengin bir fleyh oldu¤unu ileri sürmektedir. 10
Konyal› ve Öztelli bütün bu tezlerini vak›f kay›tlar›na dayand›rmaktad›rlar.
Bu tür kay›tlar›n oldu¤u elbette bir gerçektir. Ama burada sözü edilen Yunus, Bizim Yunus mu? Mesele buradad›r. Çünkü her iki bilim adam›n›n çizdi¤i portre zengin, hay›rsever bir fleyh portresidir. Böyle birinin as›rlar boyunca halk aras›nda sevilip benimsenen yoksul, garip, miskin bir dervifl Yunus portresiyle uyuflmayaca¤› ortadad›r. Hüseyin Hatemi de bu duruma
dikkat çekerek sözü edilen kiflinin Yunus Emre de¤il ‹smail Emre yahut Said Emre isimli zatlar olabilece¤ini belirterek" Sar›köy’deki Yunus ile Karaman’daki Yunus’u birlefltirme gayretleri do¤ru de¤ildir." 11 der.
Sûfilik gelene¤ini bilenler, dükkanlar›, de¤irmenleri, genifl arazileri, hayvan

Asl›nda bu tezleri sürenler de son noktada yine de bir Sar›köy gerçe¤ini benimsemek durumunda kalmaktad›rlar. Onlara göre Yunus’un mezar›n›n Sar›köy’de olmas› onun buraya gömülmek istemesiyle ilgilidir. Buna göre hükümet devirme olay›ndan sonra Yunus’un naafl› Karamandaki zaviyesine
gömülmüfl, daha sonra siyasi hava yat›fl›nca o¤ullar› taraf›ndan kemikleri
al›narak Sar›köy’e götürülmüfltür. Bu durumu muhtemelen Yunus’un bir vasiyeti olarak söylenmesi ve Karaman’daki mezar›n›n bu olaya ba¤lanmas›
kar›s›nda insan söyleyecek söz bulmakta zorlan›yor. Zira, Karaman’da do¤up büyüyen ve burada vefat eden biri niye Sar›köy’e gömülmek istesin ki…
Di¤er yerlere ait iddialar›n ise ciddi hiçbir belgeye dayanmad›¤›n› biliyoruz.
Dolay›s›yla bu tart›flmalar›n art›k sona ermesi gerekti¤ini belirterek tarihin
tan›kl›¤›nda Yunus’un "Sar›köy’lü" oldu¤unu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu konuda belge ve bilgi arayanlar Halim Baki Kunter’in Eskiflehir valili¤ince yay›mlanm›fl olan Yunus Emre Belgeler-Bilgiler kitab›na bakabilirler. 13
Tarihin tan›kl›¤›na, araflt›rmac›lar›n çal›flmalar›na itimat eden kimi edebiyatç›lar›n da bu konudaki yaklafl›mlar›n› burada anmak gerekiyor. Necip
Faz›l ünlü Sakarya fliirinde "Hani Yunus Emre ki k›y›nda geziyordu…" dizesiyle Yunus’u Sakarya k›y›lar›ndan bir yerden söylerken Sezai Karakoç da;
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sürüleri olan, kendi ad›na camii ve zaviyesi olan böyle bir Yunus’la "Bizim
Yunus" dedi¤imiz dünya meta›na gözünün ucuyla bile bakmayan, ömrü gayesi u¤runda tebli¤ gezileriyle geçen yoksul Dervifl Yunus aras›nda nas›l bir
benzerlik kurabilirler ki…Hele ki bu Yunus, Karamano¤ullar›’n›n siyasal hayat›na ve kavgalar›na kar›flan, Alaeddin Bey’in tahttan indirilmesinde parma¤› olan bir Yunus ise…Böyle bir yorum, Yunus’u hiç anlamamak ve tan›mamak olur.
Bu Yunus, olsa olsa dindar, hay›r sahibi ama ayn› zamanda sahibi oldu¤u
mal› mülkü korumak ad›na sarayla iflbirli¤i yapan bir bey olabilir. Hele "bizim Yunus"un milli birlik noktas›ndaki tavr› dikkate al›nd›¤›nda siyasi meselelere kar›flmas› hiçbir zaman onun bu tavr›yla ba¤daflacak bir durum de¤ildir. "Yunus Emre, Anadolu’yu kavga de¤il sevgi yurdu yapmak istemifltir."12
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fiol cennetin ›rmaklar›
Akar Allah deyu deyu
Beytinden hareketle "‹flte bu beyit Yunus’un Sakarya k›y›lar›ndan oldu¤unu,
en otantik bir tarihi belge kadar Sakarya k›y›lar›ndan oldu¤unu gösterir."
Demektedir. Çünkü esere de bakmak ve orda söylenenlere güvenmek gerekir. Yunus’un fliirlerinde geçen ›rmak, da¤ motifleri de Yunus’un Sar›köylü
olufluna iflaret eden ayr›nt›lard›r.
Misyonu itibariyle bakt›¤›m›zda da bu durum de¤iflmez. Yunus Emre,
Anadolu’nun birli¤i için gayret eden bir sufidir. Onun bu gayesini siyasal
manada gerçeklefltiren Osmanl› Beyli¤i de Sar›köy’e komflu say›labilecek
bir uzakl›ktad›r.

1

F. Kadri Timurtafl, Yunus Emre Divan›, s. 14
Lamii, Nefahat tercümesi, s. 691
3
Abdurrahman Güzel, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat› s. 344
4
‹lhan Baflgöz, Yunus Emre, s. 96
5
Fuat Köprülü, Türk Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›flar, s. 226
6
Abdülbaki Gölp›narl›, Yunus Emre, s. 11
7
Âfl›kpaflazâde Yunus’u Orhan Gazi zaman›nda(1324-1360) yaflam›fl ve 1. Murat devrini idrak etmifl göstermesi, fiakay›k-› Numaniye müellifinin Y›ld›r›m devri flair ve fleyhlerinden göstermesi fleklindeki bilgiler sonraki araflt›rmac›lar taraf›ndan do¤rulanmad›¤› için kimse taraf›ndan kabul görmemifltir. Bknz. Tatç›, Yunus
Emre Divan› c.1 s. 15
8
‹brahim Hakk› Konyal›, Türk Yurdu dergisi Yunus Emre say›s›, s. 145 vd.
9
Cahit Öztelli bunlardan biridir. O da Yunus Emre’nin Karamanl› oldu¤unu ileri sürer. Ona göre Kiriflçi Baba,
Yunus Emre’nin halk aras›ndaki lakab›d›r. Bknz. Cahit Öztelli Yunus Emre, s.39-43
10
Cahit Öztelli, Türk Yurdu dergisi Yunus Emre Özel Say›s›, s. 160
11
Hüseyin Hatemi, Yunus Emre Makalelelerinden Seçmeler, s. 175
12
Ahmet Vehbi Ecer, Türk Yurdu dergisi Yunus Emre Özel Say›s›, s.51
13
Halim Baki Kunter, Yunus Emre Bilgiler, Belgeler, Eskiflehir Valili¤i, Eskiflehir, 1990
2

Yunus yoksul bir çiftçidir. Yan› s›ra marangozlukla da u¤raflm›flt›r. Menk›belerden onu bir yandan da¤dan odun getirirken bir yandan da dergâh›n bu
tür iflleri yapt›¤›n› anl›yoruz. Yine saf ve coflkulu bir gönüle sahip oldu¤u
için gençli¤inden itibaren fliirler söyledi¤i sonucuna da varabiliriz. Zaten
marangozlukla u¤raflmas› ve da¤dan düzgün odunlar getirmesi bu olay›n
dergâha e¤ri odun giremeyece¤i yahut fleyhine hep düzgün müritler getirdi¤i fleklindeki metafizik yorumunu bir yana b›rakacak olursak tafl›d›¤› estetik duygunun bir ifadesi olsa gerektir.1
Devrinin baz› olaylar› da Yunus’un çiftçi ve köylü oluflunu, olabilece¤ini
do¤rulamaktad›r. Zira göçebe bir medeniyetten yerleflik medeniyete geçmenin bir sonucu olarak Anadolu'da bir iskân politikas› uygulanm›fl, bu politikan›n baflar›ya ulaflmas›nda dervifller aktif görev alm›fllard›r. Ömer Lütfi
Barkan'›n çal›flmalar› bu konuya oldukça aç›kl›k getirmifltir.2 Ona göre o
devirde dervifl, fleyh ve ahilerin mekan tuttuklar› yerler "daha ziyade bofl ve
korkuluk" yerlerdir. Onlar, buralar› a¤açland›rarak, çeflitli ürünler ekerek
insanlar›n yaflayabilecekleri yerler haline getirmifllerdir. Bu uygulama, hem
yerleflik düzene geçmede, hem iktisadî faaliyetin canlanmas›nda, hem gelip
geçene, yoksula, garibe, bir s›¤›nak olmas›nda, hem de derviflin hayat felsefesinde etkili olmaktad›r. Zira Mehmet Kaplan’›n yorumuyla: " Bu ahiler,
fleyhler ve dervifller, sadece maddî bir gaye gütmüyorlar, yeni bir medeni-
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Sosyal durumu itibar›yla nas›l bir insand›r Yunus? Di¤er insanlarla flair ve
mutasavv›f olmas›n›n ötesinde ortak paydalar› nelerdir? Nas›l bir hayat yaflam›flt›r gibi sorulara da tarihi kaynaklara dayal› olarak ayr›nt›l› cevaplar
vermek oldukça zor görünüyor. Ancak fliirlerinden ve menk›belerden yola
ç›k›larak flunlar› söyleyebiliriz:

l

"Sözlü tarihimizde Yunus, yoksul bir ekincidir."
‹lhan Baflgöz
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Yoksul Bir Ekinci
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yet, hayat görüflü ve insan telakkisinin de öncülü¤ünü yap›yorlard›. Yere
vurduklar› her kazma, diktikleri a¤aç, ba¤, gül fidan› veya sürdükleri tarla
onlar için derinden inanm›fl olduklar› bir hayat felsefesinin maddi sembolü,
flart› veya delili idi". 3
Mehmet Kaplan, Yunus’la ilgili olarak yazd›¤› üç ayr› makalede de Yunus'un
fliirlerinden ç›karak yapt›¤› ilginç yorumlar sunar okuyucuya. Ona göre "Yunus'un fliirinde nebatlarla ilgili pek çok kelime ve kavram geçmektedir. Bu
durum Yunus'un bir köylü oldu¤unu gösterdi¤i kadar, bir yaflay›fl tarz›n›n
da ifadesidir. Zira toprakla u¤raflma, ürün elde etme, bu olaylar olup biterken ortaya ç›kan durumlarla bir derviflin olgunlaflmas› aras›nda derin ilgiler
mevcuttur. Nebatlar insan iradesinden çok ilahi iradeye ba¤l› olarak yetiflirler. ‹nsana düflen; sab›r, emek, çal›flma ve tevekkülle sonucu beklemek, bir
tohumun meyveye dönüflünü izlemektir. Kifli buradan ilahi kuvvetin mevcudiyeti fikrine ulafl›r."
Yine tabiattan al›nan di¤er semboller de ayn› flekilde de¤erlendirilebilir.
"Toprak ve su iyili¤i do¤ururken atefl ve hava kötülü¤ü simgeler. Bunlar insan›n vas›flar›d›r. ‹nsan su ve toprakla sabr› tevekkülü ö¤renirken, atefl ve
havayla gururun niteli¤ini anlar".4 Solan bitkiler ölümü, bahar yeniden dirilifli düflündürür. Bahar-k›fl tezat› insan› bunalt›r ve solmayan bahara, öteye
özlem duygular›n› kamç›lar. Tabiat, ebedili¤in ve fanili¤in derslerini verir.
Dervifl, meyvelerinden herkesin faydaland›¤› bir a¤aç misalidir.
Her kime dervifllik ba¤›fllana
Kalbi pak ola gümüfllene
Nefesinden misk ü anber tüte
Buda¤›ndan il il flar yemifllene
Yapra¤› derdlü için derman ola
Gölgesinde çok kademler ifllene..
Bu fliir, o zamanki tekkelerin fonksiyonlar›n› da gösterir. Zira tekkeler, sadece dinî ve ruhî sebeplerle ortaya ç›kmam›fllard›r. Ortaya ç›k›fllar›nda sosyal, kültürel ve ekonomik sebepler de vard›r. Bundan dolay› tekkelerde sa-

fiiirlerinden ç›kar›lan yorumlara göre Yunus evlenmifltir. Biri k›z di¤eri o¤lan
iki çocu¤u vard›r. Menk›belerden birisi ise iki defa evlendi¤ini ‹smail ad›nda
bir o¤lunun oldu¤unu belirtir. fiiirlerinde de buna iliflkin:

fieklinde söyleyifller vard›r.
Bektafli gelene¤inden de Hac› Bektafl dergah›na bu¤day istemeye gitti¤ine
göre sorumlu oldu¤u bir ailesi ve çocuklar› oldu¤u sonucu ç›kar. Çünkü burada Yunus, kendisine nefes teklif edildi¤inde "Ben nefesi neyleyim, ehl-i
›yalim, var.” demektedir.
Velâyet-name’deki bir baflka menk›be ise onu Tabduk'un k›z›yla evlendirir.
Bu menk›beye göre Yunus, uzun y›llar Tabduk’a sadakatle hizmet etmifl ve
onun en gözde dervifli olmufltur. Bu durum kar›s›nda Tapduk Emre, di¤er
dervifller yalanc› olmas›nlar, utanmas›nlar diye k›z›n› da Yunus’a verir.
Bir derviflin evli olmas› yine sufilik gelene¤i aç›s›ndan do¤ru görünmektedir. Çünkü, evlilik, çoluk çocuk sahibi olmak ‹slam’da tavsiye edilen bir husustur. Üstelik Hz. Peygamberden dolay› da bir sünnetin ihyas›d›r. Yunus gibi bir peygamber âfl›¤›n›n böyle bir ihyadan kaç›n›lmas› düflünülemez. Ancak, burada Mustafa Tatç›’n›n da belirtti¤i gibi tekke hayat›yla birlikte bu
evlili¤i nas›l sürdürdü¤ü, onlar›n geçimini hangi yolla sa¤lad›¤› gibi sorulara
cevap vermek elimizdeki bilgilerle mümkün görünmemektedir.
1

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 27
Ömer Lütfi Barkan, Osmanl› ‹mparatorlu’nda Bir ‹skan ve Kolonozisasyon Metodu Olarak Vak›flar ve
Temlikler, Vak›flar dergisi, s. II
3
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat› Üzerinde Araflt›rmalar, c.1 s. 136-137
4
Mehmet Kaplan, a.g.e. s. 147
2
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Bundan dahi verdin bize o¤l-u k›z-u çift halal
Ondan dahi geçti arzum benim âh›m didar içün."
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dece manevî e¤itim uygulanmaz. Tekkeler, madde ve manay› birlefltiren, insan› bu iki gerçe¤iyle birlikte e¤iten kurumlard›r. Bir yerde güzel sanatlar
mektebidir, bir yerde spor oca¤›d›r. Öbür yanda misafirhane, hastahane, gariplere, yoksullara yolculara s›¤›nak olan yerlerdir.
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‹limden ‹rfana
"Türk halk› istemifltir ki, o kadar çok sevdi¤i ‹slâm peygamberi gibi,
mukaddes bir insan bildi¤i Yunus Emre'yi de Allah söyletmifl olsun".
Nihat Sami BANARLI

Nihat Sami Banarl›, Yunus’un tahsili konusunda flu de¤erlendirmeyi yapar.
"O devirler için en büyük bir bilgi kayna¤› olan Kur'an ve hadis kültürünü
anlayarak ve kavrayarak bildi¤i aflikârd›r. Ayn› kaynaktan do¤an peygamberler tarihini de Yunus çok iyi bilir. Ayr›ca kendisinden en kuvvetli eserlerini Farisî ile söyleyen tasavvuf felsefesini Yunus'un bütün inceli¤i ile bilip
bütün varl›¤› ile yaflad›¤› bir hayat hadisesidir. Yunus, Kur'an'› anlayacak
kadar Arapça'ya ve Mevlâna Celaleddin'in fliirlerine nüfuz edecek kadar
Farsça'ya vak›ft›r." 1
Pek çok araflt›rmac›n›n da benimsedi¤i bu görüfle göre Yunus, düzenli olmasa da medrese tahsili yapm›flt›r. Hatta Konya’n›n o zamanlar bir ilim merkezi olmas›n› ve Yunus’un Mevlâna ile yak›nl›klar›n› birlikte ele alan kimi araflt›rmac›lara göre bu tahsil muhtemelen bu flehirde yap›lm›flt›r. Tabi bu yorumlar, kitabî bir bilgiye dayanmay›p Yunus’un derin bir bilgiye de dayal›
olan fliirlerinde hareketle yap›lm›flt›r.
Bektafli gelene¤inin aksine Halveti gelene¤i de Yunus’u okumufl yazm›fl hatta
müftülük görevinde bulunan âlim bir kifli olarak kabul eder. Bu gelene¤e göre "Yunus alim bir müftüdür. Tabduk ise âmâ ve ümmi bir fleyhtir. Tabduk’un
müritlerinden birisi bir konuda müftüden bir fetva ister. Mürid verilen fetvay› bir de fleyhinden tahkik etmeyi düflünür. O da fetvan›n yanl›fl oldu¤unu ve
düzeltilmesi gerekti¤ini söyler. Durumu ö¤renen Müftü Yunus, Tabduk’a " Siz
ümmi birisiniz. Verdi¤im fetvan›n yanl›fl oldu¤unu nerden bileceksiniz ki "der.
Tabduk; "Bu mesele falan kitab›n falan yerinde yaz›l›d›r; do¤rusu flöyledir.
Oraya bak›n›z" der. Durum tahkik eden Müftü Yunus, Tabduk’un hakl› oldu¤unu görünce özür diler ve ona mürid olmak ister. Tabduk önce Yunus’a yüz

Dört kitab›n manas›n okudum tahsil ettim
Dilimde ilm ü usul dilegüm dünya sever…
Mescidde medresede çok ibadet eyledüm,
Gibi söyleyiflleriyle bu yorumlar› hakl› ç›karak ifadelerde bulunmaktad›r.
Bir de meselenin öteki yüzü var. Yunus, bu tür m›sralar›nda medresede okudu¤unu belirtmekte ama öbür taraftan da:
Gönül kitab›ndan okur eline kalem almad›
Bîçare Yunus ne bile ne kara okudu ne ak
Ümmi benim Yunus benim, dörttür anam dokuz babam
Ne elif okudum ne cim varl›kdand›r kelecim
Gibi söyleyiflleriyle meseleye farkl› bakmay› gerektirecek ifadeler kullanmaktad›r.
Bu durumda Yunus’u ümmî kabul etmek gerekecektir ki Bektafli gelene¤i de
zaten bunu do¤rulamaktad›r. Yunus, çocukken mektebe verilmifl ama ne yaz›k ki alfabeyi sökememifl, okumaya dili dönmemifltir. En sonunda hocas›na:
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Bu menk›beye göre Yunus, Tabduk Emre’yi tan›d›ktan ve kerametine tan›k
olduktan sonra sûfili¤i yani irfan yolunu seçmifltir. Sûfî gelenekteki "‹limden irfana" geçme hadisesi de göz önünde bulunduruldu¤unda bu yorumlar› kabul etmek do¤ru olacakt›r. Nitekim Mevlâna da ça¤›n›n en büyük bilgini iken fiems’le tan›flmas›ndan sonra irfan yolunu seçmifltir. Bunun Yunus’ta da böyle olmas› iflin özüne uygun görünmektedir. Zaten kendisi de
bir k›s›m fliirlerinde:
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vermez. Sen ilim sahibisin varl›kl›s›n, biz ise ümmi, s›radan bir kimseyiz, der.
Fakat Yunus ›srar eder. Önce mal›n› mülkünü da¤›t›r, dergâha gelir. Tabduk
ilm-i zahirini de terk etmesini söyler. Bunun için de "bilmem” lafz›n› ona vird
olarak verir. Yunus bir süre kendisine ne sorulursa bilmem diye cevap verir.
Böylece liyakat›n› ispat ederek müridli¤e kabul edilir."
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Elif okuduk ötürü
Pazar eyledik götürü
Yarat›lm›fl› hofl gördük
Yaratan'dan ötürü
deyip Tabduk Emre’ye intisap ederek Tanr› mektebine yönelmifltir. Yine kimi sufilerin onun hakk›nda " Okuyup yazmas› yok, ümmi-yi kâmil idi." fieklinde ümmilikte ›srarl› yorumlar› bulunmaktad›r.
Bütün bu nakilleri flöyle birlefltirmek mümkündür. Yunus ümmî de¤ildir
ama öyle bilinmek ve görünmek istemektedir. Bunu ilk bak›flta Mehmet Fuat'›n, "Yunus Emre'nin kendini okuma yazma bilmez göstermesi, halkla birleflmek, onlar gibi olmak özlemi ile de yorumlanabilir"2 fleklindeki görüflleriyle aç›klamaya kalk›flsak bile pek çok araflt›rmac›n›n da belirtti¤i gibi bu
durumun as›l sebebi Yunus'un bilgi konusuna bak›fl›, daha da ötesinde tasavvufun bilgiye yaklafl›m›d›r. Dolay›s›yla meseleyi tasavvuf ba¤lam›nda ele
ald›¤›m›zda ümmilik meselesi vuzuha kavuflacakt›r.
Tasavvuf anlay›fl›na göre ilim ikiye ayr›l›r: Bunlardan birincisi zahir (fleriat) ilmidir. Bu ilmin esas› nakil ve ak›ld›r. Bu ilmin ö¤renim yeri medreselerdir. ‹kinci
ilim yani tasavvufçulann itibar ettikleri ilim ise bat›n (hakikat) ilmidir. Bunun
kayna¤› ise ilham, aflk, vecd; yeri ise tekkelerdir.
Tasavvufçular akla ve nakle önem vermekle birlikte daha çok keflf ve ilhama önem verirler. Dolay›s›yla bilginin kayna¤› olarak kalbi görürler. Böylece hitap tarz› da bu bilgiye göre oluflur. Bir tasavvufçu için amaç, Allah'› bilmektir. Medrese ilimleri bu konuda bir bafllang›ç olurlar ama sonuç olamazlar. Çünkü hedef Allah'› bilmek olunca burada ihtiyaç duyaca¤›m›z fley irfan
olur. Bu da aflkla mümkündür. Kifliyi Allah'a ulaflt›rmayan bilginin bir k›ymeti yoktur. Böylece Yunus, akla ve bilgiye karfl› aflk›n ve gönlün üstünlü¤ünü
belirtir. Bu aç›klamalar› en güzel yorumuyla zaten Yunus’un fliirinde buluruz.
Nitekim Abdülbaki Gölp›narl›, ümmilik rivayetini yorumlarken ayn› flekilde
yaklafl›r olaya. Ona göre Yunus'un "ümmi, yani okuma yazma bilmez oluflu
hakk›ndaki rivayet, baz› fliirlerinde bilgiyi gerçe¤e ulaflmak için bir vas›ta
sayd›¤›ndan, ilme ehemmiyet vermemesi, dervifllik tevazuyla, kendisini bir
fley bilmez olarak tavsif etmesi ve bilgiye güvenip gururlananlar› tafllamas›

Bütün bunlardan sonra ortaya ç›kan gerçek fludur: Yunus, ümmî de¤ildir. "O
devirler için en büyük bir bilgi olan Kur’an ve hadis kültürünü anlayarak ve
kavrayarak bildi¤i âflikard›r Ayn› kaynaktan do¤an Peygamberler tarihini de
Yunus çok iyi bilir. "6 Yine Arapça ve Farsça’ya vak›f oldu¤u fliirlerinden anlafl›lmaktad›r. Dolay›s›yla belli bir ö¤renim döneminden geçmifltir. Bu ö¤renim
bir medresede olabilece¤i gibi Banarl›’n›n dedi¤i gibi mensubu bulundu¤u tekkenin flifahi kültür ortam›nda da olmufl olabilir. Çünkü tekkeler ayn› zamanda
birer ilim merkezidir. 7 Yunus, Tasavvuf yoluna meyledince as›l bilgi olarak
Hakikat'›n bilgisini seçmifl, bilginin amac›n›n Hakk'› tan›mak oldu¤unu belirtmifl, kifliyi buna ulaflt›rmayan bilgiyi onun için yararl› görmemifltir.

1

Resimli Türk Edebiyat› Tarihi, c. 1 s. 330
Memet Fuat, Yunus Emre, s. 12
3
Abdülbaki Gölp›narl›, Yunus Emre, s. 56
4
F. Kadri Timurtafl, Yunus Emre Divan›, s. 32
5
Mustafa Tatç›, Yunus Emre Divan›, c.1 s. 22
6
Nihat Sami Banarl›, Resimli Türk Edebiyat› Tarihi, c.1. s. 331
7
Nihat Sami Banarl›, a.g.e. c.1 s. 330
2
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Burada Sad›k Vicdani’nin flu sözünü de anmak gerekiyor:" Mefhar-› Mevcudat efendimize vasf olmak cihetiyle mazhar-› fleref olan "Ümmi" lakab›n› fîhadd-i zat ümmî olmad›klar› halde meflay›h-› sufiyye içinde teberrüken tahallüs ederler olmufltur. Meflhur fleyh Yunus Emre onlardand›r." 5 Nitekim
sadece Yunus de¤il baflta tekke flairleri de ümmî olmad›klar› halde Hz. Peygamberin vasf›yla vas›flanmak için bu s›fat› s›kça kullan›rlar: Ümmî Sinan,
Kemal Ümmî gibi.

l

Hz. Peygamberin ümmî oluflu da halk rivayetlerinin dayand›¤› bir baflka dayanak noktas›d›r. Hz. Peygamberin bu s›fat›ndan dolay› ümmilik, olumlu bir anlam
kazanm›flt›r. Çünkü ümmilik ancak peygamberlere ve kâmillere insad edilebilen
bir yüceliktir; yoksa cehalet ve bilgisizlik de¤ildir.
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yönündedir".3 Yani Yunus’un " bilmedi¤ini iddia etti¤i, inkâr etti¤i ilim, insan› Hakk’a ve hakikâte götürmeyen zahiri bilgidir". 4

Bu¤day m› Himmet mi?
"Sorun bakal›m ne ister, bu¤day m›, himmet mi?"
H.Bektafl-› VEL‹

Yunus’u s›radan bir rençper olman›n ötesinde bir hayata tafl›yan olay onun
Hac› Bektafl kap›s›na gitmesiyle bafllar. Önce menk›beye kulak verelim:

B‹Z‹M YUNUS
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"Hac› Bektafl Veli, Horasan diyar›ndan Rum'a (Anadolu'ya) gelip yerlefltikten sonra velili¤i ve kerameti etrafa yay›ld›. Her taraftan mürit ve muhipler
gelmeye, büyük meclisler olmaya bafllad›. Fakir halli kimseler gelir, nasip
al›r giderlerdi.
O zaman Sivrihisar'›n flimal taraf›nda Sar›köy denilen yerde Yunus derler,
bir kimse var idi. Gayet fakir olup ekincilik ederdi. Bir vakit k›tl›k oldu.
Ekinden bir nesne has›l olmad›. Yunus, erenlerin bu güzel vas›llar›n› iflitti.
Herkesin bu kap›dan bofl dönmemesi dolay›s›yla, bir bahane ile gidip kifaf
denecek miktarda bir fleyler istemeyi düflündü. Eli bofl gitmemek için öküzüne da¤dan al›ç yükleyip Suluca Karahöyük'e do¤ru yola koyuldu.
Buraya var›nca Hac› Bektafl-› Veli’nin huzuruna ç›kt›. Arma¤an›n› sunup
"Ben fakir bir kimseyim, bu y›l ekinimden bir nesne alamad›m. Ümidim flu
ki bu yemifli kabul edip karfl›l›¤›nda bu¤day veresiniz, aflk›n›za kifaf edelim"
dedi. Hac› Bektafl, "öyle olsun" diyerek abdallara iflaret etti, al›c› al›p paylaflt›lar, yediler. Yunus birkaç gün orda e¤lendi. Gidecek olunca, Hac› Bektafl'a
haber verdiler. O da "Sorun bakal›m ne ister, bu¤day m›, himmet mi?" dedi.
Yunus geri dönmek için acele ediyordu. Bu¤day istedi. Ne yapt›larsa da raz› edemediler. Yunus, "Bana bu¤day gerek" diye ›srar etli. "Ben nefesi neyleyim" dedi. Raz› olmad›. Hac› Bektafl, emretti, bu¤day› verdiler. Yunus da
dergâhtan çekilip gitti.
Yunus, biraz yürüdükten sonra, iflledi¤i hatan›n büyüklü¤ünü anlad›. Çok

Turan Oflazo¤lu’nun yorumu da Karakoç’un bu izah›n›n do¤rulu¤unu teyit
etmektedir: "Yunus bana bu¤day gerek demiflse, bu insan›n önce karn›n›
doymas›, yani yaflamas› gerekti¤inin vurgulanmas›d›r, bu dünyan›n hakk›n›n vermenin kaç›n›lmaz oldu¤udur, çünkü himmetle ulafl›lan yüce derlerin
tafl›y›c›s› biyolojik varl›¤›m›zd›r. Bu¤day› ald›ktan sonra da himmeti istemesi bu¤daya tak›l›p kalmad›¤›n›, dünyaya sa¤lanmad›¤›n›, maddeyi aflmaya
haz›r oldu¤unu gösteriyor." 2
Ama Mehmet Kaplan’›n bu menk›beyi yorumlama biçimi do¤rusu anlafl›labilir bir fley de¤ildir. Çünkü o, Hac› Bektafl dergâh›na gitme olay›n› tamamen maddi sebeplerle ve geri dönüflünü de "müstakbel açl›k korkusuyla"
aç›klar. Anadolu müthifl bir k›tl›k yaflamaktad›r. Açl›k, büyük bir felakete
dönüflmüfltür. Yunus da bu mesele yüzünden bu kap›ya gelmifltir. Fakat,
ona bu¤day yerine himmet teklif edilmifl. O da bunu kabul etmeyerek bu¤day istemifltir. Ama geri dönerken yolda himmetin k›ymetini anlamas›ndan
de¤il kendisine verilen bu¤day›n bir gün bitece¤i endiflesiyle geri dönmüfltür. Zira verilen bu¤day k›sa zamanda bitebilir. Geri dönerse böyle bir durumla karfl›laflmayacakt›r. 3
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Bir sembolik metinle karfl› karfl›yay›z. Buradan Yunus’un somut hayat çizgisiyle ilgili bir sonuca varabilmek için menk›benin yorumlar›na da bakmak
gerekir. Sezai Karakoç, bir flair duyarl›¤›yla sembollerin dilini çok iyi bilen
bir isim s›fat›yla bu menk›bedeki " bu¤day, da¤ açl›k" sembolleriyle ilgili
olarak Yunus’un kimli¤ine yak›flan flu yorumla bize mecaz›n hakikatine bir
kap› aralar. Ona göre "Yunus'un Hac› Bektafl'a gitmesi ilim iste¤iyle ilgilidir.
Çünkü bu¤day ilmin sembolüdür. Bu iste¤ine karfl›l›k Yunus'a hep "manevî
yol" teklif edilmifl, o da sürekli olarak ilmi istemifltir. Yunus'un yolda (da¤da) piflman olup geriye dönmesi ise ilimle irfan aras›nda, Hac› Bektafl erenlerinin yoluna girip girmeme konusunda tereddütler geçirdi¤ini göstermektedir. Çünkü da¤; yaln›zl›¤›, düflünceyi, riyazeti ve murakabeyi sembolize
eder." 1
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piflman oldu. Derhal geri dönerek kusurunu itiraf etti. Fakat Hac› Bektafl,
"O ifl flimdiden sonra olmaz. Biz o kilidin anahtar›n› Tabduk Emre'ye verdik,
vars›n nasibini ondan als›n", dedi."

Bu yorum, Yunus'un fikirleri gözden geçirildi¤inde pek do¤ru görünmüyor.
Bu kadar ç›karc› bir insan tipiyle Yunus'u ayn› çizgide de¤erlendirmek isabetli bir yorum de¤ildir. Ayr›ca o Hac› Bektafl kap›s›na ailesinin hatta komflular›n›n r›zk› için gitmifltir. Ayr›ca o dönemdeki insanlar›n aray›fllar› sadece maddî açl›klarla ilgili de¤ildir. Kar›fl›k bir fikir ortam›nda do¤ru yolu gösterecek rehberler aranmas› da söz konusudur. Üstelik gidece¤i yere eli bofl
gitmeme tutumu, Yunus'un cahil de olsa ruh yüceli¤i tafl›d›¤›n› gösterir.
Böyle birinin böyle bir gerekçeyle geri dönmesi, söz konusu olamaz. Öyleyse metnin sembolik yorumunu dikkate alarak Yunus’un Hac› Bektafl kap›s›na gidiflini sadece maddi anlamdaki açl›k problemiyle ilgili görmek Yunus
gerçe¤ini hiç anlamamak olur.
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1

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 25
A. Turan Oflazo¤lu, Menk›belerde Yunus, Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, s. 546
3
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat› Üzerine Araflt›rmalar, c.1 s. 119
2

Baflka bir söyleyiflle sûfî gelenekte ilahi aflk bilgisinin ö¤renilmesi ve elde
edilmesi ancak bir mürflid-i kâmil ile mümkündür. Çünkü "Tasavvufun ameli ve takbiki cephesi olan "süluk" terbiyesi" yani dervifllik, bir "mürebbi-mürflid" önünde piflip flekillenerek üslup kazanmak demektir. 1
Menk›be bilgilerinde de Yunus’un hayat seyri böyledir. Bir k›tl›k yolunda
gitti¤i Hac› Bektafl kap›s›nda ona "himmet" teklif edilmiflti. Çünkü Hac› Bektafl, Yunus’un böyle bir k›tl›k döneminde geldi¤i bir kap›ya da¤ al›c›n› arma¤an olarak getirmesindeki inceli¤i, gönül toklu¤unu, bozulmam›fl f›trat›,
"da¤ al›çlar› gibi ifllenmemifl flairane tabiat›" görmüfltü. Yani "himmet" teklif
etmesi bofluna de¤ildi.2
Yunus ise, kendisini bu kap›ya getiren meselenin yani bu¤day›n peflindeydi.
Üstelik bu sadece kendi derdi de de¤ildi. Bu¤day istemek için Hac› Bektafl
dergâh›na gelifli hem ailesi hem de köylüleri içindi. Bu yüzden himmetin ne
manaya geldi¤ini düflünemedi. Yap›lan teklifi geri çevirdi. Ama köyüne dönerken kendiyle bafl bafla kal›nca iflledi¤i hatan›n fark›na vard›. Gerçi Sulucakarahüyük’te Hac› Bektafl Veli ile do¤rudan görüflememifl fakat orada ya-
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Yunus Emre’yi sûfî bir flair olarak tasavvuf ve tarikat gerçe¤inden ayr› düflünmek elbette mümkün de¤ildir. O da bütün sûfî flairler gibi bir fleyhe ba¤lanm›fl, bir tarikat e¤itiminden geçmifl ve bu e¤itiminin gereklerini yerine
getirerek dervifl bir flair olmufltur. Çünkü her sûfî uzun ya da k›sa belirli bir
süre, zahir ve bat›n iki e¤itimden geçer; iç deney ve d›fl deneylerini bir ulu
kiflinin rehberli¤inde yapar. Onun içindir ki tevhide yönelen herkesin bir
mürflidi, bir rehberi, bir hocas› vard›r.

l

Tapdug'un tapus›nda kul olduk kapus›nda
Yûnus miskîn çigidük bifldük el-hamdüli'llâh
Yunus EMRE
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Tabduk’un Kap›s›nda
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flanan hayat› ve insanlar› kald›¤› süre içerisinde yak›ndan gözlemlemiflti. Bu
gözlem sonucunda as›l ihtiyac›n maddî de¤il manevî oldu¤unu asl›nda idrak
etmiflti. Ama akl›yd› bask›n ç›kan o da bu¤day› bir ihtiyaç olarak önüne ç›karm›flt›.
Yolda yapt›¤› murakebe ise, bu idraki bilinç seviyesine ç›karm›fl ve böylece
hatas›n› anlam›flt›. Çünkü Hac› Bektafl dergah›ndan yay›lan ›fl›k o özge yeri
çoktan ayd›nlatmaya bafllam›flt› bile.. Ama, geri dönüflü bir çözüm olmam›fl,
Hac› Bektafl onu "O ifl flimdiden sonra olmaz. Biz o kilidin anahtar›n› Tabduk Emre'ye verdik, vars›n nasibini ondan als›n" diyerek Tabduk’un dergâh›na yollam›flt›r.
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Yunus, bu söz üzerine yeniden yollara düfltü. Verilen bu¤day› köyüne ve ailesine bak›p b›rakmaz yüre¤ini kavuran bu arzu ve himmet talebi ile hemen
Tabduk dergâh›na do¤ru yol ald›. Art›k onu piflirip olgunlaflt›racak atefl Tabduk’un oca¤›nda idi.
Burada ilginç olan, Yunus’u Yunus yapacak imkân›n çok uzaklarda olmamas›d›r. Tabduk Emre’nin bulundu¤u Emre köyü Sar›köy’e komfludur. Ama
Yunus, bunu Hac› Bektafl dergâh›nda ö¤renebilmifltir. Di¤er bir ilginç nokta da Tabduk’un Anadolu’daki herhangi meflhur bir fleyhe de¤il, çok az bilinen, münzevi bir hayat süren, mütevaz› bir fleyh olmas›d›r. Bu durum da Yunus gerçe¤i aç›s›ndan üzerinde durulmaya de¤er bir hadise olsa gerektir.
Çünkü Yunus da Tabduk gibi hayat› boyunca bilinmezli¤i seçti. K›sacas›
Tabduk dergâh› onun yap›s›na en uygun ocakt›.
"Yunus, bu cevab› duyar duymaz, derhal Tabduk Emre’nin dergâh›na koflarak bafl›ndan geçenleri anlatt›. Hac› Bektafl’›n selâm›n› söyledi. Tabduk da
"Safa geldin, halin bize malum olmufltur. Hizmet et, emek yetir, nasibini al"
dedi.
Yunus da bu flahsi maceras›n› fliirlerinde de görmekteyiz:
N'itdi bu Yûnus n'itdi bir togr› yola gitdi
Pîrler etegin tutdu Allah görelüm n'eyler
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Yunus, daha pek çok fliirinde Tabduk Emre’den söz eder. Bu da göstermektedir ki Tabduk Emre’nin kendinin ilk manevî rehberi oldu¤u bizzat Yunus
taraf›ndan da teyit edilmektedir. Bu durumda Yunus’un bu yolda sözün bafl›nda belirtti¤imiz gibi sufilik gelene¤ine uygun olarak bir mürflit taraf›ndan
e¤itildi¤ini göstermektedir. Dolay›s›yla Yunus’u Yunus yapan Tabduk Emre
olmufltur. Yani "Yunus’un fleyhi Tabduk Emre’dir."3 O, bu ocakta "fieyhi
Tabduk Emre’nin terbiye ve irflad›nda uzun y›llar piflip" öyle "Bizim Yunus"
olmufltur.
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Yûnus bir togan›d› kond› Tapduk kol›na
Ava flikâre geldi bu yuva kufl› degül.

1

Samiha Ayverdi, Âbide fiahsiyetler, s. 65
Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 26
3
Abdurrahman Güzel, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyat›, s. 345
2

Oduncu Yunus
"Buraya de¤il e¤ri bir adam, e¤ri bir odun bile giremez."
Yunus EMRE

Erenler yurdunda himmete ulaflman›n ilk flart› teslimiyet ve hizmete talip
olmakt›r. Bu Yunus için de böyle oldu. fieyhine "Ne hizmet varsa yapar›m."dedi. Tabduk da Yunus'u, dergâh›ndaki odunculu¤a tayin etti."
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Kimi ifller, görünüflte s›radand›r. Onun neden yap›laca¤›, manevi olgunlaflma sürecinde nas›l bir sonuca yol açaca¤› önceden bilinemez. Ama hepsinde temel gaye "nefsi k›rmak" ve manevi rehbere ba¤l›l›¤› s›namakt›r. Mesela Mevlevi dergâhlar›nda da mutfak hizmeti bu yolda ilk ad›md›r.
Bu tür ifller, sadece maddi bir faaliyet veya hizmet olarak düflünülemez. Tarikatlarda esas olan hizmet gelene¤idir. Müridin bu maddî hizmeti yerine
getirirken asl›nda as›l amaç olan manevî e¤itimi gerçeklefltirmektir. ‹lk
menk›bede sözü edilen "himmet" buradaki "hizmet"le yürüyebilir. ‹flte Yunus’un bu görevinde de böylesi hikmetler gizlidir. O da bu hikmeti kavram›fl
olarak hizmet görür. En titiz bir seçimle en düzgün odunlar› seçer. Dergâha
asla e¤ri bir odun getirmez. Bu durum, iflini ciddiye almas›n›n yan› s›ra Tabduk’a ve dergaha sayg›s›n› ve içine girdi¤i âleme verdi¤i önemi, iflinin, sözünün ve iç dünyas›n›n düzgünlü¤ünü de anlat›r. Yani bir anlamda odun, Yunus’un ham benli¤idir, terbiye edilmesi, düzeltilmesi gereken nefsidir. Yunus, zahirde odunla ilgilenir, onlar›n e¤riliklerini düzeltmeye çal›fl›rken hakikatte kendi nefsini terbiye etmekte ve düzeltmektedir. Vurdu¤u her balta
darbesi, nefsinin hastal›kl› hallerinedir.
Yunus, için bu hizmet bu yüzden bütün yönleriyle tam bir olgunlaflma sebebi oldu. O, önce kendiyle ve Hak’la bafl bafla kalman›n imkânlar›n› buldu
da¤da. Çünkü da¤, yaln›zl›¤›n ve murakabenin mekân›d›r. Burada insan
yoktur. A¤açlar, hayvanlar, kufllar, akan sular, gökyüzü yani bütünüyle tabi-

Hikâyenin geri kalan›n› da yine menk›beden ö¤renelim:
"Tabduk Emre bir gün müridlerine, "Bugün hepiniz da¤a ç›k›n›z ve bana çiçeklerden demetler getiriniz. En güzel demeti haz›rlayana bir hediyem olacak" dedi. Dervifllerin hepsi k›rlara ç›kt›.. Demet demet çiçekler haz›rlay›p
fleyhlerine kofltular. Yunus en sona kald›.. Akflam üstü tek bir papatya ile ç›kageldi. Yunus'a karfl› gizli bir haset içinde olan baz› dervifller; "fiuna bak›n
hele!.. Bula bula bir tek papatya getirmifl." diye f›s›ldaflt›lar. Taptuk, olay›n
hikmetini Yunus'tan sordu. Yunus da "fieyhim" dedi. "K›rlar› dolaflt›m, hangi çiçe¤e varsam Allah'› zikreder buldum. Hiçbirini koparamad›m. Akflama
do¤ru bir papatya bana seslendi: "Gel dervifl Yunus. Benim kellemi kopar.
Ben bugün Rabbime zikirden gafil oldum. Ölmek bana hakt›r, beni götür
fleyhine" diye inledi. Ben de size onu getirdim."
Dervifllik yolunun bir gere¤i olarak dervifller de kimi zaman imtihandan geçerler. Bu Yunus için de böyle olur. Yunus, imtihan› baflarm›fl ve varl›klar›n
dilini anlayabilecek saf bir gönüle sahip olmay› bu menk›bedeki gibi baflarm›flt›r.
Öte yandan Yunus’un "Oduncu Yunus" olmas› elbette tesadüfî bir durum de¤ildir. Buradaki odun ve atefl sembolleri incelendi¤inde iflin baflka s›r perdesi daha aralanm›fl olur. Yunus Emre, her seferinde dergâha düzgün odunlar getirir. Ormandan ya böylesini bulur ya da düzgün olmayanlar yontar,
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Tabiat ve buradaki inziva hayat› bu yüzden bir dervifl aday›n›n iç murakabeye dalma imkân› bulabilmesi aç›s›ndan anlaml› görünmektedir. Yunus, bu
süreç içerisinde zaten çok saf olan gönlünü daha da saflaflt›r›r. Varl›klar›n
esrarl› dilini ö¤renir. Her biri bir âyet hükmündeki tabiatta bulunan her varl›k üzerinde derin tefekkürlere dalar. Olup bitenlerin hikmeti kavrar. Tabi
bu içsel e¤itim, dergâhta yap›lan sohbetlerle, verilen derslerle de desteklenmektedir.
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at vard›r. Ama can gözüyle bakabilen için görünen hiçbir fley, göründü¤ü gibi de¤ildir. Her birinin metafizik bir anlam› vard›r. Her biri kendilerince bir
hakikate ve lisâna ve hale sahiptirler.
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düzgün hale koyar. Bu durum, Yunus’un imtihan›n›n s›rr›n› yani neden
odunculukla görevlendirildi¤ini kavrad›¤›n› göstermektedir. Nitekim fieyhi’yle aralar›nda geçen flu olay bu bak›mdan ilginçtir:
"Fedakâr dervifl tam k›rk y›l bu hizmette bulundu. Odunu s›rt›na vurup getirirdi. Ama yafl›n› ve e¤risini kesmezdi. Bir defas›nda Tabduk Emre: "Yunus
Can, da¤da hiç e¤ri odun yok mu ki hep düzgün odunlar getirirsin" diye sordu. Yunus da “fieyhim, buras› öyle bir Hak ve do¤ruluk kap›s› ki, buraya de¤il e¤ri adam, e¤ri odun bile giremez.” dedi.
Olay› Sabahattin Eyübo¤lu’nun söyledi¤i gibi o zamanki dergâhlar›n bir ifl
okulu gibi çal›flt›klar› fleklinde de yorumlayabiliriz.1 Bu yorum da Yunus
gerçe¤ine ayk›r› de¤ildir. Çünkü dergâhlar her anlamda e¤itim ocaklar›d›r.
Fakat bu zahirdeki görüntüdür ve elbette önemlidir. Ama iflin asl›nda ideal
bir çizgiyi takip yönü vard›r ki as›l görülmesi gereken budur. O da Yunus’un
dedi¤i gibi dergahlar›n bir Hak kap›s› olmas› ve burada do¤ru olmayana yer
bulunmamas›d›r.

1

Sabahattin Eyübo¤lu, Yunus Emre, s.12

Tarikatlar, dervifl adaylar›n›n kiflilik ve yeteneklerine göre e¤itim veren kurumlard›r. Çünkü insanlar›n ruhsal yap›lar› birbirine asla benzemez. Zaten
tarikatlar›n say›ca çoklu¤unu da baflka sebeplerin yan› s›ra bu özellikleriyle de aç›klamak gerekir.
Turan Oflazo¤lu, bu konuyla ilgili olarak "Hac› Bektafl’›n "senin kilidini açacak anahtar art›k baflkas›ndad›r, diyerek Tabduk Emre’ye göndermesi ise
Hac› Bektafl’›n Yunus’a Tabduk’u daha uygun buldu¤unu gösterir."1 Yorumunu yapmaktad›r. Bunu Sezai Karakoç’un Hac› Bektafl’›n Yunus’un flairlik
ve flahsiyet yan›n› görerek böyle bir iradede bulundu¤u fleklindeki yorumuyla birlikte düflündü¤ümüzde durum aç›kl›k kazanmaktad›r. 2
Sonuç olarak Yunus, art›k Tabduk kap›s›ndad›r. Olgunlaflma noktas›nda bütün e¤itimlerden bir bir geçmektedir. fiairlik kabiliyeti ve estetik düzeyi de
zaten fleyhince bilinmeyen bir durum de¤ildir. Burada menk›bede geçen "kilidinin aç›lmas›" ifadesi de çok manidard›r. Kilit aç›lacak ve Yunus, söylemeye bafllayacakt›r. Bu süreç de yine menk›belerde yer al›r.
"Böyle uzun seneler geçti. Bir gün Anadolu erenleri dergâha geldiler. Meclis kuruldu. O mecliste Yunus-u Guyende adl› pek tan›nm›fl bir ilahici vard›.
Yunus da orada idi. Tabduk Emre coflup Guyende'ye "Yunus söyle" dedi.
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Yunus’un hayat seyri içerisinde fliirler söylemeye bafllamas› imtihan sürecinin baflka bir merhalesidir. Menk›beler bu konuya da aç›kl›k getirirler. Ama
bundan önce onun Hac› Bektafl dergâh›nda kabul edilmeyerek neden Tabduk Emre’ye gönderildi¤ine bakal›m.

l

"Yunus'un dili aç›ld›, gözlerinden ve gönlünden perde kalkt›. fievk denizine düfltü.
A¤z›n› aç›p inci ve cevahir saçt›"
VELAYET-NÂME
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Söyle Yunus Can
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Birkaç kez söylemesine ra¤men cezbe halindeki Guyende iflitmedi. Bu sefer
di¤er Yunus'a yöneldi. "Yunus, vakit tamam oldu. O hazinenin kilidini açt›k.
Nasibini al›verdin. Hac› Bektafl Veli'nin sözü yerine geldi. Durma, söyle" dedi. Bunun üzerine Yunus'un dili aç›ld›, gözlerinden ve gönlünden perde
kalkt›. fievk denizine düfltü. A¤z›n› aç›p inci ve cevahir saçt›. ‹lahi hakikatlerin s›rlar›ndan, inceliklerinden öyle bir sohbet eyledi ki, dinleyenler hayran kald›. Sonra ki ne söylediyse hepsini kaleme ald›lar. Muteber bir divan
oldu."
Burada konunun flu yönü de önemli görülmelidir. Yunus, dervifl olmadan
önce de fliirler söylemekteydi. Dervifllik yoluna girince bu durum onda görülmez oldu. Zira, flair diliyle söylenenlerin kayna¤› çok önemlidir. fiiir, sonuçta bir ilham iflidir ve gönlün sesidir. ‹lham›n kayna¤› ise kiflinin bulundu¤u hal’e ve yüre¤inde tafl›d›¤› de¤erlere göre Rabbanî de olabilir fleytanî
de olabilir. Hak olan söylemek ise gönlü Hakk’›n nazargah› yapabilmekle
mümkündür. Çünkü Tasavvufta gönül, mecaz manas›yla "Allah’›n evi" olarak kabul edilir. Yunus diliyle söyleyecek olursak "Gönül Çalab'un taht›"d›r. "K›blegâh-› Kibriyâ "d›r. Bu yönüyle marifet ve irfan denilen tasavvufi bilginin kayna¤›, keflf ve ilham mahallidir.3
Kifli, gönlünü zikir, ibadet ve faydal› di¤er ifllerle o denli saflaflt›racak, orda
bulunan her türlü nefsani ve dünyevi sevgi ve ilgiyi ç›karacak ve oray›
Hakk’›n bir tecelilgâh› yapacakt›r. ‹flte o zaman konuflan zahirde kiflinin
kendisi olur ama asl›nda Hakk’›n kendisi, daha do¤rusu O’nun verdi¤i ilhamlard›r. Kifli böyle bir noktaya geldi¤inde bir hadiste de belirtildi¤i gibi
"Allah kulunu sever sevdi¤i bu kiflinin gören gözü, ifliten kula¤›, tutan eli,
yürüyen aya¤› olur." Nitekim Yunus da bu kemal derecesinde flöyle diyecektir:
Sensin bu gözümde gören sensin dilümde söyleyen
Sensin beni var eyleyen sensin hemin öndin sona
Yunus’un flairli¤iyle ilgili olarak anlat›lan flu menk›be de olay›n bir baflka yönünü göstermesi aç›s›ndan ilgi çekicidir.

‘‹lm ü ‘amel zühd ü tâ'at pes ‘›flksuz helâl olmaya
Yunus’un bu ifadesi, aflk›n hem kiflisel olgunlaflma yolunda hem de bu yolun bir yolcusu olarak içindekileri fliir yoluyla ifade etmesinde tek imkân
olarak gördü¤ünü belirtmektedir.

1

A. Turan Oflazo¤lu, Menk›belerde Yunus, Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, s. 547
Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 26
3
Süleyman Uluda¤, Tasavvufî Terimler Sözlü¤ü, s. 297
2
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Burada meselenin dile getirilen farkl› boyutu fludur: Kifli, aflka düflmeden
onun fliire dönüflecek esrar›n› diliyle söyleme gücünde de¤ildir. Yani "kelâm-› kibar" dönüflen flekliyle kifliyi "aflk söyletir, dert inletir." Çünkü aflk öyle bir ilahi güç ve de¤erdir ki o olmadan Allah’a yaklaflma ad›na yap›lan ibadetler bile sahibine bir fayda temin etmez:
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"Tabduk Emre, bir gün Yunus’a aflk flarab› sunarak,"Yunus, bunu insan aya¤› de¤meyecek bir yere koy" der. Bunun üzerine Yunus Emre ne yapaca¤›n›
düflünür. Günlerce da¤1ar› tafl1ar› her yeri do1afl›r, fakat insan aya¤› de¤meyecek bir yer bulamaz. Sonunda bu yerin kendi midesi olaca¤›n› düflünerek dizi üzerine çöker, aflk flarab›n› içer ve içer içmez de mest olur. Sonunda ilhama kap›larak fliir1er söylemeye bafl1ar."
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Gezdim Urum ‹le fiam’›
"Yunus, çile devrinden sonra irflat mertebesine ulaflm›fl,
fleyhinin emriyle 40 y›l diyar diyar dolaflm›flt›r."
TAfiKÖPRÎ-ZÂDE

Dili çözülüp fliirler söylemeye bafllad›ktan sonra Yunus’u bekleyen s›nav ise
gurbettir. Menk›belere ve fliirlerinden ç›kan sonuca göre Yunus Emre de di¤er sûfîler gibi pek çok yeri gezmifltir. Çünkü seyahat tasavvufta bu gelene¤in vazgeçilmez ritüelleri aras›ndad›r. Maksada ulaflmak için baflvurulan
yollardan birisidir.
Bir derviflin gurbete gönderilmesinin bu gelenek içerisinde pek çok sebebi
vard›r. Bu durum tasavvuf kaynaklar›nda uzun uzun aç›klan›r. Mesela bir
tarikat mensubu, yolunun erkan› üzerine ald›¤› dersleri tamamlamak için, o
yolun büyüklerinin bulundu¤u baflka yerlere de yolculu¤a ç›kabilir. Böylelikle farkl› bir kifli çevresinde ve ortam›nda farkl› tecrübeler kazanabilir. Bu
kiflilerin ayn› tarikten olmas› da gerekmez, baflka meflrepteki ilim ve irfan
adamlar›n› ziyaret ve onlarla görüflme bu gezilerin bir amac› olabilir.
Bazen de bu geziler, derviflin kiflisel bir durumu sebebiyle fleyhin emriyle
gerçekleflir. Mesela mürit o çevrede bir günaha düflme tehlikesi içerisindedir. Yani nefsin ve kalbin baz› halleri için yolculuk böyle durumlarda zaruri
hale gelebilir.
Tebli¤ ve irflat ise bu gezilerin en önemli amac›d›r. Zira idrak edilen ve içsellefltirilen bir güzelli¤in baflka insanlara da ulaflt›r›lmas› dervifllik yolunun
erkân›ndand›r. Yine düflünmek ve ibret almak amaçl› geziler de vard›r. Kâbe’yi ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret bir tekke mensubu için en önemli gezi sebeplerinden biridir.
Tekke flairleri için yolculu¤un bir baflka flekli de manevî olan›d›r ki onlar için
söz konusu edilebilecek as›l yolculuk bu tür yolculuktur. Nas›l bedenle yap›-

Yunus’un as›l büyük yolculu¤u önce da¤ tafl afl›larak Hac› Bektafl diyar›na
yap›l›r. Malum sebeple bu defa yolculu¤un yönü Tabduk Emre’nin bulundu¤u yere çevrilir. Fakat yolculuk burada bitmez. Yunus, daha sonra burada fleyhiyle aralar›nda geçen bir darg›nl›k yüzünden gurbete ç›kar. Menk›bede bu durum flöyle anlat›l›r:
"Yunus, uzun y›llar muhtelif yerlerde gezdi. Ama gönlü fleyhi’ndeydi. Bir gün
bir ma¤arada yedi kifliye rastlad›. Onlarla arkadafl oldu. Her gece onlardan
birinin duas›yla bir sofra geldi. S›ra Yunus'a gelmiflti. O da dua etti. O gece
iki sofra yemek indi. Arkadafllar› bunun s›rr›n› merak ettiler. Yunus’a kimin
için dua etti¤ini sordular. Ama Yunus, önce onlar›n kimin için dua ettiklerini ö¤renmek istedi. Onlar da: "Biz Tabduk Emre'nin kap›s›nda otuz sene hizmet eden erin hürmetine dua ettik" dediler. Yunus, yapt›¤› hatay› anlayarak
tekrar dergâha dönmek üzere yola ç›kt›."
Yunus’un gurbet ve seyahat noktas›nda son dura¤› ise asas›n› aramak için
yapt›¤› gezilerdir: "Yunus, da¤da karfl›laflt›¤› dervifllerden Hak kat›ndaki derecesini ö¤renince, geri dönüflünde Tabduk Emre onu affetmifl fakat yan›nda kalmas›na izin vermemifltir. fiöyle demifltir ona: "Mertebeni ö¤rendin. Art›k burada duramazs›n. Çünkü bir postta iki aslan oturmaz. Buradan gidecek
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Menk›be, Yunus’u önce Horasan’dan Anadolu ve Sakarya k›y›lar›na getirir.
Bu sadece Mo¤ol zulmünün bask›s›yla gerçekleflen bir hicret olmay›p ayn›
zamanda Anadolu’yu manevî anlamda imar hareketiyle de ilgilidir. Bu bak›mdan Yunus, Horasan Erenleri’nden biri olarak kabul edilir. "Yunus, Anadolu ve Sakarya k›y›lar›ndan olmakla beraber, bir bak›ma Horasanl›’d›r da
diyebiliriz. Do¤ufl ve ç›k›fl›n›n ucu, do¤ruca Horasan’a uzan›r çünkü." 1

l

Bu durum Yunus Emre için de böyle olmufla benzemektedir. Menk›bevî hayat›
ve fliirleri incelendi¤inde Yunus’un bir mutasavv›f olarak gerçekleflen hem
maddî, hem de kalbî yolculuklar›n›n oldu¤unu görmekteyiz.
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lan yolculuk bir yerden bir baflka yere gitmek ise manevî yani kalple olan› da
bir âlemden baflka bir âleme geçmek, bir s›fattan di¤erine yükselmek fleklinde gerçekleflir. Bu, dünya sevgisinden ahiret sevgisine, ölüm korkusundan
ölümsüzlük coflkusuna, geçici aflktan gerçek aflka, ikilikten birli¤e, ilimden irfana, fleriattan tarikate, hakikatten marifete fleklinde kendisini gösterir.
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ve halk› irflad edeceksin, buyurur. Ard›ndan da: "Asam› att›¤›m yere gider,
orada ruhunu teslim edersin". Ard›ndan asas›n› atm›fl Tabduk Emre. Yunus
ise bu asay› tam befl y›l aram›fl, sonunda Sanköy'de bulmufl, orada ölmüfl."
Menk›belerin d›fl›nda, Yunus’un yapt›¤› bu tür gezilerin ipuçlar›na fliirlerinde de çokça rastlanmaktad›r. Tabduk Emre dergâh›nda dili çözülüp fliirler
söylemeye bafllad›ktan sonra:
Gezdim Urum ile fiam’›
Yukar› illeri kamu
….
Kayseri, Tebriz ü Sivas
Nehcuvan Marafl u fiiraz
…
Gönül sana Ba¤dat yak›n
Âlemlere divanesin
gibi m›sralar› onun Anadolu’nun muhtelif flehirlerinde, Suriye, ‹ran, Irak ve
Azerbaycan muhitlerinde tasavvuf amaçl› geziler yapt›¤›n› göstermektedir.
Yine;
Mevlâna Hüdavendigâr bize nazar k›ld›
Onun görklü nazar›, gönlümüz aynas›d›r
….
Mevlâna meclisinde saz ile iflret oldu
Ârif manaya dald› çün biledir ferifltah
M›sralar› da onun Konya’ya gidip Mevlâna ile görüfltü¤ünün dolay›s›yla tasavvuf erkân›nda anlat›lan ilim ve irfan ehlini ziyaret maksatl› geziler yapt›¤›n›n iflareti say›labilir.
Allah evi ziyarettir ben anda varmak isterim
Muhammed’in güzel nurun gözümle görmek isterim
Ya da,

Harami gibi yoluma
Arkuri inen karl› da¤
Ben yârimden ayr› düfltüm
Sen yolumu ba¤lar m›s›n
…
Nidem elim ermez yâre
Bulunmaz derdime çâre
Oldum ilimden âvâre
Beni bunda e¤ler misin
fleklindeki m›sralar, bu aray›fl›n somut maceras›n› dillendirirken fanili¤in
idrakinden sonra ise, seferin yönü ötelere çevrilir:
Benim burda karar›m yok ben gine gitme¤e geldim
….
Bilin ki dünya fanidir dünyay› terk etsen gönül
…
Bir nazarda kalmayal›m gel dosta gidelim gönül
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Dünyay› her mutasavv›f gibi fâni bir âlem olarak telakki eden Yunus’un flüphesiz ki as›l yolculu¤u manevî boyutta olan›d›r. Bu manevî yolun flartlar› gere¤i önce gerçek san›lan âlemde fanili¤i ve yoklu¤u hissetmek, ard›ndan bakî olan›n yoluna düflmek fleklinde özetleyebilece¤imiz yolculuk yahut aray›fl maceras›d›r. Bu yolculu¤un ilk dura¤›, kiflinin kendini bu dünyada garip
hissetmesidir. Bu duygu onu sürekli hareket halinde tutar. Dünya ve beden
kafesi içinde bunalan ruh, kimi zaman da¤lara atar kendini kimi zaman yad
ellere. Karfl›s›na ç›kan da¤lar maddî bir engel olabilece¤i gibi nefs olarak da
görülebilir. Yorum ne olursa olsun, bir mutasavv›f, arad›¤›n› bulana kadar
hep bir seyahat(aray›fl) içerisindedir.

l

m›sralar› Yunus’un gerçeklefltirip gerçeklefltiremedi¤ini tam olarak bilmedi¤imiz bir Hac yolculu¤unun özlemini dile getirmektedir.
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Hak müyesser etse varsam
Güzel Kâ’betullah sana
Bakuben hayran›n olsam
Güzel Kâ’betullah sana

fleklindeki söyleyifllerini bu anlamda anlamak gerekir.
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Yunus Emre’nin belli bir merhaleden sonra hem maddî hem kalbî dünyas›ndaki yolculukta arad›¤› varl›k, Allah’t›r. A¤açta, kuflta, çiçekte onun varl›¤›
hissedilse bile bu, yeterli olmaz. Çünkü Allah mekândan münezzehtir. Varl›¤› ancak kalpte hissedilir. Bu yüzden Yunus’un manevî yolculu¤unun yöneldi¤i yer son noktada kalbidir. Yani içine döner, kendi varl›¤›n›n s›rlar›n›
kurcalar:
‹fl bu vücud flehrine her dem giresim gelir
‹çindeki sultan›n yüzin göresim gelir.
Yunus’un bu noktada manevi yolculuk çilesi çekti¤i aflikârd›r. Fakat sonunda:
Vard›¤›m›z illere flol safa gönüllere
Halka Tabduk manisin saçt›k elhamdülillah
…
Ne yüriyem ne hod aram ne uzak sefere varam
Çünkü dostu bunda buldum ayruk neye seferüm var.
…
Ballar bal›n› buldum bu cân›m ya¤ma olsun
Ass› ziyandan geçtim dükkan›m ya¤ma olsun
ifadeleri vuslat›n gerçekleflti¤ini, seferin maksad›na ulaflt›¤›n› gösterir.
Bu anlamda onun:
Ad›m ad›m ileri befl âlemden içerü
On sekiz bin hicab› geçtim bir da¤ içinde
Yetmifl bin hicab geçtim gizli perdeler açt›m
Ol dost ile bulufltum gördüm bir da¤ içinde
beyitleriyle bafllayan uzun fliiri as›l seyahatin, Allah’a ulaflma makamlar›
aras›ndaki yolculu¤un rumuzlu bir destan› say›lmal›d›r.

1

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 22

Dervifl Yunus bu sözü e¤ri bü¤rü söyleme
Seni sîgaya çeken bir Molla Kas›m gelir
Bu beyti okur okumaz, Molla Kas›m, Yunus'un kerametine inanm›fl. Divan›
öpüp aln›na koymufl. Fakat ne çare ki elde bin fliir kalm›fl. fiimdi Yunus'un
o yak›lan bin fliirini gökte kufllar ve melekler, denize at›lan bin tanesini bal›klar, kalan bin fliirini de insanlar okumaktalarm›fl."
Yunus’un en çok yorumlanan menk›belerden biri de iflte bu menk›bedir. Burada d›fltan bir bak›fl, bize Molla Kas›m’›n sadece zahirî bilgileri edinmifl fakat hakikat bilgisinden yoksun bir din bilgini oldu¤unu gösterir. ‹flte bu yaklafl›m tarz›d›r ki karfl›m›za her zaman "Molla Kas›m-Yunus Emre" sembolleriyle bir "fleriat-tarikat" çat›flmas›n› ç›kar›r. Hatta Yunus’un hayat seyri "Molla Yunus-Dervifl Yunus" fleklinde iki dönemde ele al›n›r.1 fiiirine de böyle
yaklafl›larak onun namazla, oruçla vb. ilgili söyleyiflleri hayat›n›n "mollal›k"
dönemine ait söyleyifller olarak gösterilir. Bu yoruma göre Yunus "dervifl"
olduktan sonra bunlar› geride b›rakm›flt›r.
Bu görüfllere hak verilebilir mi? Yunus’u de¤erlendirmek için fliirlerini parçalara ay›rarak incelemek ne ölçüde do¤ru olur? Do¤rusu, bu mesele bu ka-
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Menk›beye göre"Yunus, üç bin fliir söylemifl. Bunlar› bir divan haline getirmifl. Molla Kas›m isimli fleriat bilgini bir su kenar›na oturup bu fliirleri okumaya bafllam›fl. Bunlardan binini okumufl ve fleriata ayk›r› bularak yakm›fl.
Kalan bin tanesini de ayn› sebeple suya atm›fl. Üçüncü bine bafllay›nca flu
beyitle karfl›laflm›fl:
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"Dervifl Yunus bu sözü e¤ri bü¤rü söyleme
Seni sîgaya çeken bir Molla Kas›m gelir"
Yunus EMRE
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Bir Molla Kas›m Gelir
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dar basit yaklafl›mlarla ele al›namaz. Çünkü marifet yolunun dört kap›s›
olan "fleriat-tarikat-hakikat-marifet" birinden girilince di¤erinin terk edildi¤i
kap›lar de¤ildir. Bunlar›n her biri birer merhaledir. Dolay›s›yla bir sûfî’nin
fliirleri tek tek ele al›nd›¤›nda marifet yolunun ilk kap›s› olan fleriatla ba¤daflmaz gibi görünebilir. Fakat bunlar bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda Sezai
Karakoç’un tespitiyle "keramet denecek ölçüde ‹slâm'a ve onun fleriat›na
uyaca¤› gerçe¤i"yle karfl›lafl›r›z.2 Dolay›s›yla bu menk›bedeki olay› da yine
mecaz›na inerek yorumlamak gerekmektedir:
Bu yorum ancak flöyle olabilir: Yunus, her büyük adam gibi önce anlafl›lmam›flt›r. Sözleri tepkiyle karfl›lanm›fl, meseleye tekil olarak bakanlar nezdinde çeflitli ithamlara maruz kalm›flt›r. Fakat zaman geçtikçe anlafl›lmaya bafllanm›fl, sözleri yank›s›n› bulmufltur.
Bir di¤er aç›dan ise, Molla Kas›m, Yunus'un kendisidir. Onun "Bir ben vard›r benden içerü" m›sra› bu anlamda da yorumlanabilir. ‹çteki ben, ruhundan insana üflemifl olan Allah olabilece¤i gibi, insan›n do¤ru ve yanl›fl iflleri konusunda uyar›c›l›k yapan akl-› selim yahut mutmain bir gönül de insan› bu flekilde flu do¤ru bu yanl›flt›r fleklinde uyarmaz m›? Olaya böyle bakt›¤›m›zda Yunus’un baz› fliirlerini y›rt›p atmas›n› mükemmel olan› yakalamaya çal›flmak fleklinde anlamaya hiçbir engel yoktur. 3
Di¤er yandan bu menk›bedeki melek, kufl ve bal›k motifleri de Yunus'un fliirinin yap›s›na farkl› bir aç›kl›k getirmektedir. O fliirini kurarken bütün bir
hayat› ve varl›klar› da fliirine katm›flt›r. Di¤er taraftan ayn› motifler, birer
sembol olarak al›nd›¤›nda Yunus'un uzak-yak›n her çevredeki yayg›n ününe, her yerde benimsendi¤ine de iflaret etmektedir. Yunus’un gelece¤e kalan hiçbir zaman eskimeyen bir fliir yap›s› kurmas›, her ça¤da herkes taraf›ndan benimsenmesi de menk›bedeki bu durumun böyle yorumlanmas› gerekti¤inin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bu menk›beyle ilgili olarak Arif Nihat’›n da ilginç bir yorumu vard›r. Bu yorum Molla Kas›m’a daha farkl› bir gözle bakmam›z› gerektiriyor Buna göre."Molla Kas›m, baz› sathi hükümler hilaf›na, Yunus’u y›rt›p parçalayan,
çi¤, hoyrat bir adam timsali, aç›kças› ham ervah numunesi de¤ildir. Molla

1

‹lhan Baflgöz, Yunus Emre, s. 21-23
Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 30
3
Sezai Karakoç, a.g.e. s. 31
4
Arif Nihat Asya, Yunus Emre, Türk Yurdu Yunus Emre Özel Say›s›, s. 33
5
Arif Nihat Asya, a.g.y. s.33
2
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Bu yorum, hakikat›n dört kap›s›n›n nas›l birbirine s›k›ca ba¤l› oldu¤unun da
bir aç›klamas› say›lmal›d›r. Çünkü "Tarikatla fleriat› birbirine s›ms›k› ba¤layan bir menk›be karfl›s›nday›z." 5 Böyle bir bütünlük içerisinde bak›ld›¤›nda ise Yunus gerçe¤ine iliflkin baflka noktalar› da görmek mümkün olur. O
da fludur. Güllerin, bülbüllerin kendi lisanlar›nda zikir hali üzre bulundu¤unu idrak edebilecek bir gönüle sahip olan Yunus’un sözleri elbette onlar ve
di¤er varl›klar için de önemlidir ve onlara da bu fliirlerden düflen bir pay olsa gerektir. Dolay›s›yla bu menk›benin diliyle Yunus bizi havay›, suyu; topra¤›, atefli ve yeri, gö¤ü okumaya davet ediyor. Çünkü var olan sadece
O’dur. Kâinatta egemen güç, O’nun hükmü, konuflan dil ise O’nun dilidir.
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Kas›m, Yunus’un miras›n› fler’i flerif üzre ve hakkaniyetle, varisler aras›nda
taksim eden bir adalet timsalidir ve bilerek veya bilmeyerek, gayb›n emriyle hareket etmektedir. (kas›m) kelimesi de (taksim eden) demek oldu¤una
göre, bu vazifeye son derece uygun düflmektedir. Bir nevi kassaml›k yapmaktad›r. Bu zaten Molla Ali, Molla Mehmet olmay›p da Molla Kas›m olmas›, bu manadad›r. Onun adaleti sayesinde melekler de insanlar da, bal›klar
da pay›n› alm›flt›r." 4
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Afl›k Sultan› Tabduk
"Tabduk Emre XIII. as›rda Anadolu'yu dolduran o tan›nm›fl fleyhlerden biriydi ve
Sakarya çevresindeki bir köyde münzevi olarak yafl›yordu"
TAfiKÖPRÎ-ZÂDE

Bektafli gelene¤inin Yunus’u Hac› Bektafl diyar›ndan Tabduk Emre dergâh›na göndermesi bofluna de¤ildir. Zira Yunus’un e¤itilmek üzere kendisine
gönderildi¤i Tabduk Emre de Hac› Bektafl yolunun erenlerindendir. Çünkü
Hac› Bektafl, o ça¤da ulu bir fleyh olarak bütün Anadolu erenlerinin ba¤l›
bulundu¤u en üst makamd›r. Tabduk Emre’ye de o, el vermifltir.
Menk›be, bu münasebeti flöyle izah eder: "Hac› Bektafl, bir gün kendi dergâh›nda büyük bir toplant› düzenler. Bu toplant›ya bütün tekkelerin mürflidleri gelir fakat Tabduk Emre gelmez. Hac› Bektafl ona elçi yollayarak bu durumun sebebini sorar. Tabduk Emre, bunun üzerine Sulucakarapüyük’e gelir. Gelmeyiflini "Biz perde ard›ndan veâyeti al›rken orada sizi görmedik. O
makamda görmedi¤im birinin davetine bu yüzden gelmek istemedim.” der.
Hac› Bektafl, bu aç›klama üzerine velayeti ald›¤› kimseyi tarif etmesini söyler. Tabduk Emre de “Onu görmedim. Perde arkas›ndan el verdi. Ancak
avucunun içinde yeflil bir ben vard›.” der. Hac› Bektafl, bu söz üzerine sa¤
elinin avucunu açar. Tabduk, Hac› Bektafl’›n avucuna bak›nca ortas›nda o
yeflil beni görür ve vecd içinde kendinden geçer. Ve size ba¤land›m anlam›nda "Tabduk, Tabduk sultan›m" diyerek Hac› Bektafl’a ba¤l›l›¤›n› belirtir.
Menk›be, hadisenin sonunu flu cümle ile ba¤lar: "O günden sonra Tabduk
Emre nam› ile Sakarya havzas›nda bulunan kasaba ve köyleri irflada devam
eder." Menk›benin bu bilgisi, karfl›m›za bir fleyh portresi ç›kar›yor ama
onun hayat› da dervifli Yunus’un ki gibi çok aflikâr de¤ildir. O da dervifli Yunus gibi bilinmezlikler sulatan›d›r. Kimi tarihi kaynaklar›n onunla ilgili verdi¤i s›n›rl› bilgilerden ç›karabilece¤imiz portre ise flöyledir:

Yunus, Divan’›nda yer alan Tabduk’la ilgili kimi söyleyifller ise bu durumu
baflka bir aç›dan yorumlanmas›na da sebep olmufltur. Kimi yorumcular, Yunus’un bu söyleyiflle bir insan› de¤il, bizzat Cenab-› Hakk’› kastetti¤ini söylemektedirler. Faruk Kadri Timurtafl, böyle düflünenler aras›ndad›r. Ona göre "Tabdu¤umuz" sözünün "mabud", "ilah" anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla "Tabduk" kelimesi Allah manas›ndad›r. Yunus Emre "Halka Tabduk manisin saçt›k elhamdüllilah" demek suretiyle Cenab-› Hakk’›n manas›n› halka
anlatm›fl olduk, demek istemifltir.1
Bu görüfllere delil olarak da Yunus’un;
Yunus Hakk’a bilifleli can ü gönül virifleli
fiol Tabdu¤’a irifleli gözlerümi açar oldum.
…
Yunus eydür er kul›yam Tabdu¤umuz dost yüzidür
‹flbu söze inanmayan ide-bilsün itdü¤üni
…
fieyh ü dâniflmend ü velî cümlesi birdür er yol›
Yûnus'dur dervîfller kul› Tapduk gibi serveri var
….
Iflk sultân› Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapuda
Gedâlara lutf eylemek hem kâ'idedür sultâna
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Daha sonra, Nall›han yöresinde Tabduk ad›na bir zaviyenin kurulmufl, bu
zaviyeyle ilgili olarak Nall›han’›n Kozlu köyünde vak›f tesis edilmifl olmas›
ve Orhan Gazi’nin o¤lu Süleyman Pafla taraf›ndan bu vakfa yard›mlar yap›ld›¤›n› gösteren belgelerin varl›¤› Tabduk Emre’ye tarihi bir flahsiyet gözüyle bakmam›z› gerektirecektir.
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Tabduk Emre, bir 13 . Yüzy›l sûfisidir. Hoca Ahmet Yesevi çizgisine ba¤l›d›r.
Orta Asya'dan gelen Sinan Efendi yahut Ata Sinan isimli bir fleyh taraf›ndan
irflad edilmifltir. Anadolu’da Sakarya vadisindeki Karanl›k derede (Bugünkü
Emrem Sultan Köyü) yaflam›flt›r. Alperenlerin ulular›ndand›r. Burada bir dergâh kurarak müritlerine bir yandan manevi e¤itim vermifl, bir yandan da çiftçilik ve hayvanc›l›k yaparak buray› üretim merkezi haline getirmifltir.

fieklindeki söyleyiflleri gösterilmektedir.
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Bu yorumlar da elbette yabana at›lamaz. Gerçekten de bunlar Tabduk’un
cismanî bir varl›k olarak anlafl›lmas›na engel say›labilecek söyleyifller olarak de¤erlendirilebilir. Ama bir dervifl için fleyhi hak dostu, dergâh› ise Hak
kap›s›d›r. Söylenen sözler de Hakk’›n bilgisidir.
Yine de bütün bunlar Tabduk’u cismanî bir varl›k olmaktan ç›karmaz. Çünkü Tabduk kelimesi Erzurum yöresindeki söyleyifliyle "Taptak" fleklinde düflünüldü¤ünde mecazen "temiz gönüllü", yine Mehmet Tahir’e göre "abid, tapan" anlam›na geldi¤ine göre bir flah›s ismi olmas›na engel bir durum gözükmemektedir.
‹lahi aflk coflkusuyla flairin hangi sözcü¤e ne tür bir anlam yükledi¤i elbette
tam olarak bilinemeyebilir. Dolay›s›yla Tabduk sözü hem bir insan› hem de
kimi zaman bizzat Allah’› ifade için kullan›lm›fl olabilir. Ama bu durum tasavvuf gelene¤inde mürit için mürflid-i kâmil gerçe¤ini ortadan kald›rmaz.
Üstelik hem gelene¤in hem de tarihi vesikalar›n bilgileri dikkate al›nd›¤›nda Yunus Emre’nin en az›ndan yolun bafl›nda Tabduk Emre müridi oldu¤u
bir gerçektir. Bu durum Halveti gelene¤inde de ayn›d›r. Orda da Yunus, bir
Halveti büyü¤ü olan Tabduk Emre’nin müridi olarak gösterilir.

1

Faruk Kadri Timurtafl, Yunus Emre, s. 29

Mevlâna sohbetinde saz ile iflret oldu
Arif manaya dald› çün biledir feriflteh
ya da
Mevlâna Hüdavendigar bize nazar k›ld›
Anun görklü nazar› gönlümüz aynas›d›r.
fieklindeki beyitlerinden Mevlâna’dan ve onun sema meclisinden söz eder.
Yine Mevlâna’n›n vefat› üzerine duydu¤u elemi onun çevresindeki ulular›n
da isimlerini zikrederek bir dörtlü¤ünde:
Fakih Ahmet Kutbeddin Sultan Seyyid Necmeddin
Mevlana Celaleddin Ol Kutb-› Cihân kan›..
fleklinde belirtir.
Mevlevi kaynaklar› da Yunus’a ilgisiz de¤ildir. Menk›belerinde ona da yer
verirler. Bu konuda söylenen flu menk›be bu münasebeti göstermesi aç›s›ndan hayli dikkat çekicidir:
Yunus, Mevlâna’n›n büyük o¤lu Sultan Veled’le arkadafll›k etmifltir, her ikisi de Mevlâna’dan ders alm›flt›r. Mevlâna ölünce Yunus çok periflan olmufl,
ard›ndan içli gözyafllar› dökmüfl, tesellisiz, ›fl›ks›z bir ömür sürmeye baflla-
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Yunus Emre, Hac› Bektafl’tan fliirlerinde hiç bahsetmez ama:
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" Elimizdeki fliirler Yunus’un tarikat zincirinin
Mevlana’ya ulaflt›¤›n› göstermektedir."
A. Bican ERC‹LASUN
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Mevlâna’n›n Göklü Nazar›
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m›fl. O günlerde, Mevlâna’n›n mezar› üzerine bir türbe yap›l›yormufl. Âfl›k
Yunus, inflaat›n gönüllü ›rgat›. Sabahtan akflama kadar, omzunda tafl tu¤la
tafl›yarak vecd içinde çal›fl›yor..Bir seher vakti erken, bafl mimar inflaat›
kontrole gelmifl... Bir de ne görsün? Bir iflçi yerden bir tu¤la al›yor, "Allah,
Hak!." Diyerek yukar› f›rlat›yor, tu¤la havada birkaç devir yapt›ktan sonra,
kubbede, yerini buluyor! Mimar hayretler içinde kal›r. Biraz daha yaklaflarak "Kimsin sen?" diye ba¤›r›r. Bu s›rada iflçi, yerden ald›¤› tu¤lay› yukar›ya
f›rlat›r. Fakat bu tu¤la yerini almadan yere düflüp, parçalan›r. Mimar iflçinin
yan›na yaklafl›r. Bu, Âfl›k Yunus’tur. Yunus’un kerameti meydana ç›km›flt›r
art›k.. Konya’da fazla durmaz. Sultan Veled’i ziyaret eder. Elini öper. Sultan
Veled Ona, "Git Yunus, git de türbe de¤il, gönül bünyad et.." der u¤urlar. Yunus bundan sonra Karaman’a gelir, daha sonra efsanevi çilesini çekmek
üzere Tapduk Emre’ye ›smarlan›r."
Bütün bunlar sebebiyle kimi araflt›rmac›lar Yunus Emre’nin bir Mevlevî dervifli olabilece¤ini söylemektedirler. Bunlardan biri de Mehmet Önder’dir.
Ona göre Yunus 25–30 yafllar›nda iken Mevlâna’dan nasip alm›flt›r. Mevlâna’dan çokça etkilenen Yunus, onun Divan-› Kebir’deki kimi gazellerini tercüme etmeye kadar götürmüfltür bu yak›nl›¤›.. 25 yafl›ndan 33 yafl›na kadar
yaklafl›k sekiz y›l Konya’da kalm›fl, menk›bede de söylendi¤i gibi daha sonra Tabduk yurduna gitmifltir. 1
Fakat bütün bu yorumlara ra¤men Yunus’u Mevlevi olarak göstermek do¤ru görünmüyor. Çünkü, ba¤land›klar› hakikat, yaymak istedikleri fikir ayn›
olsa bile ikisi aras›nda bir dil ve üslup fark› vard›r. Bu farkl›l›k bir ayr›l›k
sebebi oluflturmasa bile misyonlar› onlar› farkl› çevrelere farkl› üsluplarla
ayn› hizmete yöneltmifltir.
Her ikisi de ayn› hizmet yolunda, yaflad›klar› asr›n iki büyük ›fl›¤›d›r. Bu öylesine ince bir kader s›rr›yla gerçekleflir ki, tasavvuf ö¤retisi bu iki coflkulu
âfl›kta derinlikli yorumunu ve estetik anlat›m›n› bulur. Birlik ça¤r›s› birinde
Farsça ile, di¤erinde Türkçe ile yap›l›r. Mevlâna, ilmin irfan›n da baflkenti
mesabesindeki Konya’da yapmaktad›r irflad görevini. Bu durum onu Farsça
söyletir. Yunus ise flehir insan› de¤ildir. Halk›n içinden fakir bir rençber olarak ç›k›p geldi¤i bu ilim ve irfan noktas›nda içinden ç›kt›¤› sosyal çevreye

73

Burada Mevlâna ile Yunus aras›nda geçti¤i söylenen iki olay›n menk›belerine de de¤inmek gerekir. Bunlardan ilki flöyledir: "Yunus bir gün Mevlâna’ya
"Mesnevî’yi sen mi yazd›n?" demifl. "Evet" demifl Mevlânâ. Bunun üzerine
Yunus, "Uzun yazm›fls›n, Ben olsam:
Ete kemi¤e büründüm
Yunus diye göründüm
Derdim olur biterdi." demifl."
Di¤eri ise Köstendilli Süleyman fieyhi, Bahrü’l-velaye’sinde anlat›t¤› flu
menk›bedir. "Genç Yunus Emre s›k s›k Mevlâna’n›n yan›na gider, bir zaman
kald›ktan sonra geri dönece¤i zaman Mevlâna onu kale kap›s›na kadar giderek u¤urlarm›fl. Mevlâna’n›n müridleri, bu duruma flafl›p kal›rlarm›fl. Bir gün
sükûtu bozarak, Mevlâna’ya bunun sebebini sormufllar. O da, "‹lahi menzillerin hangisine ç›kd›msa, bir Türkmen kocas›n›n izini önümde buldum. Onu
geçemedim." Demifl.
Abdülbaki Gölp›narl› bu iki menk›beye hakl› olarak itiraz eder. Çünkü bunlardan ilkinde bahsi geçen beytin Yunus Emre’ye de¤il Said Emre’ye ait oldu¤u bilinmektedir. Di¤erinin de Yunus’la bir alakas› yoktur. Bu söz, Yunus
hakk›nda de¤il Ebu’l Hasan Harkani için söylenmifltir.3 Üstelik Yunus edebine de uygun de¤ildir. Fakat Turan Oflazo¤lu’nun bu menk›belerle ilgili yo-
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Yine onun yukar›da geçen "nazar" sözcü¤ü bir tasavvuf terimi olarak de¤er
verme manas›nda anlamak gerekir. Bu durumdan Mevlâna’n›n da Yunus’a
de¤er verdi¤i anlam› ç›kar ama bu söyleyifl ayn› dergâh›n insanlar› olduklar›n› göstermez. Ayr›ca Yunus’un böyle bir nazar için ille de Mevlâna ile de
görüflmesi gerekli de¤ildir.2 Zaten bu görüflme bir intisap niyetiyle olsa idi,
Yunus Tabduk Emre dergâh›na gönderilmez ve orada kal›rd›. Bu bak›mdan
onlar›n münasebetini hakikat yolunun farkl› dil ve üsluplara sahip iki müridi olarak görmek, aralar›ndaki yak›nl›¤› da manevi bir yak›nl›k olarak de¤erlendirmek iflin en do¤ru olsa gerektir.
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göre baflka bir lisan› tercih eder. Özbeöz Türkçe söyler.
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rumlar› da dikkate de¤er bir bak›fl aç›s›n›n ürünüdür. O, "Türkmen kocas›"
menk›besini flöyle yorumlamaktad›r: "Burada, menk›belerin yarat›c›s› olan
Türk halk› Mevlâna’n›n da büyüklü¤ünü kabul ediyor ama Yunus’u tercih
etti¤ini belirtiyor.(…)Türk halk›n›n Yunus’a yak›nl›k duymas› do¤al, çünkü
Yunus onlara kendi dilleriyle hitap ediyor. Mevlâna ise yabanc› bir dil kullan›yor. Türk halk› onun büyüklü¤üne do¤rudan tan›k olam›yor."4
Di¤er menk›beyle ilgili yorum ise flöyledir: "Türk halk› burada da, gerçek fliirin az ve öz olaca¤›n›, uzun uzun masallar, öyküler anlatman›n fliiri ürkütece¤ini söylemek istiyor."5
Menk›belerin sürekli olarak yorumlanarak yeni anlamlar›n do¤mas›na yol
açt›klar› bilinmektedir. Dolay›s›yla zaman içerisinde daha farkl› yorumlarla
da karfl›lafl›lacakt›r.

1

Mehmet Önder, Anadolu’nun Gönül Ayd›nl›¤›nda Mevlâna ve Yunus Emre, Milli Kültür Dergisi, s. 80 s. 15 vd.
Vecihi Timuro¤lu, Yunus Emre Üzerine Bir Deneme, s. 73
3
Abdulbaki Gölp›narl›, Risal’al Nushiyye ve Divan, s. XXXIV
4
Turan Oflazo¤lu, Menk›belerde Yunus, Uluslararas› Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, s. 549
5
Turan Oflazo¤lu, a.g.e. s. 550
2

Buna göre Yunus’un fleyhi olan Tabduk Emre, Hac› Bektafl’›n yolunda bir
sûfîdir. Yunus’un:
Yunus Tabdu¤ u Saltu¤ u Barak’dandur nasîb
Çün gönülden cûfl k›ld› ben nice penhân olam
beyti bu yüzden Yunus’un tarikat silsilesini gösterir. Buna göre "Yunus Emre’nin tarikat›, Tarikat-› Bektafliye’dir. Silsile-i meflayihi: Tabduk Emre, Barak Baba, Sar› Saltuk vas›tas›yla Pir-i tarikat Hac› Bektafl Veli’ye vas›l ve
müntehi olur." 1
Bu silsile bu beyitte ad› geçmese de Saltuk ve Barak yoluyla Hac› Bektafl’a
kadar uzan›r. Çünkü bu iki ismin Bektafli olufllar› konusunda ortak bir kanaat vard›r. Dolay›s›yla Yunus, bu çevrelerce Bektafli olarak kabul edilir ve
Alevî-Bektafli edebiyat›n›n en zirve ismi olarak benimsenir.
Yunus’un tarikat aray›fl›na 20-25 yafl civar›nda girdi¤i düflünülecek olursa
menk›be bilgilerinin do¤ru olabilece¤i sonucuna var›labilir. Çünkü Yunus
Hac› Bektafl’›n yaflad›¤› y›llara yetiflmifltir. Hac› Bektafl, 1270 y›l›nda vefat
etti¤inde Yunus da o tarihte 30 yafl›ndad›r.
Fakat bu menk›be, Yunus’la Hac› Bektafl’›n görüflmelerinden söz etmez.
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Türk tasavvuf tarihi içinde çok özel bir yerde duran Bektaflilik, daha bafl›ndan beri Yunus Emre’ye sahip ç›km›fl ve onu Bektaflî bir flair olarak göstermifltir. Zaten Yunus Emre’yle alâkal› ilk menk›bevî bilgiler de Bektafli kaynaklar› aras›nda yer alan Velâyet-nâme’de bulunmaktad›r.

l

"Yunus Emre’nin Bektafli olarak gösterilmesi gerçe¤e uygun de¤ildir."
F. Kadri T‹MURTAfi
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Bektaflilik ve Yunus
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Çünkü menk›bede Yunus, gerek bu¤day istemeye gitti¤inde gerekse sonradan himmet talep etti¤inde Hac› Bektafl’la de¤il onun yak›nlar›yla görüflür.
Sonunda Yunus Emre, Hac› Bektafl taraf›ndan bizzat e¤itilmek yerine Tabduk Emre dergâh›na gönderilir. Bu bak›mdan Yunus’en en kuvvetli ihtimalle Hac› Bektafl makam›na gitti¤ini ve yak›nlar›yla görüfltü¤ünü, maddi münasebetinin bundan ileri gitmedi¤ini söylemek gerekir.2
Öte yandan Yunus Emre’nin fliirlerine bak›ld›¤›nda ve Tabduk Emre’yi Hac›
Bektafl yolunda bir sufi kabul edildi¤inde Hac› Bektafl’la Yunus aras›nda manevi bir yak›nl›ktan elbette söz edebiliriz. Yunus Emre, fliirlerinde Hac› Bektafl isminden do¤rudan söz etmese bile aralar›nda Ahmet Yesevî mektebinin
çizgisi içerisinde bir düflünce ve yaklafl›m birli¤inin oldu¤u da bir gerçektir.
Mesela Yunus da Hac› Bektafl gibi dört kap›dan, k›rk makamdan. ‹badetlerin
gereklili¤inden bahseder. Nitekim Bektaflili¤i Sünni çizgide bir tarikat olarak
görenler de Yunus’u bu fikri yak›nl›ktan dolay› Bektafli saym›fllard›r. Onlara
göre de Yunus Emre manevî zincir(silsile) bak›m›ndan Hocas› ve müridi Tabduk Emre yoluyla Hac› Bektafl Veli’ye ba¤l›d›r. Dolay›s›yla Yunus’un Bektaflili¤i hem Bektafliler hem de Bektaflili¤i müsbt bir yol olarak gören Sünni
çevrelerin baz›lar›nca ortak bir kabul olarak benimsenmifl görünmektedir.
Burada Yunus’un Bektaflilik’le münasebeti düflünülürken Yunus’un Hac›
Bektafl’la m› yoksa Bektaflilikle mi ilgisi var sorununu sormak laz›md›r.
Çünkü bu iki durumu birbirinden ay›rmak gerekir. Hac› Bektafl Sünni çizgide bir velidir. Sezai Karakoç’a göre "Gerçek bir tarih kriti¤i ve objektif bir
edisyon kritik, Hac› Bektafl ve halifelerinin sad›k Sünniler olduklar›n› ortaya koyacakt›r."3 Fakat bu tarikat Hac› Bektafl’tan sonra kurumlafl›rken çok
de¤iflik cereyanlardan etkilenmifl, müsamaha s›n›r›n›n çok genifl olmas› sebebiyle toplumdaki çeflitli Heteredoks zümrelerin içine girmeyi baflard›¤›
bir tarikata dönüflerek bafllang›çtaki aslî çizginden sapm›fl, hele sonraki
as›rlardaki tutumu bu tarikat›n Hac› Bektafl’›n fikirlerinden neflet etti¤ini
tart›flmal› hale getirmifltir.
Bu tart›flmalar sebebiyle Yunus’u Sünnî bir çizginin mensubu gören pek çok
araflt›rmac› onu bu çizgiden sapm›fl olan Bektaflilikle bir münasebeti olabilece¤ini kabul etmezler. Bu durum Tabduk Emre için de böyle görülür. Zira

Bu noktada flöyle bir yorumda yap›labilir: Bektaflilik bafllang›çta Sünni ve müteflerri bir tarikatt›r. fiiilik, Hurufilik gibi unsurlar sonradan kar›flm›flt›r. Bu
durum ise Bektaflili¤i Anadolu’da meflruiyet aray›fla itmifltir. Bektaflili¤in böyle bir meflruiyet aray›fl› içerisinde Yunus Emre gibi genel bir kabul görmüfl bir
veliyi kendi çizgisinde göstermesi anlafl›l›r bir durumdur. Zaten ayn› durum
Bektaflili¤in Hac› Bektafl’la iliflkisi itibariyle de böyle olmufltur. 15. as›rda flekillenen Bektaflilik tarikat›, kurumsallafl›rken kendisini Hac› Bektafl'a nispetle genel bir kabulün ortam›n› haz›rlam›fl, sonradan özellikle bu tarikata yönelik bask›lar›n ortaya ç›kt›¤› zamanlarda varl›¤›n› sürdürebilmek için farkl› yollar denenmifltir. Bunlardan birisi de muhtelif tarikat kisveleri alt›na girmesi
ve tan›nm›fl, halk nazar›nda kabul görmüfl kiflileri kendi tarikatlar›ndan göstererek halk nazar›nda yeniden itibar kazanmak istemeleridir. Bektafli gelene¤inde Anadolu’da yetiflen mutasavv›flar›n hemen hepsi Hac› Bektafl müridi
ve halifesi fleklinde gösterilir. Yunus Emre gibi meflhur ve sevilen flairler, bu
yüzden Bektafli akidelerini terennüm eden kifliler gibi gösterilmifltir.

1

M.‹hsan O¤uz, Yunus Emre, s.73
Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 25
3
Sezai Karakoç, a.g.e. s. 26
4
Halide Nusret Zorlutuna, Yunus Emre’m, Türk Yurdu dergisi, say› 319, s. 94
2
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Bu yaklafl›m ayr›ca Bektaflili¤in tarikatleflme süreci dikkate al›nd›¤›nda tarihsel olarak da do¤ru görünmemektedir. Çünkü Bektafli tarikat› o tarihlerde henüz kurulmufl say›lmaz. Ortada Hac› Bektafl vard›r ama bir tarikat yahut ona ait bir erkanname yoktur. Bektaflili¤in usul ve erkanlar› belirlenmifl
bir tarikat oluflu çok sonralar› gerçekleflmifl ve erkannamesi Hac› Bektafl’tan iki yüz y›l sonra Bal›m Sultan haz›rlam›flt›r. Yani Yunus Emre, tarihsel olarak bu anlamda Bektaflilik tarikat›n›n içinde gösterilemez. Dolay›s›yla bu iki durum, Yunus’un Bektaflili¤e mensubiyetini kuflkulu hale getirir.
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Bektafli meydanlar›ndaki kutsal on iki posttan hiç biri Tabduk’a ait de¤ildir.
Bundan baflka Yunus ile Hac› Bektafl sonrasi Bektaflili¤in aras›nda bir yak›nl›k oldu¤unu söylemek oldukça zor görünmektedir. Halide Nusret Zorlutuna’n›n da dedi¤i gibi " Yunus Emre’nin Allaha, O’nun resulüne ve kitab›na ba¤l›l›¤›, onlar› ele al›fl flekli, onlara yakar›fl› öyle içtenlikli ki, öyle derin bir aflkla,
bir vecdle doludur ki bu yüzden Yunus Emre Bektafli flairidir diyemiyorum." 4
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Tarikats›z Bir Tarikat Ehli
"Yunus tarikats›z bir tarikat ehlidir.
Çünkü o hepsindendir ve bütün tarikatlar› aflm›fl bir velidir."
Yusuf Ziya ‹NAN

Yunus Emre’nin fleyhinin Tabduk Emre oldu¤u konusunda ortak bir kabul
vard›r. Fakat mensubu oldu¤u tarikat konusunda ayn› fley söylenemez. Bunun en mühim sebebi ise Yunus’un tarihî cephesinin yeterince bilinmemesidir. Bu cephe bilinmeyince hangi sûfî mektebe müntesip oldu¤u da bilinememektedir.
Di¤er önemli bir sebep ise, nas›l Anadolu’da her bölge ona bir mezar yahut
makam ihdas etmiflse, her tarikat da ona sahiplenmek istemifltir. O’nu Horasan’a dolay›s›yla Ahmet Yesevi Mektebine ba¤layanlar oldu¤u gibi Anadolu’da bu mektebe kendilerini nisbet ederek kurulmufl olan onun Bektaflilik,
Alevilik, Mevlevilik, Nakflilik, Kadirilik, Halvetilik, Rufailik içinde oldu¤unu
söyleyenler, hatta Babaî, Bat›n› olabilece¤i üzerinde duranlar da olmufltur.
Yunus’un fliirlerinde ve menk›belerde bu tür yorumlara imkân verecek m›sralar ve ayr›nt›lar elbette vard›r. Meselâ çald›¤› ilk kap› Hac› Bektafl kap›s›d›r. Oradan yine bir Hac› Bektafl ereni olan Tabduk Emre’ye ›smarlanm›flt›r.
Yine fliirinde geçen Tabduk-Barak-Saltuk isimleri bu anlamda onun tarikat
silsilesi olarak görülebilir ve Bektaflî olarak ele al›nmas› söz konusu olabilir.
Yine fliirlerinde Mevlâna ile görüfltü¤üne dair söyleyifller, Mevlevilik menk›beleri içinde yer bulmas› onun Mevlevili¤i, "fieyh Abdülkadir" den bahsetmesi Kadirili¤i, Halveti gelene¤i içinde menk›belere konu olmas› ve bu tarikat mensuplar›nca da çok sevilmesi Halveti oluflu yorumlar›na imkân verebilir.

Bundan daha önemlisi ise Yunus Emre’nin kiflisel tutumudur. Yunus Emre,
her fleyden önce tevhid(birlik) fikrinin flairidir. Bu fikir onda sadece Allah’la
bir olma fleklinde flahsî bir anlay›fl veya tasavvufî bir görüfl olman›n ötesinde sosyal boyutlar› da olan bir hadisedir. Zira yaflad›¤› devirde en çok ihtiyaç duyulan tek fley birlikti. Sevgiydi, hofl görüydü…Bu de¤erleri benimseyip yayg›nlaflt›rmak isteyen biri sadece bir zümrenin mensubu olamaz. Dolay›s›yla Yunus Emre, bütün tarikatlar›n tart›flmas›z kabul etti¤i ama benimsenme olay› tarikatlarla s›n›rl› kalmay›p bütün insanlar taraf›ndan yap›lan
evrensel bir isimdir. Dünyaya Türk- ‹slâm kültürünün bir arma¤an›d›r. Onu
bir tarikata ait göstermek Yunus’u bir daireye hapsetme gayretkeflli¤i olur
ki bu asla do¤ru de¤ildir.
Yunus, hayat› boyunca bir ‹slâm flair olman›n fluuruyla hareket etmifl, bütün
‹slâmî oluflumlara ayn› gözle bakm›fl, onlarla ilgilenmifl bir sufidir. Tabduk
Emre'ye ba¤lanm›fl olsa bile flahsiyetini bir tarikat›n kesin kurallar›yla s›n›rland›rmadan baflka yollarla da münasebet kurmufl, hepsinden yararlan-
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Yaflad›¤› ça¤›n özellikleri de onu bir toplulu¤a ait göstermenin do¤ru olmayaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Çünkü her fleyden önce Yunus’un yaflad›¤›
ça¤da kurumlaflm›fl bir tarikat yoktur. Ancak Bektaflilik ve Mevlevilik oluflma sürecindedir. Yunus’un bu iki tarikat›n mensuplar›yla mutlaka münasebetleri olmufltur. Her iki tarikat da menk›belerine Yunus’u alm›fllard›r. Yunus’un da Hac› Bektafl isminden fliirlerinde hiç söz etmese bile Hac› Bektafl
müntesibi gösterilen fleyhi yoluyla Bektaflilikle, yine ad›ndan söz etti¤i Mevlâna dolay›s›yla Mevlevilikle ilgisiz olmas› düflünülemez. Fakat bu durum
bu meselenin çözümü için yetmemektedir.
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Hatta daha ileri bir noktada ad›n› and›¤› barak Baba’n›n Babaî oluflu ona Babaî demeyi, coflkulu söyleyiflleri Melâmî olarak görmeyi ilk bak›flta hakl› ç›karabilir. Yine meseleye tasavvuftan ziyade felsefe gözüyle bakanlar için
Yunus panteist de denebilir. Ama bütün bunlar, yine birkaç m›sraya ba¤l›
kalarak yap›lan yorumlard›r. Oysa karfl›m›zda bir eser ve bir hayat durmaktad›r. Bu esere ve hayata bir bütünlük içinde bak›ld›¤›nda ve parçalar bütünlefltirildi¤inde ise karfl›m›za bu söylenen tarikatlar›n, yollar›n, anlay›fllar›n hiçbirine s›¤mayacak denli derinlikli, büyük bir insan ç›kar.
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m›fl, daha sonra da fliirleri, gezileri arac›l›¤›yla düflüncelerini sadece kendi
halk›na de¤il evrensel bir dille bütün insanl›¤a yaym›flt›r.1 Her tarikat›n, her
bölgenin, her düflüncenin dün oldu¤u gibi bugün de ona sahiplenmesi ondaki bu evrensel ‹slâm anlay›fl›n›n en iyi göstergesidir. Yunus, her fleyden önce bir aflk adam›d›r. Aflk hudut dinlemez, mecralara s›¤maz. fiiirlerinden ç›kar›labilecek Yunus mizac› da muayyen bir tarikat›n adam› olmas›na zaten
engel bir durum olarak görülmelidir. Dolay›s›yla o "tarikats›z bir tarikat
adam›d›r." 2
Bu konuyu bitirirken flu hususu da belirtmek gerekiyor. Tasavvufa ve tarikatla ilgili önyarg›lar yahut yeterli bilgi sahibi olmamak gibi sebeplerle Yunus Emre’nin "tarikatlar üstü" bir flahsiyet olmas› onu tarikat gerçe¤inin d›fl›nda hatta karfl›s›nda biri olarak görülmesine hakl›l›k kazand›rmaz. Onun
sadece Müslümanlar› de¤il bütün insanlar› kucaklayan evrensel bak›fl tarz›,
sufi insanc›ll›¤› dikkate al›nd›¤›nda onun için elbette "tarikatlar üstü bir
flahsiyet" olarak görmemiz gerekir, ama "tarikat d›fl›" yahut "tarikat karfl›t›"
göstermek istemek Yunus Emre gerçe¤ini sapt›rmak olur. Zira, onda tarikat
d›fl›l›k yahut karfl›tl›k sözkonusu de¤ildir.3 Yunus, "fieriat-tarikat-hakikatmarifet" ilkesini manevi yolun ilkesi olarak gören bir veli-flairdir. Ama o ça¤›ndaki bu tür olufllar›n hepsine ayn› sevgi ve ilgiyle bakarak o ça¤da çokça ihtiyaç duyulan birli¤in tesisi için çal›flm›flt›r. Cümle âlemi kardefl bilen
birinin kendi co¤rafyas›nda da birlik üzre bir ça¤r›y› seslendirmesini ve baflka türlü düflünmesi de zaten mümkün de¤ildir.

1

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 16
Yusuf Ziya ‹nan, Do¤a ve Din Yorumcusu Yunus Emre, s. 27
3
Mehmet Demirci, Yunus Emre Menk›belerine Farkl› Yorumlar, Kültür Dergisi, say› 4, s. 18
2

Yunus Emre, menk›bede kendisine söylenen bu buyruk üzerine insanlar›
ayd›nlatmak üzere yollara düfler. Y›llarca gezer. Her köfleye ulafl›r. Ulaflamad›klar›na ulaflt›klar› ulafl›r. Her gönül onun m›sralar›nda terennüm edilen
hakikatin ›fl›¤›yla ayd›nlanmaya bafllar. Ayr›l›k, nifak yaralar› kapanmaya
yüz tutar. Kargaflan›n yerini sükûnet al›r. Osmanl› Beyli¤i çoktan genifl ota¤›n›n alt›nda Anadolu’daki birli¤i kurmaya bafllam›flt›r.
Yunus’un da sükût demidir art›k. Bu dünyadan ayr›lma vakti gelecektir. Zaten bafl›ndan beri de hasreti ötelere de¤il midir? Menk›bede sözü edilen asân›n aranmas› böyle bafllar. Asâ ise Sar›köy’e düfleli çok olmufltur ve bulunmay› beklemektedir. Art›k, Yunus kendi özü etraf›ndaki yörüngeyi tamamlayarak dünya hayat›n›n bafllad›¤› yere bu hayat›n sonlanmas› için geri dönecektir. "Bafllan›lan yere geri dönme…" Tasavvufun bir tarifi de böyle de¤il midir zaten..
Yunus Emre, böylece köyüne döner. Asâs›n› buldu¤u yerde de ruhunu teslim eder. Dolay›s›yla onun do¤umu nas›l Sar›köy’de olmuflsa bu dünyadan
göçü de burada olmufltur. As›l mezar› sevenlerinin gönüllerindedir ama ila
ki maddi bir mezar ar›yorsak hemen söyleyelim ki bu mezar Sar›köy’dedir.
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"Yunus, da¤da karfl›laflt›¤› dervifllerden Hak kat›ndaki derecesini ö¤renince,
geri dönüflünde Tabduk Emre onu affetmifl fakat yan›nda kalmas›na izin
vermemifltir. fiöyle demifltir ona: "Mertebeni ö¤rendin. Art›k burada duramazs›n. Çünkü bir postta iki aslan oturmaz. Buradan gidecek ve halk› irflad
edeceksin, buyurur. Ard›ndan da: "Asâm› att›¤›m yere gider, orada ruhunu
teslim edersin". Ard›ndan asas›n› atm›fl Tabduk Emre. Yunus ise bu asây›
tam befl y›l aram›fl, sonunda Sanköy'de bulmufl, orada ölmüfl."

l

"fieyh-i meflayih-ül âzam Yunus Emre kim makam-› mübarekleri Sar›köy’dedir."
MENAKIB-I EVL‹YA
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Asâ Nereye Düflerse
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Buna belgeler de tan›kl›k ederler. Nefahat’ül Üns Tercemesi, fiakaik-i Numaniye Tercümesi, Sivrihisarl› fieyh Baba Yusuf’un Mevhub-› Mahbub kitab›, Menak›b-› Evliya, Kayd-› Hakani, gibi tarihî kaynaklar Yunus’un mezar›n›n bulundu¤u yer olarak Sar›köy’ü gösterirler.1
Bu kaynaklara dayanarak görüfl bildiren araflt›rmac›lar da bu bilgilere itibar
ederek onun mezar›n›n Sar›köy’de oldu¤unu söylerler. Bu isimlerden M. Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölp›narl›, F. Kadri Timurtafl da Yunus Emre’ye isnad edilen medfen ve makamlar›n bafll›calar› olarak "Bursa, Kula, Erzurum,
Keçiborlu, ve Sar›köy" üzerinde durduktan sonra as›l güçlü ihtimalin "Sar›köy" oldu¤unu belirtirler.2 Zaten Tabduk Emre’nin kabrinin de buraya yak›n
bir yerde olmas› da bu meselede dikkate al›nmas› gereken baflka bir yöndür.
Sar›köy’de anlat›lan bilgilere göre Yunus Emre’nin bugün de halen muhafaza edilen ilk mezar›, o ça¤›n âdetleri üzerine hemen yan›nda üstü aç›k bir
cami fleklinde namaz k›l›nan yere sahip olan bir yerdir. Burada imam›n duraca¤› mihrap ile cemaat yeri yan›nda afl oca¤› yeri mevcuttur. Yani bu yap› pek çok ermifl mezar›nda oldu¤u gibi bir külliye fleklindedir. Bu yap› Yunan iflgali s›ras›nda yak›l›p y›k›lm›fl, bu zaviyede bulunan Yunus’a ait eflyalar› talan edilmifltir.
Sar›köy’deki Yunus Emre’ye ait flu anda üç kabir bulunmaktad›r. Yunus Emre’nin ilk kabri, tren yolu hatt›nda kal›nca 1948 y›l›nda aç›lm›fl ve Kültür Bakanl›¤› eliyle ikinci merkadine kald›r›lm›flt›r. Daha sonraki y›llarda genifl bir
külliye düzenlemesi yap›ld›¤›nda ise mezar› ikinci defa tafl›narak halen
mevcut oldu¤u yere nakledilmifltir.

1

Abdülbaki Gölp›narl›, Risal’at-Nushiyye ve Divan, s.xxx››
M.Fuat Köprülü, Türk Edebiyat›’nda ‹lk Mutasavv›flar, s. 235, F.Kadri Timurtafl, Yunus Emre Divan›, s. 18,
Abdülbaki Gölp›narl›, Yunus Emre, s. 13

2

Bu yerler aras›nda nereleri yok ki? Köprülü, bu say›y› "Bursa, Kula, Erzurum, Keciborlu ve Sar›köy"2 fleklinde befl olarak ifade ederken Gölp›narl›
bu ihtimallere "Aksaray, Sand›kl›, Ünye, Sivas"› eklemektedir.3 Bu say› bugün için H. Baki Kunter’in tespitlerine göre "Bursa, Çayköy, Erzurum, Ünye, Dö¤er, Tire, Sivas, Aksaray, K›rflehir, Bolu, Keçiborlu, Uluborlu, Kula,
Karaman ve Sar›köy"olmak üzere on befli bulmufltur.4 Yine Azerbaycan’da
Gah bölgesi Oncal› köyü O¤uz mezarl›¤›nda ve Üsküp’te de Yunus’a ait oldu¤u ileri sürülen mezar›n›n bulundu¤unu biliyoruz.
Bu ilginç durumu Bahtiyar Vahapzade flöyle dile getirmektedir:
Bir yerde ölüp, bes, niye min yerde do¤uldu?
Aflk›nda yanirken yeniden bir de do¤uldu.
fiiirindeki hikmetli sat›rlarda do¤uldu.
Bir yerde ölüp bes, niye min yerde mezar›?
Her gün kaz›l›r çünkü gönüllerde mezar›.
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Yunus’un do¤up büyüdü¤ü ve yaflad›¤› yerin Sar›köy oldu¤u araflt›rmalar›n
da teyit etti¤i bir husustur ama onun vefat etti¤i ve kabrinin bulundu¤u yer
konusunda pek çok ihtimalden söz edilmekte ve Türkiye’nin hemen her il
her bölgesinde bir Yunus mezar› yahut makam› bulunmaktad›r. Yani Köprülünün belirtti¤i gibi "Yunus Emre’nin medfeni hakk›nda da çok büyük bir ihtilaf vard›r."1 Mesele ihtilafla da kalmamakta, bu iddialar ileri sürülürken
bunlar› teyit edece¤i düflünülen kimi belgelere baflvurulmakta, araflt›rmac›lar›n bu konudaki görüfllerinden yararlan›lmaktad›r.

l

"Yunus Emre’nin de Saltuk gibi birçok yerde mezarlar› var.
fiahs› efsaneleflen, tabiî hayat› destanlaflan bu büyükleri insano¤lu, her yerde görmek istiyor."
Abdülbaki GÖLPINARLI
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Yunus Emre’nin Makamlar›
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Otlarda, çiçeklerde ve gönüllerde mezar›-Efsane mi. gerçek mi? Bu insan nice insan.
- Varl›k sesidir, kopmufl, O, Türk'ün kopuzundan
Ortada tarihen sabit bir Yunus Emre oldu¤una göre bunca mezar ve makam
çoklu¤unu neye ba¤layaca¤›z?
Bu meselede en önemli sebep halk›n Yunus’a karfl› duydu¤u derin hürmet
ve muhabbet hissidir. Halk, onun maddî varl›¤›n› kendi muhitlerinde yaflatmak gayesiyle, bilhassa seyahatlerinde u¤rad›¤› yerlerde onun nam›na mezarlar/makamlar ihdas etmifltir. Zaten bu durum büyük insanlar›n muhtelif
flehirlerde mezarlar›n›n ve makamlar›n›n bulunmas› keyfiyeti bir gelenek
halindedir.
Sûfiler için böyle makam gelene¤i tarihen de sabit ve mevcuttur. Çünkü
halk inan›fl›nda insanlar, çevrelerinde ruhaniyet ve kutsiyetinden yard›m
beklenebilecek büyük mutasavv›flar›n olmas›n› ister. Bu yüzden Anadolu’da sadece Yunus’la de¤il pek çok erenle ilgili böyle yerler bulunur. Çünkü her flehir, her köy, Yunus’un kendi topraklar›nda gömülü olmas›n› istemifl, ona kendi ba¤r›nda bir mezar haz›rlam›fl, herhangi meçhul bir mezar›n,
onun mezar› olabilece¤i hayaline kap›lm›flt›r. Bu durumu tarihi gerçekleri
örtmesine ra¤men anlay›flla ve takdirle karfl›lamak gerekir. Çünkü halk Yunus’u sevmifl ve sahiplenerek de bunu göstermek istemifltir.
Yunus Emre’nin mezar› oldu¤u söylenen baz› yerlerdeki Yunus Emre ad›n›
tafl›yan mezarlar›n ise Yunus’la sadece isim benzerli¤i bulunmaktad›r. Baz›
yerlerde ise ortada ne mezar ne makam vard›r. Fakat Yunus Emre’nin kendi topra¤›nda gömülü oldu¤u flerefini paylaflmak gayretiyle nerede bir Yunus, Emre, Emre ad›n› tafl›yan mezar tafl›, yat›r varsa ona Yunus Emre denilmifltir. Buralarda Yunus’un mezar›n›n bulundu¤u iddias› mahalli inan›fllarla ve Yunus’a sahiplenme niyetiyle ilgilidir.5
Burada flu noktaya da temas etmek gerekiyor. Halk›n manevî bir ba¤l›l›k ve
sevgi duygusuyla Yunus’a sahiplenmesi ona gönüllerinde oldu¤u gibi topraklar›nda da yer ay›rmas› son derece kadirflinas bir davran›flt›r. Fakat son

1

M.Fuat Köprülü, Türk Edebiyat›’nda ‹lk Mutasavv›flar, s. 234
M.Fuat Köprülü, a.g.e. s. 236 (Köprülü, bu muhtemel mezarlar› de¤erlendirdikten sonra sözünü flöyle ba¤lamaktad›r: " Geriye Yunus’un Porsuk Suyu’nun Sakarya’ya kar›flt›¤› yerde gömülü oldu¤unu kabul etmek
kal›yor ki, di¤er rivayetlere göre daha akla yak›n görünüyor."
3
Abdülbaki Gölp›narl›, Risâlat al-Nushiyye ve Divan, s. XXV
4
Halim Baki Kunter, Yunus Emre- Belgeler, Bilgiler, s. 63
5
Abdülbaki Gölp›narl›, Risâlat al-Nushiyye ve Divan, s. XXII
6
Abdülbaki Gölp›narl›, a.g.e. s. XXII
2
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zamanlarda bu durum Yunus’un gerçe¤inden tamamen soyutlanarak bir turizm meselesi gibi ele al›nmaktad›r. Bu amaçla yap›lan etkinliklerde ise Yunus felsefesinden çok bu hadisenin ekonomik olarak nas›l ranta dönüfltürülece¤i hesap edilmektedir. Bu durumun Yunus’un ruhaniyetini incitece¤i
muhakkakt›r. Sonuçta Yunus’u yatt›¤› söylenen yerlere bu anmalarla böyle
bir bereket de gelebilir ama bunu as›l gaye haline getirmemek laz›md›r. Bu
anlamda Abdülbaki Gölp›narl›’n›n flu sat›rlar› oldukça manidar görülmelidir: " Bu çeflit halka mal olmufl büyüklere atfedilen mezarlar›n bir k›sm›, o
büyü¤ün bir hat›ras›n› yaflat›r, bir izini belirtir. Bir k›sm› bir yanl›fl›n ifadesidir. Ayn› ad› tafl›yan bir baflkas›, o ad›n sahibinin hüviyetine bürünmüfltür;
o olup ç›km›flt›r. Bir k›sm› da bir hayalin, bir rüyan›n meydana getirdi¤i bir
an›tt›r. Bir k›sm› ise, evet bunu söylemek zorunday›z; insan›n bir zaaf›d›r
bu; aç›kgözlerin geçim vas›tas› olarak icad edilmifltir, orda yatan, menfaattir, düzendir, yaland›r." 6

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Düflünce Dünyas›
Ço¤u kiflinin anlamad›¤› tasavvuf, ça¤lar› kuflatan bir hayat felsefesi, bir
iman-fikir birleflimi, bir hal-bilgi ahengidir. Bu bak›mdan ‹slam velileri
yaln›z hal ehli birer dervifl de¤il ayn› zamanda birer felsefe ve okul
sahibidir, doktrin ve sistem yarat›c›s›d›r. Yunus da böyle bir tefekkürün ve
sistemin insan›d›r.
Yusuf Ziya ‹NAN
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Mutasavv›f ve Mütefekkir
"Yunus Emre, çok yönlü bir insand›r.
O, hem derin bir mutasavv›f, hem de derin bir düflünürdür."
Mehmet AYDIN

Yunus Emre, sûfi bir flairdir. Ama onu tek bafl›na bu s›fatla tan›mlayamay›z.
Çünkü tasavvuf, bir hal ilmi olmas›n›n yan› s›ra ayn› zamanda bir fikir sistemidir. Yunus da bu sisteme hem hal hem de fikir plan›nda ba¤l› bir sufidir. Bu bak›mdan onu hem bir mutasavv›f hem de bir tefekkür flairi olarak
tan›mlamak do¤ru olacakt›r.
Yunus’un bir mutasavv›f mütefekkir olarak dayand›¤› kaynak ise bütün büyük sûfîlerde oldu¤u gibi ‹slâm’›n temel kaynaklard›r. Bunlar da en baflta
Kuran-› Kerim ve Hadis-i fleriflerdir. Dikkatli bir göz onun fliirlerini ya bir
âyetin veya Hadis-i flerifin meali ya da onlara telmih suretiyle temas eden
metinler olarak görmekte gecikmeyecektir. Dolay›s›yla onun bütün fliirlerine tasavvufî aç›dan yap›lm›fl ‹slâmî yorum metinleri olarak bakmak gerekir.
Yunus’un bir mütefekkir olarak yapt›¤› fley ise, bu temel anlay›fltan hareketle yaflanabilir bir "aflk felsefesi" kurmufl olmas›d›r. Bu felsefe meselenin teorik tart›flmalar›yla u¤raflmak yerine gündelik, pratik davran›fllar› hayata
geçirmeyi gaye edinir. Baflka bir ifadeyle yaflanabilir bir ahlâk modelidir.
‹deal insan› yetifltirmeyi hedef al›r. Uzun vadede ise ideal toplumu hedefler.
Çünkü ideal insanlar yetiflmeden ideal toplum da oluflamaz. Yunus’un yaflad›¤› zaman›n olumsuz flartlar› hat›rlanacak olursa böyle bir hedefin ne kadar önemli oldu¤u daha iyi anlafl›l›r.
Yunus’u bir tefekkür insan› olarak burada farkl› k›lan di¤er bir husus ise tasavvufa getirdi¤i bu özel yorumu Türkçe’yle dile getirmek fleklinde gerçeklefltirdi¤i özel sunumdur. Bu büyük mürflit, "‹nsano¤lu’nun kâh beflerî, kâh
mânevi taraf›na bu sihirli sesiyle hitap ederek, kütleleri düflünmeye, duyma-

Yunus, tasavvufu bu iman ve amel fluuruyla yorumlayarak onu bunal›m ve
s›k›nt›larla dolu bir ça¤da insanl›¤›n önüne bir "yaflama projesi" olarak ç›karm›flt›r. Onun tesir gücünü burada aramak gerekir.
Bu bak›mdan Yunus, hem bir sûfî hem bir tefekkür insan› olarak ne söylediyse tasavvuf düflüncesi etraf›nda söylemifltir. Bu düflünceyi kiflisel yorumlar›yla zenginlefltirmifl, güzellefltirmifl, iman› bilgi ve sanatla ahenkli bir tarzda birlefltirerek ondan yeni bir hayat ve insan görüflü ç›karm›flt›r. Onda flairlikle dervifllik bir aradad›r. Fikirle kalp, ak›lla gönül ahenk içerisindedir.
Fakat fikri unsuru duygunun potas›nda eritmeyi bildi¤i için hem gönüle
hem de zihne seslenir. Bu bak›mdan biz onda sadece fikri olan› aramay›z.
Fikir bile bir ruh güzelli¤inde karfl›m›za ç›kar.

1
2

Samiha Ayverdi, Âbide fiahsiyetler, s. 49-50
M.Celal Doru, Türk Yurdu Yunus Emre Özel say›s›, s. 14
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Yunus, bu özge tutumuyla "tasavvufla geliflen müsamahal›, insani ve ileri bir
dünya görüflü"nü insanlara tebli¤ etmifltir. Bunu yaparken söyledikleri sadece teoride kalan fikirler olmad›¤› ve hayatta karfl›l›¤› olan fleyler oldu¤u için
ça¤›ndaki insanlar›n onu anlamas› ve alg›lamas› zor olmam›flt›r. Baflka bir
söyleyiflle o, tasavvuf teorisini bir felsefe olmaktan ç›kar›p bir "iman ve
amel" haline getirmifltir.
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ya ve bilhassa kendi kendileriyle hesaplaflmaya sevk etmifl, böylece de, insan enerjisini bütünüyle harekete geçirmeyi bilmifltir."1 Böylece; tasavvuf,
onda içsellefltirilmifl ve kiflisel yorumlarla zenginlefltirilmifl bir anlay›fla dönüfltürmüfltür. Böylece o, " T›pk› Mevlâna gibi kendi felsefesine, kendi
prensiplerine ba¤l›, nev-i flahs›na münhas›r bir mütefekkirdir. Tefekkürde
de edebiyatta da özel okul sahibidir."2
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Ça¤›n›n Tan›¤› Olmak
"Yunus Emre, Anadolu’daki Türk düflünüfl edebiyat›n›n ilk büyük flairidir."
N. Sami BANARLI

Ayd›nlardan ça¤lar›n›n tan›¤› olmalar›, olup biten hadiseler karfl›s›nda tav›r
almalar›, olumsuzluklara karfl› seslerini yükseltmeleri, elefltiri yapmalar›
ama bununla da yetinmeyip toplumlular›n›n önünde bir ›fl›k, bir rehber olarak onlara do¤ru yolu göstermeli beklenir.
Bilindi¤i gibi Yunus’un yaflad›¤› ça¤, önce d›flar›dan gelen sald›r›larla sonra
içteki kargaflal›klarla sosyal yap›n›n çöktü¤ü, birli¤in da¤›ld›¤› bir ça¤d›r.
Bu hengâme içerisinde toplumda adalet fikri kaybolmufl, hukuk ortadan
kakm›fl, güçlü zay›f› ezer hale gelmifltir. Bu durum farkl›l›klar› derilefltirmifl
ve ortaya bir çat›flma kültürü ç›karm›flt›r. Bu çat›flma hem kiflinin ‹lâhî olanla ba¤lar›n› koparmas› fleklinde ferdî hem de bireylerin birbirleriyle ba¤lar›n› koparmas› anlam›nda toplumsal bir meseledir.
Yunus, ça¤›n›n bu anlamda gerçek bir tan›¤›d›r. Toplumun yaflad›¤› sorunlar›n gerçekçi bir gözlemcisidir. O, bu ayr›l›¤›n, farkl›l›¤›n hem bireysel hem de
toplumsal boyutuyla ilgili olmufltur. Tasavvufta birlik fikrinin temel bir fikir
oldu¤unu bilmekteyiz. Buna göre var olan her fley O’ndan gelmifltir. Her fleyi
içten ve d›fltan kuflatan Allah’t›r. Bu yüzden kifli, ayr›l›¤› ortadan kald›rmak
ad›na önce yeryüzündeki her fleyin Allah’›n eseri oldu¤unu bilmesi gerekir:
Yunus Emre gözün aç bak / ‹ki cihan doludur Hak
‹ki cihan›n Hak’la dolu oldu¤unun bilmesi insanlar› Hak r›zas›na uygun olarak önce kendi içlerindeki Allah’la olan ayr›l›klar› ortadan kald›rmay› gerektirir. Yüre¤inde bu sevgiyi filizlendiren kifli, d›fl âleme bakt›¤›nda da yine Hakk’›n âyetlerini görecektir. Her fley O’ndan oldu¤una gire bu varl›klara da ayr›l›¤› gayr›l›¤› kald›rma ihtiyac› duyacakt›r. Yunus’taki birlik fikrini
bu manada anlamak gerekir.

Mal sahibi mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan
Dörtlü¤ü bile tek bafl›na o ça¤da serveti, gücü elinde bulunduranlara karfl›
yükseltilmifl bir ayd›n elefltirisidir. Ama Yunus, bunu yaparken az önce de
belirtti¤imiz gibi sadece sorunu tespit etmekle kalm›yor, kifliyi düflünmeye
ça¤›r›yor ve çözümü de gösteriyor. Bu yüzden Yunus’un ça¤›n›n bir ayd›n›
gözüyle de okumak gerekir. E¤er bu tür bir okuma yap›l›rsa bu ça¤da da Yunus’un bu anlamdaki söyleyifllerinin sorunlar›n tespit ve çözümünde ›fl›kl›
bir yol haritas› olaca¤› aflikârd›r. Çünkü bu sorunlar, belli bir ça¤a özgü sorunlar de¤ildir. ‹nsan her ça¤da ayn› özellikleri tafl›r. Bu yüzden benzer sorunlarla karfl›lafl›r. Kimi zaman Rahman sular›nda yüzer kimi zaman karanl›k denizlerde...Biri saadetin di¤eri ise felaketin ifadesidir.
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Hayatta her fley z›dd›yla kâimdir. ‹yili¤in z›dd› kötülük, güzelli¤in z›tt› çirkinliktir. Bir sûfî iyi ve güzel olan› daha da zenginlefltirmek, kötü ve çirkin olan› ise ortadan kald›rmak için mücadele eder. Tasavvufta kemalat›n nefs mücadelesiyle ilgili oluflu bundan de¤il midir? Çünkü nefs, insan›n hay›rl› ve güzel olana de¤il kötü olana yönelmesini ister. Dolay›s›yla nefis mücadelesini
baflaran kifli toplumsal nefsin arzular›yla savaflmay› da hayat›n›n bir gayesi
bilir.Bu savafl›n topla tüfekle yap›lmas› gerekmez. Nefsin bu anlamdaki hastal›klar›n› ilac› tam z›dd› davran›fllar› yapmakt›r. Bir ahlâkç› olarak Yunus’un insanlar› sevme, onlara yard›mc› olma, tatl› dille konuflma, güler yüzle davranma, cahillikten uzak durma fleklindeki ahlâkî ö¤ütleri iflte bütün
kötülüklerin panzehiri olan davran›fllard›r. Böyle davran›fllarla hem bireysel
hem de toplumsal iyileflme ve ›slah gerçeklefltirilecektir. Yunus, ça¤›n›n tan›¤› bir ayd›n olarak ayr›l›¤› do¤uran problemlerin temele inmeyi bilmifl ve
onlar›n çözümüne iliflkin en do¤ru çözümleri göstermifl bir isimdir.Onun:
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Yunus’un di¤er varl›klar› birlik fikri içinde görme ve sevme bilinci içerisinde insanlardan do¤an kötülükleri nereye koyaca¤›z? Mesele gayet aç›kt›r.
Bir sûfînin gözünde iyilikler Hak’tan, kötülükler ise insan›n cüz’î iradelerinden kaynaklan›r. Öyleyse insan› sevmek kavram›n›n kapsam› içine onu bütün halleriyle sevmek manas› girmez. ‹nsandaki kötü hasletlerle mücadele
ederek insan›n bu hallerden kurtulmas›n› gaye edinmek gerekir. Yani kiflisel ve toplumsal bar›fl için birlik gerektirirken burada bu birli¤in gerçeklemesi fark bilinciyle mümkündür.
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Bir Usanmaz Ozan
"Ben bir usanmaz ozan›m
Derdim vard›r inilerim"
Yunus EMRE

Yunus’un bütün hayat›, hakikati arama ve bulma yolunda uzun ve zahmetli
bir yolculu¤un destan›d›r. Onu maddî gerekçelerle de olsa Hac› Bektafl kap›s›na gönderen duygu, açl›k ve k›tl›k y›l›nda ailesine hatta yaflad›¤› köyün
halk›na karfl› hissetti¤i sorumluluk duygusudur. Çünkü kimi menk›belerden
Hac› Bektafl’a bu¤day istemek için gidiflinin sadece ailesi ad›na de¤il ayn›
zamanda köylüleri ad›na oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Yunus, o ça¤›n flartlar›nda y›lmadan, usanmadan ve asla umutsuzlu¤a düflmeden, günler süren zahmetli bir yolculu¤u göze alarak Hac› Bektafl dergâh›na varm›flt›r. Ailesi ve toplumu ad›na hissetti¤i bu sorumluluk duygusudur ki onu burada manevi bir nasiple de yüz yüze getirmifl kendisine "himmet" teklif edilmifltir. Çünkü Hac› Bektafl, "ulu nazar›"yla Yunus’taki iç zenginli¤i görmüfltür.
Yunus’un yoldan geri dönüp himmete talip oldu¤un söylemesiyle ise onun
as›l yolculu¤u bafllam›flt›r. Bu yolculuk, bu¤daylar› köyüne b›rakt›ktan sonra Tabduk Emre kap›s›na gelmesiyle birlikte as›l anlam›n› kazanm›flt›r. Zira, Yunus’un önünde art›k sadece yollar de¤il y›llar vard›r. Uzun sürecek bir
"seyr ü süluk" yolculu¤u söz konusudur. Kemâl yolunda yürümek elbette
zahmetlidir. Hikmetin yemiflleri hemen devflirilmez. Önce benlikten geçmek, nefse a¤›r gelen iflleri yapmak, gönlü saflaflt›rmak için ibadet ve tatla
u¤raflmak, günlük yaflam› bu ilkeler çerçevesinde sürdürmek kolay bir ifl
de¤ildir. Hele bu yolun nihaî hedefinin Hakk’› bulmak, tevhide eriflmek gibi
bir maksad› oldu¤u da düflünülecek olursa zahmetin derecesi daha iyi anlafl›l›r. Çünkü nefsi olgunlaflt›rmak yolunda verilen savafl, dünyan›n bütün savafllar›ndan daha zordur.

Oysa sembolik olarak k›rk y›l sürdü¤ü söylenen dervifllik çilesinden sonra
fleyhi onu gurbete gönderir. fiüphesiz bu durum da dervifllik e¤itimimin bir
parças›d›r ama; ayn› zamanda o derviflin art›k "tebli¤" yapacak duruma geldi¤inin de bir göstergesidir. Nitekim bu durum Yunus’ta da böyle olmufl, bu
süreçten sonra "ilden ile, flardan flara" giderek inand›¤›, içsellefltirdi¤i hakikati insanlara anlatm›flt›r.
Yunus’un derdi bu noktadan sonra kiflisel bir dert olman›n ötesinde toplumsal bir derde dönüflmüfltür. Çünkü ça¤›n›n kendisinden bekledi¤i bir ödev
vard›r. Halk uyand›r›lmaya, bilgilendirilmeye muhtaçt›r. ‹nsanlar, karfl›laflt›klar› sorunlar yüzünden umutsuzdur. Umutsuzluk ise içsel bir yarad›r. Bu
yaray› hiçbir ekonomi ve siyaset teorisiyle çözmek mümkün de¤ildir. Bu yara ancak manevî bir tabibin iyilefltirebilece¤i bir yarad›r. Yunus da bu tabiplerden biri olarak kendinden beklenen görevi yerine getirdi. Çünkü Abdurrahim Karakoç’un da dedi¤i gibi "Her kamil insan baflkalar›n›n s›z›s›n› da
içinde duyar."
Yunus Emre, bir "usanmaz ozan" olarak sorunlar›n görünen yüzüne tak›l›p
kalmad›. Onlar› ortayla ç›karan as›l sebeplerle ilgilendi. Temel sorun insa-
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Onun "usanmaz ozanl›¤›" ise as›l bu noktadan sonra gerçekleflti. Çünkü, nefsiyle yapt›¤› kiflisel savafl› kazanm›fl s›ra toplumsal savafl› kazanmaya gelmiflti. O bak›mdan Yunus’u kimi alg› biçimlerindeki gibi bütün hayat› boyunca kendi içiyle meflgul, kendi derdi için inleyen, toplum ve hayat gerçekleriyle ilgisini kesmifl bir yoksul dervifl olarak görmek hem Yunus’u hem de
tasavvufu anlamamak olur. E¤er tasavvuf bu demek olsa idi Yunus Tabduk
dergâh›ndan ayr›lmaz, bütün ömrünü burada ibadet ve riyazât ile geçirirdi.
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Zahmet ve nimet…Yunus, bu nimete ulaflmak için zahmetin bütün safhalar›n› yaflad›. Dergâhta nefsine en a¤›r gelen iflleri yapt›. Nefsinin f›s›lt›lar›yla
kimi zaman umutsuzlu¤a düfltü. Olgunlaflmayaca¤› endiflesine kap›ld›. Kimi
zaman bir çiçe¤e nazar ederek ald›¤› bilgelik dersiyle yeniden umutland›.
Gayretini art›rd›. Asla y›lmad›, usanmad›. "ballar bal›n› buldum" diyerek olgunlaflma sürecini sonunda tamamlad›. Vakit tamam oldu. Dil çözüldü ve fliirler söylemeye bafllad›.
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n›n f›trî de¤erlerini yitirmesi, kendini ve dolay›s›yla yarat›c›s›n› unutmas›yd›. Öyleyse bir haf›za tazelemesi gerekiyordu. Bu da insana kim oldu¤unu,
niçin yarat›ld›¤›n›, dünyada neden bulundu¤unu anlatmakla sa¤lanabilirdi.
Yunus, bunu yapt›. Do¤ru olan› do¤ru bir biçimde, güzel olan› güzel bir biçimde anlatt›.
Onun söyledikleri, fliir olarak elbette son derece mükemmel ürünlerdir.
Ama onu ne kendisi ne de seslendi¤i kitle bir flair olarak görmedi. Anlatt›¤›
hakikatlerden dolay› onu bir "Hak dostu" olarak gördü. Yunus da onlara
Hakk’›n kullar› olarak bakt›. Her iki bak›fl da ayn› noktada birleflince anlamak, anlatmak ve anlaflmak zor olmad›. Kitabî bilgilerle meselelere bak›p
çözüm arayanlar›n çaresiz kald›klar› bir ortamda o sözle iyilefltirdi gönül yaralar›n›. Sözle sa¤lad› toplumsal birli¤i ve dirli¤i. Kardefllik ba¤lar›n› böyle
kurdu. Böylece "manen ölmezler" saf›na kat›ld›.

Yunus, yaflad›¤› zamandan günümüze kadar kimli¤i itibariyle halk nezdinde
asla bir tart›flman›n konusu olmad›. Halk onu kendileriyle müflterek inançlara sahip "Hak ve halk dostu" bir mutasavv›f olarak benimsedi ve sevdi. Bu
sevgi hiç eksilmedi hatta artarak devam etti.
‹lim adamlar›, felsefeciler, sanatkârlar ve ayd›nlar nezdinde ise Yunus’un alg›lan›fl ve anlafl›lma biçimi böyle olmad›. Mesela onunla ilgili ilk makalelerden birini yazan R›za Tevfik onu Panteist, Hurûfî, Melâmî bir sûfî olarak de¤erlendirdi.1 Bu de¤erlendirmeler, sonraki zamanlarda daha da çeflitlendi.
‹slam ve tasavvuf zemininin d›fl›na ç›kar›larak hümanist hatta sosyalist bir
düflünür olarak bile ele al›nd›. Mesela Onat Kutlar, onu "proleterya, kol iflçisi, halk›n bafl kald›ran devrimcisi", Tahsin Saraço¤lu, "laik hareketin ilk önderi", Sabahattin Eyübo¤lu "Kitaps›z, tap›nmas›z, törensiz, k›blesiz bir inanc›n adam›"2 olarak niteledi.
Yunus’un tarikat› konusunda da tarih içerisinde farkl› de¤erlendirmelerin
yap›ld›¤› biliyoruz. Ona hemen bütün tarikatlar sahip ç›km›flt›r. Bu tutumun
en önemli sebebi de Yunus’un yayg›n flöhreti ve tesir gücüdür. Dolay›s›yla
her tarikat onu kendi dairesi içine alarak bu durumdan yararlanmak istemifltir. Ama bilmekteyiz ki o tarikatlar üstü bir sufidir. Tarikat gerçe¤ine
muhalif de¤ildir ama kendisi herhangi bir tarikat›n s›n›rlar› içine hapsedilecek bir isim de¤ildir.
Onun hümanist, mistik hatta devrimci bir kimlikle ele al›nmas›n› da ayn›
aç›dan de¤erlendirmek mümkündür. Millî Edebiyat devrinden itibaren gerek edebiyatta gerekse fikir hayat›m›zda tutunabilece¤imiz tarihî kökler
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"Genel tasavvufi paradigmalarla Yunus anlafl›lmaz;
çünkü Yunus’un kendine has özel bir tasavvuf paradigmas› vard›r."
Hasan AKTAfi
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Hangi Yunus

95

B‹Z‹M YUNUS

l

BÖLÜM 3 DÜfiÜNCE DÜNYASI

l

96

aramak en önemli meselelerimizden biriydi. Yunus, zengin fikir dünyas›yla
bu anlamda hemen her düflünce sahibinin sar›ld›¤› bir kök oldu. Dili, üslûbu, sanat› itibariyle ortak bir kanaatin oluflmas› zor olmad› ama fikirleri yönüyle durum böyle gerçekleflmedi.
Burada Mevlâna’n›n meflhur fil tarifi hat›rlanmal›d›r. Bu tarifteki gibi E¤er
Yunus’a bütüncül bir bak›fl tarz›yla bakmazsak, onu bir ya da birkaç fliirinden hareketle yorumlarsak bütün bu farkl› düflünceleri hakl› ç›karacak yönler bulmak elbette mümkündür. Fakat, ona bütüncül olarak bakt›¤›m›zda
bu iddialar›n temelsiz kald›¤› hemen görülecektir.
fiunlara kat›lmak elbette mümkündür: Yunus, kendine özgü eylem ve söylemiyle bir halk önderidir. S›k›nt›larla dolu bir ça¤da sadece kendi nefsinin
sorunlar›yla ilgilenmemifl, kendiyle birlikte toplumuyla da bir ödev bilinci
içerisinde ilgilenmifl, onlara bu sorunlardan kurtulufl ad›na çözüm yollar
göstermifltir. Onun:
Bunca varl›k var iken
Gitmez gönül darl›¤›
Beyti bile tek bafl›na ça¤›yla ilgili misyonu aç›s›ndan son derece önemli bir
beyittir. Ama bu onu sosyalist literatürdeki devrimcilikle bir ilgisinin oldu¤unu göstermez. Çünkü kayg›s› adalet ve gelir eflitli¤ini ortadan kald›ran
maddeyi büyütenler ve yüceltenler de¤ildir. Bu tür olumsuzluk inançlar›n
samimiyetle yaflanmamas›yla da ilgilidir. Yunus buna da dikkat çeker:
Müselmanlar zamane yatlu oldu
Helâl yinmez haram k›ymetli oldu
Okunan Kur’an’a kulak tutulmaz
fieytanlar semürdi kuvvetlü oldu
fieklindeki elefltirileri bir s›n›fsal kavgas›n›n resmi de¤il inançlar›ndan uzaklaflan toplumun ne hale geldi¤inin bir göstergesidir.

Tarihi ve tarihî kiflilikleri de¤erlendirirken de¤er ölçülerimiz ne olaca¤› son
derece önemlidir. Bat›c› ayd›nlar, Türk-‹slâm toplumunu laik, burjuva ve
demokratik perspektiften incelemeyi bilimsellik saymaktad›rlar. Solcular,
meseleye s›n›f çat›flmas› teorisinden yola ç›karak bakmakta, libellallerimiz,
kiflileri düflünce zeminlerinin d›fl›na ç›kararak incelemekte, milliyetçilerimiz herkesi ve her fleyi kavmi endiflelerle izah etmek istemektedirler.
Bu kavramlarla ilgili olarak yap›labilecek en küçük ciddi bir inceleme Yunus’un kimli¤ini ve yerini sa¤l›kl› olarak tesbit etmeye yeter. Yunus’u de¤erlendirebilece¤imiz zemin ise ‹slâm düflüncesidir. Onda herkes kendine göre farkl› renkler bulabilir. Ama as›l renge bakmadan bu renklerde yola ç›k›larak yorum yapmak tutarl›, objektif bir tutum olmayacakt›r. Nas›l bir kelimenin anlam› hakk›nda hüküm verirken kendi ba¤lam› içinde onu ele almak gerekiyorsa Yunus’u da kendi inanç ve düflünce ba¤lam› içinde ele almak gerekir.

1
2

Abdullah Uçman, R›za Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyat›’yla ‹lgili Makaleleri, s. 33 vd.
Hareket dergisi, say› 89 s. 45
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Bu ve benzeri söyleyifller, ideal Müslümanl›k ölçüsünü verir. De¤ilse Yunus’u ibadetleri küçümseyen biri durumuna getirmez. Onda ibadet de vard›r, tören de, tap›nma da…Hele onu bir laik olarak betimlemek tam anlam›yla bir garabettir.
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Bir kez gönül y›kt›n ise
Bu k›ld›¤›n namaz de¤il
Yetmifl iki millet dahi
Elin yüzün yumaz de¤il
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Yine inand›¤› dini flekil olarak de¤il de muhteva olarak ele almas› onu dinin
zahirine bakan dindarlardan ay›ran bir özelliktir. Ama bu durum da onu din
d›fl› bir çerçevede ele almay› gerektirmez:
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Yunus’ta Birlik Fikri
"Yunus’u felsefi bir nokta-i nazardan telakki edersek onu
Panteizm mesle¤ine taraftar görürüz."
R›za TEVF‹K

‹slâm toplumlar›ndaki düflünce ve inanç ak›mlar›na felsefî bir perspektiften
bakanlar Yunus Emre’yi panteist olarak nitelendirmektedirler. Nitekim ünlü felsefecilerimizden R›za Tevfik de yaz›n›n bafl›na ald››m›z cümlesinde
"Yunus’u felsefi bir nokta-i nazardan telakki edersek onu Panteizm mesle¤ine taraftar görürüz." 1 Demektedir.
Tasavvufu müstakil bir anlay›fl olarak görmeyip Do¤u ve Bat›’daki kimi felsefî ak›mlardan mülhem bir anlay›fl olarak görenler için Yunus’un meselâ flu
beytinde dile getirdi¤i fikir ilk bak›flta bu tezi do¤rular niteliktedir:
Hak cihâna toludur kimsene Hakk'› bilmez
An› sen senden iste o senden ayru olmaz
Meseleye tasavvufun kendi anlam haritas› içerisinde bakt›¤›m›zda ise durumun böyle olmad›¤› görülür. Çünkü ‹slâm sûfîlerinin bu konudaki fikirlerini panteizm kavram›yla de¤il vahdet-i vücut kavram›yla aç›klayabiliriz. Bu
iki kavram zahirde "birlik" fikrine yapt›klar› vurgu sebebiyle benzerlik tafl›yabilirler. Fakat, iflin özünde her iki kavram›n ç›k›fl noktalar›, dayand›klar›
esaslar birbirinden tamamen farkl›d›r.
Zaman içinde çok yönlü de¤erlendirmelere konu olacak ölçüde zengin yorumlara elveriflli Vahdet-i vücut kavram›n k›sa ifadesi flöyledir: " Allah’tan
baflka gerçek varl›k yoktur. Var olan sadece O’dur. (La mevcudu illallah)"2
"Var olan sadece Allah oldu¤u için gördü¤ümüz ve bildi¤imiz bütün nesneler gerçekte yok, fakat ona nisbetle vard›rlar ve flekiller halinde, O’nun belirtileridir. Bir tak›m hayal ve gölgelerdir. O, bu durumda eflya olur, hayat
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Bu tür yan›lg›lara yol açan as›l sebep ise tasavvufun Platon’un düflüncelerinden do¤an yahut Büyük ‹ran sûfîlerinden mülhem bir anlay›fl olarak görülmesidir. Bat›l› müsteflriklerin ‹slâm tasavvufuna bakarken düfltükleri bu
temel yanl›fll›k bizim araflt›rmac›lar›m›z› da fazlas›yla etkilemifl görünmektedir. Eserini tamamen ilmî metotlarla ve nesnel olarak kaleme ald›¤›n› söyleyen Köprülü bile Yunus’ta Yunan ahlâk sistemlerinin ve ‹ranl› sûfilerin tesiri oldu¤unu söylemekten çekinmez.6 Tarafs›zl›k ad›na yapt›¤› tek fley ise
Yunus’un düflüncesinde ‹slâmî ananelerine ait özelliklerin oldu¤unu söylemesidir.
Oysa tasavvuf, bir ‹slâm yorumudur. Yunus da her fleyden evvel tasavvuf
düflüncesinin önemli bir ismidir. Ayr›ca flu da iyi bilinmelidir: Tasavvuftan
her zaman ve her yerde ayn› fleyler anlafl›lamam›flt›r. Kimi tasavvufi mekteplerde bahsedilen yabanc› tesirler elbette çok fazlad›r. Ama ortada Sünnî
akideye ba¤l› bir tasavvuf anlay›fl› da vard›r. Bu anlay›fl genel olarak Sünnî
akidenin esaslar›na ba¤l› kalm›fl, farkl› düflünce mekteplerinin tasavvufta
meydana getirdikleri sapmalardan uzak kalmay› baflarm›flt›r. Biz Yunus’u
böyle bir sufi olarak görmekteyiz. Ahmet Yesevi’de, Hac› Bektafl’ta ve di¤er

l

Panteizme göre ise Tanr›'n›n evrenden ayr› ve ba¤›ms›z bir varl›¤› yoktur.
Tanr› do¤ada, nesnelerde, insan dünyas›nda vard›r. Her fley Tanr›'d›r. Dolay›s›yla bu alg›lamada Tanr›’n›n, evrenin yahut insan›n kendisi oldu¤unu savunulur. Baflka bir ifadeyle panteizm, Vahdet-i vücut (varl›k birli¤i fikri)de¤il vahdet-i mevcut(var olanlar›n birli¤i)dir. Yani bu âlemde her fleyin Tanr› oldu¤u görüflüdür. Bütün varl›¤› Tanr›’da toplama düflüncesidir. Vahdeti vücut anlay›fl›nda ise "Evrendeki her fley Allah’tand›r ama hiç biri onun
kendisi yahut parças› de¤ildir. Veya varl›klar›n toplam›na Allah denilemez.5
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Allah, bu teklik içinde iken dünyay›, insanlar› yaratm›flt›r. Bundaki ilâhî hikmet de "Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi diledim ve bu halk› yaratt›m.
Onlar da beni benimle tan›d›lar"4 fleklindeki hadiste belirtilen durumdur.
Dolay›s›yla art›k Allah ve O’nun esmas›n›n yeryüzündeki tecellileri vard›r.
Dolay›ysa bütün varl›¤a Mutlak Varl›k bütünlü¤ü içinde bakmak gerekir.
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olur, da¤ olur. Kalp olur, insan olur. Ama tek tek asla Allah olmazlar."3

büyük sufilerde görülen "fleriat-tarikat-hakikat marifet" fleklinde ifade edilen "dört kap›" anlay›fl› onda da hâkim bir anlay›flt›r. Yunus’un da bulundu¤u hal çerçevesinde söyledikleri tek bafl›na ele al›nd›nda farkl› yorumlara
imkân veriyor olsa bile bütüncül bir bak›flla bak›ld›¤›nda o da di¤er büyük
sûfiler gibi Sünnî akideye sonuna kadar ba¤l› kalm›fl bir isim oldu¤u görülecektir. Onun Türk halk› nezdindeki itibar› bu müflterek inançtan kaynaklanmaktad›r. Halk›n, onu bütün s›fatlar›n›n ötesinde "Bizim Yunus " diye ba¤r›na basmas›ndaki s›rr› bu noktada aramak gerekir.
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Hemen her dinde ve felsefede mistik bir taraf vard›r. Çünkü bilgi edinme vas›tas› olarak ak›ldan çok sezgiye de¤er veren her anlay›fl mistik say›lm›flt›r.
Örne¤in Kabalac›l›k, Musevilik içinde; Gnostisizm, H›ristiyanl›k içinde bir
mistik harekettir. Yine H›ristiyanl›¤›n d›fl›na ç›kan çeflitli mistik gruplar da
böyle an›l›rlar. Uzak do¤uda Budizm'de Vajrayana, Hinduizm'de de Vedanta, M›s›r’da ‹skenderiye Eflatunculu¤u bu dinlerin mistik kollar› kabul edilebilir. Hatta ‹slamiyet’ten önceki Türklerde mistisizmin yaflad›¤› bilinmektedir. Buna göre, mesela fiaman dinine inanan insanlar, evrende hiçbir fley
yokken, bir tek varl›¤›n oldu¤una inan›rlard›. Dolay›s›yla tek gerçek varl›k
o idi. Benzer bir durum eski Arap inan›fllar›nda da vard›.
Görüldü¤ü gibi mistik düflünce insanla yafl›t sayabilece¤imiz kadar kökü
çok gerilere giden bir anlay›flt›r. Fakat her din ve felsefedeki mistiklik ayn›
fley de¤ildir. Dolay›s›yla do¤ru sonuçlara ulaflmak için ‹slam mistikli¤i ile
di¤er mistik sistemleri ve bilhassa H›ristiyan ve Uzakdo¤u mistizmini birbirinden ay›rmak gerekir. Çünkü aralar›nda çok temel farklar vard›r. D›fltan
bak›flla görülen benzerlikten dolay› flarkiyat çal›flmalar›ndan beri tasavvuf
da bat›l› araflt›rmac›larca mistizm olarak anlafl›lm›fl ve ‹slam mutasavv›flar›na mistik ad› verilmifltir. Bu farklar flöyle özetlenebilir:
Mistisizm, elbette insan›n ruhuna e¤ilmesini ö¤ütleyen, ruhî ve bedenî al›flt›rmalar sayesinde insana saadet ve huzur vadeden bir ö¤retidir. Ancak orada insan›n gidece¤i yer, varaca¤› nokta bir yarat›c› de¤ildir. ‹nsan orada nirvanaya,
yoklu¤a, hiçli¤e vs. ulafl›r. ‹slâm tasavvufu ise insan› bu seyr sayesinde yarat›c›ya, Allah’a ulaflt›r›r. Ve kal›c› bir huzur verir.
Mistizmde meditasyon ya da trans hali kifliyi ak›l ve mant›k dünyas›ndan

l

BÖLÜM 3 DÜfiÜNCE DÜNYASI
l

"Her din gibi ‹slam dininde de bir mistisizm vard›r.
‹slam dinine has mistisizmin ad›na "tasavvuf" denir.
Mehmet DEM‹RC‹
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uzaklaflt›r›p bir hayal alemine sokar. Yani ak›l gücünü bir yana b›rakarak
duyguyu ön plana ç›kar›r. Tasavvufta ise Allah’›n varl›¤›n›, aklî delillerin tümüyle reddedilmez. Akl›n› kullanma tavsiye edilir. Gönlün öne ç›kar›lmas›
akl›n iptali anlam›na gelmez.
Mistizmde realiteden tamamen kopufl söz konusudur. Tasavvufta ise realitenin
iç yüzü kavran›lmaya çal›fl›l›r. ""Yarat›lan"dan "Yaradan" fikrine ulaflmak esast›r. ‹nsanlar kendi iç dünyalar›nda ve çevrelerinde Allah’›n varl›¤›na ait delilleri gördükten sonra, ak›l ve vicdanlar›yla bu ça¤r›n›n hak(do¤ru) oldu¤una karar verirler. Ama bu hakikatleri iç anlamlar›yla yaflamak tasavvufta esast›r.
Baflka bir deyiflle mutasavv›flar›n temel dayana¤› Kur’an-› Kerim, örnek ald›klar› insan ise peygamberdir. Çünkü peygamber mutlak hakikati kavramada, anlamada ve maddi ve manevi anlamda yaflamada örnek ve önder bir flahsiyettir.
Mistizm, akl›n kavrayamayaca¤› hakikatler bulundu¤unu ve bunlar›n ancak
sezgi ve ilhamla kavranabilece¤i iddias›na ra¤men son tahlilde yine akli bir sistem kurar. Tasavvufta ise bu mesele imanla temellendirilir.
Mistik kiflisel huzuru için realiteden tamamen kopan, insanlarla ve hayatla
iliflkisi kesen bir insanken bir mutasavv›f tam aksine bir tutum sergiler. O bat›n›yla bu kopuflu yaflarken zahirde halk içindedir. Bu yüzden gerçek mutasavv›flar halk nazar›nda ahlak›yla, iman›yla ve ihlâs›yla örnek al›nan, kendilerine bu yüzden de¤er verilen seçkin kiflilerdir. Dolay›s›yla mistizm pasif; tasavvuf ise aktif bir anlay›fl›n ad›d›r.
Yine tasavvufta kurallar ilkeler ve metotlar vard›r. Mistiklikte ise kurals›zl›k
ve metotsuzluk hak›md›r. Kiflinin yetenek ve do¤as›n›n bu ifle elveriflli olmas› yeter kabul edilir. Ayr›ca özel bir gayrete ve çal›flmaya gerek yoktur. Tasavvufta ise yetenek temel koflullardan biri olmakla beraber bununla birlikte bir
rehbere teslimiyet, belli dersler, uygulamalar, adap ve erkâna uymak gerekir.
Mitsizim, akl›n ürünü olan felsefenin bir kolu iken tasavvuf vahye dayal› ‹slam dininin insan ruhundaki mistik e¤ilimlere cevap veren bir sistemdir. Yine Hristiyanl›k kaynakl› mistizmde ruhbanl›k esasken ‹slâm kaynakl› tasavvufta böyle bir durum yoktur. Meselâ, realiteden kaç›p münzevili¤e s›¤›nan
bir Hristiyan mistik evlenmeyerek f›trî yap›s›na ayk›r› davran›rken bir mutasavv›fta bu durum görülmez.

Meselenin böyle anlafl›lmas›nda tasavvufun menfleleri ile ilgili olarak ilk
meflgul olanlar›n müsteflriklerin olmas› dolay›s›yla onlar ‹slam hakk›ndaki
önyarg›lar› ve bilgisizlikleri ‹slâm tasavvufunun Do¤u ve Bat› mistizminden
do¤du¤u kanaatini güçlendirmifltir.1 ‹slâm toplumlar›nda da tasavvuf aleyhtar› olanlar, oryantalistlerin yorumlar›na dayal› hareket etmifllerdir. Ama
"‹slam tasavvufu içinde sözü geçen yabanc› tesirleri bulunmakla birlikte bütün bu tesirler islam›n kendi kaynaklar› (kuran ve sünnet) içinde asimile
edilmifltir. Bu asimilasyon ve kaynaflt›rma iflinin her zaman baflar›l› oldu¤u
söylenemez ama ortada bir ‹slam tasavvufunun bulundu¤u muhakkakt›r."2
Dolay›s›yla Yunus Emre gibi mutasavv›flar› da menfilerinden ay›rmak, onu incelerken ondaki Kur’an ve Sünnet’e ba¤l›l›¤› görmek gerekir. Bu yap›lmad›¤›
takdirde Yunus’u anlamak gibi bir amaç asla gerçekleflmez. Bu noktada son
söz olarak olsa olsa flu söylenebilir. "Her din ve felsefe gibi islamda da bir mistiszm vard›r. Ve bunun ad› tasavvuftur.3 Ya da mistik sözüyle mutasavv›flar
kastediliyorsa Yunus Emre bir mistiktir.
1
2
3

Erol Güngör, ‹slâm Tasavvufunun Meseleleri, s. 41
Erol Güngör, ‹slâm Tasavvufunun Meseleleri, s 42
Mehmet Demirci, Yunus Emre’de ‹lahi Aflk ve ‹nsan Sevgisi s. 10
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Bu kavramsal kar›fl›kl›¤›n kimi hakl› sebepleri de asl›nda yok de¤idir. Çünkü do¤uflu ve kayna¤› itibariyle tamamen Kur’an ve Sünnet ilkelerine göre
disipline edilen tasavvuf zaman içinde fiaman, Hint, ‹ran ve eski Yunan mistizminin bilhassa Yeni Eflatuncu Plotinus’un tesirine aç›k olmufltur. Fakat
büyük mutasavv›flar›n hepsi bu etkiyi tasavvuftan uzak tutmaya çal›flm›fllar, ya da yabanc› tesirleri kendi bünyelerinde eritmeyi baflarm›fllard›r. Fakat bu etkileri bünyesine tafl›yan tasavvufi zümreler de olmufl, böylece bu
disiplin bu tür insanlar eliyle Sünnî-‹slâmî temellerinden sapmalar göstermifltir. Yine Anadolu co¤rafyas› Türk ‹slâm yurdu yap›l›rken Sünnî mutasavv›flar Kur’an ve Sünnet’e dayal› bir tasavvuf ahlak› neflreder, insanlar› bu
ilkeler etraf›nda birlefltirmeye çal›fl›rken bu d›fl etkilerle flekillenmifl mutasavv›f gruplar, Bat›nîler, Haricîler vb. ayr›l›kç›, imanî de¤erleri dejenarasyona u¤ratan roller üstlenmifltir. Yani tasavvufun tarihi boyunca müspet ve
menfi kutuplar› hep var olmufltur. Ama menfilere bak›p onlardan hareketle
‹sâm tasavvufunu Do¤u ve Bat› mistisizminin etkisinde oluflmufl, bütün sufileri Bat›nî çizgide olan insanlar olarak görmek do¤ru de¤ildir.
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Sûfîce Sevmek
"Yunus, evrensel anlamda, klasik hümanizman›n
en büyük düflünür ve flairlerinden biridir."
T. Sait HALMAN

Sözlük anlam›na bak›ld›¤›nda "insanc›ll›k", "insan sevgisi" olarak özetlenebilecek olan hümanizm düflüncesi, vurgulad›¤› bu temel ilkesinden dolay›
oldukça cazip ve tasavvufla bir ayniyet içinde bir düflünce olarak görülebilir. Çünkü tasavvufta da as›l mesele insand›r. Meseleye böyle bakanlar için
Yunus Emre de Hümanist bir flair veya düflünür olarak kabul edilmifltir. Talat Halman’›n flu cümleleri bu bak›fl tarz›n› özetler niteliktedir: "Yunus, evrensel anlamda klasik hümanizmin en büyük düflünür flairlerinden biridir."1
Yunus’un panteist oluflu hangi düflünsel yan›lg› ile ilgiliyse onu Bat›l› anlamda bir Hümanist olarak görmek de ayn› yan›lg›n ürünüdür. Bu kavram›n do¤ufl, geliflme süreçlerini do¤ru incelemeyenler ve uygulamalar›na ciddiyetle
bakamayanlar için hümanizm sadece sözlük anlam›yla önemli olmufltur.
Kavrama bu flekilde bak›ld›¤›nda ise karfl› ç›k›lacak bir durum yoktur. Çünkü hümanizm kelime anmal›yla "‹nsan de¤erlerinin sevgiyle, sayg›yla yüceltilmesi"2 yahut en yüksek de¤eri insana vererek onu sevme biçiminde anlafl›lmaktad›r. Durum böyle olunca da insan sevgisini terennüm eden Yunus’u
hümanist olarak görmek çok do¤ald›r.
Bu tür, toptanc› bir yaklafl›m›n ise meselinin izah› için yeterli olamayaca¤›
ortadad›r. Çünkü hümanizmin san›ld›¤› gibi "insan sevgisi" fleklinde tek bir
tan›m› yoktur. Felsefede, H›ristiyanl›k düflüncesinde, sosyolojide ve edebiyatta bu kavram çok farkl› anlamlara gelmektedir.
Meselâ Bir felsefe sözlü¤ünde hümanizm flu flekilde tan›mlanmaktad›r: " insanc›ll›k", Osmanl›cas›yla söyleyecek olursak "Muhabbet-i ‹nsaniye mezhebi" , "‹nsana sayg› gösterilmesiyle gönenç sa¤lanmas› gerekti¤ini savunan

Hümanizm, beflerî kaynakl›, tasavvuf ise dine dayal› olmas› dolay›s›yla ‹lâhî kaynakl› bir anlay›flt›r. Hümanizm, sadece akla dayal› olarak hareket
eden felsefecilerin, sosyologlar›n, piskologlar›n tan›mlad›klar› bir anlay›flt›r. Tasavvuf ise var olan ilahi bilgiyi ve gerçekli¤i Kur’an ve sünnete göre
yorumlamaya çal›flan mutasav›flar›n düflünce ve anlay›fl tarz›d›r.
Hümanizm’de insan Tanr›’dan kopuk olarak ele al›n›r, bu anlamda sevilip
yüceltilir. Yani Tanr› fikri, oldukça bilinçli bir flekilde d›flar›da b›rak›l›r. Ve
insan kâinat›n merkezine oturtulur. Tasavvuf’ta ise ‹lâhî kaynakl› bir insan
sevgisi vard›r. Tanr›, esas ve as›l olan hakikattir.5
Bilhassa Dante tarifli Hümanizmde insanlar H›ristiyan olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayr›l›r. Dolay›s›yla insan tan›m›na sadece H›ristiyanlar girer.
H›ristiyan olmayanlara asl› sevgi ve hoflgörüyle bak›lmaz. H›ristiyanlar,
efendi di¤erleri köle kabul edilir. Yani insan› sevmede bir koflul vard›r. Hümanist insan› de¤il kendince tan›mlad›¤› insan› sever. Tasavvufta ise insan
her koflulda ve her haliyle sevilir. ‹nsana Kuran’daki "eflref-i mahlukat" anlay›fl› çerçevesinde bak›l›r. Hiçbir s›n›f, ›rk, din, dil statü ayr›m› yap›lmaz.
Bütün insanlar Allah’›n bir yans›mas› olduklar› için de¤erlidir. Yani insanl›k,
kendi içinde Allah’tan ba¤›ms›z bir yücelik tafl›yor de¤ildir.
Felsefî olarak hümanizm bir araç de¤ildir, bir amaçt›r ve bu amaç için ne gi-
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Bu tan›mlamada da görüldü¤ü gbi kavram›n sözlük anlam›ndan ve felsefî
muhtevas›ndan çok Hristiyanl›k düflüncesi içerisinde kazand›¤› anlam
önemlidir. Çünkü Yunus, bir Hristiyan misti¤i de¤il bir ‹slâm sûfîsidir. Ona
ait kavramlar› da s›rf bir benzerlikten yola ç›karak Bat›l› bir perspektiften
de¤il, tasavvufî aç›dan aç›klamak gerekir. Meseleye böyle bak›ld›¤›nda ise
Hümanizm’le Yunus’taki tasavvufi perspektifli sevgi felsefesi aras›nda çok
önemli farkl›l›klar oldu¤u görülecektir. Bunlar› flöyle özetlemek mümkündür:
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bireyci Rönesans ülküsü.."3 Hristiyan düflüncesinde ise "‹sa'y› salt bir insan
olarak kabul etmek "Dini düflünceye alternatif olma, din ve Tanr› fikrini reddetme" "4
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bi bir ç›k›fl noktas› belirlemek gerekti¤i net olarak belli de¤ildir. Oysa Tasavvuf’ta insan sevgisi bir vas›tad›r, as›l amaç Allah’ta birli¤e ve bütünlü¤e
ulaflmakt›r.
Hümanizm, ‹sa’y› sadece insan olarak görür. Peygamber olarak kabul etmez. Zira onu peygamber olarak kabul etmek tanr› fikrini de kabul etmeyi
gerektirecektir. Tasavvufta ise Hz. ‹sa da bir peygamberdir. Bütün peygamberler gibi o da sevgi ve hürmete lay›k bir elçidir.
Hümanizmde insan› ‹lâhî olandan soyutlayarak yüceltmek insan egosunu,
hayvani taraf›n›, bedene ba¤l› içgüdüleri, k›saca nefsini azg›nlaflt›rmak ve
ilahlaflt›rmak iken, tasavvufta hadise nefsi ›slah etmek, insan› nefsin tutsakl›¤›ndan kurtarmak, sadece Allah’a kul ederek tam bir hürriyet ve ba¤›ms›zl›¤a kavuflturmak esast›r.
Bu aç›klamalar›n ›fl›¤›nda Yunus Emre için bat›l› anlamda bir hümanist demek elbette mümkün de¤ildir. O, bu anlamda bir hümanist de¤il mutasavv›ft›r. O'nun "yarat›lm›fllar› yaratandan ötürü sevmek" m›sra› bu konudaki
iddialar için yeterli bir cevapt›r. Dolay›s›yla "Yunus Emre’nin hümanizmas›n›n kayna¤›n› baflka yerlerde aramak manas›zd›r. Onda görülen bu insan
sevgisi tamam›yla ‹slam dininin esaslar›na ve bunu en iyi flekilmde tatbik
eden Türk milletinin de¤er hükümlerine dayanmaktad›r ."6
Ama yine de kimi önyarg›lara engel olmak ad›na söyleyelim. Hümanizm, insan› insan oldu¤u ve Allah’›n en seçkin yarat›¤› olarak sevmek fleklinde
bat›l› muhtevas›ndan ar›nd›rarak kullan›yorsak Yunus hümanisttir.7

1
2
3
4
5
6
7

Talat Halman, Milli Kültür Yunus Emre Özel say›s›, s. 24
Talat Halman, a.g.e. s. 24
Orhan Hançerlio¤lu, Felsefe Ansiklopedisi, c.3 s. 106
Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, c. 4 Hümanizm maddesi s. 285
A. Turan Alkan, Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim Dergisi Say› 46 Aral›k 2003
Faruk Kadri Timurtafl, Yunus Emre Üzerine Notlar, Türk edebiyat› c.1. s.5
Beflir Ayvazo¤lu, Gelene¤in Direnifli, s. 188

‹nsan, insan olma manas›n› gönlünde tafl›r, maddî varl›¤›yla de¤il gönlüyle
insan olur. Bu yüzden Yunus’un fliirlerinde gönüle çok önem verilir. Çünkü
gönül Hakk’›n tecellilerinin aynas›d›r. Nazargah-› ilahi’dir. Beytullah’t›r.
"Gönül Hak yolcusunun varaca¤›, zirvesinde Zümrüd-ü Anka’n›n yuvas›n›
yapt›¤› Kaf da¤›,, da¤lar›n en küçü¤ü, lâkin Allah’›n ya›nda de¤eri en büyük
olan Tur da¤›d›r."1
Gönül mü ye¤ Kabe mi ye¤ ay›t bana akl› eren
Gönül ye¤dürür zirâ kim Gönüldedir dost dura¤›
Kâbe, sonuçta maddi bir yap›d›r, bir semboldür. Dolay›s›yla as›l kabe gönüldür. Bu yüzden gönlü k›rmak, incitmek son derece büyük bir yanl›flt›r.
Gönül Çalab’›n taht› Çalab gönüle bakt›
‹ki cihan bedbaht› bir gönül y›kar ise
Üstelik bir "s›rça" gibi olan gönül k›r›ld›¤›nda eski halini alamaz. Bu bak›mdan gönül incitme meselesinde çok titiz olmak gerekmektedir:
Sak›ng›l yârin gönlün s›rçad›r s›mayas›n
S›rça s›nd›ktan geri bütün olas› de¤il
E¤er bir kifli gönül y›km›flsa onun ibadetlerinin de Tanr› kat›nda bir de¤eri
olamaz. Çünkü ibadetler Allah’a yak›n olmay› sa¤layan davran›fllard›r. Gönül k›ran istedi¤i kadar namaz k›lsa, istedi¤i kadar Hacc’a gitse bile bu temel yanl›fl› yapm›flsa bunlar›n hiçbir k›ymeti olmayacakt›r:
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"Gönül, gerçe¤e ulaflmakta yol göstericidir.
Ak›l duygu bilgisinin; gönül irfan›n kayna¤›d›r."
Muammer YILMAZ
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Ak sakall› pir koca bilmez hali nice
Emek yemesin hacca bir gönül y›kar ise
….
Bir kez gönül y›kt›n ise bu k›ld›¤›n namaz de¤il
Yetmifl iki millet dahi elin yüzün yumaz de¤il
‹nsan, yeryüzüne Allah’›n halifesi olarak gönderilmifltir. Görevi gönül y›kmak de¤il tam aksine gönül yapmak olmal›d›r.
Ben gelmedim davi için benim iflim sevi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim
"Gönüller yapmak" ifadesi bu sevginin anlam alan›n›n ne denli genifl oldu¤unun da bir ifadesi olarak dikkat çekicidir. Bütün insanlar bir gönlün sahibi olduklar›na göre burada yak›n akraba, arkadafl, millet kavramlar› birden
bire bütün insanl›k fleklinde bir genifllemeye u¤ramaktad›r. Böyle olmas› da
yarad›l›fl›n bir gere¤idir. Çünkü Allah her can’a nazar k›lm›flt›r. Öyleyse herkese hatta sadece insanlara de¤il bütün varl›klara "bir göz ile bakmak gerekir." Birlik içinde olmak böyle sa¤lanabilir. Birlik ise beraberinde "dirlik" i
getirir. Biz, bunu "dirilik" olarak da anlayabiliriz. Böylece diri olan; nefes
al›p veren, oturup kalkan de¤il yüre¤iyle var olan, yüre¤iyle yaflayan kiflidir.
Yunus’un bu m›sralar› söyledi¤i ça¤da Anadolu’daki en mühim problem;
kargafla, tefrika, kin ve düflmanl›kt›. Ama Yunus’un sevgi ça¤r›s› Anadolu’yu
da aflan evrensel bir sese dönüflür. Bütün varl›klar› kapsar. T›pk› günefl örne¤inde oldu¤u gibi... Allah’›n bir rahmet tecellisi olarak karanl›¤› da¤›tmak, canl›lar›n varl›klar›n› sürdürebilmek için ihtiyaç duyduklar› günefl,
Do¤ulu, Bat›l›; insan, bitki ayr›m› yapmadan ›fl›klar›n› hepsi için yeryüzüne
salar. Sevgi ›fl›¤› da iflte böyledir. Herkes ve her fley içindir.
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Muammer Y›lmaz, Yunus Emre’de Gönül, Milli Kültür, say› 80, s. 104

Bir "aflk ahlâkç›s›" olarak tan›mlayabilece¤imiz Yunus Emre’nin bütün fliirlerini bir tek m›sras›nda özetlemek mümkündür. Bu m›sra, "sevelim, sevilelim" m›sras›d›r. Bunun da dayana¤›, ç›k›fl noktas› ise Maide suresinin "Allah
onlar› sever, onlar da Allah’› sever" fleklindeki 54. âyetidir.
Buradan hareketle flunu söylemek gerekir. Sevmek ve sevilmek, Allah’›n
vasf›d›r. Sevginin sebebi ise güzelliktir. Gerçek güzellik ise Allah’a aittir.
"Allah, güzeldir ve güzeli sever" fleklindeki hadisi flerifi tasavvufî aç›dan yorumlayan mutasavv›flara göre Allah, kendi güzelli¤ini temâflâ için kâinat›
yaratm›flt›r. Buna göre âlemin yarat›lma sebebi sevgidir. Yani "Ol" emrinde
aflk vard›r.
Bu sevginin boyutlar›na s›n›r çizmek ise imkâns›zd›r. Çünkü bu sevgi evrensel bir prensip olarak ortaya ç›km›flt›r. Allah’tan zuhur etmifl ve bütün kâinat›n yarat›lmas›na sebep olmufltur. Dolay›s›yla bütün varl›klar, bu ‹lâhî
cevheri özlerinde tafl›maktad›rlar. Hepsi, esmâ’n›n tecellileridir.
Durum böyle olunca, en baflta iman, ancak sevgiyle kemale erebilir. Bu,
inanman›n esas›n› teflkil eder ama hadise burada bitmez. Yarat›lm›fllar Yaradan’dan öz tafl›d›klar› ve O’nun eseri olduklar› için kâinatta mevcut her
fleyin sevilmesi de iman›n kemali aç›s›ndan gerekli hale gelir. Böylece, Yaradan’› sevmek ve O’na kavuflmak, ancak yarad›lanlar› sevmekle gerçekleflebilir. ‹nsan, bu sevgi ›fl›¤›yla karanl›klar› ayd›nl›¤a çevirerek mutlu ve bar›fl dolu bir dünya kurabilir.
‹nsan, ilâhi özle birlikte fleytanî ve hayvanî bir potansiyele de sahip bir var-
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"Yunus, yüre¤indeki aflk ve flevk ile yaln›z Allah’› de¤il,
Allah’›n birer ismine mazhar olan bütün yarad›lm›fllar› da sevmifltir."
Samiha AYVERD‹
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l›kt›r. ‹lâhî taraf› onu melekler kat›na yükseltirken, fleytanî taraf› hayvanlardan da daha afla¤› bir seviyeye düflürmektedir. ‹flte aflk, en baflta insan›n kâinat içerisinde bu durufl noktas›n› belirlemesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
‹lâhî referansl› aflk, insan› haml›ktan, çi¤likten kurtar›p olgunluk derecesine getirirken bu aflktan yoksunluk onun insan olmaktan uzaklaflt›rmaktad›r. ‹flte insan›n önce kendisine, sonra di¤er insanlara ve bütün varl›klara
karfl› zulmünün temelinde bu haml›¤›, çi¤li¤i, aflks›zl›¤› yatmaktad›r.
Seven insan, en baflta inançl› insand›r. Yarat›c›s›yla samimi bir münasebet
halindedir. Bu, ona bir taraftan dünyada bulunuflunun anlam›n› kazand›r›rken bir yandan da sorumluluk yükler. Böylesi bir donan›m içerisinde olan
insan, y›k›c› de¤il yap›c› olur. fiahsiyet ve karakteri, yarat›l›fl gayesine uygun olarak teflekkül eder. Menfi hareketler içerisinde olmaz. Kendiyle ve
çevresiyle bar›fl›kt›r, bar›fl halindedir. Bütün yarat›lm›fllara ayn› göz ile ve
sevgiyle bakar. Her varl›kta ilahi güzelli¤i temafla eder. Böyle olunca bir insan› öldürmesi, bir flehri yak›p y›kmas›, bir çiçe¤i soldurmas› düflünülemez.
Sevgisiz insan ise, en baflta kendisiyle kavgal›d›r. Bu huzursuzluk onu anarflinin kuca¤›na iter. Böylece sevgisiz insan, Hakk’› ve halk edilmifl olanlar›
unutur. Do¤ru ve güzel olana karfl› savafl açar. Huzur ve sükûn böyle bir insan›n dünyas›na çok uzak kavramlar haline gelir. Yeryüzüne geliflinin hikmetlerine yabanc› düfler. Düzeni de¤il kargaflay›, adaleti de¤il zulmü seçer.
Gülü koklamaktan de¤il kan dökmekten zevk al›r. Masumlar›n ç›¤l›¤› yürek
telini titretmez. Çünkü kalbi, kuru ve çorak bir tarlaya dönüflmüfltür. Onun
içinde sevgi çiçekleri açmaz. Gözyafl›n› bilmez. Hikmetten yoksundur.
‹flte Yunus’u hem ça¤›nda hem de sonraki ça¤larda önemli k›lan özelli¤i,
sevgiyi düflünce dünyas›n›n as›l meselesi yapmas›d›r. O, sevgisizli¤in hüküm sürdü¤ü karanl›k bir ça¤da yaflad›. Mo¤ol ve Haçl› seferleriyle her türlü zulümle, kötülükle yüzyüze gelen bir ça¤da, ça¤dafl› Hz. Mevlâna ve di¤er
erenler gibi sevgi kahramanlar›yla birlikte insanlar› sevgiye ça¤›rd›. Bir gönül doktoru oldu. Onun sevgi ça¤layan› m›sralar› ça¤r›s›n›n ulaflt›¤› her insan› aflkla tan›flt›rd›. Aflkla yani, kendisiyle ve yarat›c›s›yla… Böylece, yeni
bir toplum, yeni bir insan yap›s› kuruldu. Cihana adalet, bilgi ve sevgi ›fl›k-

‹nsan, bugün de kendini ar›yor. Çünkü kendini bulunca Hakk’› bulacak,
O’nu bulduktan sonra ise insan olman›n yüce sorumlulu¤uyla nefsi olan her
fleyden uzaklaflacak bar›fl ve muhabbet dolu bir vakte erecektir. Ama sevgi,
"seviyorum" demekle olmuyor. Bunun için her birimizin bizi aflk oca¤›nda
kemale ulaflt›racak birer Tabduk Emre’ye ihtiyac›m›z var. Bu sadece kuru
bilgileri ö¤renmekle gerçekleflecek bir fley de¤il. Bir kalbimizin oldu¤unun
fark›na varmam›za ba¤l› her fley. O kalp ki, marifetullah›n tecelli mekân›d›r.
O saraydaki padiflah Hak olursa, gayr› sevgilere ve ilgilere ihtiyaç kalmayacak, bize hükmeden sadece Hak olacakt›r. O Hak ki bizim hayr›m›z›, kurtuluflumuzu isteyendir. Bizi kendisine halife k›land›r.
Öyleyse, sevmeyi "iman› coflku derecesinde yaflamak", mümin olmay› "aflk
eri" manas›nda idrak etmek, sevmeyi ve sevilmeyi bir hayat görüflü haline
getirmek cehdini göstermemiz gerekiyor. Yunus, m›sralar›yla bu ça¤›n da
bir aflk hocas›d›r. Muhabbet rehberidir. Sevgi elçisidir. Hem Hakk’a hem de
do¤rulu¤a, iyili¤e ve güzelli¤e, bu de¤erlerin hâkim oldu¤u bir dünyaya
ulaflmak konusunda yol gösteren bir uyar›c›d›r.
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Savafllar›n, adaletsizliklerin, hürriyetsizliklerin ve sevgisizliklerin egemen
oldu¤u ça¤›m›zda insano¤lu yine "Düflman›m›z kindir bizim" diyen sesi özlüyor. Bu, Yunus’un sesidir. "Yetmifl iki millete bir göz ile bakan" bir ermiflin sesidir. O, bize yaln›zca mücerred Allah sevgisini ö¤retmedi. Zira Hakk’›
sevmek yarat›lm›fllar› sevmekten geçiyordu. Bu yüzden sevgi flemsiyesi alt›na bütün varl›klar girdi. En baflta da insan….Zira, as›l sevgiye muhtaç olan
oydu. Öte yandan sevgi, onda kuru bir teori olmad›. Bu anlay›fl› bir inanç haline getirip yaflayarak günlük hayat›n›n bir gerçe¤ine dönüfltürdü.
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lar›n› salan Osmanl›, Yunus ve onun gibi sevgi erenlerinin çabalar›yla kuruldu.

Tasavvuf ve Yunus Emre
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"Yunus, flairden çok bir filozof bir ahlakç› idi. Düflüncelerini tasavvufa dayanarak
savunmaktad›r. Onda tasavvuf kaos içindeki bir toplumda kozmoza varan bir yoldur."
‹. Hakk› BALTACIO⁄LU

Yunus’u bilmek, tan›mak ve anlamak için bize ne Panetizm ne de benzeri
düflünme sistemleri fayda verebilirler. Yunus’u anlama imkân› bulabilece¤imiz zemin ‹slam tasavvufu ve bu anlay›fl çerçevesinde infla edilmifl olan
Türk kültürüdür.
Yunus, böyle bir kültürün insan› olarak tasavvufu bir hayat anlay›fl› olarak
benimsedi. Zulümlerle dolu bir ça¤da onu insanlara bir kurtulufl projesi olarak sundu. Dolay›s›yla" Yunus Emre her fleyden evvel tasavvuf düflüncesinin adam›d›r."1 Onun her m›sra› ba¤l› oldu¤u inanc›n yorumu, aç›klamas›,
fliir diliyle ifadesi fleklindedir. Yunus'a sadece ahlâkç› gözüyle bakanlar bile ayn› tespiti yaparlar:
"Yunus'un neflretti¤i ahlâk, evvela herkesi Kur'an ve Hadise ba¤lanmaya,
fler'î esaslara, en ufak teferruat›na kadar riayete davet eder. Çünkü tarikat›n esas› fleriatt›r. Buna riayet etmeyenler için ebedi azap ve tehdit vard›r".
2

Yunus Emre’nin fliirlerinde de bu durum zaten belirtilmektedir:
Evvel kap› fleriat emri nehyi bildirir
Yuya günahlar›n› her bir Kur'an hecesi
beytiyle bafllayan fliir, Yunus'un temel düflüncesinin ilk ve en önemli kayna¤›n› aç›klar. Kifli müslümanl›k binas›na fleriat kap›s›ndan girecektir.
Kur'an'la ö¤renilen emir ve yasaklarla günahlardan, yanl›fllardan uzak bir
hayat yaflayacakt›r.

Yaramazd›r buhl ü hased kibar mübarizdir gayet
Kökünü kaz yabana at fari¤ olur ey gam-güzar
Ey dostunu düflman tutan g›ybet yalan söz söyleme
Bunda gammazl›k eyleyen onda yeri dar olur
Gelin tanfl›k olal›m ifl kolay›n tutal›m
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz
Ne versen elin ile flol var›r senin ile
m›sralar›nda ifadesini bulan davran›fllar bu ba¤lamdaki fliirlerin örnekleri
aras›ndad›r. Bu hedeflerin gerekleflmesi ise kiflinin bir e¤itimcinin e¤itimi
alt›nda nefsini e¤itmesine ba¤l›d›r. Zira hedefe ulaflmada en büyük engel
nefstir. Onun e¤itimi de ancak manevi terbiye ile mümkündür. Bu terbiye
de bir tarikat içinde kazan›l›r.
‹kincisi tarikat kullu¤a bel ba¤laya
Yolu do¤ru varan› yarg›laya hocas›
Manevî e¤itimin sonunda gerçekleflen hedef, kiflinin gönül gözünün aç›lma-
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Yunus'un düflünce dünyas›nda olay, kiflisel ba¤lamda inanma ve ibadet etmeyle s›n›rl› de¤ildir. fiiirinde ‹slâm'›n prati¤e geçirilmesi gereken kurallar›yla ilgili tespitler yani ahlâkî ilkeler de vard›r. Bunlar›n ço¤u yine âyet ve
hadislerin yorumu fleklindedir. Yalan söylememek, sab›rl› olmak, insanlarla iyi geçinmek, gönül k›rmamak, kanaat, cömertlik, yard›mseverlik…. kifliye teklif edilen olumlu davran›fllard›r.
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Sen hak peygambersin seksiz gümans›z
Sana uymayanlar gider imans›z
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‹kinci ana kaynak Peygamber'dir ve O'na da uyulmas› gerekir. Zira peygamber, kendinden ortaya bir fley koyan de¤il, Kur'an'dan haber veren, onu
aç›klayan kiflidir. Yunus, peygamberimiz için de bu ba¤lamda flöyle der:
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s›d›r. Nefsini e¤itmifl, gönlünü her türlü kirden, pastan, günahtan geçici heveslerden, kinden, öfkeden ar›nd›rm›fl ve buraya Allah sevgisini yerlefltirmifl olanlar›n kalp gözü aç›l›r. ‹nsan-› kâmil olman›n ad›d›r bu.
Üçüncüsü marifet can gönül gözün açar
Bu mana saray›n›n arfla de¤in yücesi
Bu noktadaki bir insan, ›slah olmufl, e¤itilmifl, elinden, dilinden, gönlünden
emin olabilece¤imiz kiflidir. Kendi problemlerini yendi¤i gibi yaflad›¤› toplum içinde de art›k örnek bir kiflidir. Güzelli¤in, do¤rulu¤un, mükemmelli¤in timsalidir. Toplum bu tür örneklere bakarak, bu örneklerin irflatlar›yla
ayn› hedeflere varma imkân›na kavuflur. Böylece kul olma sorumlulu¤unu
yerine getiren bu tür kifliler, kiflisel olgunlukta daha ileri noktalara gitmenin
yollar›na yönelebilirler. Sonuçta kifli. Marifet kap›s›ndan Hakikat'e ulaflm›fl
olur. Ve yarat›l›fl amac› gerçekleflir.
Yunus'un düflünce ufuklar›, böylesine genifl bir anlam haritas› bulunan tasavvuf düflüncesi içinde ele al›nd›¤›nda daha do¤ru tespitlere ulaflmak
mümkün olacakt›r. Bu yap›lmad›¤› takdirde herkese göre de¤iflen bir Yunus
portresi ortaya ç›kacakt›r ki bunun da "Bizim Yunus" aflk ahlâkç›s› Yunus’la
bir alâkas›n›n olmayaca¤› âflikard›r.

1
2

Mehmet Demirci, Yunus Emre’de ‹lahi Aflk ve ‹nsan Sevgisi, s. 9
M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat›’nda ‹lk Mutasavv›flar, s.258

Yunus Emre’nin fliirlerinde dünya ilgili fliirler epey bir yekûn tutar. Bu durumun en önemli sebebi insan›n dünya ile iliflkilerinde yaflad›¤› gaflet halidir. Gafletten uyanmak ise hakikati idrak noktas›nda ilk ad›md›r. Tasavvuf,
terbiyeyi amaçlayan bir anlay›fl olarak bu durum karfl›s›nda insan› uyan›k
olmaya ça¤›r›r. Bu uyar›n›n temel amac› ise dünyan›n birbirinden farkl› olan
iki yüzüdür:
Bu dünyan›n meseli bir ulu flara benzer
Veli bizim ömrümüz bir tez pazara benzer
Bu flar›n evvel tad› flehd ü flekerden flirin
Ah›r ac›s› gör flol zehr-i mara benzer
‹nsan, ço¤unlukla dünyan›n görünen yüzüne bakar. Çünkü bu yüz "flekerden flirin" bir yüzdür. Bu bak›mdan çekicidir, güzeldir, insana hofl gelir. ‹nsan, dünyaya bu flekilde bir muhabbet besledi¤inde kendisini hiç ölmeyecekmifl gibi görür. Bu zaaf› ona dünya batakl›¤›na çeker. Ölüm fikriyle yeni
bir hayata geçece¤ini unutarak her fleyi dünya ad›na yapmaya çal›fl›r. Kiflinin kendi nefsine ve çevresine karfl› yapt›¤› zulümlerin as›l sebebi insan›n
bu tutumudur.
Burada Yunus’un yaflad›¤› ça¤›n olaylar›n› da hat›rlamak gerekir. O ça¤daki
saltanat kavgalar›, ölümler, zulümler, düflmanl›klar elbette dünya tuza¤›na
düflenlerin yapabilecekleri ifllerdir. Yani Yunus Emre, dünya konusundaki
tavr›yla ayn› zamanda ça¤›n›n en önemli sorununa bir elefltiri getirmekte ve
insanlar› ikaz etmektedir. Yunus Emre’yi bu konularda bir uyar›c› flair ola-
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Bu dünyan›n meseli bir ulu flara benzer
Velî bizim ömrümüz bir tez pazara benzer
Yunus Emre
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rak görmek gerekir. O, her fleyden önce dünya hayat›n› bir "mesel" yani gerçek olmayan bir hayat olarak niteler. Dolay›s›yla bu dünya "yalan dünya"
d›r.
Yürü, yürü yalan dünya;
Yalan dünya de¤il misin
Böyle bir dünyada kiflinin zulüm ve kötülük üzere bir hayat sürmesi elbette
do¤ru de¤ildir. Bu kötülüklerinden de eline zaten hiçbir fley geçmeyecek üstelik yapt›klar›n›n hesab›n› ahrette vermek durumunda kalacakt›r.
Yunus’un dünyay› böyle alg›lay›fl› asl›nda konuyla ilgili ayetlerin yorumu niteli¤indedir: "Dünya hayat› ancak bir oyun ve oyalamad›r."1 "Bu dünya hayat› bir e¤lence ve oyundan baflka bir fley de¤ildir. Ahiret yurdu ise flüphesiz gerçek hayat›n tâ kendisidir."2 Öyleyse insan, dünyan›n bu yüzünü görerek ona aldanmamal› ve tuzaklar›na düflmemelidir.
Yunus’un bir sufi flair olarak dünyaya böyle bak›fl›nda elbette baflka sebepler de vard›r. Bir sufi için önemli olan gönlünü muhabbete açmas›d›r. ‹flte
dünya sevgisi buna engel olur ve kiflinin kemal yolundaki yolculu¤u sekteye u¤rar. Bu bak›mdan tasavvufta "terk-i dünya" esast›r.
Fakat Yunus’un bu ikaz› "bir lokma, bir h›rka" fleklinde anlafl›lmal›d›r. Çünkü as›rlar boyunca bu kavram›n kimi çevrelerce bu flekilde anlafl›ld›¤›n› bilmekteyiz. Bu durumun ‹slâm toplumlar›nda olumsuz sonuçlar do¤urmufltur. Çünkü e¤er dünya terk edilecek bir yer olsayd› buraya gönderilmemizin bir anlam› olmazd›. Oysa dünyada olman›n bir anlam› hem de önemli bir
anlam› var. Yunus bunu "taat k›lmak" fleklinde özetmiyor. Taat k›lmak yani
kulluk etmek…Bu da dünyada yarat›l›fl amac›m›za uygun olarak yaflamak
demektir.
Dünya, ‹slam anlay›fl›nda bir imtihan yeridir. Kifli dünyan›n geçici bir yurt
oldu¤unu bilecek, onun görünüflüne aldanmayacak ve burada bir bilinç halinde yaflayacakt›r. "Taat k›lmak" ise ilk anda akla gelen ibadetlerin çok ötesinde anlafl›lmas› gereken bir kavramd›r. Dünyada adaleti, eflitli¤i, kardeflli-

Gaflete verme izini, dünya perestlik eyleyip
Görememifl bu dünyaya iyi, yavuz gelen gider
‹nsan dünyaperest oldu¤u zaman, s›nav› bafltan kaybeder. Ahiret bilincini
yitirir. Dünya, ahretle birlikte alg›lanmas› gereken bir kavramd›r. Bu alg›
sa¤land›¤›nda bir dervifl de sosyal hayat›n içinde olacak, kalpleri imar hareketinin yan›nda dünyay› da imar onun as›l meselesi haline gelecektir.

1
2
3

Enam suresi, ayet 32
Ankebut suresi ayet 64
Mustafa Kara, Tasavvufta Dünya’ya Bak›fl, ‹slâm dergisi say› 86 s. 13
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Kifli bu bilinç halinde ise terk-i dünyay› insan›n gönlüyle dünya aras›ndaki
bir mesele olarak görmek gerekiyor. Kifli gönlünü dünya muhabbetine kapt›rmad›¤› sürece ortada bir sorun yoktur. Bütün mesele gönüldedir. E¤er
gönül dervifl eylenmiflse fieyh Sadi’nin dedi¤i gibi "Dervifllik yamal› h›rka
giymek de¤il midir? Temiz ol da istersen ipekten elbise giy. Esas dervifllik
budur."3 Yani dünya insan› böyle bir durumda tutsak edemez. Öyleyse burada sorun, bir denge sorunudur. Terk edilmesi gereken dünya de¤il dünyaperestliktir. Yunus bu konuda da bizleri uyar›r:
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¤i sa¤lamak, iyi ve güzel olan› yayg›nlaflt›rmak, kötü ve çirkin olana mani olmak gibi davran›fllar›n hepsi dünyada yapmam›z gereken davran›fllard›r.
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Ecel Ere Ölem Bir Gün
"Ne gam bunda bana bin kez ölürsem
Anda ölüm olmaz ölmezem ayruk"
Yunus EMRE

Yunus Emre’nin fliirlerinde ölüm kavram› hayat kavram›ndan daha fazla yer
tutar. Çünkü dünya bir meseldir ama ölüm bir gerçektir. Üstelik korkularla, bilinmezliklere dolu bir gerçek… Öte yandan ölüm fanilikten kurtulman›n bir imkân› olarak bir sûfî için daha farkl› bir anlam tafl›r. "Ölüm, onun
için bir hiçlik de¤ildir. Daha diri ve canl› bir hayatt›r."1 Çünkü kifli, ölümle
ebedi hayata geçer. Dünya zindan›ndan kurtulur. Ötelere hasreti sona erer.
Ölümün bu boyutu meselenin sûfîce alg›lanmas›yla ilgilidir elbette. Bu aflamaya gelinmeden önce ise ölüm; insana korku veren, ürküten, dehflete düflüren bir gerçekliktir. Yunus da öncelikle bir insan olarak bu korkuyu yüre¤inde fazlas›yla duyar. Hele onun ölümlerin s›radan hayat›n bir parças› haline
geldi¤i bir ça¤da yaflad›¤› düflünülecek olursa ölümün onun için de ne dehfletengiz bir olay oldu¤u kolayca anlafl›l›r:
Teferrüc eyleyü vardum sabah›n sinleri gördüm
Kar›flm›fl kara topraga flu nâzük tenleri gördüm
Çürimifl toprak içre ten sin içinde yatur pinhan
Boflanm›fl tamar akm›fl kan batm›fl kefenleri gördüm
Fakat bu korku onda her fleyi bitti¤i gibi bir sonuç do¤urmaz. Çünkü ölüm
bir uyar›c› ve terbiye edici olarak da bir fonksiyon tafl›r. Ahiret hayat›na haz›rl›k noktas›nda ebedilik dersleri verir. Bu derslerin hepsi de dünyada nas›l yaflanmas› gerekti¤ine dairdir:
fiunlar ki çoktur mallar›, gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek giymifl, onun da yoktur yenleri
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Hani onun mülk ü mal› terkeylemifl cümlesin
Ol padiflah dergâh›na hulk u amel ald› gider
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Öyleyse insan bütün bunlardan ibret almal›, dünyaperestlik yapmamal›d›r.
Çünkü ölüm ötesine götürebilece¤i fleyler maddî fleyler de¤ildir. Oraya ancak güzel ameller gider:

1

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 36
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Sanat› ve Eserleri
"Yunus Emre, halk diliyle tasavvuf edebiyat›n›n en büyük flairidir. Daha
Orta Asya as›rlar›nda Ahmet Yesevi ile bafllayan Halk tasavvuf fliiri,
Türkistan, Horasan ve Anadolu’da yüzy›l› aflan bir ifllenifl ça¤›ndan sonra,
en üst seviyesine Yunus Emre’de varm›flt›r.
N. Sami BANARLI
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Bütün Zamanlar›n fiairi
"Yunus, üç zaman›n geçmiflin, flimdinin ve gelece¤in flairidir."
Peyami SAFA

Her flair, kendinden önceki dönem yahut dönemlerdeki flairlerden, fliir mekteplerinden beslenir, etkilenir. fiiir dünyas›n› bu beslenme ve etkilenmelerle
kurar. Mesela Necip Faz›l’da A.Hamit’ten, A. Muhip Dranas’ta A. Haflim’den,
Eflrefo¤lu Rumi’den Yunus Emre’den etkiler ve izler bulmak mümkündür.
Bu, son derece do¤al bir durumdur. Çünkü, fliir dedi¤imiz olgu bir nehir misalidir. Baflka nehirlerden sular al›r ve baflka nehirlere sular verir. Genifl bir denize benzetebilece¤imiz kültürel yap› böyle kurulur. Üstelik bu hadise sadece
fliir için de¤il edebiyat ve sanat›n bütün kollar› ve ilim sahas› için de geçerlidir.
Sûfî düflüncenin fliir alan›nda Türkistan sahas›ndaki en önemli temsilcisi hatta kurucusu kuflkusuz Ahmet Yesevi’dir. O, "hikmet" ad›n› verdi¤i manzumeleriyle tasavvufî fikirlerini etraf›na yayd›. Bunlar, çok da sevilip benimsendi.
fiifahî kültürün egemen oldu¤u bir toplumda böyle olmas› da çok do¤ald›. Üstelik bunlar›n sade Türkçe ve millî naz›m flekilleriyle söyleniyor olmas› bu benimsenmeyi daha da kolaylaflt›rm›flt›.
Ahmet Yesevi’nin fliirleri daha sonra derviflleri vas›tas›yla genifl bir co¤rafyaya ve tabi ki Anadolu’ya da yay›ld›. Sûfilik düflüncesinin bilinmesinde ve
benimsenmesinde bu fliirler çok etkili oldular. Yunus Emre de bu fliirleri
okuyan, bilen, onlardan beslenen bir flairdir. Dolay›s›yla Ahmet Yesevi, fikren Yunus Emre’nin üstad›d›r. Fakat Yunus Emre, bu yak›nl›¤a ra¤men kendine mahsus özel bir fliir yap›s› kurdu. Dolay›s›yla onun fliiri tarihi kendisiyle bafllad›. Bu anlamda önünde bir ustas› yoktur.
Bu bak›mdan yaflad›¤› zamanda zirve isim kendisidir. Dolay›s›yla o bir kurucudur. Halk ve tekke fliirinin o ça¤daki mimar›d›r. Bu öylesine sa¤lam temeller üzerine kurulmufl bir yap›d›r ki as›rlar boyunca halk ve tekke edebiyat› onun açt›¤› yolda yürümüfl, bilhassa tekke fliirinde onu aflmak bir yana

Yunus’u böylesi bir flair yapan durum ise onun öncelikle flair tabiatl› bir insan
olmas›d›r. Zira bu durum Ahmet Yesevi’de görülmez. Onun kayg›s› ‹slâm ve
tasavvuf gerçeklerini halka anlatma kayg›s›d›r. fiiir, onda bir vas›ta hükmündedir. Yunus da sonuçta bir tebli¤ flairidir ama; o flairlik tabiat› gere¤i hiçbir
zaman didaktizmin kurulu¤una düflmemifl, lirizm onun fliirlerinin en belli bafll› özelliklerinden biri olmufltur.
Yunus’u dünyan›n büyük lirik flairleri aras›na katan özelli¤i iflte sufizme getirdi¤i bu aflk ve coflku boyutudur. ‹çtenliktir. Bunda Vahdet-i vücut anlay›fl›na ba¤l› bir sûfi olmas› elbette etkilidir ama bu durum yine de büyük ölçüsüyle onun f›trat›yla, samimiyetiyle ilgilidir. Tasavvuf, Yunus Emre’nin dilinde bir "aflk felsefesi"ne dönüflmüfltür. Kendinden önceki pek çok sûfînin yapt›¤› gibi o meselenin teorik tart›flmalar›yla hiç meflgul olmam›fl, içsellefltirdi¤i sûfilik düflüncesini bize gönül diliyle, fliirinin imkanlar›yla sunmufltur.
Bu sunufl, dil, duyarl›k ve söyleyifl bak›m›nda son derece özgün ve mükemmel oldu¤u için de çok benimsenmifltir. Bu benimseme olay› iledir ki geriye dönüp bakt›¤›m›zda hâlâ canl›l›¤›n› ve güzelli¤ini koruyan bir fliir okumak istedi¤imizde dilimizden dökülen m›sralar Yunus’un fliirleri olmaktad›r. Çünkü bu fliirler bir su misalidir. Su kavram›nda hem hareketlilik, hem
berrakl›k, hem safl›k, hem musiki, hem renk hem koku birlikte bulunur. Yunus’un fliiri de iflte öyledir. Hem kendi devrini yans›t›r. Hem de ard›ndan bulundu¤u devri aflar ve gelece¤e uzan›r. Bu, fikirlerinin sonsuz manas›yla birlikte bunlar› ifade etmedeki kudretiyle de ilgili bir durumdur. O, her dem yeni olma s›rr›na böyle ulaflm›flt›r.
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Divan edebiyat› flairlerinin Yunus’tan etkilenmemeleri düflünülemez. Yunus, onlar taraf›ndan da mutlaka bilinen bir flair olmufltur ama onlar bu durumdan hiç söz etmezler. Fakat bilhassa gazellerdeki coflkulu söyleyifllerde
içten içe bir Yunus edas› sezmemek mümkün de¤ildir. Fakat, Yunus’un Divan flairleriyle bir doku uyuflmazl›¤› oldu¤unu da söylemek gerekir. Çünkü
fliir onlarda bir bilgi ve sanat esas›na dayal› olarak kurulmufl, Yunus’ta ise
bu olay gönülde gerçekleflmifltir.
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ona yaklaflan bir flair bile yetiflememifltir. Saz flairleri aras›nda ise ancak Karacao¤lan, Dadalo¤lu gibi flairler farkl› bir muhteva ile kendilerine bir alan
açabilmifller ama Yunus etkisini de üzerlerinde hep hissettirmifllerdir.
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fiiir ve Poetika
"Yunus Emre, sözün önemini bildi¤i için kendisi de güzel ve
etkili söz söylemeyi hedeflemifltir."
Azmi B‹LG‹N

fiiir, söylemek veya yazmak, ayn› zamanda fliir üzerinde düflünmeyi de gerektirir. Poetikas›n› oluflturmufl flairler bu düflünme faaliyetini gerçeklefltiren kiflilerdir. Çünkü hiçbir faaliyet amaçs›z ve anlams›z olamaz. Hele sözkonusu olan "söz" yani "fliir" ise bu durum daha da önem tafl›r.
Yunus Emre, iflte bu tür flairlerdendir. Divan›nda fliire nas›l bakt›¤›, ona nas›l bir misyon yükledi¤i gibi poetik meseleler hakk›nda çok say›da beyit bulmak mümkündür. Hatta birkaç fliiri tamamen bu konuya ayr›lm›fl gibidir.
Ufl yine geldim ki bunda s›r sözün ›yan eyleyim
Bir söz ile yeri gö¤ü cümlesin hayran eyleyim
Bu beyitte dikkati çeken ilk fley, Yunus’un dünyaya "flairlik" ödeviyle gönderildi¤ine inanmas› ve bu durumu bilmesi olay›d›r. Bu bilinç hali son derece
önemlidir. Burada "s›r" sözünü "hakikat" manas›nda alabiliriz. Öyleyse Yunus, ad›na "s›r" dedi¤i hakikati aç›klamak, anlatmak ödevindedir. Bu durum, fliirin muhtevas›yla ilgili bir söyleyifltir. Yunus’un fliirini okuyanlar
onun bize hangi hakikatleri aç›klad›¤›n› kolayl›kla göreceklerdir. Yeter ki
flairin hakikat perdesini aralamaya çal›flan biri oldu¤unu unutmas›nlar. Böyle yap›ld›¤› takdirde fliir bizi maddî âlemin ötesine, metafizik bir dünyaya tafl›yacakt›r.
Bir de söylenenin nas›l söylendi¤i meselesi vard›r. Yunus bunun da fark›ndad›r. Buna göre söylenen güzel söylenecek ve muhatab›nda bir hayranl›k
duygusu uyand›racakt›r. Sanat›n en temel meselesi olan estetik kayg›, Yunus’un da üzerinde çok önem verdi¤i bir husustur. Bu da onun bir sûfî olufluyla yak›ndan ilgili bir durumdur. Çünkü Allah, mutlak güzellik demektir.
Yarat›lanlar da öyledir. Hakikatin içinde çirkinlik yoktur. Her fley z›tt›yla

Yunus, böyle bir flairlik anlay›fl›yla tasavvuf gibi son derece girift bir düflünce sistemini aç›k söyleyiflleriyle, halk›n hayat›ndan ald›¤› kolay anlafl›l›r
benzetmelerle en sade insan›n bile anlayabiylece¤i bir hale getirmifl, fliirini
insanlar›n bu manay› anlayabilece¤i tarzda kurmufltur. Bu yüzdendir ki
onun fliiri, bilgi ve e¤itim seviyesi ne olursa olsun herkes taraf›ndan kolayl›kla anlafl›labilir.
Yunus bu sözleri çatar sanki bal› ya¤a katar
Halka metalar›n satar yükü gevherdir tuz de¤il
Bu beyitte de yine fliiri ve onun meselelerini çok iyi bilen bir flairi görmekteyiz. fiiir, s›radan bir söyleyifl de¤ildir. Estetik kayg›, sözü rasgele söylemeyi de¤il "çatma"y› yani derleyip düzenlemeyi gerektirir. Çünkü kâinat bir düzen üzere yarat›lm›flt›r. Küçük bir kâinat say›lan insan›n yapt›¤› iflte, söyledi¤i sözde de düzen olmal›d›r.
Öte yandan çat›lan bu sözler, çok k›ymetli olmal› ve okuyana fayda sa¤lamal›d›r. Bu da Yunus’un fliire muhteva olarak nas›l bakt›¤›n›n ayr› bir gös-
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Bir önceki beyti destekleyen bu söyleyiflte de ince bir elefltirinin varl›¤› seziliyor. Elefltiri mana ve söyleyifl olarak sanat›n en doruk noktas› sayabilece¤imiz fliiri herkesin anlayam›yaca¤›n› düflünenlere karfl›d›r. Muhtemeldir
ki, bunlar o ça¤da fliiri, yabanc› kelime ve terkiplerle, hayata ve hakikate dayanmayan benzetmelerle fliir yazan flairlerdir. Yunus, onlar›n kapal› anlat›m
tarz›n› tercih etmemekte ve sözün "aç›k" olmas›n› istemektedir. Çünkü fliirin muhtevas›n› oluflturan mânâ, ilâhî bir do¤uflun eseridir. fiairin yüre¤i bu
mânân›n filizlendi¤i yerdir. Söylemek ise bu filizin çiçek açmas›d›r. Yani güzellik, görünen âleme ç›kar›lmal›d›r ki anlafl›ls›n.
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Bu bizden önce gelenler ma’niyi pinhân dediler
Ma’ni benden do¤mufllay›n geldim ki uryan eyleyim
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kaimdir ama; olumsuzluklar Mutlak Güzellik sahibinin eseri de¤il insan nefsinin eseridir. Söz güzel söylenerek insan gönlü, güzele âflina k›l›nacak, göz
de güzel olana çevrilecektir.
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tergesidir. Çünkü o ayn› zamanda bir irflat flairidir. Muhatab› ise halkt›r. Zaten fliir söylemeye bafllad›ktan sonra fleyhi taraf›ndan tebli¤ gezilerine gönderilmesi de ondan flair olarak bir görev beklendi¤ini gösterir. "halka meta
satmak" fliirle, sözle onlara fayda sa¤lamakt›r.
Burada didaktik bir tutumun fliiriyetin aleyhine olabilece¤i düflünülebilir
ama; Yunus Emre fikri de estetik potas›nda öylesine eritmifltir ki bu sözlerin hepsi bir inci de¤erindedir. Hem flekil hem de mana olarak k›ymet tafl›rlar. Bu fliirler bu k›ymetleriyle muhatab› olan insanlarda karfl›l›¤›n› bulmufl,
Yunus’un sevgi ve kardefllik dolu mesajlar› muhataplar› taraf›ndan anlafl›l›p
benimsenmifltir.

Yunus, bu anlamda her fleyden önce eflsiz bir sanat insan› olarak bir söz ustas›d›r. Menk›bedeki "düzgün odun" imaj›n› fliir plan›nda "düzgün ve güzel
söyleyifl" yahut "estetik duyarl›k" olarak düflünebiliriz. Bu durum, her fleyden önce sanâtkarlara mahsus bir f›trat, bir kiflilik özelli¤i olarak görülmelidir. Nitekim Yunus’un hayat›nda bu özelli¤i gösteren baflka ayr›nt›lar da
vard›r. Meselâ çocuklu¤unda gönderildi¤i mektepten ayr›lmas›n› ‹. Hakk›
Baltac›o¤lu böyle bir olay olarak görür ve flöyle der: "Onun bu ayr›l›fl› herhangi bir haylaz çocu¤unki gibi de¤ildir. Seçkin yarat›lm›fl bir insan yavurusunun tavr›d›r."2 Bu durum, sanatç›daki hür düflünce ve serazat ruh olarak
da yorumlanabilir.
Yine Hac› Bektafl kap›s›na giderken da¤dan al›ç götürmesi, "ince bir düflünce"nin, yolda açl›¤› unutarak geri dönüp himmete talip olmas› "manevi iç
zenginli¤in", kendini ümmî olarak nitelemesi "mütevazili¤in", herkes taraf›ndan sevilip benimsenmesi "ortak insani duyarl›klara sahip oluflun", söyledi¤i ahlâkî ö¤ütlerle daha insani ve sevgi dolu bir dünya özlemiyle "idealizmin" birer yans›mas› olarak onun f›trat›ndaki özelliklerin birer göstergesidir.
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Sezai Karakoç, Yunus Emre’nin "da¤dan e¤ri odun getirmemek" menk›besini yorumlarken "hep ideal çizgiler peflinde kofltu¤unu" söyler. Bu tespit Yunus’un düflünce ve yaflam flekli kadar sanat›yla da ilgili bir durumdur. Nitekim Karakoç da sözlerinin sonunda bu menk›benin " Yunus’un sanat›na ›fl›k
tutan(…)Yunus’un esteti¤i"ni veren bir menk›be oldu¤undan söz ederek
"Yunus’un fliirinin sansüel, duygucu bir plâna de¤il, ideal bir plâna sahip oldu¤unu" belirtir.1

l

"Yunus bu sözleri catar sanki bal› ya¤a katar
Halkta metalar›n satar yükü gevherdir tuz de¤il"
Yunus EMRE
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Sözü Çatmak
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Buradan sözü onun fliiri üzerine getirecek olursak flunlar› söyleyebiliriz.
Onun fliirinde sözün estetik bir biçimde söylenmesi, sanat özelliklerine göre kurulmas› çok önemlidir. "sözü çatmak" t›pk› da¤daki odunlar› düzgün
hale getirmek gibi yap›lan ifle verilen eme¤in yan› s›ra estetik duyarl›¤›n da
bir anlat›m›d›r. Öyleyse fliir bir emek iflidir. Ayn› zamanda da ortaya ç›kan
ürünün güzel yani be¤enilmeye lay›k olmas› gerekir.
Esteti¤in bu kadar önemsenmesi ise sanatkâr olma arzusunun ötesinde bir
meseleyle ilgilidir. O da söze etki gücü katma düflüncesidir. Bu düflüncenin
sonucunda ise sanatç›, kendi duygular›n› yans›tman›n yan› s›ra insanda/okurda var olan duygular› uyand›rmak, bilinç alt›ndaki bu duygular› bilinç üstüne getirmektir.3 Sanatç›, tesir gücünü bu flekilde gösterebilir ve
muhatab›nda bu uyanmay› gerçeklefltirirse eseriyle onlar üzerinde etkili
olabilir.
Yunus’un sanat›ndaki bu özellik elbette ki onun "bir metafizik, din ve ahlâk
sanatç›s›" olmas›yla ilgili bir durumdur. Ayr›ca bu durumun ça¤a mahsus
bir taraf› da vard›r. Yunus, misyon sahibi bir sanatç› olarak ça¤›n›n olumsuzluklar›yla mücadele eden bir insand›r. Toplumsal de¤iflim ve dönüflüm
için önce insan›n f›trat›ndaki anlam dünyas›na dönmesi, gönlünde derinlere, bilinçalt›na itilmifl insanî duygular›n› ortaya ç›karmas› gerekir. E¤er, insanda bu al›c›l›k yetene¤i canland›r›lamazsa en güzel sanat eseri karfl›s›nda
bile tepkisiz kal›r. Bu durumda ise söz söylemenin bir manas› yoktur.
Yunus, sözünü etti¤imiz beytinin devam›nda amac›n›n bu oldu¤unu "ya¤›
bala katar" ifadesiyle zaten belirtmektedir. Yani güzel söylemedeki as›l
maksat, insanlarda faydal› sonuçlar do¤urmakt›r. Ya¤› bala katmakla söz
de¤erli ve faydal› bir nesneye dönüflmektedir. Sözün muhatab› ise halkt›r.
Halka sat›lan bu meta ise "tuz" de¤il "gevher" yani "inci"dir. ‹nci ise hem güzel hem de de¤erlidir. Halk Yunus’un sözlerindeki bu iki temel özelli¤i görmüfl oldu¤undand›r ki onu kendi ruhunun bir tercüman› saym›fl, onda etkilenmifl, onun sözleriyle f›trat›ndaki de¤erlere dönme mücadelesine giriflmifl, onu benimsemifl ve çok sevmifltir.
Bu sevgi ve ilgide flüphesiz Yunus’un dili kullanma biçimi çok etkili bir fak-
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Bütün bunlardan sonra flunu söyleyebiliriz. Yunus sûfi olman›n yan› s›ra büyük bir flair ve önemli bir dil ustas›d›r. Bu durum onda sonradan kazan›lm›fl
bir özellik de¤il do¤al bir yetenek durumundad›r.
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tör olmufltur. O, hitap edece¤i insanlara onlar›n diliyle seslenmifl, ama bu
seslenifli hem dilin bu imkânlar›n› sonuna kadar art›rarak hem de dile flahsî tasarruflarda bulunarak onu zenginlefltirmek suretiyle yapm›fl, "Anadolu
Türkçesi’ne o ça¤lara kadar hiçbir Türkçe’de görülmemifl bir musiki ifllemifltir."4

1
2
3
4

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 27
‹.Hakk› Baltac›o¤lu, Yunus Emre’nin Estetik S›rlar›, Türk Yurdu, say› 319
‹.Hakk› Baltac›o¤lu, Yunus Emre’nin Estetik S›rlar›, Türk Yurdu say› 319
Nihat Sami Banarl›, Resimli Türk Edebiyat› Tarihi, C.1 s. 334
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Sözü Piflirmek
"Yunus Emre, kelimelerden bir Süleymaniye kurmufl büyük bir dil mimar›d›r."
Samiha AYVERD‹

Her büyük flair, fliiri bir söz ustal›¤› olarak görmekten öte ona bir anlam
yükler ve bir poetika oluflturur. Çünkü sözün tek bafl›na güzel olmas›n›n bir
de¤eri yoktur. Söz, tafl›d›¤› anlam›yla önemlidir. Bu anlay›fl da yine dini bir
temele dayan›r. Çünkü söz dince kutsal say›l›r. "Ya hay›r söyle ya sus", yahut "Söyledi¤ini güzel söyle" ilkesi sözün hangi de¤erlerle yüklü olmas› ve
nas›l söylenmesi gerekti¤inin özlü bir ifadesi olarak görülmelidir.
Yunus da böyle bir düflüncede olan bir flairdir. Onda da "öz, biçimden önce
gelmektedir."1 Yani nas›l söyledi¤inden önce ne söyledi¤i önemlidir. O da
bir de¤erler dünyas›na ba¤l› her büyük flair gibi fliiri kutsal bir ba¤lamda ele
alm›fl, fliirini bu anlam çerçevesinde kurmufl, söze bir anlam ve misyon yüklemifltir. Bu durum onun söyleyifl gücünde asla bir olumsuzlu¤a yol açmam›flt›r. Çünkü güzel olan›n güzel söylenmesi halinde güzel sonuçlar do¤uraca¤›n›n fark›ndad›r.
Keleci bilen kiflinün yüzünü a¤ ide bir söz
Sözü piflürüp diyenün iflüni sa¤ ide bir söz
Demesi bundand›r. Çünkü fliir, bir söz sanat›d›r. Yunus, bu yüzden fliire öncelikli olarak bu dikkatle bakar ve sözün fliir olabilmesinin flart›n› "sözü piflirmek" fleklinde ifadelendirir. Son derece ilginç say›lmas› gereken bu ifade
tarz› sözün flairin zihin ve gönül dünyas›nda bir ifllemden geçmesi, çi¤ yiyeceklerin piflirme ifllemiyle nas›l lezzetli ve faydal› hale geliyorlarsa sözün de
benzer bir iflleme tabi tutulmas›n› belirtmektedir:
Yunus Emre’nin fliiri bir önceki yaz›da belirtti¤imiz gibi estetik düzeyi çok
yüksek bir fliirdir. Sözün manas›na uygun flekilde anlafl›lmas›, ondan bekle-

Yunus’a göre söz, son derece etkili bir vas›tad›r:
Söz ola kese savafl› söz ola kestire bafl›
Söz ola a¤ulu afl› ya¤ ile bal ide bir söz
fieklindeki ifadesi sözün bu büyük tesirini gösteren ilginç bir örnektir. Söz,
Yunus’a göre insan›n yüzünü ak etmeli, faydal› sonuçlara yol açmal›d›r. Bunun için sözün hem gönül hem ak›l süzgecinden geçirilerek söylenmesi
esast›r. E¤er böyle yap›l›rsa kifli ne zaman, neyi, nas›l söyleyece¤ini iyi bilir.
Sözün iyi ve güzel olan›n›, iyi ve güzel biçimde söyler. Böylece söz "Bu cihan cehennemini sekiz uçmak" edecek bir kudret kazan›r.
Yunus, bu söyleyiflle bir tefekkür flairi oldu¤unun, yapt›¤› iflin fluurunu hep
tafl›d›¤›n›n ve bu yoldaki baflar›s›n›n da fark›ndad›r:
Yunus ne hofl demiflsin bal u fleker yemiflsin
Ballar bal›n› buldum kovan›m ya¤ma olsun
‹fadesi bu durumun bir göstergesidir. Buradan tekrar bafla dönecek olursak
Yunus’un derdinin flairlik de¤il fliiriyle insanlara faydal› olma düflüncesi oldu¤u görülür. Tabi ki bu durum onun flairli¤inde bir noksanl›k meydana getirmemifltir. Çünkü neyi nas›l söyleme konusunda ortak de¤er olarak güzel-
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Fakat Yunus, didaktik fliirlerine bile lirizm katm›fl, baflka bir deyiflle söze
verdi¤i bu de¤erle "didaktik m›sralar›n› bile fliir gücüne yükseltmifl, fikirle
lirizmi kaynaflt›rarak kendisini Türkçe’nin Mevlânas› doru¤una ç›karm›flt›r." 2
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nen etkinin oluflmas› için "sözü çatmak", yani üzerinde emek sarfetmek,
onu sanat›n kurallar›na göre söylemek gerekir. Bunu yaparken de amaç salt
güzel söylemek de¤il as›l amaç "bal› ya¤a katmak" fleklinde bir "faydac›l›k"
anlay›fl›d›r. Çünkü Yunus’un fliir söylemede bir gayesi vard›r. Bu gaye, ‹slâm
iman ve idealini genifl halk topluluklar›na duyurmakt›r. Yunus’un fliirlerine
dikkatli bir gözle bak›ld›¤›nda onlar›n lirizm de¤erinin yüksekli¤i yan›nda
ayn› zamanda didaktik bir taraf da görmemiz bu yüzdendir.

lik ve fayday› benimsemifl, her iki kavram› da ince söyleyiflleriyle kaynaflt›r›p birlefltirerek hem bir "deha" hem bir "gönü"l fliiri ortaya koymufltur.
Yine sözün "cihan cehennemini cennete çevirmesi" ifadesi de bu anlamla
birlikte Yunus’un ça¤›na özgü, onun sorunlar›n› bilen bir insan s›fat›yla nas›l bir flair söylenmesi gerekti¤i konusundaki yaklafl›m›n› da izah etmektedir. Çünkü ça¤, aç›lar›n, zulümlerin ve kötülüklerin ça¤›d›r. Böyle bir ça¤da
söze böyle kutlu bir misyon verilmedir ki bütün bu olumsuzluklar› olumlu
bir flekle dönüfltürsün. Yaralara merhem, dertlere derman olsun. Yunus, fliirini böyle bir bilinçle kurmufl, muhatab› olan insanlarda böyle bir etki meydana getirmek istemifl ve bunu baflarm›flt›r.
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1
2

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 34
Ahmet Kabakl›, Yunus Emre, s. 83

‘Iflka döyemedi özüm gensüzin aç›ld› râzum
Yûnus senün ifl bu sözün ‘âlemlere destân ola
Böylece Yunus, bu lirizm gücüyle "s›r"lar›n› "âlem"e açm›fl, bunlar âlemlere
"destan" olmufltur. Yani bu fliirleri halk benimsemifl, sevmifl, kendi ruhunun
bir yans›mas› olarak görmüfl. As›rlar boyunca dilinden düflürmemifltir.
Bilindi¤i gibi lirizmde üç önemli özellik vard›r. Bunlardan ilki içtenliktir.
Yunus’un fliirlerini okuyanlar ona ait duygular› çok dolays›z biçimde kavrama imkân› bulurlar. Mesela insan içinde bulundu¤u kimi halleri gizleme ihtiyac› duyar. Ama Yunus, buna asla tevessül etmez. Ne hissetmiflse oldu¤u
gibi aktar›r. Halk›n bu fliirleri benimsenmesindeki s›rlardan birisi bu içtenliktir.
Acep flu yerde var m’ola
fiöyle garip bencileyin
Ba¤r› bafll› gözü yafll›
fiöyle garip bencileyin
Lirizmde ikinci özellik do¤al söyleme tarz›d›r. Yunus, berrak bir zihne ve gönüle sahiptir. Bu durum onda rahat ve do¤al anlat›ml› dizeler kurma imkân›na dönüflür. Bu rahatl›k fliirin hem fleklinde hem de muhtevas›nda görü-
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Yunus’un duygu ve düflünce dünyas›n›n merkezinde "aflk" kavram› durur.
Bu aflk, hem Yaradan’a hem de Yarad›lan’a do¤ru ak›p giden coflkun bir ›rmak gibidir. Durum böyle olunca onun fliiri için söylenebilecek ilk söz, bunlar›n çoflkulu söyleyifllerle kurulmufl lirik fliirler olufludur.

l

"Yunus’u yüzy›llar boyu etkileyici, duyguland›r›c› ve
kal›c› k›lan bafll›ca etkenlerden biri, ondaki derin lirizmdir."
Do¤an AKSAN
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Coflkunun fiiiri
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lür. Okur, onun fliirlerini seslendirirken asla zorlanmaz. Halk›n tavr› da böyledir. O da dolays›z ifadelerden hofllan›r. Deyimlerin ve atasözlerinin halk›n
duygu ve düflünce dünyas›n›n bir yans›mas› oluflu da bundand›r. Nitekim
Yunus da fliirsel do¤al söyleyifllerinin içinde bu sözlerden de katm›flt›r:
Saç›n çözün benim için yafl›n yafl›n a¤lar m›s›n
….
Vard› dost ›la bulufltu gerü bana boyun vermez
Gibi söyleyifllerindeki "yafl›n yafl›n a¤lamak" ve "boyun vermek" ifadeleri bu
tarz söyleyifllerdendir.1 Yine;
Da¤ ne kadar yüksek ise yol an›n üstünden aflar
fieklinde atasözlerinin de Yunus’un fliirinde do¤al söyleyiflin bir ifadesi olarak kullan›ld›¤›n› görmek mümkündür.
Bu do¤all›¤› onun kulland›¤› imgelerde de görebilmekteyiz. fiüphesiz ki imge fliirde en önemli unsurdur ve özgün olmas› son derece önemlidir. Yunus
bu noktada seçimini yine halk sözcüklerinden, halk›n hayat›nda olan kavramlardan hareketle yapar. Mesela;
Halk› bostan edinmifltir diledi¤in üzer ölüm
M›sra›ndaki "bostan" imgesi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir. Bu
sözcük görünüflte s›radan gibi durur ama halk›n hayat›nda bir anlam› vard›r. Yunus, böyle bir imgeyi kullanarak hem halktan kopmamakta hem de
ona yükledi¤i yeni ve zengin anlamla Türkçe’nin kelimelerini fliir dünyas›na
tafl›yabilme ustal›¤› göstermektedir.
fiu karfl›ki da¤lar mefleleri ba¤lar›
Sa¤l›k safal›k ile aflt›k elhamdüllillih
…
Kaynar denizleyin kan›m oynar gemileyin can›m
‹ki deniz aras›nda garkolup uflanay›m
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Yunus’un fliirindeki lirizmde bu m›sralarda da görüldü¤ü gibi "hareket" kavram› çok önemlidir. Çünkü coflku, durgunlu¤un de¤il hareketin eseridir. Yunus, bu yüzden fliirlerinde oturup düflünen pasif bir insan portresi çizmez.
Gezgincilik, dervifllik hayat›n›n da bir gere¤i oldu¤u için karfl›m›zda hep hareket halinde olan, gezen dolaflan, tefekkürünü bu flekilde gerçeklefltiren
bir insan portresi ç›kar. Bu söyleyifllerdeki canl›l›k ve hareketlilik lirizmi de
en uç noktas›na ç›karmaktad›r. Bu özellik de yine tasavvufun dinamik bir
hayat görüflüyle yak›ndan ilgilidir. Çünkü tasavvufta pasiflik yoktur.
Devaml› hareket halinde olma vard›r.

1

Do¤an Aksan, Yunus Emre fiiirinin Gücü, s.41
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Halk›n fiairi
"Yunus Emre, Tasavvufi Türk Halk Edebiyat›’n›n en mühim ve en meflhur flairidir."
F. Abdullah TANSEL

Abdülbaki Gölp›narl› Yunus Emre’nin sanat›ndan söz ederken onun "halk
flairi" de¤il "halk›n flairi" oldu¤unu söyler. Bu cümleler Yunus’u bu anlamda
kavrayan bir zihnin ününüdür. Yunus, gerçekten de bir halk flairi de¤ildir.
E¤er öyle olsayd› onu Karacao¤lan, Dadalo¤lu gibi flairlerle bir arada anmak gerekirdi. Ama Yunus, onlara benzeyen özeliklerinin d›fl›nda farkl› bir
flair portresiyle karfl›m›za ç›kar ki onu halk›n flairi yapan iflte bu portredir.
Bu portrede gördü¤ümüz ilk özellik dilidir. Yunus, Türkçe’nin bir flairidir.
Hatta Anadolu Türkçe’sinin bir fliir diline dönüflmesini sa¤layan kurucu bir
isimdir. Ama o fliirini kurarken sadece Türkçe kelimelerle yetinmemifl,
Arapça ve Farsça’dan da kelime ve terkipler alm›flt›r. Bu durumu o ça¤da
Farsça’n›n resmî dil olmas›yla aç›klamak tek bafl›na yeterli olmaz. Yunus,
Türk edebiyat›n›n bir flairidir ama öte yandan temel düflünce olarak ‹slâm’a
ba¤l›d›r. Bu düflüncenin ifadelendirildi¤i di¤er iki dil ise Arapça ve Farsça’d›r. Bu yüzden o, temelde Türkçe’ye ba¤l› kalmak kayd›yla ‹slâm düflüncesinin bu iki dilinden Türkçeye giren kelimeleri de kullanarak hem bir medeniyetin, ‹slâm medeniyetinin, flairi olarak bunun fluurunu tafl›d›¤›n› göstermifl, hem de halk›n dil zevkine uygun bir söyleyifl gerçeklefltirmifltir.
Yunus’un bu tavr›n› kulland›¤› vezinde ve naz›m flekillerinde de görürüz. O,
tercihini heceden ve dörtlükten yana kullanm›fl olmakla birlikte aruzu da
‹ran edebiyat›ndan al›nan naz›m flekillerini de kullanm›flt›r. Bunu yaparken
de Türkçe’ye en yak›n, onun yap›s›na uyabilecek kal›plar› ve flekilleri seçmifl, Yahya Kemal’in Mehmet Akif’in as›rlar sonra yapt›¤› aruzu Türkçe’ye
uygun kullanma tarz›n› o daha o ça¤da gerçeklefltirmifltir. Bunun önemi fludur. Divan flairleri dilde oldu¤u gibi vezin ve flekillerde de tamamen taklitçi
bir tutum izlemifllerdir. Bu durum, yabanc›laflmay› do¤urmufltur. Yunus ve

Bafllar› ucunda hece tafllar›
Ne söylerlerle ne haber verirler
Dökülmüfltür kirpikleri kafllar›
Ne söylerler ne bir haber verirler
fleklindeki ölüm temal› dörtlü¤ünde ölümü sadece bir metafizik olgu olarak
gören bir göz yoktur. Ölüm, burada "canl› bir hakikat"tir. ‹nsan› korkutan,
endiflelendiren tepkilere konu olan bir kavramd›r. Yine;
Karl› da¤lar›n bafl›nda
Salk›m salk›m olan bulut
Saç›n çözüp benim için
Yafl›n yafl›n a¤lar m›s›n,
derken karfl›m›za soyut bir tabiat tasviri ç›kmaz. ‹nsan›n derin iç yaln›zl›¤›
somut tabiat gerçeklikleriyle örülerek bir tablo gerçekli¤inde sunulur bize.
Ya onun,
Gâh tozaram yerler gibi
Gâh eserem yeller gibi
Gâh çaglaram seller gibi
Gel gör beni ‘›flk n'eyledi

l

BÖLÜM 4 SANATI VE ESERLER‹
l

Yunus, kurdu¤u bu zengin dille Hak’tan ayr›lmad›¤› gibi halktan ve hayattan
da ayr›lmam›flt›r. Divan flairlerinin soyut dünyas›na ve insans›z söylemlerine karfl›n Yunus’da halk ve hayat bütün unsurlar›yla yer al›r. Bu yüzden onda tabiat yoktur, ölüm, aflk, dünya, gurbet gibi temalar hep soyuttur fleklindeki tespitlere kat›lmak mümkün de¤ildir. O, bu kavramlar› hem metafizik
boyutlar›yla hem de dünyevi durumlar›yla ele al›p anlatm›flt›r. Onun;
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onu izleyen Tekke flairleri ise Türkçe’nin ba¤›ms›zl›¤›n› korumak flart›yla di¤er dillerden kelime ald›klar› gibi vezin ve flekil almaktan da çekinmemifllerdir. Böylece Yunus ve di¤er Tekke flairleri hem dil hem fliir flekli olarak
bir terkip olay›n› gerçeklefltirerek taklidin önüne geçmifller ve bu fluurlu tav›rlar›yla Türkçenin zenginleflmesini sa¤lam›fllard›r.
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söyleyiflini okurken tozan yerleri, esen yelleri, ça¤layan selleri gözün gördü¤ü nesnel gerçekler olarak düflünmez miyiz?
Burada Yunus’un yapt›¤› bu nesnel gerçekli¤i gönül gözüyle de görmemiz
gerekir. Yani tozma, esme, ça¤lama sadece tabiatta görülen hadiseler de¤il
insan yüre¤inde de olan hadiselerdir. ‹nsan›n "küçük bir kâinat" oldu¤u fleklindeki tasavvufî yorum hat›rlanacak olursa asl›nda bunu anlamak hiç de
zor olmayacakt›r. Dolay›s›yla onun hangi fliirine bakarsak bakal›m, en girift,
en metafizik meseleler bile halk›n hayat›nda yer alan semboller ›fl›¤›nda anlat›lm›flt›r. Bu yüzden Yunus’un halk› anlamas› zor olmam›flt›r. Çünkü o kitabî bilgiyi hayat›n bilgisine dönüfltürmüfl, halk›n dili ve idrak çerçevesi
içinde sunmufltur.
Belki bütün bunlardan da ötesi Yunus’un diliyle söylemiyle oldu¤u gibi hayat›yla da halk›n içinde olmas›d›r. Onu yoksul bir ekinci, bir garip dervifl
olarak betimleyen halk muhayyilesi bunu yaparken elbette onu kendine yak›n bulman›n fluuruyla hareket etmifltir. Bu yüzden saraylar›n flairleri unutulurken Yunus unutulmam›fl, halk›n gönlünde as›rlar boyunca yaflam›flt›r.

Bir fliir, bir sufiye aitse bu durum, o tür fliirlerin ilk okuyuflta fark edilmeyen
zengin bir anlam dünyas› oldu¤unu bize mutlaka düflündürmelidir. Zira tasavvufî eserlerin dili mecaz ve sembollerle örülü bir dildir. Çünkü tasavvuf
içsel bir hadisedir. Baflka bir deyiflle tasavvuf "kâl" de¤il "hâl" ilmidir. Bir sufi, bu yolda çok de¤iflik mistik tecrübeler yaflar. Bunlar›n ifade edilmesinde
kelimelerin sözlükteki karfl›l›klar› asla yeterli olmaz. Bu sebeple bütün sufilerin fliirleri flerhlere konu olmufltur. Mesnevi, Bostan, Gülistan, Haf›z Divan› bu konuda akl›m›za hemen geliveren örneklerdir.
Yunus Emre, sade diliyle flöhret bulmufl bir flair olmakla beraber onun bir
sehl-i mümteni ustas› oldu¤unu bilmekteyiz. Dolay›s›yla onda sadelik içinde çok zengin, derin bir anlam katmanlar› görülür. Üstelik o, kendine özgü
bir fliir dili kurmufltur. Bu aflk’›n dilidir. Aflk ise kelimelere s›¤maz. Ancak
yaflayan›n bilip anlayabilece¤i bir haldir. O yüzden bu dil, onun kendi ifadesiyle bir "kufl dilidir." Bu dilin anlatt›¤› öyle bir haberdir ki "Dilsizler haberini kulaks›z dinleyesi/Dilsiz kulaks›z sözüni can gerek anlayas›"d›r.
Bu durum, sûfîlik yolunun bir gere¤idir. Zira birlik fikrine sahip bir sufi, ikilikten usanm›fl bir ruh haliyle bütün varl›¤a, eflyaya ayn› gözle bakar. Dünyevî bir alg›lay›flla anlamlar› olumsuz bile olsa dünyada her fley O’ndand›r.
Dolay›s›yla olumsuzluk diye bir fley yoktur. O bak›mdan sûfi dilinde hangi
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Bir fliirdeki kelimeler, asla lûgat manalar›yla düflünülemez. Her flair, bu kelimelere yeni anlamlar yükler. Dolay›s›yla fliirde görünen anlam›n d›fl›nda
baflka anlamlar›n anlafl›lmas›na imkân verecek flahsi tasarruflar da söz konusudur. Kullan›lan edebî sanatlar bu konuda flairin anlam› gizleme olay›nda en önemli imkan›d›r.
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"Yunus bir söz söyledi hiçbir söze benzemez
Cahiller içinde örter mana yüzünü"
Yunus EMRE
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Sözün Yüzünü Örtmek

139

sembol kullan›l›rsa kullan›ls›n müspet bir mana içerir.
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Yunus’un manevi dünyas›n›n birer aynas› say›labilecek fliirleri bu bak›mdan
kimi flerhlere konu olmufl, bu sahada müstakil eserler bile kaleme al›nm›flt›r. Burada flerh metinlerinin flerhi yapan kiflinin fliire yaklafl›m ve alg› düzeyine göre çok farkl› flekillerde yorumland›¤›n› da görmekteyiz. Bu durum
Yunus Emre fliirlerinin bir tek anlam kat’› de¤il birden fazla anlam kat’› oldu¤unu göstermektedir.
Yunus Emre’nin flerhe konu olan en meflhur fliiri "Ç›kt›m erik dal›na…" fleklinde bafllayan metnidir. fiathiye türünün en güzel örneklerinden biri kabul
edilen bu metinle ilgili olarak flu ana kadar alt› flerh yaz›lm›fl/yap›lm›flt›r.
Bunlar, fieyh-zâde, Niyazi-î M›srî, Bursal› ‹smail Hakk›, fieyh Ali Nevrekani,
‹brahim Has ve Turgut Ç›rpan’a aittir. Yunus Emre’nin baflka baz› fliirleri,
beyitleri de flerhlere konu oldu¤u bilinmektedir.
fierh meselesi de baflka Yunuslar meselesinde oldu¤u gibi yine onun benimsenmesi olay› ile ilgilidir. Kendisinden sonra ona hiçbir tarikat ilgisiz kalmam›fl ve bu tarikat›n müntesibi flairler, bu fliirleri flerh çabas›n› önemli bir u¤rafl olarak görmüfllerdir. Çünkü onlara göre tevhit s›rlar›n›n en derin alg›lay›c›s› ve anlat›c›s› Yunus’tur. Onun bu bahiste neler söyledi¤inin anlafl›lmas› tasavvuf meselelerin de daha aflikâr olarak bilinmesi gibi bir sonuca yol
açmaktad›r.
Bu meselede hele söz konusu olan metinler birer flathiye ise bu yorum ve
anlama çabalar› daha çok önem kazanmaktad›r. Çünkü bu fliirler zahiri manalar›yla pek çok tenkitlerin de konusu olmufl, flairleri hakk›nda sui-zanlara imkân haz›rlam›fllard›r. Bu bak›mdan önce flunu bilmek gerekiyor. fiathiyeler örtülü sözlerdir. fiairleri taraf›ndan vecd halinde söylenmifllerdir. Dervifl, bu halde iken sözünün sahibi de¤ildir. Gönlüne do¤an› dile getirmektedir. Üstelik bu hal bir akla dayanan bir bilgi meselesi de de¤ildir. Gönle dayal› olarak gerçekleflen manevi tecrübenin esrar›d›r bu sözler. Bunlara bakan elbette kendi seviyesine göre bir anlam ç›karacakt›r.
fiathiyeler, flerhe konu oldu¤unda iflte bu mahzurlar büyük ölçüde ortadan
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Sufi sözlerini bu yüzden "mana yüzü örtülü sözler" olarak görmek gerekir.
fiairinin ne dedi¤i ise ancak ehlinin anlayabilece¤i bir meseledir.
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kalkmakta, flairin maksad›na yak›n bir anlam ile karfl›m›za ç›kmaktad›rlar.
Ama bu durumda da bunlar›n üstü örtülü hakikatler oldu¤u yine de unutmamak gerekir. Zira gönüle ait bir ifade yine gönül yoluyla anlafl›labilir. Düz
mant›kla bu fliirlerin bize verebilece¤i fazla bir fley yoktur. Ama en az›ndan
flöyle bir fayda sa¤lad›klar› da ortadad›r. Klasik fliirimizin sembolleri genellikle dünyevi anlamlar›yla bizde müspet ça¤r›fl›mlar uyand›rmayan meyhane, flarap, saki gibi kavramlard›r. Bu flerhlerle en az›ndan bunlar›n manevi
halleri ifade için kullan›lan birer sembol olduklar› ve sözlük manalar›yla
bunlar› kullanan flairlerin en ufak bir iliflki içinde olmad›klar› ortaya ç›kmaktad›r.
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Baflka Yunus’lar
"Yunus Emre’den baflka Yunus ad›n› tafl›yan
birkaç flair daha görülmektedir."
F.Kadri T‹MURTAfi

Yunus ad›n› tafl›yan flairimiz elbette bir tane de¤il. Yunus’un yayg›n flöhreti
ve genifl bir benimsemeye konu olmas› ortaya baflka Yunuslar da ç›karm›flt›r. Böylece Yunus Emre olarak bildi¤imiz Yunus’un yan›nda baflka Yunuslar’›n da varl›¤› söz konusudur. Onca mezar ve makam bollu¤unun bir sebebi de bu olsa gerektir. Üstelik Yunus Emre’nin fliirleriyle bunlar›n fliirleri kar›flm›fl durumdad›r. Hangi fliir hangi Yunus’undur bunu ço¤u kez ay›rmak bile mümkün olmamaktad›r.
Raif Yelkenci’ye sorarsan›z bilinen Yunuslar›n say›s› on dörttür. Ama bunlar
halk aras›nda bilinen ve bir belgeye istinat etmeyen Yunuslar’d›r.1 Mustafa
Tatç›, bu konuyla yak›ndan ilgilenen bir isim olarak Yunuslar›n üç tane oldu¤unu söylemektedir.2 Bunlardan ilki bizim bildi¤imiz Yunus Emre, di¤eri Âfl›k
Yunus, üçüncüsü ise Dervifl Yunus’tur.
Asl›nda Yunuslar meselesi, ilk defa R›za Tevfik’in Yunus Emre’yi Ziyaret
bafll›kl› yaz›s›yla gündeme gelmifltir. Onun söylediklerine göre Bursa’da iki
Yunus mezar› var. Bunlardan ilki Yunus Emre, di¤eri ise Âfl›k Yunus’tur.3
Bu olabilir mi? Gölp›narl›, bunlardan Âfl›k Yunus mahlasl› olan›n Emir Sultan hakk›ndaki fliirinden hareketle Bursa’da Yunus isimli bir flairin yaflam›fl
olabilece¤i kanaatini tafl›maktad›r.4 Abdülbaki Gölp›narl› bu görüflünde yaln›z kalmaz. F. Kadri Timurtafl da:
Efendim ceddine ulafldur bizi
Yeflil donlu Emir Sultan merhaba
Gibi söyleyifllerden hareketle 15. as›rda yaflam›fl baflka bir Yunus’un oldu¤unu belirtir. 5 Dolay›s›yla Emir Sultan için fliir yazan Yunus budur. Turan
Alptekin’in de benzer bir görüfl tafl›d›¤›n› bilmekteyiz. O da üç Yunus gerçe¤ine iflaret eder. Bunlardan birisi ilk Yunus, di¤eri Âfl›k Yunus, sonuncusu

Bugün için ortaya ç›kan sonuç fludur. Bir Yunus Emre olarak bildi¤imiz as›l
Yunus vard›r. Sar›köylü Yunus’tur bu. fiiir gücü ise çok zirvede olan bir flairdir. ‹kincisi Y›ld›r›m Bayezit, Çelebi Mehmet ve II. Murat devirlerinde yaflam›fl Bursal› Yunus…Onun fliirleri birincisine göre daha zay›ft›r. Birincisi
Tabduk Emre müntesibidir. Âfl›k Yunus ise Emir Sultan yolunda bir flairdir.
Muhtemeldir ki Kadiri Yunus budur.
Konu yeni araflt›rmalarla yeni sonuçlara ulaflabilir. Bu mesele incelenmeye elbette de¤er. Ama daha önemlisi Yunus’un bu bahiste de karfl›m›za yine "s›rlar
sultan›" olarak ç›kmas›d›r. Bu konudaki bilinmezlik de asl›nda yine Yunus’un
benimsenme alan› ile ilgili olarak görülmelidir. Ama flahsen gönlüm, "Aray› aray› bulsam izini”, “Benim ad›m dertli dolap" gibi fliirlerin bir baflka Yunus’a ait
olabilece¤ini kabul etmiyor. Yani ortada flair, âfl›k, dervifl bir Yunus Emre vard›r. Onun fliirleri isimlerinin Yunus da olmas› muhtemelen olan baflka flairlerin
fliirleriyle kar›flm›fl ve ortaya bütün bu ihtimalleri ç›karm›flt›r.Bu da bence yine
Yunus’un kerametiyle ilgili bir durumdur. Varl›¤›n› gizleme, meflhurken meçhul
olma arzusunu fliirleri konusunda da göstermifltir. Biz hangi fliir hangi Yunus’un
olabilir tart›flmalar›n› ilmî anlamda yapal›m ama esas olan ona ait oldu¤u söylenen fliirlerle baflka Yunus’lara ait oldu¤u fliirlerin de bir bütün olarak de¤erlendirilmesidir. Zira bunlar›n hepsi baflka Yunuslarca da söylenmifl olsa bile sonuçta Bizim Yunus dedi¤imiz Yunus Emre ikliminde söylenmifl fliirlerdir.
1
2
3
4
5
6

Sevim Narinç, Raif Yelkenci ‹le Bir Konuflma, Türk Yurdu, say› 319, s. 180
Mustafa Tatç›, Âfl›k Yunus, s. 1-2
Abdullah Uçman, R›za Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyat› ‹le ‹lgili Makaleleri, s. 211
Abdülbaki Gölp›narl›, Risalat-al Nushiyye ve Divan, s.XVII
F. Kadri Timurtafl, Yunus Emre Divan›, s. 19
Turan Alptekin, Yunus Emre Olay›, Gösteri dergisi say› 129, s. 62-65
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Yunus Emre’ye mal edilen fliirler aras›nda görülen dil, vezin, söyleyifl farkl›l›klar› da bu farkl› Yunuslar meselesine bir dayanak olarak gösterilmektedir. Çünkü Yunus divan›nda söyleyifl gücü çok yüksek olan m›sralar›n yan›nda çok zay›f olan m›sralar›n bulunmas›, kimi fliirlerin aruzla kimilerinin
hece ile söylenmifl olmalar› baz› araflt›rmac›lar› kuflkuya düflürmüfltür. Yine
Bektafli menk›besindeki Yunus’la Halveti menk›besinde anlat›lan Yunus,
ayn› kifli gibi görünmektedir.
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ise 1431’de vefat eden bir baflka Yunus’tur. Yunus fliirlerinin bugüne gelmesini sa¤layan iflte bu Yunus’tur. 6
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fiiir ve Musiki
"An›n nazmetti¤i meârif, lisân-› Türki üzre hiç kimseye
(makdûr)nasip olmam›flt›r. Ve andan sonra gelüp nazm-› mearif idenler,
an›n maidesinde(sofras›nda) tüfeylî olmufllard›r."
Bursal› fieyh ‹smail HAKKI

Pek çok sûfî-flair, sadece ad› kitaplarda kalan isimler olurken Bizim Yunus
neden unutulmad›? Unutulmak bir yana her gün gittikçe artan bir ilgiye
mazhar oldu? Bu ilginin somut bir tezahürü olarak Anadolu’nun pek çok yerine Yunus mezarlar›, makamlar› oluflturuldu, menk›beler düzenlendi? Bu
noktada pek çok fley söylenebilir ama en önemlisi Yunus Emre’nin tasavvufu kitabî bilgiler toplam› olmaktan ç›kar›p bir aflk ahlâk›na, bir yaflama üslubuna, bir hayat felsefesine dönüfltürmüfl olmas›d›r, diyebiliriz.
Türkçe’nin bu en büyük söz ustas›, gönlünün heyecanlar›n›, aflk›n›n›, coflkusunu ifade etmek için fliiri seçti. Ama hadise burada kalmad›. Bu fliirler,
hem içeri¤i hem biçimi hem de dili itibariyle musiki ile bütünleflecek özellikteydi. Bu buluflma çok geçmeden gerçekleflti. Yunus’un fliiri güfte olarak
hemen besteleriyle bulufltu. Böylece bestelendi ve insan›n sonsuzlu¤a kanat
ç›rpmak istedi¤i her zaman ve zeminde söylenir ve yaflat›l›r oldu.
Bir ermifl olarak kabul edilip sevilen Yunus Emre’nin ilahilerinin yer ald›¤›
risaleler, kutsal bilindi. Kutsal kitap gibi hürmete lay›k addedildi. ‹lahilerin
manas› yüreklerde muhafaza edilirken Yunus kitaplar› da t›pk› kutsal kitap
gibi deri, kumafl gibi mahfazalar içinde korundu. Söz olarak ses olarak nesilden nesile aktar›ld›. Kandiller, bayramlar, Cuma geceleri, ramazanlar, teravihler, ölümler, do¤umlar… K›sacas› hayat›n her olay›nda hep bu ilahiler
söylendi. Ümmi analar›n nerdeyse bütün flifahi kültürlerinin kayna¤› bu ilahiler oldu. Yahya Kemal’in bir yaz›s›nda da belirtti¤i gibi çocuklar okula
bafllarken yap›lan âmin alaylar›nda ilk onun ilahilerini duydular. 1

Ehli, bu bestelere "nutk-› flerif" dediler. "Naat-› flerif", "Kaside", "Mersiye",
"Durak" en çok da yayg›n ismiyle "‹lahi" dedi. Üstelik bu besteleme olay› dinî musiki ile de s›n›rl› kalmad›. Bu fliirlerin Türk Halk Müzi¤i, Türk Sanat
Müzi¤i, hatta pop ve rack tarz›nda bile besteleri yap›ld›. 3 Hatta Yunus Emre ilk Türk Oratoryas›n›n da konusu oldu. Ahmet Adnan Saygun taraf›ndan
1942’de, "Yunus Emre Oratoryosu" bestelendi ve genifl bir ilgiye mazhar oldu. Yine burada Ayla Algan’n›n Long play›ndan da söz etmeliyiz. Çünkü bu
tarzda Yunus hakk›ndaki ilk çal›flmad›r. Bir baflka isim de Ayla Algan oldu.
1969 y›l›nda Yunus’un fliirlerinden oluflan "Bana Seni gerek seni" pla¤›n› ç›kard›.
Baflka kimler yok ki bu bestekârlar aras›nda Zekai Dede’den Sadettin Kaynak’a; Muzaffer Ozak’tan Ahmet Hatipo¤lu’na Abdullah Dede’den Fehmi
Tokay’a, Cüneyt Kosal’dan Selahattin ‹çli’ye Hac› Faik Bey’den Bekir S›tk›
Sezgin’e, R›fat Bey’den Etem Üngör’e kadar onlarca bestekar bu bestelerin
na¤meleriyle ruhlar›m›za nice flölenler yaflatt›lar. Tabi ad› bilinmeyen bestekârlar›n da bulundu¤unu söylemek gerekiyor.
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fiiirleri bestelenen tek sûfî elbette o de¤ildi ama hiç biri onun derecesine
ulaflamad›. Dilindeki yal›nl›k ve içtenlik ve fikirlerindeki derinlik bunda çok
etkili olmufltu. Onun müstesna flahsiyeti dolay›s›yla di¤er tekke flairleri
isimlerinin onun isminden sonra an›lmas›n› da edebe mugayir gördüler.
Hepsi Yunus’un gölgesinde kalmay› tercih etti. Böylece Türk fliirinde fliirleri en çok bestelenen tek flair o oldu. Bu say›n›n 250-300 civar›nda oldu¤u düflünülecek bu benimsemenin ne kadar yayg›n oldu¤u apaç›k görülecektir. 2
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Tarikat ayinlerinde onun ilahileri okundu. Üstelik bu konuda hiçbir tarikat
onu kabullenmekte ve benimsemekte bir s›k›nt› çekmedi. Halvetî, Nakflî,
Kadirî, Rufaî….hangi tarikat olursa olsun Yunus’u gönüllerinde ve dergâhlar›nda çok özge bir makamda bafl tac› ettiler. Ona fikren mesafeli duran
tarikatlar bile Yunus’suz edemedi. Alevî erkanlar›nda, Bektafli meydanlar›nda yine o vard›. Buralarda da evvelde ve ahirde as›l usta mevkiinde hep Yunus oldu. Böylece tekkeler, onun ilahileriyle birer konservatuara dönüfltü.
Türk musîkisi ölmez eserler kazand›.
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Genellikle Düyek, Semai, Sofyan, Evsat, A¤›r Düyek gibi usullerle musikimize kazand›r›lan ve makam olarak en çok Rast, Uflflak, Beyati, Neva, Hüseyni, Hicaz, Hüzzam, Saba makamlar›yla bestelenen bu fliirler, bestekârlar›n›n da yüz ak› oldu. Dün tekkelerle camilerle s›n›rl› olan bu icralar bugün
ça¤dafl iletiflim teknolojisinin imkânlar›yla herkesle buluyor ve milyonlarca
insan Yunus sesiyle hemhal oluyor.
Yunus’un hangi fliirleri yok ki bu bestelerde…Ben Yürürem Yane Yane",
"Dolap Niçin ‹nilersin", "Hâlet ile Bana Bir Aflk Yöneldi", "Ben Derviflim Diyene", "Seni Ben Severim Candan ‹çerü" "Aflk›n ile Âfl›klar..", "Can›m Kurban Olsun Senin Yoluna…", "‹ster idim Allah’›, "‹lim ‹lim Bilmektir" "Ey Aflk
Eri Aç Gözünü…", "Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan" ve di¤erleri…Böylece nerdeyse besteye konu olmayan tek bir fliiri bile kalmad› Yunus’un. Bu
bestelerden bir k›sm› Baflka Yunus’lara aitti ama bu durum hiçbir fleyi de¤ifltirmiyordu. Onlar›n dilinden konuflan da yine "Bizim Yunus"tu.
Yunus’un bu besteleri Türkçe’nin de bir muzafferiyeti oldu. Besteye elveriflli bu ahenkli dil, sonradan karfl›laflt›¤› bütün problemlerin üstesinden geldi.
Bu ilahiler söylendi¤i müddetçe saf, ahenkli yap›s›n› korumay› baflard›. Yunus bu dili hem mana olarak hem de kullan›fl flekliyle biçim olarak bütün
yozlaflmalardan, bozulmalardan korumufl oldu. Nitekim, Milli edebiyat döneminde Türkçe ba¤›ms›zl›¤›n› yeniden ilan ederken hareket noktas› bu ilahilerin dili idi. R›za Tevfik’ten Necip Faz›l’a, A. Hamdi Tanp›nar’dan H. Nusret Zorlutuna’ya kadar Türkçe’nin ses ustalar› kendilerine hep Yunus’u örnek ald›lar.
fiimdi de bu besteler, bu evrende birer "Hofl sada" olarak söylenmeye, dinlenmeye devam ediliyor. Musiki anlam›nda da Yunus’la ilgilenen ustalar yetifliyor. Kitaplar, makaleler, notalar yay›mlan›yor.4 Konserler düzenleniyor.
Böylece Yunus nefesi her dem taze, her dem aflk dolu gönülleri ar›nd›rmaya, onlara ilahi ve insani aflk neflvesi tatt›rmaya devam ediyor. 5
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1

Yahya Kemal Beyatl›, Çocuklu¤um, Gençli¤im, Siyasi ve Edebi Hat›ralar›m s. 1–2 ‹stanbul 1973
Bu say› yak›n zamanlarda yay›mlanan bir makaleye göre 386’d›r. Nuri Özcan, Türk Mus›kisi Nota
yay›mc›l›¤›nda Yunus Güfteleri, Kültür Dergisi, say› 4 ‹stanbul, 2006
3
Burada Eskiflehir Odunpazar› Belediye’si anmak gerekiyor. "2006 y›l›nda Halk Müzi¤i formunda Yunus
Emre Besta yar›flmas› düzenleyen Belediye, ard›ndan hemen her tür müzik formunun (Rrock, Halk Müzi¤i,
Caz, Özgün Müzik, Tasavvuf Musikisi, Deyifl, Pop Müzik)kullan›ld›¤› bir Yunus Emre besteleri CD’si ç›kard›.
Geçmiflten Gelece¤e Yunus Emre, ‹stanbul, 2006
4
Bu kitaplardan baz›lar› flunlard›r:
1. Selahattin Gürer/Yunus Emre, Bestelenmifl fiiirleri, ‹stanbul, 1961
2. Cüneyd Kosal, Yunus ilahileri Güldestesi, Ankara, 1991
3. Ahmet Hatipo¤lu, Besteleriyle Yunus Emre ‹lahileri, Ankara, 1993
4. Samiha Ayverdi, Yunus Emre ve ‹lahiler, ‹stanbul, 1969
5
Yunus güfteleri konusunda genifl bilgi için flu yaz›lara bak›lmal›d›r:
1) Nuri Özcan/Türk Mus›kisi Nota Yay›mc›l›¤›nda Yunus Güfteleri, Kültür Dergisi, say› 4
2) Ethem Üngör/Türk Mus›kisinde Yunus Emre, Türk Yurdu dergisi say› 319
3) Cemaleddin Revnak Serdaro¤lu/Yunus’un Bestelenmifl ‹lahileri nerede ve Nas›l Okunurdu? Türk Yurdu
Dergisi say› 319
2
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Eserleri
"Yunus Emre’nin Risâleltü’n-nushiyye ad›nda bir mesnevisi ve
fliirlerini toplad›¤› bir Divan’› bulunmaktad›r."
Azmi B‹LG‹N

Yunus Emre eser b›rakan sûfi flairlerdendir. Onun bugün için bilinen iki eseri vard›r. Bunlardan "Risalet-el Nushiyye", Mesnevi naz›m flekliyle yaz›lm›fl,
manzum, didaktik, nasihatnâme tarz›nda bir eserdir. Toplam 5631 beyittir.
Bafllang›ç k›sm›nda aruz ölçüsünün fâilâtün/fâilâtün/fûilün di¤er bölümlerinde, mefâilün/mefailün/fâilün kal›plan kullan›lm›flt›r. Eserin sonlar›na
do¤ru yer alan
"Söze tarih yediyüz yidiydi
Yunus can› bu yolda yidiydi"
beytinden hareketle yaz›l›fl tarihinin H. 707/M. 1307 oldu¤u san›lmaktad›r.2
Buna göre Yunus Emre bu eserini vefat›ndan on iki-on üç y›l önce yani olgunluk yafllar›nda yazm›flt›r.
Bu eser, Yunus’un as›l bilge yönünü, tasavvuf kültürüne vukufiyetini ve
onunla yak›n temas›n› gösterir. Ayr›ca Yunus’un " ümmi, yani tahsil görmemifl bir flair olmad›¤›n›, aksine çok esasl› bir kültüre sahip oldu¤unu, tam
anlam›yla ahlâkç› bir mutasavv›f hüviyetiyle edebiyat ve kültür tarihimizde
seçkin bir yer tuttu¤unu, di¤er taraftan sadece bir dervifl de¤il, as›l tam bir
mürflid, rehber, yol gösterici oldu¤unu ve özellikle akla verdi¤i büyük de¤eri, önemi aç›kça ortaya koymakta, ak›l ile gönül sentezini de baflar›yla gerçekleflti¤ini göstermektedir."3 Nihat Sami bu eseri dolay›s›yla Yunus’un bir
mürflit s›fat›yla da çal›flt›¤›n› belirtir.
Risalatü'l-Nushiyye'nin üzerinde bugüne kadar pek fazla durulmam›flt›r.
Bunda dilinin de etkisi vard›r. Zira bu eserde Divan'a göre Arapça, Farsça

Risalatü'l-Nushiyye Yunus'un nas›l bilgi seviyesini gösteriyorsa Divan'› da
flairlik gücünü gösteren bir eserdir. fiiirleri çeflitli co¤rafyalarda dilden dile
dolaflan Yunus'un bizzat kendisinin eserini tertip edip etmedi¤ini kesin olarak bilmemekteyiz. A. Gölp›narl› O'nun:
Yunus oldum ise ad›m ne acep
Okuyalar bu benîm divan›m›
ya da
"Yunus miskin an› görmüfl eline bir divan alm›fl
limler okuyamam›fl bu ma'niden duyan gelsinn
gibi beyitlerinden hareketle "kuvvetle ihtimal dahilindedir ki bahsetti¤i divan›n›, bizzat kendisi yazm›fl olsun. Esasen fliirleri, kendisi taraf›ndan, yahut kendi yaflarken toplanmam›fl olsa eski divan nüshalar›na rastlamam›z

l
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Eserde didaktizmin a¤›r basmas›, lirizmi geri plana itmifltir. Bu yüzden
"san'at de¤eri bak›m›ndan Divan'› ile ölçülecek nitelikte de¤ildir."4 .Yani
"Hissi de¤il fikri, ö¤etici" bir eserdir."5 Zaten Yunus bu eserinde "kendi duygular›n› de¤il genellikle insano¤lu’nun halini ortaya koyar." 6 Fakat tasavvufun temel kavramlar›n›, ana meselelerini bir bilgin s›fat›yla aç›klamas› yönüyle çok önemlidir. Banarl›'n›n yorumuna göre bu durum Yunus'un "bir
mürflit s›fat›yla da çal›flt›¤›n› göstermektedir."7 Zira Yunus'un bu eserde ele
ald›¤› kavramlar, dün oldu¤u gibi bugün de önemini koruyan kavramlard›r.
Allah'a duyulan özlem, O'na inanmak ve güvenmek, sab›rl› olmak, onurlu
olmak, cömertlik, haya sahibi olmak.. Öbür yanda riya, acelecilik, büyüklenme, flehvet, öfke. cimrilik...gibi di¤erlerine z›t huylar ve bunlar aras›ndaki mücadele insanl›¤›na ezeli ve ebedi meseleleridir.
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kelimeler bir hayli yer tutmaktad›r. Ayr›ca eserin sembolik bir anlat›m› vard›r. Soyut kavramlar kiflilefltirilmifltir. Yine eserdeki destani üslup da dikkati çekiçidir. Çünkü bafltan sona kadar iyi huylarla kötü huylar›n savafl› yer
almaktad›r. Bu özellik Yunus'un yaflad›¤› ça¤a da uygun bir özelliktir. Çünkü o ça¤da da böyle biur kavga vard›r.
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icap ederdi"8 sonucuna varmaktad›r. Köprülü ise eldeki nüshalar›n son as›rlara ait oldu¤unu belirterek "Yunus divan› kendisinden as›rlarca sonra, ona
ba¤l› bir dervifl taraf›ndan tertip ve tanzim edilmifltir"9 demektedir.
Yunus Divan›'n›n ortada pek çok yazma nüshalar› vard›r. Bu eserlerde yer
alan fliirlerin tamam›n› ona ait görmek mümkün de¤ildir. "Yunus'tan sonra
ve Yunus tarz›nda söylenmifl daha birçok fliirlerin, Yunus'un san›larak bu
nüshalara ilave edildi¤i muhakkakt›r." 10
Divan'daki dil Azeri lehçesiyle büyük bir yak›nl›k ve benzerlik içindedir.
Türkçe, Yunus'ta bu ça¤›n edebî dili haline gelmifltir. Bunda Türkçe'nin ifllenifl fleklinin, felsefi düflünceleri ifade edici bir özelli¤e ulaflt›rman›n pay›
büyüktür. Bu bak›mdan Yunus'u Eski Anadolu Türkçesi'nin en büyük temsilcilerinden biri saymak gerekir.11
Yunus, divan›nda hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanm›flt›r. Daha çok
flöhret kazanan fliirleri hece vezniyle yaz›lm›fl olanlar›d›r. Bu fliirlerde hece
ölçüsünün hemen her kal›b› kullan›lm›flt›r. Öbür yandan Divan'da mesnevi,
gazel, musammat fleklindeki divan naz›m biçimlerine de rastlan›r.
Kafiye konusunda genellikle halk ve tekke fliirindeki gelene¤e uyularak daha çok yar›m kafiye kullan›lm›fl ve redife bafl vurulmufltur. Naz›m flekli genellikle dörtlüktür. Naz›m birimi olarak zaman zaman beyit de kullan›lm›flt›r. Divan'daki fliirlerde mecaz ve mazmun özellikleri de dikkat çekicidir.
Bunlar aras›nda halk fliiri gelene¤inde yer alan ortak mecazlara, sembollere, rastlanmakla birlikte oldukça orijinal olanlar› da vard›r. Çok s›k kullan›lan imaj ve semboller "ekincilik, ba¤ ve bahçecilik hayat›ndan al›nanlard›r".
12
Dolay›s›yla benzetmeler de hep tabiata dayal›d›r. Dervifl, meyveli bir
a¤açt›r. Diken asili¤i, gül uysall›¤› ve olgunlu¤u temsil eder. fiair, bülbüldür,
temizlenmemifl gönül dikenli bir bahçedir. Aflks›z adam odun misalidir.
Yunus'un fliirlerinde ‹slâm flairi niteli¤ine uygun olarak sanat kayg›s› de¤il
din gayreti ve tasavvuf neflesi hakimdir. Fakat bu durum, fliirlerinin birer
san'at flaheseri olmas›na engel teflkil etmemifltir. Söz yo¤unlu¤u, rahat söyleyifllenen belli bafll› konular ise, ‹slâm'›n inanç, ibadet esaslann›n yorumu,
aflk, fanilik, ölüm, gurbet, tabiat, hasret gibi temalar ve ahlâkî ö¤ütlerdir.
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Yunus'un fliirini dünden bugüne getiren özellik, sa¤lam bir düflünceye ba¤l›
olmas›yla birlikte bu düflünceyi üstün bir sanat gücüyle ifade etmifl olmas›d›r.

1
Bu eserin beyit say›s› M. Tatç›’da 563, Önder Göçgün ve Mehmet Kaplan 573, Tük Klasiklerinde ise 562
beyit ,olarak gösterilmektedir.
2
Abdülbaki Gölp›narl›, Yunus Emre Risalatü'l-Nushiyye ve Divan, s. 37.
3
Önder Göçgün, Dünden Bugüne Yunus Emre, s.66
4
N. Sami Banarl›, Resimli Türk Edebiyat› Tarihi, c. 1, s. 334.
5
Mehmet Kaplan, Yunus Emre, Seçme Makaleler, s. 215
6
Mehmet Kaplan a.g..e. s. 215
7
Mehmet Kaplan, a.g.e.,s.334.
8
Abdülbaki Gölp›narl›, Yunus Emre -Hayat›-, s. 133.
9
M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat›'nda ‹lk Mutasavv›flar, s. 245.
10
N. Sami Banarl›, Resimli Türk Edebiyat› Tarihi, C.1., s. 334,
11
F. Kadri Timurtafl, Yunus Emre Divan›, s. 35.
12
M. Kaplan, Türk Edebiyat› Üzerine Araflt›rmalar, c. l,s. 120
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Yunus’un Takipçileri
" Yunus Emre’nin mutasavv›fane fliirleri, Anadolu sahas›nda pek çabuk yay›larak
az zamanda pek müim muak›plar› yetiflti."
M. Fuat KÖPRÜLÜ

Yunus, t›pk› Hz. Mevlâna gibi yapt›. Tasavvufu bilgi halinden vecd, aflk, çoflku haline çevirdi. Tasavvuf bu flekilde yorumlan›nca din de ayn› flekilde anlafl›l›r olmaya bir aflk ve ihlâs haliyle alg›lanmaya bafllad›. Öyle ki Yunus’un
sözlü¤ünde iman, aflk; mümin, aflk eri kavramlar›yla tan›mland›. Yarat›c›,
yarat›lanlardan ayr› bir yerde ele al›nmad›.
Söz’ün do¤ufl co¤rafyas› böylesine, ilahi, insani olunca, as›l kayna¤› olan
gönülden beslenen fliir kuflu, kanatland›. Gönülden gönüle, ruhtan ruha ulaflan bir kutlu s›rra dönüfltü hakikatin bilgisi. Çünkü içtenlik vard› ve gönüller böyle bir söze ilgisiz kalamazlard›.
Yunus, bir fley daha yapt›. Amac›na uygun araç olarak halk dilini, halk fliirinin ölçüsünü ve di¤er naz›m özelliklerini seçti. Yunus’un içtenlik dolu fliirleri, böylesi uygun araçlarla anlat›nca çok kolay ve üstelik h›zl› yay›ld› Anadolu’da… Böylece her gönüle girmeyi baflard›. Anadolu Yunus’un rengine
boyand›. Yunus’la uyand›, canland›. Her bak›mdan karmafl›k olaylar›n cereyan etti¤i o karanl›k ça¤, bu fliirlerin gönüllere tafl›d›¤› ›fl›kla ayd›nland›.
Mesele burada bitmedi elbette. Yunus, ça¤›yla s›n›rl› kalmad›. Halk nezdindeki genifl tesir sahas›n›n içine flairler de girdiler. Kendinden çok pek çok
takipçisi yetiflti. Yunus, bir dergâh sahibi fleyh de¤ildi. Onun dergâh› bütün
bir Anadolu idi. Dolay›s›yla bu co¤rafyan›n neresinde olursa olsun onun sesini duyanlar onun gibi söylemeye, Yunus’u fliirde de "mürflid" kabul etmeye bafllad›lar.
Böylece bir yandan dilimiz ve edebiyat›m›z sa¤lam temeller üzerinde infla

Bu flairlerin Yunus sevgisi ve ona mensubiyet duygular› o kadar güçlüdür ki
mesela Niyazi M›srî kendi dilinden söyleyenin gerçekte Yunus emre oldu¤unu söyler:
Niyazi’nin dilinde Yunus’durur söyleyen
Herkese can gerek Yunusdurur can bana
Bu isimlerin ço¤unun sadece bir flair olmay›p birer tarikat kurucusu olduklar›n› düflünecek olursak Yunus’un tesir gücünün nerelere ulaflt›¤›n› anlamak hiç de zor olmayacakt›r. Hz. Mevlâna’n›n divan fliirinde meydana getirdi¤i tesir, ayn› ölçüde Yunus’la halk fliirinde ve tarikat muhitlerinde gerçekleflti.
Yunus’un tesiri, elbette genifl ve derin bir tesirdir. Ne zaman ki flairlerimiz
gerek sanatlar› gerekse dünyaya bak›fl ve alg›lay›fl tarzlar› anlam›nda bafllar› s›k›flsa Yunus’un elini tutmufllar ve ç›kar yolu bulmufllard›r. Bu bak›mdan
mesela Milli Edebiyat devri bu anlamda Yunus’un ayd›nlar kat›nda yeniden
keflfi say›l›r. R›za Tevfik’le bafllayan bu süreç R›za Ümit, Necip Faz›l, Burhan Toprak, Halide Nusret Zorlutuna, Abdürrahim Karakoç gibi isimlerle
devam etmifltir. Bu tesir, sadece Anadolu co¤rafyas›yla da kalmam›fl, Türkçe’nin konufluldu¤u her yerde Yunus, flairleri etkilemifl, onun takipçileri bu
co¤rafyalarda da yetiflmifltir. Özellikle makam› da bulunan Azerbaycan’da
bu tesir çok güçlüdür. Yine K›br›s Türk fliirinde de Yunus sevgisi çok yo¤undur.
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Kimler yok ki bu yol’un takipçileri aras›nda…Yunus’la ça¤dafl olan Âfl›k Pafla’dan bafllayarak bu halkay› Kaygusuz Abdal’la, Hac› Bayram-› Veli ile, Eflrefo¤lu Rumi ile, Usûli, Ümmi Sinan, Sinan Ümmî, Nizamo¤lu’yla geniflletebiliriz. Dahas› da var elbette…Niyazi M›sri-i, Aziz Mahmud Hüdayi, Himmet,
Adem Dede, ‹dris-i Muhtevi, Seyyid Seyfullah, Nakfli Akkirmani, Olanlar
fieyhi ‹brahim Efendi, Sunullah Gaybi…
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edilirken bu flairler taraf›ndan zamanlar içerisinde bu binaya yeni tafllar konuldu, yeni sütunlar eklendi. Yunus’un fliir yoluyla gerçeklefltirdi¤i sohbet
halkas› geniflledi.
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Bugünkü fliirimizde de Yunus tesiri gizli ve aflikar bir flekilde sürmektedir.
Bu isimlere ayr›ca E. Behiç Koryürek, Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Ça¤lar, Fuat Bayramo¤lu, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Behçet Necatigil, ‹lhan Geçer, Salah Birsel, Halil Soyuer, Bekir S›tk› Erdo¤an, Nüzhet Erman, Bahattin Karakoç, Ayhan ‹nal, Hilmi Yavuz, Ali Akbafl, Arif Ay, Muhsin ‹lyas Subafl›, Bestami Yazgan…gibi daha pek çok isim eklenebilir. Buradan ç›karabilece¤imiz sonuç fludur:
Türkçe’mizin bütün ça¤lardaki bu en büyük söz ustas› flair olarak da himmetini üzerimizden eksik etmiyor. Yunus Emre yolunda nice flairler
yetifliyor ve fliirler yaz›l›yor.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM

fiiirler
Yunus Emre’ye hayranl›klar›n› ifade eden sanatkârlar›m›z›n, ona ithaf ettikleri, onun tesirinde kalarak yazd›klar›, onun üslubunu taklit suretiyle
kaleme ald›klar› manzumeleri az de¤ildir.
F. Abdullah TANSEL

Yunus’a Adanm›fl fiiirler
YUNUS'UN MEZARINDA
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Yüce da¤lar ard›ndan,
Deniz afl›r› geldim.
Evliyalar yurdundan,
Selâm tapfluru geldim.
Ulu bir flara vard›m.
Dosta arma¤an›m var.
Erenlerin ba¤›ndan.
Gülleri devfliru geldim.
Boz-bulan›k bir çayd›m,
Aflk iline baflvurdum.
Çalkalan›p safa buldum,
Süzülüp duru geldim.
Yunus’un topra¤›na.
Vard›m yüzüm sürmeye.
Sildim gönül pas›n›,
Yanuben aru geldim.
Cûfla geldim ça¤lar›m,
Âfl›k oldum a¤lar›m.
Canda coflan esrar›m.
Döküp tafluru geldim.
R›za Tevfik Allah'tan,
Ayr›lma ol dergâhtan.
Ben kurtuldum günahtan.
E¤riydim, do¤ru geldim.
R›za Tevfik BÖLÜKBAfi1
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Varl›¤›, yoklu¤u sordum özüne.
Sustun, bir damla yafl geldi gözüne.
Ölüm nedir dedim bak›p yüzüne,
Yüzüme bak›p da hiç dedin bana.
Ba¤r›mda yâd›n› da¤l›yorum bak.
Ben de senin gibi a¤l›yorum bak.
Eriyip izinde ça¤l›yorum bak.
E¤il göz yafl›mdan iç dedin bana,
Hasar› Ali YÜCEL
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Hakikat aflk›na ermek diledim,
Hayret flarab›ndan iç dedi bana.
Senden duydu¤umu sana söyledim.
Bu kuru sözlerden geç dedi bana.
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YUNUS EMRE’YE

YUNUS'UN AfiKI
Aflk›n› duydu¤um gün “Göynümdedir Yâr” dedin.
Yârini görmeyince a¤lad›n uzak diye.
Vücut oldun, can›n› flimdi Mevlâ belledin.
Bülbül oldun, güllere yand›n sonra Hak diye.
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Âleme göz yumunca vard› O'ndan haberin.
Göz aç›nca örtüldü perde perde her yerin,
Nice dervifl a¤z›nda senin ilâhilerin,
Ard›n s›ra gezdiler Hakk'a ulaflsak diye.
Kalbini gösterirdin birini sorsalard›,
Kendisi yoksa bile yârinin aflk› vard›.
Senin gözünde Yunus, her yol Hakk'a ç›kard›,
Titriyorken biz bugün “Sonumuz toprak” diye.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
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Y›llard›r koflar›m izinde pîrim.
A¤lamak isterim dizinde pîrim,
Bulamazsam bu yer yüzünde pîrim.
Kanatlan›p gö¤e ermek dilerim.
Geldin atefl gibi geçtin âb gibi,
Hasretinle hâlim pek harap gibi.
Yunus'um kalbimi bir kitap gibi,
Senin huzuruna sermek dilerim.
Bu aflk›n u¤runa aflklar kül oldu,
Bu aflk›n u¤runa dil bülbül oldu.
Gö¤sümde yüre¤in k›z›l gül oldu.
Kopar›p da sana vermek dilerim.
Rüzgâr ol flafakta aln›ma sürün.
Bulutlara sar›n mehtaba bürün,
Görün bana pîrim bir kere görün.
Vuslat›n gülünü dermek dilerim.
Halide Nusret ZORLUTUNA

B‹Z‹M YUNUS
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Kap›nda kul olmak ar de¤il bana.
Topra¤›na yüzüm sürmek dilerim.
Sen'den gayri kimse yâr de¤il bana,
Bir görün Yunus'um görmek dilerim.

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER

l

B‹R GÖRÜN

PÎR'‹M YUNUS'A SESLEN‹fi
Ey dost, ey can, ey derviflim!
Söylen nice halettir bu?
Sen bir derya, sen bir umman.
Ben, tas›nda bir damla su...
Hû Sultan›m, Yunus'um Hû!..

B‹Z‹M YUNUS

l
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Ey benim içre can›m,
Tek önderim, tek sultan›m...
Her fleyim, her fleyin benim,
Derviflim hû... Yunus'um hû...
‹flte geldim, bas ba¤r›na.
Kofltum ilâhî ça¤r›na.
Kodum bafl›m› u¤runa;
Her dem “Allah” deyû deyû...
Derviflim hû... Yunus'um hû...
Akar sulay›n ça¤lad›m...
Dost dost deyû ben a¤lad›m;
Umudum sana ba¤lad›m,
Derviflim hû... Yunus'um hû...
Aflk›ma Çalap tan›kt›r...
Ba¤r›m ezelden yan›kt›r!
Sensiz dünyam karanl›kt›r.
Nefsim de bir kemter pusu...
Derviflim hû... Yunus'um hû...
Ben ne gedâ, ne uluyum...
Bendesi, yar kuluyum!
Senin derdinden deliyim!
Derviflim hû... Yunus'um hû...

Benden özge kemter m'ola!...
Senden ulu bir yâr m'ola!...
Yolunda ölsem ar m'ola...
Yan›p, burulu burulu...
Derviflim hû... Yunus'um hû...
Bülbül oluben öttüm...
Daim Züht-ü taât ettim.
Gayri koflup sana yettüm:
Derviflim hû... Yunus'um hû...
Yirmi y›ld›r “Yan! Yan!” dedin
“Benim aflk›ma ban” dedin...
Yüce Çalab›n u¤runa.
‹flte geldim bas ba¤r›na!...
Bitsin bu “hicran” kayg›s›:
Derviflim hû... Yunus'um hû...
R›za ÜM‹T

l

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER
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Ben, “senlik-benlik” flar›n›
Y›k›p eyledim zar›n›...
Göster gayr› "didar”›n›:
Derviflim hû... Yunus'um hû...
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B‹Z‹M YUNUS

“‹nanm›fl›m sana beli”
Aflk›n k›lm›fl beni deli!
Ey yüce pir, koca Velî,
Yitirdim güman›, usu:
Derviflim hû... Yunus'um hû...

YUNUS EMRE’YE
Kaç mevsim bekleyim daha kap›nda
Aya¤›mda zincir, boynumda kement.
Beni de, piflti¤in bela kab›nda
Kaynata kaynata buhara benzet!.

B‹Z‹M YUNUS

l
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Bekletme Yunus’um bozuldu ba¤lar,
Düflüyor yapraklar, geçiyor ça¤lar,
Veriyor ayr›l›k dolu semalar
‹çime bay›ltan ac› bir lezzet!
Rüzgâra bir koku ver ki h›rkandan,
Geleyim izine do¤ru arkandan.
B›rakmam tutmuflum art›k yakandan,
Medet ey flairim, Yunus’um medet!
N. Faz›l KISAKÜREK
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Yol bulup, yoldan ileri;
Arar›m y›llardan beri...
Ça¤r›lar›m tâ... gökleri,
Tutar Yunus! Yunus! diye...
Gündüz nice bir dert, gece bir dert,
Bilemedim nice bir dert!
Sol bö¤rüme ince bir dert,
Batar Yunus! Yunus! diye...
Aflk yumufl, ar›tm›fl beni,
Dert serip kurutmufl beni.
Mansur Hallaç tutmufl beni,
Atar Yunus! Yunus! diye.,.
Bu cilveler yârin ifli,
Böyle elâleme karfl›,
fiehir flehir, çarfl› çarfl›,
Satar Yunus! Yunus! diye...
Ey dost, art›k ne dersen de!
Geldim bu dergâha bende.
fiol baflaklar, yel esende,
Yatar Yunus! Yunus! diye...
Bekir S›tk›’m bu meydana,
Bir çok sözle gelmifl sana...
Bilen için bir tek manâ.
Yeter Yunus! Yunus! Diye..
Bekir S›tk› ERDO⁄AN

l

Bir atefl ki, içten içe...
Halim duman gündüz gece!
Gö¤e her do¤rulan baca,
Tüter Yunus! Yunus! diye...

B‹Z‹M YUNUS

‹çinde bir dertli bülbül öter
Yunus! Yunus! diye...
Söz bahçemde her gün bir gül
Biter Yunus! Yunus! diye...

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER

l

YUNUS'LAYIN

YUNUS
Ak›t nûr hâlinde ni'metleri;
‹çir “Hâk!” diyen kalbe himmetleri
Elinden, dilinden kerametleri
Celi Yûnus'um!

B‹Z‹M YUNUS
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Dilin vahye, ilhama uygun beyân...
Yak›ndan, uzaktan duyar duymayan...
Ki fli'rinde yer yer Muhammed ayan
Ve-yer yer-Alî, Yûnus'um!
Misalince biz, gerçi, açt›k cîhad,
Yaman ç›kt›, lâkin, inad, i'tiyad...
“Yenildin mi sen, yoksa!” dersin Nihad,
“Beli Yûnus'um, der, belî Yûnus'um!”
Çilen var, hakîkatlar›n hâlisi...
Meded, ey yolun, rehberin kendisi;
Nebî Yûnus'un vârisi
Velî Yûnus'um!
Arif Nihat ASYA
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Biz de buradan gider olduk,
Kalanlara selâm olsun
Biz gidicek bizi burada
Bilenlere selâm olsun.
Zeki Ömer DEFNE

B‹Z‹M YUNUS
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Okuduk, okuttuk, bittik,
Bir ummana dald›k, yittik.
Bizi miskin Yunus içre,
Bulanlara selâm olsun.

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER
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SELÂM OLSUN

YUNUS'A ÖZLEM
Mevlâ vere ber'at›m›,
Erem Yunus'a Yunus'a...
Hakk'a flahlanan at›m›,
Sürem Yunus'a Yunus'a.

B‹Z‹M YUNUS

l
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De¤iflti mi arfl-ü zemin?
Olmak için daha emin,
Esrar›n› flu âlemin,
Soram Yunus'a Yunus'a.
Gördüm gülün bülbülünü,
‹stemem dünya gülünü,
Hakk'›n görünmez tülünü,
Saram Yunus'a Yunus'a.
O ar›yd›, bizler kovan,
Yuttu toprak nice civan,
“Hakk'›n huzurunda” divân,
Duram Yunus'a Yunus'a.
Dindirmek için a¤r›m›,
Duyurabilsem ça¤r›m›,
Aç›p Mevlâ’ya ba¤r›m›,
Varam Yunus'a Yunus'a.
Sadettin KAPLAN

‹ki cihân zindân›sa gerek bana bostân ola
Ayruk bana ne gam gussa çün ‘inâyet dostdan ola
Varam ol dosta kul olam her dem aç›lam gül olam
Hem söyleyem bülbül olam turagum gülistân ola
Ol dost yüzin gördi gözüm erenlere toprak yüzüm
Söz bilene ifl bu sözüm gerek flekeristân ola
Sensüz iki cihân benüm zindân görinür gözüme
Senün ‘›flkunla biliflen gerek hâssü‘l-hâsdan ola
Her da‘vîden geçen kifli Hak'dan yana uçan kifli
‘Iflk flarâb›n içen kifli geh esrük geh mestân ola
Kördür münâf›kun gözi yar›n kara koyar yüzi
Halkun bana ac› sözi gerek flekeristân ola
Her dem yüzüm yire uram Allah'uma flükür k›lam
Ben benligüm dosta virem ne da'vî yâ destân ola
‘Iflka döyemedi özüm gensüzin aç›ld› râzum
Yûnus senün ifl bu sözün ‘âlemlere destân ola

l

B‹Z‹M YUNUS
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‹K‹ C‹HAN ZINDANISA

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER

Yunus Emre’den Seçilmifl fiiirler
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‹Y BEN‹ AYIPLAYAN

B‹Z‹M YUNUS
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‹y beni ‘ay›blayan gel beni ‘›flkdan kurtar
Ger elünden gelmezse söyleme fâsid haber
Âfl›klarun ahvâli ma'flûk kat›nda biter
Sözün var ana söyle benüm elümde ne var
Dost yüzinden nikâb› her kim giderdiyise
Hicâb kalmad› ana ayruk ne hayr u ne fler
Hîç kimesne kendüden hâlden hâle gelmedi
Âfl›klarun cân›na ma'flûka urur minkâr
Kim ki ‘›flk kadehinden bir zerre içdiyise
Ana ne ‘akl u ne us ne esrük ü ne humâr
Tek ben degilem ‘âfl›k ol ma'flûk nazar›nda
‘Iflk yol›na cân fidî benüm gibi sâd-hezâr
Âfl›klarun hâlini ‘âfl›k olanlar bilür
‘Iflk bir gizlü haznedür gizlü gerekdür esrâr
Korkaram söylemege flerî'at edebinden
Yohsa eydeydüm sana dah› ayruks› haber
Kim vire bu dilile ol ma'flûkadan haber
Meger ol kimseler kim cân içinde cân› var
Yûnus ölürse ne gam ‘›flk içinde kardafllar
‘Iflk yol›na uyagan ma'flûk burc›nda biter
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Her bir çiçek bin nâz›la öger Hakk'› niyâz›la
Her murg› hofl âvâz›la ol pâdiflâh› zikreder
Öger anun Kâd›rl›g›n her bir ifle hâz›rl›g›n
‹llâ ‘ömür kâs›rl›g›n an›cag›z rengi döner
Rengi döner günden güne topraga dökilür gine
‘‹bret durur anlayana bu ‘ibreti ‘ârif tuyar
Bu s›rr› ger tuyay›dun ya bu gam› yiyeyidün
Yiründe eriyeyidün gideydi senden kâr u bâr
Ne gelmegün gelmek durur ne bilmegün bilmek durur
Son menzilün ölmek durur tuymadun ‘›flkdan bir eser
Bildük gelen geçerimifl konan girü göçerimifl
‘Iflk flerbetin içerimifl her kim bu ma'nîden tuyar
Yûnus bu sözleri kog›l kendözünden elün yug›l
Senden ne gele bir digil çün Hak'dan ola hayr u fler

l

Bunlar yaz›n bezenüben dostdan yana uzanuban
Bir sor ahî bunlara sen kancarudur ‘azm-i sefer

B‹Z‹M YUNUS

‹y ‘›flk eri aç gözüni yir yüzine k›lg›l nazar
Gör bu latîf çiçekleri bezenüben Hakk'a gider

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER
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‹Y IfiK ER‹

‹fi‹DÜN ‹Y YÂRENLER

B‹Z‹M YUNUS
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‹flidün iy yârenler ‘›flk bir günefle benzer
‘Iflk› olmayan gönül misâl-i tafla benzer
Tafl gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumflak söylese sözi savafla benzer
‘Iflk› var gönül yanar yumflanur muma döner
Tafl gönüller kararm›fl sarp-kat› k›fla benzer
Ol sultân kapus›nda ol Hazret tapus›nda
Âfl›klarun ›lduz› her-dem çavufla benzer
‘Ayn› h›rs ol olm›fldur nefsine ol kalm›fldur
Kendüye düflmân olm›fl yavuz yoldafla benzer
‘Iflkdur kudret körügi kaynadur ‘âfl›klar›
Niçe kapdan geçürür andan gümüfle benzer
Âfl›k gönli dölenmez ma'flûk›n bulmay›nca
Karâr› yok dünyâda pervâz› kufla benzer
Münkir sözini bilmez sözi ileri varmaz
Neye teflbîh idersin anlanmaz düfle benzer
Geç Yûnus endîfleden ne gerek bu pîfleden
Ere ‘›flk gerek önden andan dervîfle benzer
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Bu flârun evvel dad› flehd ü flekerden flîrîn
Âhir ac›s›n› gör flu zehr-i mâra benzer
Evvel gönül almag› hûblara nisbet ider
Âhir yüz döndürmegi ‘acûz mekkâra benzer
Bu flârun hayâlleri dürlü dürlü hâlleri
Aldam›fl gâfilleri câzû ‘ayyâra benzer
Bu flârda hayâllerün haddi vü flumâr› yok
Bu hayâle aldanan otlar tavara benzer
Bu flârdan üç yol ç›kar biri cennet biri nâr
Birisinün arzûs› maksûd dîdâra benzer
Bu flârun sultân› var cümleye ihsân› var
Sultân›la biliflen yog iken vara benzer
Kendü mikdâr›n bilen bildi kendü hâlini
Velî dah› ‘›flk›la evvel bahâra benzer
Bî-çâre Yûnus'› gör derdile hayrân olm›fl
Anun her bir nefesi flehd ü flekere benzer

l

Her kim bu flâra geldi bir lahza karâr k›ld›
Girü dönüp gitmegi gelmez sefere benzer

B‹Z‹M YUNUS

Bu dünyânun meseli bir ulu flâra benzer
Velî bizüm ömrümüz bir tîz bâzâra benzer

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER
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BU DÜNYANIN MESEL‹

SABAHIN S‹NLERE VARDUM

B‹Z‹M YUNUS
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Sabâh›n sinlere vardum gördüm cümle ölmifl yatur
Her birî bî-çâre olup ‘ömrin yav› k›lm›fl yatur
Vardum bunlarun kat›na bakdum ecel heybetine
Niçe yigit murâd›na irememifl ölmifl yatur
Yimifl kurd kufl bun› keler niçelerün bagr›n deler
fiol ufac›k nâ-resteler gül gibice solm›fl yatur
Topraga düflmifl tenleri Hakk'a ulaflm›fl cânlar›
Görmez misin sen bunlar› nevbet bize gelmifl yatur
Esilmifl incü diflleri dökilmifl saru saçlar›
Bitmifl kamu teflviflleri Hak varl›g›n alm›fl yatur
Gitmifl gözünün karas› hîç ifli yokdur turas›
Kefen bizinün pâresi sünüge sar›lm›fl yatur
Yûnus ‘âkilisen bunda mülke sûret bezemegil
Mülke sûret bezeyenler kara toprak olm›fl yatur
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Bu yol uzakdur menzili çokdur
Geçidi yokdur derin sular var
Girdük bu yola ‘›flk›la bile
Gurbetlik ile bizi salar var
Her kim merdâne gelsün meydâna
Kalmasun câna kimde hüner var
Gözleri giryân cigeri püryân
Olm›fllar hayrân dîvâneler var
Yûnus sen bunda meydân isteme
Meydân içinde merdâneler var

l

Ko gülen gülsün hak bizüm olsun
Gâfil ne bilür Hakk'› sever var

B‹Z‹M YUNUS

Yâr yüregüm yâr gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var
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YÂR YÜREGÜM

OL ÂLEM

B‹Z‹M YUNUS

l

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER

l

176

Ol ‘âlem fahri Muhammed nebîler serveridür
Vir salâvât ‘›flk›la ol günâhlar eridür
Hak an› ögdi yaratd› sevdi Habîb'üm didi
Yir yüzinde cümle çiçek Mustafâ'nun teridür
Cebrâîl da'vet k›l›nca Mi'râc'a Muhammed'i
Mi'râc'›nda diledüg ümmetinün var›dur
Sen ana ümmet ol›gör o seni mahrûm komaz
Her kim anun ümmetidür sekiz Cennet yiridür
Her kim anun sünnet ile farz›n› kâim tutar
Ne diyem ki ‘âk›bet sor›-hisâbdan beridür
Suçlu suçsuz günahkâr flefâ'at andan umar
Ol Cehennem'de yananlar münkirün inkâr›dur
Yûnus Emrem ifl bu sözi cân içinde söyledi
Söyleyen bî-çâre Yûnus Tapduk Emrem s›rr›dur
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Kull›k eyle erene flarkdan garb› görene
Senden haber sorana key miskînlik gerekdür
Miskîn olugör bâri benlikden ›rak yüri
Gönlinde benlik olan dervîfllikden ›rakdur
Hak ere benüm didi varl›g›n erde kod›
Erenlerün himmeti yirden göge direkdür
Bu dervîfllik berât›n ok›mad› müftîler
Kim ne biliser bun› bir ‘acâyib varakdur
‹y Yûnus ‘ârifisen anladum bildüm dime
Tut miskînlik etegin âhir sana gerekdür
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Çün anda dirlik ola Hakk'›la birlik ola
Varl›g› elden koyup ere kull›k gerekdür

B‹Z‹M YUNUS

Bu dervîfllik turag› bir ‘acâyib turakdur
Dervîfl olan kifliye evvel dirlik gerekdür

BÖLÜM 5 fi‹‹RLER
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BU DERV‹fiL‹K TURAGI

‹L‹M ‹L‹M B‹LMEKDÜR
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‘‹lim ‘ilim bilmekdür ‘ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsin yâ niçe okumakdur
Okumakdan ma'nî ne kifli Hakk'› bilmekdür
Çün okudun bilmezsin hâ bir kur› emekdür
Ok›dum bildüm dime çok tâ‘at k›ldum dime
Eri Hak bilmezisen ‘abes yire yilmekdür
Dört kitâbun ma'nîsi bellüdür bir elifde
Sen elif dirsün hoca ma‘nîsi ne dimekdür
Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hacca
Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür
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Âhret yavlak ›rakdur togrul›k key yarakdur
Ayrul›k sarp firâkdur hîç giden girü gelmez
Dünyâya gelen göçer bir bir flerbetin içer
Bu bir köpridür geçer câhiller an› bilmez
Gelün tanfluk idelüm ifli kolay tutalum
Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz
Yûnus sözin anlarsan söz ma'nîsin dinlersen
Sana bir ‘amel gerek bunda kimsene kalmaz
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Dünyây› inanurs›n r›zka benümdür dirsin
Niçün yalan söylersin çün hîç didügün olmaz

B‹Z‹M YUNUS

Hak cihâna toludur kimsene Hakk'› bilmez
An› sen senden iste o senden ayru olmaz
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HAK C‹HANA TOLUDUR

DERV‹fi OLAN K‹fi‹N‹N
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Dervîfl olan kiflinün dirligi ar› gerek
Yol içinde hem anun nâmûs› ar› gerek
Geç benlik da‘vâs›ndan söyle sözün hâs›ndan
Ol Allah korkus›ndan benzi anun sar› gerek
Gitmeye bagr› bafl› dinmeye gözi yafl›
Her dem dervîflün ifli âh›la zâr› gerek
Kimseye hor bakmag›l hergiz gönül y›kmag›l
Yitmifl iki milletde dervîfllik yar› gerek
Korkmaya Tamu's›ndan ummaya Hûrîsinden
Dâim anun maksûd› Hakk'un dîdâr› gerek
Toprak eyle yüzüni miskînlere iy Yûnus
Cümlesinden ziyâde erün ikrâr› gerek
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Kara tafla su koyarsan elli y›l ›sladur›san
Hemân tafl gine bayag› hünerlü tafl olur degül
Tafldan ç›kar dürlü sular ayag›ndan biter neler
Câhil gönli tafldan beter câhil gelmez gelür degül
Boz yapalak devlingece emek yime irte-gice
Anun ifli gözsepekdür salup ördek alur degül
fiah balabân flâhin togan zihî ögmifl an› ögen
Togan za'îf olur›sa toganl›kdan kalur degül
Ol iki cihân günefli zâhir dünyâs›n degflürdi
Câhil an› öldi sanur ol hod ölmez ölür degül
Yûnus olma câhillerden ›rak olma ehillerden
Câhil ne var mü'minise câhillikden kalur degül
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Eksük olman ehillerden kaça görün câhillerden
Tanr› bîzâr bahillerden bahil dîdâr görür degül

B‹Z‹M YUNUS

‘Iflksuzlara virme ögüt ögüdünden alur degül
‘Iflksuz âdem hayvân olur hayvân ögüt bilür degül
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IfiKSIZLARA V‹RME Ö⁄ÜT

B‹R KEZ GÖNÜL YIKTIN ‹SE
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Bir kez gönül y›kdun›sa bu k›ldugun namâz degül
Yitmifl iki millet dah› elin yüzin yumaz degül
Erenler gelüp geçdiler dünyây› koyup göçdiler
Havâya agup uçd›lar bular hümâdur kaz degül
Cân odur kim Hak'a ire ayak odur yola gire
Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül
Münkir ile müdde'îyi sayma buçuga koyan›
Git ahûra tak bular› her kim (ki) 'âfl›k-bâz degül
Togr› yola gitdünise er etegin tutdun›sa
Bir hay›r da itdünise birine bindür az degül
Yûnus bu sözleri çatar sanki bal› yaga katar
Halka metâ‘lar›n satar yüki güherdür tuz degül
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Dost esrigi deliligüm ‘âfl›klar bilür neligüm
Degflürüben ikiligüm birlige yitmege geldüm
Ol hâcemdür ben kul›yam dost bâgçesi bülbüliyem
Ol hâcemün bâgçesinde flâd olup ötmege geldüm
Bunda biliflmeyen cânlar anda biliflimez anlar
Bunda biliflüp dost›la hâlüm ‘arz itmege geldüm
Yûnus Emre ‘âfl›k olm›fl ma'flûka derdinden ölmifl
Girçek erün kapus›nda hâlüm ‘arz itmege geldüm
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Ben gelmedüm da'vîyiçün benüm iflüm seviyiçün
Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm
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Benüm bunda karârum yok ben bunda gitmege geldüm
Bezirgânam metâ‘um çok alana satmaga geldüm
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BENÜM BUNDA KARARUM YOK

HAK ÇALABUM
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Hak Çalab'um Hak Çalab'um sencileyin yok Çalab'um
Günâhluyam yarl›gag›l iy rahmeti çok Çalab'um
Kullar senün sen kullarun günâhlar› çok bunlarun
Uçmaguna sal bunlar› binsünler Burâk Çalab'um
Ben eydürem kim iy Ganî nedür bu derdün dermân›
Zinhâr esirgeme beni ‘›flk od›na yak Çalab'um
Ne yohsul u ne baydas›n ne köflk ü sarâylardas›n
Girdün miskînler gönline idindün turak Çalab'um
Kog›l beni hofl yanay›n kül oluban uflanay›n
Ol sevdügün Muhammed'e olay›n çerâk Çalab'un
Ne ‘ilmüm var ne tâ‘atüm ne gücüm var ne tâkatüm
Meger k›la ‘inâyetün yüzümüzi ak Çalab'um
Yûnus'› sen yarl›gag›l bu günâhlu kullar›la
Eger yarl›gamaz›san key kat› firâk Çalab'um
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Bir niçenün bilin büker bir niçenün mülkin y›kar
Bir niçenün yafl›n döker var güçini üzer ölüm
Birinün alur kardafl›n revân döker gözi yafl›n
Hiç onarmaz bagr› bafl›n hay›r iflden bezer ölüm
Yigidi koca k›l›nca komaz kendüyi bilince
Birini koyup gelince gözlerini süzer ölüm
Alur yigidi kocay› yakar ananun içini
K›zlarun sar› saç›n› teneflirde çözer ölüm
Alur yigidün âlâs›n dîvâne ider anas›n
Gelinlerün el k›nas›n topraklara karar ölüm
Alur yigidün hâs›n› döker gözlerin yafl›n›
Mecnûn ider anas›n› yüreklerin yakar ölüm
Kan› anun sevdük yari k›l tâ‘atun ar› yüri
Miskîn Yûnus eydür bun› ejderhâlar yudar ölüm
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Alur yigidi çag›nda bülbüli ötmez bâg›nda
Kimse komaz ocag›nda yigitleri alur ölüm
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Hîç bilmezem kezek kimün aramuzda gezer ölüm
Âlemi bostân eylemifl râyihan›n keser ölüm
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H‹Ç B‹LMEZEM

‹Y DOST
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‹y dost ‘›flkun denizine girem gark olam yüriyem
‹ki cihân meydân ola devrânum sürem yüriyem
Girem denize gark olam ne elif ü mim dal olam
Dost bâg›nda bülbül olam gülleri direm yüriyem
Bülbül oluban› ötem gönül olam cânlar ütem
Baflum› elümde tutam yoluna varam yüriyem
Bülbül oluban› gidem iy niçe gönüller güdem
Yüzüm ‘›flk›la dem-be-dem topraga sürem yüriyem
fiükür gördüm dîdârun› afldum visâlün yar›n›
Bu benlik senlik flâr›n› terkini uram yüriyem
Yûnus'dur ‘›flk âvâresi bî-çâreler bî-çâresi
Sendedür derdüm çâresi dermânum soram yüriyem
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Seni severem cân›la
Kul olm›flam fermân›la
And içerem Kur'ân'›la
Senden yüzüm döndürmezem
Kilîseye dirsen girem
Nakûs dah› dirsen çalam
Âfl›klara yokdur kalem
Senden yüzüm döndürmezem
‘Îsâ m›s›n Mûsâ m›s›n
Yâ Yûsuf-› Ken'ân m›s›n
Va'llâh ki cânlar cân›s›n
Senden yüzüm döndürmezem
Yûnus gerçek ‘âfl›k›sam
Hak yol›na sâd›k›sam
H›dmetlere lây›k›sam
Senden yüzüm döndürmezem
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Yüz bin cefâ k›lsan bana
Senden yüzüm döndürmezem
Cânum dah› alur›san
Senden yüzüm döndürmezem
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YÜZ B‹N CEFA

B‹Z DÜNYADAN G‹DER OLDUK
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Biz dünyâdan gider olduk kalanlara selâm olsun
Bizüm içün hay›r-du‘â k›lanlara selâm olsun
Ecel büke bilümüzi söyletmeye dilümüzi
Hasta iken hâlümüzi soranlara selâm olsun
Tenüm ortaya aç›la yakas›z gönlek biçile
Bizi bir ar› vechile yuyanlara selâm olsun
‘Azrâîl alur cânumuz kurur tamarda kanumuz
Yay›cag›z kefenümüz saranlara selâm olsun
Gider olduk dostumuza iremedük kasdumuza
Namâz içün üstümüze duranlara selâm olsun
Sözdür söylenür araya kimse döymez bu yaraya
‹ltüp bizi makbereye koyanlara selâm olsun
Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider
Bizüm hâlümüzden haber soranlara selâm olsun
Âfl›k oldur Hakk'› seve Hak derdine k›la devâ
Bizüm içün hay›r-du‘â k›lanlara selâm olsun
Miskîn Yûnus söyler sözi kan yafl›la told› gözi
Bilmeyen ne bilsün bizi bilenlere selâm olsun
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Allah ile olan kifli
‹hsân olur anun ifli
N'eylerler gayr› teflvîfli
Allah sevgüsi var iken
Görün bi'llâhi flu halk›
‹stemezler güzel Hakk'›
Yâ n'eylerler mâl› mülki
Allah sevgüsi var iken
Dinlen ‘âfl›klar bu sözi
Behremend eyleye sizi
Yâ n'eylersin ogl› k›z›
Allah sevgüsi vari iken
Yûnus sen kendüni görme
‘‹bâdet k›l mahrûm kalma
Gayr›s›na gönül virme
Allah sevgüsi var iken
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N'eylerler fânî dünyây›
Allah sevgüsi var iken
Yâ dah› kanda giderler
Ol dost sevgüsi var iken
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N'EYLERLER FÂNÎ DÜNYÂYI

GÖNÜL HAYRÂN OLUPDUR
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Gönül hayrân olupdur ‘›flk elinden
Ciger biryân olupdur ‘›flk elinden
Niçeler tâc u taht› mâl u mülki
Koyup ‘uryân olupdur ‘›flk elinden
Özümün kalmad› sabr u karâr›
Gözüm giryân olupdur ‘›flk elinden
Eridi karl› taglar zerre zerre
Deniz ‘ummân olupdur ‘›flk elinden
Koyup ‹brâhîm Edhem tâc u taht›
Yiri külhân olupdur ‘›flk elinden
Zihî Mansûr ki ma‘flûk yol›nda
Bafl› ber-dâr olupdur ‘›flk elinden
Ne gördi Leylî'nün yüzinde Mecnûn
Ki ser-gerdân olupdur ‘›flk elinden
Ne gördi Züleyhâ Yûsuf yüzinde
‹fli efgân olupdur ‘›flk elinden
Mahabbet derdine düfleli bülbül
Dili handân olupdur ‘›flk elinden
Yûnus Emrem bu hasrete bu zâra
‘Aceb mihmân olupdur ‘›flk elinden
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Al gider benden benligi toldur içüme senligi
Bundayiken öldür beni varup anda ölmeyeyin
Söylerisem gelmez dile kim söge bana kim güle
Bâri yanay›n derdile hâlüm dile gelmeyeyin
Ufl yürüyem yana yana cigerüm gark old› kana
‘Iflkun bir ok urd› câna niçe zâri k›lmayay›n
Ko ben yanay›n tüteyin dost bahçesinde yiteyin
Bir gül olay›n biteyin aç›luban solmayay›n
Mansûr'lay›n dâra beni flöyle ‘›yân göster seni
Kurbân k›lay›n bu cân› '›flka münkir olmayay›n
‘Iflkdur bu derdün dermân› ‘›flk yol›na virdüm cân›
Miskîn Yûnus dir yâ Ganî bir dem ‘›flksuz kalmayay›n
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fiöyle hayrân eyle beni bilmeyeyin dün ü güni
‹steyeyin dâim seni ayruk nakfla kalmayay›n
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‹lâhî bir ‘›flk vir bana ben benligüm bilmeyeyin
Yavu k›lay›n ben beni isteyüben bulmayay›n
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‹LÂHÎ B‹R ‘IfiK V‹R BANA

TAfiDUN Y‹NE DEL‹ GÖNÜL
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Tafldun yine deli gönül sular gibi çaglar m›s›n
Akdun yine kanlu yaflum yollarum› baglar m›s›n
N'idem elüm irmez yâre bul›nmaz derdüme çâre
Oldum ilümden âvâre beni bunda egler misin
Yavu k›ld›m ben yoldafl› onulmaz bagrumun bafl›
Gözlerümün kanlu yafl› ›rmag olup çaglar m›s›n
Ben toprak oldum yoluna sen afluru gözedürsin
fiu karfluma gögüs gerüp tafl bag›rlu taglar m›s›n
Harâmî gibi yoluma arkur› inen karlu tag
Ben yârümden ayru düfldüm sen yolum› baglar m›s›n
Karlu taglarun bafl›nda salk›m salk›m olan bulut
Saçun çözüp benüm içün yafl›n yafl›n aglar m›s›n
Esridi Yûnus'un cân› yolday›m illerüm kan›
Yûnus düflde gördi seni sayru m›s›n saglar m›s›n
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Benden benligüm gitdi hep mülkümi dost tutd›
Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yagmâ olsun
‹kilikden usandum ‘›flk ton›n› tonandum
Derdi hân›na kandum dermânum yagmâ olsun
Varl›k çün sefer k›ld› andan dost bize geldi
Vîrân gönül nûr told› cihânum yagmâ olsun
Geçdüm bitmez sag›nçdan usandum yaz u k›fldan
Bostânlar bafl›n buldum bostânum yagmâ olsun
Ta‘allukdan üzüfldüm ol dostdan yana uçdum
‘Iflk dîvân›na düfldüm dîvânum yagmâ olsun
Yûnus ne hofl dimiflsin bal u fleker yimiflsin
Ballar bal›n› buldum kovanum yagmâ olsun
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Ben benligümden geçdüm gözüm hicâb›n açdum
Dost vasl›na ulafldum gümânum yagmâ olsun
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Cânlar cân›n› buldum bu cânum yagmâ olsun
Ass› ziyândan geçdüm dükkânum yagmâ olsun
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CÂNLAR CÂNINI BULDUM

ACEB fiU Y‹RDE VAR M'OLA
‘Aceb flu yirde var m'ola
fiöyle garîb bencileyin
Bagr› bafllu gözi yafllu
fiöyle garîb bencileyin
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Gezdüm Urum'›la fiam'›
Yukaru illeri kamu
Çok istedüm bul›madum
fiöyle garîb bencileyin
Kimseler garîb olmas›n
Hasret od›na yanmasun
Hocam kimseler olmasun
fiöyle garîb bencileyin
Söyler dilüm aglar gözüm
Garîblere göynür özüm
Meger ki gökde y›lduzum
fiöyle garîb bencileyin
Niçe bu derdile yanam
Ecel ire birgün ölem
Meger ki sinümde bulam
fiöyle garîb bencileyin
Bir garîb ölmifl diyeler
Üç günden sonra tuyalar
Sovuk suy›la yuyalar
fiöyle garîb bencileyin
Hey Emrem Yûnus bî-çâre
Bulunmaz derdüne çâre
Var imdi gez flârdan flâra
fiöyle garîb bencileyin
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Severem ben seni cândan içerü
Yolum ötmez bu erkândan içerü

Beni sorman bana bende degülem
Sûretüm bofl gezer tondan içerü
Beni benden alana irmez elüm
Kadem kim basa sultândan içerü
Tecellîden nasîb irdi kimine
Kiminün maksûd› bundan içerü
Kime dokund›sa ol dost nazar›
Anun flu‘lesi var günden içerü
Senün ‘›flkun beni bende alupdur
Ne flîrîn derd bu dermândan içerü
fierî‘at-Tarîkat yoldur varana
Hakîkat-Ma‘rifet andan içerü
Süleymân kufl dili bilür didiler
Süleymân var Süleymân'dan içerü
Sülûk seyir iden ‘›flkun erine
Niçe mezheb olur dînden içerü
Dînin terk idenün küfürdür ifli
Bu ne küfürdür îmândan içerü
O bir dilber durur hîç yok niflân›
Niflân olur m› niflândan içerü
Meger Yûnus gözi tufl old› dosta
Ki kald› kapuda andan içerü
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Nere varur›sam gönlüm tolus›n
Seni kanda koyam bundan içerü
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SEVEREM BEN SEN‹

HAK'DAN GELEN fiERBET‹
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Hak'dan gelen flerbeti içdük el-hamdüli'llâh
fiol kudret denizini geçdük el-hamdüli'llâh
fiol karflug› taglar› mîfleleri bâglar›
Sagl›k safâl›k ile aflduk el-hamdüli'llâh
Kur›y›duk yafl olduk ayag›duk bafl olduk
Kanatlanduk kufl olduk uçduk el-hamdüli'llâh
Vardugumuz illere flol safâ gönüllere
Baba Tapduk ma‘nîsin saçduk el-hamdüli'llâh
Beri gel bar›flalum yad›san biliflelüm
Atumuz eyerlendi efldük el-hamdüli'llâh
‹ndük Rûm'› k›flladuk çok hayr u fler iflledük
Ufl bahâr geldi girü göçdük el-hamdüli'llâh
Dirildük b›nar olduk irkildük ›rmag olduk
Akduk denize tolduk taflduk el-hamdüli'llâh
Tapdug'un tapus›nda kul olduk kapus›nda
Yûnus miskîn çigidük bifldük el-hamdüli'llâh
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Pîflrev bize Kur'ân durur vatan bize Cennet durur
Ol Tamu'y› Hak yandurur ol gül-i gül-zârdur bize
Biz âhret gam›n yiyicek dün ü gün yâ Hû diyicek
Hak'dan yana gönelicek denizde yol vardur bize
Dünyâ bir ‘avretdür kar› yoldan koyar niçeleri
Sürün gitsin ol ‘ayyâr'› an› sevmek ‘ardur bize
Dünyâ harâmdur hâslara lâkin helâldür hamlara
Bu dünyây› dost tutmazuz ol dünyâ murdârdur bize
Yûnus eydür Allah dirüz Allah'›la kap›lm›fluz
Dergâh›na yüz tutuban hemân bir ikrârdur bize
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Adumuz miskîndür bizüm düflmânumuz kimdür bizüm
Biz kimseye kîn tutmazuz kamu ‘âlem yârdur bize

B‹Z‹M YUNUS

Kimseye düflmân tutmazuz agyâr dah› yârdur bize
Kanda ›ssuzl›k var›sa mahalle vü flârdur bize
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K‹MSEYE DÜfiMÂN TUTMAZUZ

‘IfiKUN ALDI BENDEN BEN‹
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‘Iflkun ald› benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanaram düni güni
Bana seni gerek seni
Ne varl›ga sevinürem
Ne yokluga yirinürem
‘Iflkun›la av›nuram
Bana seni gerek seni
‘Iflkun ‘âfl›klar öldürür
‘Iflk denizine taldurur
Tecellîyile toldurur
Bana seni gerek seni
‘Iflkun zencîrini üzem
Delü olam taga düflem
Sensin dün ü gün endîflem
Bana seni gerek seni
Eger beni öldüreler
Külüm göge savuralar
Topragum anda çagura
Bana seni gerek seni
Sûfîlere sohbet gerek
Ahîlere âhret gerek
Mecnûn'lara Leylâ gerek
Bana seni gerek seni
Ne Tamu'da yir eyledüm
Ne Uçmak'da köflk bagladum
Senün içün çok agladum
Bana seni gerek seni
Cennet Cennet didükleri
Bir ev ile bir kaç Hûrî
‹steyene virgil an›
Bana seni gerek seni
Yûsuf eger hayâlüni
Düflde göreydi bir gice
Terk ideyidi mülklerin
Bana seni gerek seni
Yûnus çagururlar adum
Gün geçdükçe artar odum
‹ki cihânda maksûdum
Bana seni gerek seni
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