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ÖN SÖZ
Yüzyıllar boyunca adalet ve merhamet n hâk m kılınması ç n yed kl m üç kıtada,
özünde nsan olan b r meden yet tes s eden ecdadımız, k m zaman kâl k m zaman hâl
d l yle gönüller mayalayan sayısız gönül er yet şt rm şt r. Bu zatlar sayes nde beşerî
n zamın İlahî n zama muvafakat ett ğ , günlük yaşamın sadece hukuk n zamına değ l
aynı zamanda f k r ve ruh n zamına dayandığı b r meden yet mefkûres nşa
etm şlerd r.
Türk-İslam meden yet n n temel n oluşturan bu anlayış; Ahmet Yesevî, Yûnus
Emre, Mevlânâ, Hacı Bayram-ı Vel , Eşrefoğlu Rûmî ve adını sayamayacağız b rçok
şahs yet tarafından gönülden gönüle nes lden nes le aktarılarak bugünlere kadar
gelm şt r. Bu gönül erler , tıpkı her mevs m meyve veren ağaçlar g b İslam'ın zamanı
ve mekânı aşan mesajlarını gönüllere nakış nakış şlem şt r.
Meden yet m z n teşekkülünde ve Anadolu'ya İslam'ın mührünün vurulmasında
büyük paya sah p bu m hver şahs yetler n nec p m llet m z tarafından hakkıyla
anılması ve anlaşılmasının her şeyden önce fa ed lmes gereken b r gönül borcu
olduğu âş kârdır. İç nde bulunduğumuz 2021 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayy p Erdoğan ve UNESCO tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak lan
ed lmes , bu bakımdan çok anlamlı ve öneml d r.
B zler de S vas Cumhur yet Ün vers tes olarak Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Al m
Yıldız'ın teşv kler ve h mayeler le B z m Yûnus'u vefatının 700. yılında yen den
hatırlamak ve hatırlatmak sted k. B l nd ğ g b “hatır”; “kalp, gönül” anlamlarına gel r.
B zler de sted k k Yûnus'u aklımıza ve gönlümüze b r daha hatırlatalım. Çünkü o
Türkçem z n mana âlem ne açılan kapısı ve b r hak kat, aşk ve rfan şa r d r. Merhum
Nurett n Topçu'nun ded ğ g b “Yûnus'u ancak Yûnuslaşarak anlamak mümkündür.”
Bunun ç n de onu her da m hatırlamamız gerekt ğ ne nanıyoruz k Yûnus da
sohbetlerde kend s n n hatırlanmasını, hayırla yad ed lmes n sevenler nden özell kle
stemekted r:
Şîrîn hulklar eyleg l tatlu sözler söyleg l
Sohbetlerde Yûnus'ı herg z unutmayalar
Yûnus'u tekrar hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla Ün vers tem z tarafından
düzenlenen sempozyumumuzda 15 farklı ün vers teden 20 kıymetl l m nsanı
katılmıştır. Bu ves leyle teşr er nden dolayı hocalarımıza teşekkür ed yoruz.

Son olarak sempozyumumuzun bütün aşamalarında destekler n es rgemeyen
kıymetl rektörümüz Prof. Dr. Al m Yıldız'a şükranlarımızı arz eder z. Etk nl ğ m z n
mutfağında b zlerle b rl kte çalışan Bölümümüz as stanlarına, B lg İşlem Da re
Başkanlığı, Baskı-Graf k ve Matbaa B r m nde görev yapan mesa arkadaşlarımıza
teşekkür ed yoruz. Bu ves leyle sempozyumumuzun Yûnus'un ses n , nefes n tekrar
duymamıza ves le olması temenn s yle l m ve düşünce dünyamıza katkı sunmasını
d ler z. Okuyanı, st fade eden bol olsun...

Prof. Dr. Hakan Yekbaş
Doç. Dr. Mustafa Sefa Çakır

TAKDİM
Ko ölmek endîşes n âşık ölmez bâkîd r
Ölmek sen n nen ola çün cânın lâhîd r
Yüzyıllar önces nden böyle d yor Yûnus Emre ve bu mısraları haklı çıkarırcasına
bugün hâlâ kend nden söz ett r yor. İnsanlar Yûnus'tan bahsetmeden duramıyor,
şa rler ondan lham almadan yazamıyor âdeta. Yûnus çağlar ötes nden b ze ş rler
okumakta sank ...
Türk ş r n n Anadolu'dak serüven n n lk s mler nden olan Yûnus Emre,
kend s nden sonrak dönemlerde de büyük yankılar uyandırmıştır. Sevg y , kardeşl ğ ,
gönüller yapmayı ş rler ne konu ed nen Yûnus Emre, nsanlığın her zaman ht yacı
olan bu değerler n sembol b r sm olmuştur. Ş rler elden ele dolaşmış, bestelenerek
d llere pelesenk olmuştur. Toplumumuz onu öyle sevm şt r k Anadolu'nun b rçok
yer nde ona mezarlar atfed lerek sah plen lmek stenm şt r.
2021 yılı b l nd ğ üzere Cumhurbaşkanlığımız ve Gaz Mecl s m z tarafından
Mehmet Âk f, Hacı Bektaş-ı Velî ve Ah Evran g b meden yet m z ç n öneml s mler
anma yılı olarak kabul ed lm şt r. Anılması kararlaştırılan ve m llet m z n b r anlamda
manev rehberler olan bu s mlerden b r de Yûnus Emre'd r. B z de S vas Cumhur yet
Ün vers tes olarak çeş tl faal yetlerle bu gönül nsanlarıyla lg l öneml akadem k
çalışmalar gerçekleşt rd k. Her b r hakkında müstak l k tap yayınlarıyla b rl kte y ne
onlar hakkında gerçekleşt rd ğ m z sempozyumları da k tap hâl ne get rd k.
El n zdek eserde Yûnus Emre le lg l farklı ün vers telerden alanında uzman
kıymetl l m adamlarının b ld r ler bulunmaktadır. Her b r hocamız kend alanıyla lg l
olarak Yûnus Emre ve eserler üzer ne eğ lm ş ve bu nad de çalışmaları ortaya
koymuştur. Bütün hocalarımıza emekler ç n ayrı ayrı teşekkür eder z.
Üm t eder z, her b r çalışma onun tanınması ve anlaşılmasına h zmet eder, katkı
sağlar. Bu çalışmanın da onlardan b r olmasını temenn s yle Yûnus Emre ve
meden yet m z n m hver s mler n rahmetle yad ed yorum.

Prof. Dr. Al m Yıldız
Rektör

I. Oturum

“Bu Dünyânın Meseli”
Şehir, Erdemli Şehir ve Yunus Emre
Bilal Kemikli*
Müslüman düşünürlerin ve ediplerinin üzerinde durdukları
temel kavramlardan birisi “şehir”dir. Bu konuda, başta Fârâbî’nin
telif ettiği Medînetü’l-Fazıla’sı ve Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i
olmak üzere pek çok eser yazılmıştır. Bu meyanda, geleneğe uyarak
“içimizdeki şehri” tavsif ve tahlil eden en önemli eseri Yunus Emre
yazmıştır. Onun Risâletü’n-Nüshiyye’si, içinde yaşadığı dönemin kaleli şehirlerinden mülhem içimizdeki şehri tavsif eden ve oradaki
düzeni tesis etmeye matuf ilkeleri vaz eden bir başyapıttır1. Bu üç
temel eser birlikte okunduğunda, Farabî’nin tasnifiyle, her birinde
“erdemli şehri” inşa etme gayretinin hâkim olduğunu görürsünüz.
Zira erdemli şehir; sakinleri bilgili, kendisiyle mücadele ederek teşahhus etmiş, erdemli, dünyaya bağlı olmayan, irfan sahibi kimselerin yaşadığı şehirdir. Mesele bu şehri inşa ve imar etmek, evvelemirde o “erdemli” ihya etmekle mümkündür2. Bu itibarla şehir kavramı, sadece içinde yaşanılan muhit değil; o muhite hayat veren insanı da konu edinir.
Fârâbî, erdemli şehri tarif ve tavsif ederken, bunun karşıtı olan
“erdemsiz” şehri de izah eder. Ona göre erdemsiz şehrin tezahürü
dört aşamada karşımıza çıkar:
*
1

Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Bu konuda, Risâletü’n-Nüshiyye’den hareketle, daha evvel “içimizdeki savaş” başlığıyla bir yazı kaleme almıştık. Bu yazı, içimizdeki şehri huzura kavuşturma çabasına delalet eden ve büyük cihat (cihâd-ı ekber) olarak da mücadele ve mücahedeyi
konu edinmekteydi. Bkz. Sufi Aşk ve Ölüm, İstanbul, 2017, 66-72.

2

Bu konuda düşüncelerini temellendirmek isteyen okuyucularımızın dikkatine, daha evvel “şehri inşa etmek” başlığıyla yazdığımız ve Mihenk (İstanbul, 2019) makaleyi sunmak isterim.
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1. Cahil şehir. Bu şehrin sâkinlerinin yegâne amacı, dünyevi
kazançtır. Dünyevî kazançtan murat, bedenî sağlık, haz ve servettir.
Dolayısıyla şehir ahalisi, gerçek anlamda huzuru bilmediği için, mutluluğu geçici heveslere hapseder.
2. Sapkın şehir. Burada şehrin sakinleri, erdeme dair bilgilere
sahiptir; ancak o bilgi, tecrübeye dönüşmemiştir. Diğer bir ifadeyle
bildikleriyle ve inandıklarıyla amel etmeyenlerin şehridir. Bu yönüyle bu şehir, cahil şehir hüviyetini haizdir.
3. Değişmiş şehir. Bu şehir, başlangıcı itibariyle erdemli insanların inşa ettiği, ama zamanla talepleri ve uygulamalarıyla dünyevileşen insanların şehridir. Dolayısıyla kuruluş esasından uzaklaşmış,
menfi anlamda değişmiş şehirdir.
4. Şaşkın şehir. Bu şehrin kuruluşu da sunduğu imkânlar da ta
başından itibaren şaşkınlardan oluşmaktadır. Varlığın mahiyetini
müdrik olamayan kişilerin inşa ve imar ettiği şehir, insana geçici
zevkler vermekten öteye geçmeyecektir.
Fârâbî’nin vaz ettiği bu şehir tavsiflerini, öyle sanıyorum ki, Yusuf Has Hacip de Yunus Emre de çok iyi biliyordu. O bakımdan “kutlu bilgi”ye sahip “erdemli” insanları yetiştirmek, gerek Kutadgu Bilig’de, gerekse Risâletü’n-Nushiyye’de temel konu olarak sunulmaktadır. Ancak Yunus, bu fikrini sadece Risâle’de dile getirmez, nutuklarında da sıkça temas ettiği başat konu olarak sunar. Onun Divân-ı
İlâhiyât’ı, sevgi, bilgi ve varlık gibi temel erdem inşa eden değerler
manzumesi olarak okunabilir. Diğer bir ifadeyle Yunus Divan’ı, erdemli insan olma yolunda gayret eden bir yolcunun (sâlik) notları
olarak okunabilir. Bununla birlikte onun gazel ve koşma tarzında dile getirdiği bu notlardan bir kısmında doğrudan doğruya şehir, şâr
ve il gibi kavramlarla “erdemli şehri” tanımladığına da işaret etmek
gerekir.
Burada onun şehirle ilgili kavramlardan yola çıkarak tavsif ettiği şehre ilişkin mütalaamızı yapmadan evvel bir hususa işaret etmemiz elzemdir. Yunus, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Mevlânâ
Celâleddîn ve Ahi Evran (Pîr Mahmud bin Ahmed Nasirûddin Ahî
Evran bin Abbas Velî) gibi “yol kurucu” isimlerin gölgesinde “bir ga-
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rib dervîş” olarak hakikate ilişkin sırları arayarak manaya ermeye
gayret etmiştir. Nitekim erdemli şehri, hakîkate erme çabasında
olan, daima kendini yenileyen ilim ve irfan sahibi insanlar inşa edecektir. Bu anlamda onun arayışına dair menkıbevi mahiyet kazanan
tecrübesi önemlidir. Bununla şuna işaret etmek istiyorum: Himmet
ve buğday ikileminde kalıp, samimi bir muhasebeyle himmetin yani
irfanın tâlibi olması ve bu yolda kırk yıl dergâha doğru odun taşıma
cehdi önemli bir çabadır. Zira erdemli şehri, malumat sahipleri yani
buğdaya talip olanlar değil, amele yani uygulamaya ve dolayısıyla
bilgiyi tecrübeye dönüştürmeye öncelik verenler inşa edecektir. Diğer bir ifadeyle, inşadan evvel ihya gelir; şehri, aklen ve ruhen uyananlar yani ihya olanlar inşa edecektir.
Keza onun döneminde, fikri zenginlik de dikkat çeker. Nitekim
bir yandan Türkistan’dan gelen Yesevî hikmetleriyle neşredilen zahidâne tasavvuf düşüncesinin yanında, Horasan’dan gelen melamet
neşvesi belirgin bir mahiyete sahiptir. Keza Endülüs’ten gelen ve bir
müddet Konya’da mukim olan İbnü’l-Arabî’nin neşrettiği Vahdet-i
Vücutçu Ekberî akım ve kimi Bâtınî akımlar da hatırda tutulmalıdır.
Böylesine zengin bir fikrî atmosferde, Evhadü’d-Dîn Kirmânî, Fahru’d-Dîn Irâkî, Necmü’d-Dîn Dâye, Sadrü’d-Dîn Konevî, Müeyyedü’dDîn el Cendî ve Sa’du’d-Dîn Fergânî gibi muhakkikler de yaşamıştır.
Bir yanıyla aksiyon, öteki yanıyla mütefekkir olan bu “büyük ruhların” yaşadığı demde şiirlerini söyleyen, muhtemelen bir kısmıyla
karşılaşan ve mutlaka çoğunun fikirleri ve eserleri hakkında malumatı olan Yunus, hakikate ilişkin keşiflerini Türkçe dile getirmiş bir
hakîm (bilge) şairdir3.
Şehir, yaşanan iktisadi ve siyasi kaostan, bilge şairin nutuklarıyla ve diğer hükemanın dokunuşuyla düzene girmiştir. Nitekim şehrin sakinleri, fazilet sahibi, olgun ve arif insanların sözü ve sohbetiyle kendi hakikatiyle buluşacaktır. Bu buluşma, bir yandan cehaleti
izale ettiği gibi, öte yandan da “istikamet” yani bir gaye sunarak şaş3

Dönemin kültürel durumuna dair bir okuma için bkz. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1965, 199-217; Ahmet Kartal, “Yunus Emre’nin
Anadolu’sunda Kültürel ve Entelektüel Hayat”, Yunus Emre, (Ed. A. Y. Ocak), Ankara, 2012, 43-96.
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kınlıktan beri kılacaktır. Mamafih Yunus da bu maksada binaen yüklendiği misyonun farkında olarak, “Kasdum budur şâra varam
feryâd u figân koparam” diyecektir. Şâra varmış, ilden ile dolaşarak
kopardığı “feryâd u figan” ile manayı gönül coğrafyamızın her bir
köşesine ulaştırmıştır. Esasen şârdan murad, evvela bu içinde yaşadığımız dünyadır. Bunu şöyle izah etmektedir:
Bu dünyânun meseli bir ulu şâra benzer
Velî bizim ömrümüz bir tîz bâzâra benzer
Her kim bu şâra geldi bir lahza karâr kıldı
Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer
Bu dünya, ulu bir şehirdir. Bizim orada geçireceğimiz hayat ise,
pazardan ibarettir. Pazar sabah kurulur; dualar edilir, siftahlar yapılır, satışlar gerçekleşir ve akşama kâr yahut zarar ederek tezgâh kapanır. İşte hayat bu kadardır: Doğum, koşuşturmalar ve meşguliyetler
içinde bir koca gün ve nihayet akşama eriş… O akşamın adı, “geri dönülmez sefer” yani ölümdür. Ölüm, hakikati idrak için en yetkin muallimdir. Şehri anlatırken, varlık açısından ecel yahut vade gibi kavramlarla da anılan sınırlı zamanı yani ömrü de hatırlatan bilge şair,
şehirlerin de zamanlı muhitler olduğunu ihsas eder. Zira nice şehirler
kurulmuş, ama doğal felaketler, savaşlar ve tufan gibi hadiseler vesilesiyle yıkılıp yok olmaya mahkûm olmuştur. Nitekim dünya, “mülk-i
fena” olarak nitelendirilmiştir. Bu mülk-i fena ile olan rabıtasını azaltan yahut sahih bir bakışla sistemli bir kurala bağlayanlar, buraya ait
arzu ve hevesten geçenler “dost ili”ne uçacaklardır.
Mülk-i fenâdan geçeyim ol dost iline uçayım
Talayın ‘ışk ‘ummânına denizlerin kaynadayım
Dost ili, burada kastedilen manadan anladığımız kadarıyla, âhiret hayatıdır. Âlem içre cümle mevcudatın yokluğa mahkûm olduğu
düşüncesi, vücut ve mevcut ayrımı içinde zikredilen bir varlık anlayışının neticesidir. Vücut, zorunlu varlıktır; mevcut ise, cümle
kâinattır. Dolayısıyla zamanlı varlık sadece insan değildir; onun
içinde yaşadığı şehir de yok olmaya mahkûmdur. Bu bakımdan, ev-
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velemirde bu şehrin sahibini tanımak gerekir. Bunu Yunus şu şekilde soru kalıbına sokmaktadır: “Bu ‘imâreti kim yapdı bu mülke Süleymân nedür?”
Bu sorudan hareketle şehrin sahibini, mülkün yegâne sahibi
olanı tanımak ve ona inanmak esastır. Bu esas, bilmek ve inanmayı
içinde barındırdığı gibi, tevhidi de barındırır. Erdemli şehir, bilme,
inanma ve birleme esasına müstenit bir aydınlanma ve bu aydınlanmaya matuf bir hukuk sistemini içinde barındıran bir şehirdir.
Çünkü Süleymân’ı bilmek, sahibi tanımak ve bu tanımayla şehri
mamur kılmak esastır. Bu da ancak hukukla temin edilen bir durumdur. Nitekim Yunus şu soruyu da sorar:
Eğriliği yaydan eğri doğruluğu okdan doğru
Bu şehir içinde uğru hem kâdî hem sultân nedür
Şehirde yaşamak, sürekli bir bilme, öğrenme çabasını zorunlu
kılar. Diğer bir ifadeyle şehirli olmak, sürekli eğitim ve öğretim içinde gelişip derinleşmeyi de temin eden bir durumdur. Bunun için de
Hâbil ve Kâbil’den bu yana, öncelikle insanın eğriyi ve doğruyu tefrik edecek bir hukukî ve ahlâkî bilince sahip olması gerekir. Keza
suçluyu, kadıyı ve sultanı da tanımak iktiza eder. Buradaki suçluyu
(uğru), kadı ve sultanı şimdilik bir kenara bırakıp Yunus’un düşünce
zemininde temekkün eden şehirlere kısaca temas edelim4. Onun
şehri, genel bir tasnifle iki veçheye sahiptir. Bunlar:
1. Çarşısı, pazarı, imaret, mabet, mektep v meskenleriyle içinde
yaşadığımız şehir.
2. İçimizdeki şehir; onun ifadesiyle gönül şehri, can şehri yahut
vücut şehridir.
Bu şehirlerin ilkinde hukukî düzenlemeler ön plandadır. “Endişe şehri” olarak nitelendirdiği bu şehirde ticaret, eğitim, üretim ve
tüketim gibi hayatın idame edildiği bir organizasyon öne çıkar. Bu
4

Esasen onun şehir kavramına yüklediği anlama ilişkin daha evvel Metin Ekici analitik bir inceleme yapmıştır. Konuya alaka duyanlar söz konusu metne bakacaklardır: Metin Ekici, "Yunus Emre'de Şehir Kavramı”, Yunus Emre Araştırmaları-III ,
(Ed. U. Şenel), Manisa, 2020, 113-135.
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şehrin, yukarıda işaret edildiği gibi, bir sultanı yahut yöneticisi ve
güvenliği sağlayan kurumları vardır. Bu anlamda şehri, içinde yaşadığı, seyahat ettiği ve şiirler söylediği mekânlar olarak karşımıza çıkar5. Bu sebepten kısaca seyahatlerine ilişkin temel bazı hususları
hatırlamak icabeder.
Öncelikle burada, İslam ilim tarihinde “seyahat” kavramına dair
bir iki hususa işaret etmekte yarar vardır. Bu meyanda şunu ifade
etmemiz mümkündür: er-rıhle kelimesiyle kavramlaşan, ilim talebi
için yapılan seyahatlerin benzeri sufi çevrelerde de vardır. Bu seyahatlerin başında selmana çıkmak olarak nitelendirilen yolculuk,
kabz halindeki dervişin tenezzüh, temaşa ve tetkikle basta ermesini
temin eden bir yolculuk halidir. Esasen Kalenderî ve Bektâşî geleneği içinde önemli bir yere sahip olan selmana çıkmak, bir yönüyle dilenmektir. Tekkenin yahut muhitin dışına çıkarak sadaka toplamak,
böylece nefsin alışık olduğu konforun dışına çıkarak yeni tecrübelerle benliği tamir ve tadil etmek murad edilmiştir. Yunus’un, kabz halinde olduğu bir demde tekkeyi terk etmesi, bir yönüyle selmana
çıkmak olarak telakki edilebilir. Bunun yanında meşayihi, hakîm ve
ârif zevatı ziyaret ederek onlardan tefeyyüz etmek için de dervişler
yola çıkmışlar; böylece bir yandan tefekkür ve tekâmül içi yeni muhitleri tanıma imkânına sahip oldukları gibi, öte yandan da gurbeti
fikrini tecrübe etmişlerdir. Keza haç farizasını eda niyetiyle yahut
irşat vazifesini yerine getirmek için de seyahat ettikleri, farklı şehir
ve muhitleri görerek yenilendikleri bir gerçektir. Bu anlamda Yunus,
şiirlerinden anladığımız kadarıyla, kelimenin tam anlamıyla “gezgin” bir sufi şairdir6. Nitekim o, “Ben dervîşem diyen kişi iş bu yola ‘âr
gerekmez” fehvasınca, selmana yahut başka vesilelerle yola çıkmış
olmalıdır. Bu meyanda şunu söylemektedir:

5

Bu konuda bkz. Seadet Şıhıyeva, “Şiirinin Coğrafyası: Fiziksel ve Ruhsal Mekânlar”,
“Yunus der eşkere nihân” Yunus Emre Kitabı, (Ed. O. K. Tavukçu), Ankara, 2017, 3753.

6

Yunus’un seyahatleri ve bilhassa “yukarı iller” tabiriyle alakalı olarak bkz. Mustafa
Tatcı, “Yukarı İllerde Bir Gezgin derviş: Yunus Emre (Azerbaycan Notları)”, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011, 18 / 58, 155 – 170.
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“Gezdüm Urum'ıla Şam'ı yukaru illeri kamu
Çok istedüm bulımadum şöyle garîb bencileyin”
Bu beytin bulunduğu nutk-ı şerifte şair, çıktığı yolculuktan bahisle kendini, yerinden yurdundan kopmuş bir “garip” olarak tavsif etmektedir. Bu garip derviş, Anadolu’nun yanında “yukarı illeri” yani
Kafkasya ve Azerbaycan civarını da gezmiştir. Bu yolculukta, “ecel ire
bir gün ölem” diyerek gurbette ölüm tefekkürünü devam ettirmiştir.
O, arayış içinde olduğu hakikate eriş maksadıyla çıktığı seyahatte,
“derdine çâre” olacak iksire kolayca eremeyeceği ve bu yüzden şehirden şehire gezmek durumunda olduğunu ifade edecektir.
Hey Emrem Yûnus bî-çâre bulunmaz derdüne çâre
Var imdi gez şârdan şâra şöyle garîb bencileyin
Onun bu yolculuğu ne kadar devam etmiştir? Bunu bilemiyoruz.
Ancak bir yerde, “oldum ilimden avare” dediği gibi, şehrinden uzunca bir dönem uzak kalmış; uğradığı şehirlere iz bıraka bıraka seyahatini tamamlamıştır. Böylece, “Yûnus durdu girdi yola kamu gurbetleri bile” mısraında ifade ettiği gibi, manevî düzeyde “gurbet”in
manasını fehmettiği gibi, çıktığı yolculukta farklı şehirlerde kalarak
sıladan uzak olmanın verdiği ıstırap ile maddi boyutuyla da gurbeti
müdrik olmuştur. Bu idrakledir ki, “Kendü cigerüm kanıla vasf-ı
hâlüm yazar oldum” diyecek kadar bir olgunluğa ulaşmıştır. Bu itibarla ondaki gurbet fikri çok derin manalar ihtiva eder.
Bu seyahatlerle ortaya çıkan şehirlerin yanında, onun bir nutkunda ifade ettiği veçhile, “şerefü’l-mekân bi’l-mekîn” yani mekânın
değeri orada yaşayanlarla değer kazanır fehvasınca zikrettiği İbrahim Ethem’in şehri Belh başta olmak üzere bazı şehirleri zikreder.
Belh’i şöyle tavsif eder:
Ol meclisün ‘âşıkları İbrâhîm Edhem'dür biri
Belh şehri gibi bin ola her gûşede vîrânesi
Belh’ten söz ettiği gibi, Kâbe’yi bünyâd eden İbrahim (as) vesilesiyle, Konya’yı Ahmed fakih ve Mevlana vesilesiyle anar. Ancak bu
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anmalar da temel husus, şehri hukûkî düzlemde ele almaz; ontolojik
açıdan hayatın geçiciliğine ve bâkî olana iltica sadedindedir.
Onun asıl üzerinde durduğu şehrin ikinci veçhesi olan, manevî
şehirdir. Yukarıda işaret edildiği gibi mânevî şehir, cân şehri, gönül
şehri ve vücut şehri gibi nitelemelerle anılır. Keza bu şehirde hukukun yerini ahlak alır. Mesela vücut şehrini, doğrudan doğruya kendi
iç âleminde yaptığı yolculuğu tahkiye sadedinde nazmettiği bir nutku vardır. Orada şunu dile getirir:
Bu vücûdum şehrine bir dem giresim gelir
İçindeki sultânın yüzün göresim gelir
Matla’ı ile başlayan bu nutukta, vücut şehrindeki yolculuğunu, o
şehrin sahibini yani “yere göğe sığmayıp mü’min kulumun gönlüne
sığarım” fehvasınca insanı yaratıp ona “nefha” üfleyen Kâdir-i Mutlak ve Hâlık-ı Mutlak olan Allah’ı bulma çabasını anlatır. Bu çabada
ona rehberlik eden “erenlerin sohbeti ve nazarı”dır. Bu sohbet marifeti artıracak, nazar ise, topraktan ibaret olan insanı adeta “gevher”e
tebdil edecektir. Sohbet ve nazarın birer kimya olarak vazife yapması, sadece maddi şehirlerde seyahat için rehbere ihtiyaç duyulmadığı, aynı zamanda içerdeki yolculuk için de ehil bir rehberin elzem olduğu fikri işlenmektedir. Ancak buradaki rehber, sadece erenlerin sohbeti ve nazarı değildir, bir de aşk vardır. Zira yol, aşk ve
şevkle alınır. Bu yolculuk, insanın kendini tanıma yolculuğudur. Neticesinde, yolcu (sâlik) “kişinün yüzünü ağ eden söz”e ulaşmış olacak; böylece içerdeki savaş sükûnete tebdil edeceği gibi, dışarıda da
huzurun ikamesini sağlayacak yetkin insanı (insan-ı kâmil) topluma
sunacaktır.
Vücut şehri tabirini Yunus’tan evvel kim kullanmıştır? Bunu bilemiyorum. Ancak Fârâbî’nin erdemli şehri tavsif ederken şehri insan bedenine benzeterek meseleyi ele aldığı bilinmektedir7. Ona göre şehir, sağlıklı bir bedenin organları gibidir; bu organlar görevle7

Bu konu bilhassa onuncu ve on birinci bapta tafsilatlı bir şekilde ele alınmaktadır.
Bkz. Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla: Tanrı-Âlem-İnsan, (Çev. Yaşar Aydınlı), İstanbul,
2018.
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rini bihakkın yerine getirdiğinde, benden sıhhatli ve insan huzurludur. Bu organlara hayat enerjisi olan kanı pompalayan kalp, bedenin yöneticisidir; diğer organlar, onun yönetimi ve denetiminde
kendisine verilen görevleri bir hiyerarşik yapı içinde yerine getirmek suretiyle vücudun sağlığını ve huzurunu temin ederler. Benzeri
durum şehirde de kendini ele vermektedir. Nitekim şehrin sakinleri,
yaratılışları ve mizaçları itibariyle birbirinden farklıdır. Keza insanlar imkânları bakımından da eşit değildir. Dolayısıyla herkes farklı
birer görevi yerine getirmeye memurdur. Görevlerin yerine getirilmesi halinde şehir huzurlu ve mutlu bir şehir olur.
Yunus Emre, Fârâbî’nin kısaca izah etmeye çalıştığımız erdemli
şehir tasarımından ne kadar haberdardı? Doğrusu bunu kat’î ifadelerle tespit etmekten mahrumuz. Lakin şehir-insan arasındaki rabıtayı
sağlam bir zeminde kuran bir hakîm şairin huzurunda olduğumuzun
farkında olarak, onun döneminin temel düşüncelerine vakıf olduğu,
bu düşünceleri tasnif ve tahlil ederek yeniden üretecek bir ilim ve dil
birikimine sahip olduğu kanaatini yeniden ifade etmek durumundayız. Esasen şehir-insan benzetmesi, onun izini takip ettiği Pîr-i Türkistan’ın Fakrnâme’si başta olmak üzere, çağdaşı Hünkâr Hacı Bektaş’ın
Makâlât’ı ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde de karşımıza çıkar. Nitekim
onun Risâletü’n-Nushiyye’si, Fakrname ve Makâlât çizgisini manzum
bir şekilde devam ettiren bir eserdir. Dolayısıyla onun, gelenek içinde
Muallim-i Sânî olarak anılan Fârâbî’den haberdar olduğu yahut olmasa da içinden geldiği muhit itibariyle bu şehir telakkisine ulaşmasını
temin eden fikri birikime sahip olduğu aşikârdır.
Yunus’un “aşk şehri”, vücut şehrinin ayrımına varanların uğradığı bir şehirdir. Vücut şehriyle kendini tanıyan kişi, terakki etmeyi
arzular. Aşk şehri, terakki niyetiyle içine girilen manevi yolda, çile
(mücâhade) ile arınma (tezkiye-i nefs) ve uyanma süreçlerini (nefis
mertebeleri) bihakkın yerine getiren yolcunun (sâlik) daha ileri noktalara ulaşmasını temin eden bir şehir telakkisidir.
‘Işk kuşağın kuşangıl dostun yoluna vargıl
Mücâhede çekersen müşâhade edesin
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Bundan ‘ışkun şehrine üç yüz deniz geçerler
Üç yüz deniz geçüben yidi tamu bulasın
Bu şehir, yüceliş şehridir. Yücelmek, gayretle mümkündür. Gayret, müşahedeye yani yeni bilgilere ve zevklere ulaştırır. Ama yolcu
bunlarla da iktifa etmez, büyük denizleri geçerek, çilelerle ulaştığı
her menzilde karşısına çıkan yedi farklı kapıyı teker teker açarak
asıl gayelerin gayesi olan Visâl-i Hakk’a yani Hallâc-ı Mansûr’un
kavramsallaştırdığı Ene’l-Hakk’a ulaşır.
Çün içeri giresin dost yüzünü göresin
Ene'l-Hak şerbetini dost elinden içesin
Aşk şehrinin insan vücudunda temessül ettiği yer, kalptir. Kalbin de tasavvuf edebiyatında mücerred manada karşılığını bulduğu
kavram gönüldür. Gönül, müşahhas bir organı, mücerred manaya
tebdil ederek geniş bir mana düzeyine çıkarıyor. Orası artık bir orga
olmaktan çıkıyor, bazen bir uçsuz bucaksız okyanus, bazen de içine
sığındığımız yegâne liman, yalnızlık zamanlarında halleştiğimiz refik, huzurlu ve şen demlerde sevgiliyi temaşa ettiğimiz bir ayna oluyor. Bu itibarla gönül şehri, vahdet deryasıdır; o şehrin farkına varıp, orayı yurt edinenler müvahhitlerdir.
Girdüm gönül şehrine daldum anun bahrine
‘Işkıla seyr iderken iz buldum cân içinde
Gönül şehrine girmek, rikkat ve dikkat isteyen bir husustur; bu
da ancak tefekkürle ve tedebbürle olur. İnsan, taşrada kolay gezer;
lakin içerde, kendi şehrinde pek de öyle kolay gezemez. Zira içerde
vesvese, endişe, nedâmet ve gaflet gibi tuzaklar vardır. Bu tuzaklar,
o gönül şehrine girmeye mani olur. Faraza girilse, yanlış ve yanlı bir
temaşaya sebebiyet verir. Bu bakımdan o şehre uzunca bir dönem
mücâhade neticesinde varılan aşk şehri yani marifet yahut irfan seviyesinde girilir. Diğer bir ifadeyle gönül şehri kapılarını gerçek anlamda irfana erişmiş olanlara açar. O şehirden içeri giren, fakr makamına eren ve mahza marifet deryasına gark olmuş olan âriflerdir.
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Ma'rifet gönül şehri makâmun bulur fakrı
Bahrî gerekdür bahrî bu ma‘rifet içinde
Hülasa, şehri insan önce kendinde aramalıdır. Bu kendinde
arama süreci, Yesevî’den itibaren, “dört kapı kırk makam” şeklinde
formüle edilen yetkin insanı (insan-ı kâmil) yetiştirme süreçlerini
tecrübe etmek anlamına gelir. Vücut şehrinde insan, şeriat ve tarikat
seviyesinde asli vazifelerini ve kendini tanıma çabasındadır. Aşk
şehrinde ise, muhiplik seviyesine ermiştir. Muhiplik seviyesi, hakikat düzeyine telmih eder. Diğer bir ifadeyle, gerçek anlamda âşık,
hakikate ermiş kişidir. Gönül şehri ise, marifet düzeyidir. Orada huzur bahşeden bilgi; tecellîler, vâridâtlar ve sünûhatlar vardır. Nihayet hakîm şairin şiiri, burada demini bulur. Böylece zuhur eden söz,
o tecrübeyi yaşayan yahut yaşamayan şehir halkının derdine derman, sorularına cevap ve yoluna rehber olur. Şehir böylece erdemli
şehre tebdil eder.
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Yirmi dokuz hece,
Okursun uçtan uca.
Sen ‘elif’ dersin hoca,
Manası ne demektir?
Yunus Emre

ÖZET
Türk dilinin yalın kullanımı, milli kültürün ve evrensel değerlerin aktarımı konularında akla gelen ilk isimlerden olan Yunus Emre,
Türk toplumu tarafından çok sevilen önemli bir şairdir. Yunus Emre
hakkında yazılmış çok sayıda biyografi ve şiir kitabı vardır. Geneli
içerikçe zengin olan bu kitaplardan bir bölümünde şiirlerin yorumlarına da yer verilmiş, okurun yalnızca okumasına değil okuduğunu anlamasına da imkân tanınmıştır. Mevcut kitapların konuyu ele alış biçiminin ve dil anlatım özelliklerinin yetişkin okurlar için uygun olduğu söylenebilir. Hedef okur kitlesi çocuklar olan kitaplar da bulunmaktadır; fakat bu kitaplarda genellikle Yunus Emre’nin yaşamı aktarılmış, şiirlerine pek fazla değinilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, Yunus Emre şiirlerinin çocuklara nasıl sunulacağı hakkında öneriler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çocuk okur ile yetişkin okur ayrımına değinilmiş, Yunus Emre şiirlerinin hangi yaş grubu için uygun
olabileceği değerlendirilmiş, bu yaş grubunun ilgi ve ihtiyaçlarına uy*
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gun yapıtların hangi özelliklere sahip olması gerektiği tartışılmıştır.
Çalışmanın son bölümünde örnek bir şiir çözümlemesi yapılmış ve
seçilebilecek diğer şiirler hakkında öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yunus Emre, çocuk edebiyatı, çocuk şiirleri.
GİRİŞ
Şiir, duygu ve heyecanları, güzellikleri, seslerin uyumundan ve
ahenginden faydalanarak etkili bir şekilde anlatma sanatı olarak tanımlanır (Ayverdi, 2008). Şiir, ana dili öğretiminde de yabancı dil öğretiminde de sözcük dağarcığını geliştirme, anlama ve anlatma becerilerinde vurgu, tonlama ve sesletime dikkat etme gibi bir dizi beceriyi destekler (Balta, 2021). Bu yüzden çocukların erken yaşlarda
şiirle karşılaştırılması önerilir. Erken çocuklukta masal tekerlemeleri ve ninniler, ilkokul yıllarında çocuğun yaşamına yakın konularda
yazılmış yalın, kısa, kafiyeli ve redifli, ritmik okunuşlu şiirler çocuklar için dinlemesi, okuması ve ezberlemesi keyifli metinlerdir. İlerleyen yıllarda bilişsel gelişimleri hız kazanan çocuklar kendi çevrelerine ek olarak milli ve evrensel duygular uyandıran şiirlerden de
hoşlanmaya başlarlar. Bu bağlamda çalışmada Türk dilinin en yalın
örnekleri vermiş Yunus Emre’nin sevgi, güzellik, doğa, insan yaşamı
gibi konularda yazdığı şiirlerinden hangilerinin çocuklara sunulabileceği tartışılmış, bu konuda öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Çocuk okur
Çocuk, hukuk sistemi içinde 18 yaşın altındaki bireylerin tümünü ifade eder. Sözlüğe bakıldığında “büyüyünceye kadar olan devresinde insana verilen ad, insan yavrusu” olarak tanımlandığı görülür
(Ayverdi, 2008). Toplum bilimsel açıdan, ruh bilimsel açıdan, fizyolojik açıdan başka başka tanımları vardır. Bu yüzden, çocuk kimdir,
sorusuna tek yönlü bir yanıt vermek oldukça güçtür. Çocuk, yaşam
deneyimi sınırlı olmasına karşın sınırsız bir düşleme gücüne, kendine özgü bakış açısı ve düşünme biçimine sahip; fiziksel, bilişsel, devinimsel ve sosyal gelişimini tamamlamamış ve genel bir kabulle 18
yaşın üzerine çıkmamış insan, olarak tanımlanabilir.
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Çocukluk çağı yaşamın en önemli dönemidir. Sosyal, bilişsel,
ruhsal, devinimsel gelişim açısından bu çağın insan hayatının çekirdeğini oluşturduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Çocukluk
dönemi kendi içinde kimi kaynaklarda doğum öncesiyle başlayan
evrelere ayrılır. Yavuzer (1994), doğum sonrası dönemi yenidoğan
bebek (0-4 hafta), bebeklik (4 hafta-2 yıl), ilk çocukluk (2-6 yıl), son
çocukluk (6-11/13 yıl) ve ergenlik (11/13-20 yıl) olarak beş evrede inceler. Sıralanan evrelerin tümünde çocuklar bazı temel gelişim özellikleri gösterir. Çocukların yedikleri yemekler, giyindikleri kıyafetler
gibi önceleri oynadıkları sonra dinledikleri ve en nihayetinde okudukları kitaplar da gelişim özelliklerine uygun biçimde seçilir veya
seçilmesi beklenir.
Edebiyat, okurlara dolaylı deneyimler kazandırır (Lukens,
Smith ve Coffel, 2021). Bu işlev, çocuklarda yetişkinler için olduğundan daha fazla ön plandadır. Çocukların sınırlı yaşam bilgileri edebiyat sayesinde çoğalır ve çeşitlenir. Edebiyat, çocuklara başka yaşam deneyimlerini aktararak çocukların gerçek yaşam durumlarıyla
ilgili rolleri denemesinin, kendilerini ve çevrelerindeki insanları daha iyi anlamasının yolunu açar. İyi ve kötü deneyimleri aktarırken
insanlığa ait evrensel değerlerin anlaşılmasına da yardımcı olur
(Gönen ve Veziroğlu, 2019).
Çocuk kitapları yetişkinler için yazılan kitaplardan farklı olarak
çift anlamlıdır. Çift anlamlılık, çocuk kitaplarının ikili okur kitlesini
hedeflemesini karşılar. Kitlelerden biri kitabı seçip alan yetişkin, diğeri ise okur olan çocuktur. Çift anlamlılığın diğer yönü, kitabın çocuk için yazılmasına karşın bir yetişkin tarafından, onun hayal ettiği
biçimde yazılmasıdır (Lukens, Smith ve Coffel, 2021). Bu durumda
çocuk kendisini aslında sınırları yetişkin tarafından çizilen, gerçek
dünyaya kıyasla yalınlaştırılmış bir dünyanın içinde bulur.
Çocuk edebiyatının en iyi örnekleri alenen öğretici olması ve
çocuklara nasıl davranacaklarını anlatan ahlaki bir dersle bitmese
de kitaplardaki iknâya yönelik niyet yetişkin kitaplarında olduğundan daha belirgin ve anlaşılırdır (Lukens, Smith ve Coffel, 2021). Pek
çok ülkede çocuk kitaplarının yazılmaya başlanmasının temel nede-
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ni çocuğu “eğitmek”ten başka bir şey değildir. Türk edebiyatında çocukluk ve gençlik konu olarak kendine her zaman yer bulmuş; fakat
çocuk ve genç bu kitaplarda her zaman nasihat edilen konumunda
olmuştur (Türkyılmaz, 2020) İngilizce yazılmış ilk çocuk kitapları da
çocuklara görgü kurallarını anlatan el kitaplarıdır (Rundell, 2020).
Zamanın ilerlemesi ve çocuk üzerine daha dikkatli düşünülmesinin
sonucu olarak çocuğa ve çocukluk dönemine bakış değişmiş, bu değişimler, doğallıkla, çocuk kitaplarına da yansımıştır. Günümüzde
çocuk kitaplarındaki didaktik bir tutum yerini sezdirerek öğretme,
anlam çıkarma, eğlendirme, keyifli vakit geçirmeyi sağlama gibi işlevlere bırakmıştır. Böylelikle çocuk ve gençlik kitaplarının konuları yetişkinlerin okudukları kitaplara yaklaşmış, çocuğun edilgen konumu
değişmiştir.
Çocuk kitaplarının nitelikleri
Çocuk kitaplarında bulunması gereken fiziksel özellikler ve içerik özellikleri kitabın hitap ettiği çocuğun yaşına göre değişmektedir.
Okul öncesi dönemde kitabın boyutu, yazıların puntosu, resimlerin
konuya uygunluğu ve çocukların sanat zevkini geliştirecek nitelikte
olması, ciltlemenin türü, kitap tasarımının ilgi çekici olması, işlenen
konun çocuğun yaşamına yakın olması; çocuğun kişi veya kişilerle
özdeşim kurmasını mümkün kılması, kitabın dil ve anlatım özelliklerinin çocuğun dil gelişimine, kelime ve kavram öğrenimine katkı
sağlaması gibi bir dizi özellik öne çıkar (Sever, 2012). İlerleyen yıllarda ise çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler daha
karmaşık bir hal alır. Çünkü çocuk büyür, onunla birlikte çevresi de
büyür. Okul dönemine ulaşan çocuğun dünyası ailesinden ve ana sınıfındaki birkaç arkadaşından ibaret değildir; ilgisi, ihtiyaçları çeşitlenmiştir. Bu duruma ek olarak çocuğun okuyabileceği materyaller
de çeşitlenmiştir. Resimli kitapların yanına dergiler, şiir kitapları,
öykü kitapları, ders kitapları, genellikle yazınsal özellikler taşımayan ilk okuma yazma kitapları gibi pek çok tür dahil olur. Yaş büyüdükçe kitapların boyutu ve kullanılan yazının puntosu küçülmeye
başlar, resimler azalır, tasarım özellikleri arka planda kalır. Okul
döneminin ilk yıllarında (6-12 yaş) kitap, ebeveyn ve öğretmenler ta-
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rafından okuma alışkanlığı kazandırmadan öte okuma hızı kazandıracak bir araç olarak görülebilir. Kitap seçiminde çocuğun ilgisi ve
kitabın içerik özellikleri dikkate alınmadan yalnızca fiziksel özelliklere, özellikle de puntoya bakılarak seçim yapılabilir. Bu tutum çocuğun kitap okumayı bir görev olarak algılamasına ve olumsuz tutum geliştirmesine yol açabilir. Bu dönemde kitap seçiminin çocuklarla birlikte yapılması okuma kültürünün oluşmasına zemin hazırlar. İşaret edilen yaş grubu için seçilecek kitapların taşıması gereken
özellikler: Çocuğun yaşına, bilişsel ve duyuşsal gelişimine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olması, dil ve anlatım yönünden zengin olması;
çocuğun dil gelişimine katkı sağlayabilmesi, resim kullanılan kitaplarda çizerin de yazar kadar metnin iletisine hakim olması, konu ve
iletiye uygun resimlemeler yapması, kitaptaki resimlerin çocuğa estetik bir bakış kazandırabilmesi, konunun sunuş biçiminin ilgi çekici
olması, okurun kitapla etkileşim kurabilmesi, kitabın baskı, kağıt kalitesi ve kağıt ağırlığı, ciltleme gibi özellikler bakımından yeterli olması olarak sıralanabilir (Sever, 2012).
İlkokulun sona erdiği dönemde ön ergenlik başlar. Ön ergenlik
dönemi, hızlı bir fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişmenin olduğu dönemdir. Ergenlik ise ön ergenlik döneminde meydana gelen değişimlere uyum dönemidir (Senemoğlu, 2012: 26). İnsan gelişiminin en
önemli dönemlerinden biri olan ergenlikte yalnızca fiziksel ve bilişsel değişiklikler meydana gelmez; aynı zamanda duygusal değişimler de yaşanır. Bu yüzden yaşı 11-12’nin üzerinde olan çocuklar için
seçilen kitapların onların yaşadıkları sorunlara odaklanan ve bu sorunların çözümü için alternatifler sunabilen kitaplar olmaları gerekir. Bu tür kitaplar sorun odaklıdır ve gencin anlayamadığı veya
doğrudan iletişim kuramadığı bazı gerçekleri yazın yoluyla onun
dünyasına sokmayı amaçlar. Genç okurlara sorunları için bir reçete
sunmaz; fakat gerçekleri farklı bakış açıları ile görmelerine olanak
tanır. Böylelikle gençlerin bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunur (Dilidüzgün, 2018). Kitaplardaki kişilerin yaşları ve kişilik özellikleri çocuk okurun özdeşim kurabileceği biçimde seçilebilir.
Kimlik sorunlarının, aile içi çatışmaların, arkadaşlar arasındaki ça-
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tışmaların, akran zorbalığının ve benzeri konuların iyimser bir tutumla işlendiği kitaplar seçilebilir.
Bu yaş grubu için resimlemeler ve kitap tasarımı daha küçük
yaşlardaki okurlar için olduğu kadar ön planda olmamakla birlikte
kitap kapağının içerikle ilgili fikir vermesi, arka kapağındaki bilgilerin dikkat çekici olması önemlidir. Diğer tüm kitaplarda olması gerektiği gibi ciltleme, kâğıt ağırlığı, baskı kalitesi gibi özelliklere dikkat edilmesi gerekir.
Kişilik gelişimi içinde önemli bir yer tutan ahlak gelişiminin
desteklenmesine yardımcı olmak, nitelikli edebiyat eserlerinin hedefleri arasında gösterilir (Gönen ve Veziroğlu, 2019). Araştırmacılar
bu yaş grubu için uygun olan kitapların milli ve evrensel değerleri
konu edinebileceğini belirtmişlerdir (Uslu-Üstten, 2018). Evrensel
duygu ve değerler -çocuğun okuma konusundaki becerisine bağlı
olarak- gerekiyorsa dikkatle, bütünlüğü bozulmadan ve özü değiştirilmeden kısaltılmış ve sadeleştirilmiş Türk ve dünya klasikleriyle ve
halk edebiyatı ürünleriyle sunulabilir. Yunus Emre şiirlerinden bir
kısmı da konuları itibariyle gençlere sunulabilecek metinler arasında gösterilebilir.
Çocuklar için şiirler
Edebiyatın temel çalışma alanlarından biri olan şiir, en eski
edebi türdür. Şiirin özel bir dili vardır; günlük dilden ve düzyazıdan
farklıdır. Şiir dilini düzyazıdan ayıran en önemli özellik şiir dilinin
ses ya da biçimsel özellikleri değil, dil sisteminin ögeleri arasında
kurduğu özel bağlantılardır. Bu bağlantılar aracılığıyla yeni tasarılar, yeni duygu değerleri oluşmaktadır (Sivri, 2005).
Şiir ve nesir arsındaki bir başka fark şiirlerin nesirlerden daha
az ve öz sözcükle oluşturulmuş olmasıdır. Bu da şiirdeki tek bir sözcüğün bile nesirdekinden daha fazla şey anlatması sonucunu doğurur. Yan anlam ve imgeler farklı anlamları sezdirir, arı bir anlam ortaya çıkarılır (Lukens, Smith ve Coffel, 2021). Şiirdeki müzikal unsurlar da onları düzyazı türlerinden ayırır (Balta, 2021).
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Şiir dili, dilin çocuğa en yakın biçimidir. Özellikle uyak ve kafiyeyle yazılmış, ritmik bir söyleyişi olan, çocuğun ilgi duyduğu konularda kaleme alınmış şiirler, heyecanları hiç sönmeyen çocuklar için
dinlenmesi ve okuması keyif veren metinlerdir. Bu yüzden şiirler,
halk masallarından maceraya, fanteziye farklı türden edebi formları
denemeye yetişkinlerden çok daha açık olan çocuklara göre oluşturulmuş çocuk edebiyatının temel türleri başlığı altında kendine mutlaka yer bulur (Lukens, Smith ve Coffel, 2021).
Çocuğun güzellik ve insanlık duygularını kazanmasında, yurt
sevgisi kazanmasında şiirin etkisi önemlidir (Oğuzkan, 2013). Bunların yanı sıra şiirler, çocuğun dilsel, düşünsel, duygusal gelişim ve
eğitime de katkı sağlar (Balta, 2021). Şiirin çocuk üzerinde uyandırdığı bir diğer etki estetik duygusunun gelişmesidir (Demiray, 1973).
Çocuk şiirleri, tabiat, hayvanlar, bitkiler, aile, arkadaş gibi konular hakkında yazılabileceği gibi yurt sevgisi gibi milli konular hakkında da yazılabilir (Demiray, 1973). Çocuklara sunulacak şiirlerin
temel ölçütünün sıralanan konularda olumlu duygu ve davranışları
kazandırıcı, geliştirici ve pekiştirici nitelik taşıma olduğu söylenebilir (Şimşek, 2018; Tanju-Aslışen, 2019).
Çocuğun hemen her yaş aralığında tanıştığı bir edebi tür vardır.
Şiirler, daha önce de bahsedildiği gibi, çocukların yaşamına masal
tekerlemeleri ve ninniler aracılığıyla erken çocukluk döneminde girer. Ninnilerde melodi, ritim, ses ve sözün birleşimi çocuğun müzik
ihtiyacını karşılar. Masal tekerlemeleri de ninnilerde olduğu gibi ses
tekrarına dayalıdır. Bu müzikal unsurlar çocuğun ilgisini çeker
(Şimşek, 2018).
Çocuğun şiir okuyup anlamlandıracak düzeye ulaşması ergenlik
dönemine rastlar. Kimi kaynaklarda şiire duyulan ilginin kız çocuklarında daha erken yaşta başladığının vurgulanması, kız çocuklarının ergenlik dönemine erkek çocuklara kıyasla daha önce girmesinin bir sonucu sayılabilir (Akbayır, 2018). Bu dönemde soyut konulara yönelimin artması şiire olan ilgiyi de tetikler. Bununla birlikte
ergenlik döneminde gelişen bilişsel beceriler şiirlerin anlaşılmasını
kolaylaştırır. İster yetişkin ister çocuk olsun hiçbir okur, anlam ve-
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remediği bir metinden keyif alamaz. Bu yüzden çocukların şiir okuru olabilme yaşının ergenlik dönemine denk düştüğü söylenebilir.
Çocuklara Yunus Emre şiirlerini tanıtmak
Çocuk edebiyatının ana kaynakları, çocuğun yaşamın yakın, gelişim özelliklerine uygun kitapların kaleme alındığı yakın bir zamana
kadar masal, ninni, tekerleme, fabl, destan gibi halk edebiyatı ürünleri ile yetişkinler için yazılıp çocuklar için değiştirilmiş yerli ve yabancı
yapıtlar olarak gösterilmiştir (Sarıyüce, 2012). Bu kaynaklar içinde aslında pek çok türü çocuk için söylenmemiş veya yazılmamış olan halk
edebiyatı ürünlerinin özel bir yeri vardır. Çocuklara içinde yaşadığı
toplumun veya farklı toplumların kültürel özelliklerini tanıtmada
edebiyattan daha etkili bir yol olmadığından halk edebiyatı ürünlerinin çocuklara Türk kültürünün özelliklerini sezdirerek tanıtabilecek
benzersiz kaynaklar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Anadolu sahasında gelişen Türkçenin kuruluşunda, kültürümüzün ve inanç dünyamızın teşekkülünde ilk harcı koyanlardan biri Yunus Emre’dir. İnsanı yücelterek değerli hale getirmesi insanın değersiz bir meta haline getirildiği günümüzde ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Onun şiirlerinde dile getirdiği düşüncelerin ve
duyguların günümüzde de geçerli olması onun ne kadar büyük bir
mutasavvıf şair olduğuna işaret eden bir diğer önemli noktadır.
Yunus Emre, Türk diline, edebiyatına, tarihine ve kültürüne
önemli katkılar sağlamış, Türk şiirinin öncü ve kurucu şairlerindendir. 13. yüzyılda yaşamış olan şair gerek kullandığı dilin yalınlığı gerekse şiirlerinin içeriğiyle kendinden sonraki pek çok şairi etkilemiş
olsa da onu önemli yapan, şairler üzerindeki etkisinin yanında toplum üzerindeki etkisidir. Yaşadığı dönemin zorlu şartlarına ve karmaşasına rağmen yaşama ve insana olan umudunu korumayı başarmış olan Yunus Emre, şiirlerini duyan herkesin kendinden bir
şeyler bulabileceği, sevgi, eğitim, yaşam, ölüm, barış gibi konularda
yazmıştır. Milli değerlerin ötesine geçerek evrensel değerleri işlemiş,
böylelikle, kendi söylemi ile yetmiş iki millete veya cümle yaratılmışa, yani insanların tümüne hitap etmenin yolunu açmıştır.
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Yunus Emre dendiğinde akla eşsiz bir insan sevgisi ve bu sevgiyi
anlattığı eşsiz güzellikteki coşkulu ve lirik şiirler gelir. Şiirlerinde saf
Anadolu Türkçesini bütün sıcaklığıyla yansıtan Yunus Emre’nin şiirleriyle gelecek nesillere sevgi, saygı, hoşgörü gibi birçok değer kazandırılabilir (Arıcı, Çizmecioğlu ve Namazcı, 2017).
Yunus’un orta okul ders kitaplarında yer almaması veya sadece
ilahi ile sınırlandırılması bu büyük sanatkarın tam olarak anlaşılmasının önünde engel olarak durmaktadır. Konunun önemine dikkat çeken Celal Demir (2011) Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren
incelediği programlarda Yunus’un yer almadığını tespit ederek eksikliğe dikkat çekmekte, Yunus’un yeterince tanıtılmadığından bahsetmektedir.
Türk kültürünün, dilinin, sanatının ve edebiyatının güçlü temsilcisi Yunus Emre, şiirlerinin konu zenginliği itibariyle edebiyatın
farklı kolları altında kendine yer bulsa da kullandığı dilin yalınlığı
ve anlaşılırlığı, şiirlerindeki kültür motifleri onun halk edebiyatı şairi olarak da değerlendirilebileceğinin göstergesi sayılabilir.
Yunus’un şiirlerinin programda ve ders kitaplarında yer almasının bir diğer nedeni, Kaplan’ın (1974) ifadesiyle, ahlak ve terbiye
vermek için vücuda getirilen eserler arasında Yunus’un şiirleri his,
düşünce ve hayat tecrübesi ile yoğrularak gerçek bir sanat eserine
dönüşmesi, dolayısıyla Yunus’un büyük bir sanatkar olmasından dolayıdır. Yunus sadece şiirlerinde dile getirdiği düşüncelerinden dolayı değil edebi bir metin vücuda getirmeyi başardığı için de çok büyük şairdir.
Hangi Yunus şiiri ve nasıl öğretilmeli?
Yunus Emre hakkında yazılmış kitapların büyük bölümünde
Yunus Emre’nin yaşamı aktarılmış, şiirlerine çok fazla değinilmemiştir. Geneli içerikçe zengin olan bu kitaplardan bir bölümünde şiirlerin yorumlarına da yer verilmiş, okurun yalnızca okumasına değil okuduğunu anlamasına da imkân tanınmıştır. Bununla birlikte
mevcut kitapların dil anlatım özelliklerinin yetişkin okurlar için daha uygun olduğu söylenebilir; fakat daha önce de üzerinde duruldu-
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ğu gibi çocuk edebiyatı ürünleri, okur kitlesi yetişkin olan edebiyat
ürünlerinden farklıdır. Bu yüzden çocuk okura sunulacak şiirlerin
onların yaşamına yakın, ilgilerine uygun, dil ve anlatımı yalın şiirlerden seçilmesi gerekmektedir. Anlamları kapalı şiirlerin açıklamalarıyla birlikte sunulması çocuğa farklı bakış açıları kazandıracağı
gibi edebiyat bilgisini de zenginleştirmesinin yolunu açar.
Tasavvufun en temel konularını basit ve sade bir dille ifade
eden Yunus Emre’nin şiirlerinin çocuklara aktarılmasında kimi güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Gelişen toplum yapısı, verilen eğitimin
farklı olması, dünyadaki sosyal ve kültürel gelişmeler, çocuklarımızı
bir taraftan Yunus’u anlamaktan uzaklaştırırken öte yandan Yunus’un anlattıklarına olan ihtiyacı da artırmaktadır. Çağımız çocuklarının temel sorunlarından biri de uzaklaştıkları değerlere uzaklaştıkça daha çok ihtiyaç duymalarıdır. Bu çelişki, Yunus’u çocuklara
anlatmayı zaruri kılmaktadır.
Yunus Emre şiirleri ile ilgili temel sorun kimi şiirlerin Yunus
Emre’ye ait olup olmadığının tam olarak tespit edilememesidir. Miskin Yunus, Aşık Yunus, Derviş Yunus ve farklı lakap ve mahlaslar
kullanan Yunus’ların varlığı bilinmektedir. Hangi şiirin Yunus’a ait
olduğu meselesi farklı bir araştırma konusu olduğu için üzerinde
durulmayacak, Yunus’a ait olduğu söylenen ve Yunusca yazılan tüm
şiirler değerlendirilebilir.
Seçilecek Yunus şiirinde aranacak özellikler arasında iki husus
öne çıkmaktadır. İlki şiirin muhtevası, ikincisi de sesletimidir. Bu iki
husus dikkate alınarak seçilen şiirlerle ilgili diğer husus kitaplardaki
sunumu meselesidir. Şiirin görünümü, punto ve fontu, resimlendirilmesi ve renklendirilmesi, kağıt ve baskı kalitesi gibi hususlar
önemli olmakla birlikte sonraki aşamada yer aldığı ve ayrı bir uzmanlık istediği için o konuya bu çalışmada değinilmeyecektir. Dolayısıyla ölçütlerimiz şiirin biçimi ve muhtevası ile sınırlı olacaktır.
Yunus şiirleri, Türkçe ders kitapları, yardımcı ders kitapları,
okuma kitapları gibi farklı amaçlar için yazılmış kitaplarda yer alabilir. Seçilen şiir değişmemekle birlikte yer aldığı kitaba göre sunuluşu, bilgi verilmesi ve işlenişi değişebilir. Ders kitaplarında sezdire-
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rek öğretme ve anlam çıkarma işlevi öne çıkan şiirler tercih edilirken okuma kitaplarında eğlendirme ve keyifli vakit geçirme işlevine
sahip şiirlerin seçilmesine dikkat edilmelidir.
Seçilecek metinlerin, çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimleri,
ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamasına mutlaka dikkat edilmelidir. Dilinin
anlaşılır, anlatımının zengin ve renkli olması, dil gelişimine katkıda
bulunması için önemlidir. Cümle yapısı basit, okunması ve söylenmesi kolay, akılda kalıcı olması dikkat edilmesi gereken diğer özellikler olarak sıralanabilir.
Şiirler seçilirken konularının daha anlaşılır ve basit olmasına
dikkat edilmeli, tasavvufun ağır konularını içeren şiirler alınmamalıdır. Günümüzde de geçerli olan değerler ve ilkelerin yer aldığı şiirlere öncelik verilmesi, Yunus’un güzel ahlak, iyi insan ve doğaya
saygı gibi insan olmanın ilk basamağını teşkil eden değerleri taşıyan
şiirlere öncelik verilmelidir.
Yunus Emre şiirlerini, içerdiği tema, taşıdığı evrensel değer ve
Türkçesinin sadeliği ve çarpıcılığını göz önünde bulundurarak yaptığımız kabaca bir taramada, Sordum sarı çiçeğe, Dertli Dolap, Kuş
Destanı, Denize ip gerseler, Çıktım erik dalına, Yemen ellerinde Veysel
Karanî gibi şiirlerini 9-12 yaş arası çocuklar için öğretilebilir olduğu
düşünülmektedir. Bu şiirler arasında Denize bir ip gerseler mısraıyla
başlayan şiir üzerinden neden yer alabileceğini çalışacağız.
Ne hoş olur cumburtusu
Seçilecek şiirin nerede ve ne şekilde yayınlanacağı ve ne amaçla
kullanılacağı önemlidir. Aşağıdaki şiirin sesletiminin eğlenme ve keyifli vakit geçirme işlevi için uygun olduğunu düşündüğümüz için
okuma kitabı için düşünülebilir. Sezdirerek öğretmek ve anlam çıkarmaya uygun olmasının yanı sıra güldürürken düşündürmesinden dolayı ders kitaplarında da kullanılabilir.
Şiir hakkında değerlendirmede bulunmadan önce metni vermek doğru olacaktır.
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Denize bir ip gerseler
Üstüne ceviz serseler
O ipi devşirseler
Ne hoş olur cumburtusu
Demirden evler yapsalar
Üstüne de çan assalar
Sonra evleri yıksalar
Ne hoş olur çangırtısı
Şîşeden binâ kursalar
Bir hayli vakit dursalar
Sonra sopaylan ursalar
Ne hoş olur şangırtısı
Yerden göğe küp yığsalar
Tepesine dek çıksalar
Sonra bir tekme ursalar
Ne hoş olur gümbürtüsü
Dervîş Yûnus söyler bunu
Sakın ipe serme unu
Yakındır dünyânın sonu
Bir gün çıkar gürültüsü

(Tatçı 2013: II/790)

Her şeyden önce şiir sınıf ortamında hep birlikte ve bireysel
olarak okunmalı, şiirin vermeye çalıştığı gürültülü patırtı ortam sınıfta öğrencilere hissettirilmeli, böylece çocukların şiirin içine girmeleri ve nüfuz etmeleri sağlanmalıdır. Dinleme becerisinde kazandırılmak istenen zihinde dinlenilen şeyin resmini çizmeye çalıştırılması ise ayrı bir kazanım olacaktır. Ayrıca şiirde bahsedilen gürültüyü tarif eden sesler taklit edilerek okuma bir gösteriye de dönüştürülebilir.
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Şiir okunduğunda kafiye olarak kullanılan kelimeler arasında
ses benzerliği çocukların ilgisini çekecek kadar simetriktir. Şiirde
çocukların bilmediği veya tanımadığı kelimenin olmaması, anonim
halk edebiyatı ürünlerinden ve türkülerden alışık olduğumuz
4+4=8’li hece vezninin tanıdık gelmesinin yanı sıra verdiği akıcılık,
zengin kafiyeden dolayı oluşan ses benzerliği ve rediflerin tekrarı şiirin ahengini kuvvetlendirmekte ve musikiye yaklaştırmaktadır. Redifler hem şiirin bütününde hem de dörtlüklerde ahengi ve ritmi
kuvvetlendiren unsurdur.
Çocukların, çizgi film, animasyon ve fantastik filmlerden aşina
oldukları denize ip germek, ipe ceviz sermek, üzerine çan asılı demirden evler, camdan binalar, küpleri üst üste dizip devirmek çocukların hayal dünyalarına hitap edeceği gibi gözlerinin önünde
canlandırmaya müsaittir. İpi sallayıp cevizleri düşürmek, taş atıp
camları kırmak, evleri yıkmak, tekme atıp devirmek çocukların
oyun dünyasında karşılığı olan eylemler olacağı için çocukların dikkatini çok çekecektir.
Çocukların eğlenmeleri ve gülmelerini sağladıktan sonra bir
sonraki evreye geçilip Yunus’un bu sözlerle neyi kastettiği sorgulanmaya, çocukların bu konudaki görüşleri alınarak şiirin anlamına
hep birlikte ulaşmaları sağlanması daha doğru olacaktır.
Şiirin sembolik anlamının sezdirilmesi işin en önemli ve zor
safhasıdır. Burada çocuklardan şiirin tamamını anlamaları beklenmemelidir. İlerleyen yaşlarda anlayacakları düşünülerek şiiri duymaları ve hissetmeleri ile yetinilmelidir. Öğrenci grubu ve öğretmenin bilgi ve ilgi düzeyi göz önünde bulundurularak şiirin anlam
katmanına ne kadar girileceğine karar verilmeli, bu konuda sınırlayıcı olunmamalıdır. Çocuklar, hiçbir şey anlamasa bile şiir okumanın verdiği zevk ve keyif kazanç olacaktır.
Son dörtlükte geçen
Dervîş Yûnus söyler bunu
Sakın ipe serme unu
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İpe un sermek ise Nasreddin Hoca’nın fıkrası ile birlikte anlatılarak aralarında ilişkinin farkına vardırarak hem şiirin daha iyi anlaşılmasını hem de Nasreddin Hoca ile arasında bir bağ kurulmasını
temin edecektir.
Burada bizi bekleyen tehlike çocukların, Yunus’un şiirlerinin
hep böyle olduğunu düşünmeleri olabilir. Çocukların zihninden yanlış Yunus figürü kalmaması için üzerinde durmadan ve açıklamaya
çalışmadan bir başka şiiri okumak veya sözlü olarak uyarma yollarından biri takip edilmelidir.
Bu çalışma bu haliyle eksiktir, tamamlanmamıştır. Tamamlayacak olan çalışma seçilen şiirin muhatap öğrencilerle birlikte okunup
iddia edilen görüşlerin doğruluğunun izlenmesidir. Bu da bir sonraki çalışmamızın konusu olsun.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Edebiyatımızda Yaşnâmeler ve
Yunus’ca Bir Yaşnâme
Rıdvan Canım*
Değerli dinleyenlerim;
Hepinizin bildiği gibi, gerek klâsik edebiyatımız ve gerekse halk
edebiyatımıza dair mahsûller arasında çokça göze çarpan edebî türler, genelde Türk edebiyatının en büyük zenginlikleri olarak kabul
görmektedir. Asırlardır devam edip gelen bu geleneğin ortaya koyduğu ürünlerden birisi de Yaşnâmeler’dir. Ben bugün sizlere bir
edebi tür olarak yaşnâmelerin mahiyetinden söz ederken, bu bağlamda büyük şairimiz Yunus Emre’nin tür kapsamında söylediği bir
yaşnâme örneğini dikkatlerinize sunmaya çalışacağım.
Yaşnâmeler, yapılan tespitlere göre XI. yüzyıldan günümüze kadar edebî bir gelenek olarak devam eden ve örneklerine daha çok
halk şiirinde rastladığımız edebî bir tür olarak dikkati çekmektedir.
Genellikle baba sulbünün ana rahmine düşmesinden itibaren yaklaşık yüz yaşına kadar insan ömrünün, hayatının, safhalar halinde,
yıllara göre karakterize edilerek anlatıldığı bu tür eserlere yaşnâme
denildiği gibi; bu konunun ele alınıp anlatıldığı eserlere ömür destanı, yaş destanı, yaş türküsü, hayat destanı veya vücudnâme
gibi isimlerin verildiği de görülmektedir. Azeri sahasında da görülen
bu tür eserlere ise Azerbaycan aşıkları arasında mahresnâme adı
verilir (Çelebioğlu: 151, Aytaç:254)
Yaşnâme kelimesi, Türkçe “yaş” ve Farsça “nâme” sözcüklerinin
birleşmesinden meydana gelmiştir. “Nâme” kelimesi, yaşnâmede olduğu gibi, isimlere eklenerek o ismin belirttiği kavramla ilgili “kitap,
*
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kitapçık, yazılı belge, , manzume” anlamında birleşik isimler yapar.
Türk edebiyatında daha çok “manzume” anlamı ön plândadır. Bugüne kadar yaşnâmelerle ilgili olarak Veysel Arseven, Hayrettin İvgin, Amil Çelebioğlu, Doğan Kaya ve Nihat Öztoprak gibi araştırmacıların çalışmaları dikkati çekmektedir. Konu üzerinde en kapsamlı
çalışmalardan birini gerçekleştiren Amil Çelebioğlu’na göre, yaşnâmeleri dört gruba ayırmak mümkündür.
1. Genel olarak insan ömrüyle ilgili yaşnâmeler: Bu gruba giren eserlerde doğumdan ölüme kadar süren zaman, ortalama yüz
yıllık ömür konu edinilir. Kadın erkek ayrımı yapılmaz.
2. Kız ve/veya kadın ömrüyle ilgili yaşnâmeler.
3. Şairin kendi hayatıyla ilgili yaşnâmeler: Şairin hayatıyla ilgili doğrudan biyografik bilgiler vermesi bakımından önemlidir.
4. Ömrün mevsimlere vs.’ye benzetilerek tasnif edildiği yaşnâmeler: Bu tür eserlerde de insan ömrü çocukluk, gençlik, olgunluk
ve yaşlılık olmak üzere sınıflandırılıp bunlarla ilkbahar, yaz, sonbahar, kış veya sabah, öğle, ikindi, akşam arasında ilişki kurulur. Yaş
gruplandırmaları, şairden şaire farklılık gösterir. Genellikle çocukluk
ve gençlik yaşları birer veya beşer ya da onar bölüm halinde sıralanır.
Bu konuda manzumeler arasında birlik yoktur. Yaşnâme’nin konusu
genellikle bir yaşından başlatılırken bazı manzumelerde doğumdan
itibaren üç veya altı aylık dönemler halinde, bazılarında ise baba belinden ana rahmine düşmesiyle başlatılır. Yaşnâmelerde her yaşın
veya her dönemin özellikleri ayrı ayrı belirtilir. Örneğin; Doğum öncesi: Ata belinden ana rahmine düşülür, burada bir katre kana dönüşülür, dokuz ay yatılır, ana rahmindeki dokuz ay, dokuz gün ve dokuz
saatlik bir seferden sonra dünyaya ayak basılır. Doğumdan bir yaşına
kadar: Göbek kesilir, tuzlanır, kundaklanır, beşiğe konur. Süt emer,
büyümeğe başlar, altıncı ayda ses alır, çocuk dili ve kuş dili konuşur,
sürünür. İki yaşında: Dört ayak sürünür, anayı babayı tanır, ateşten
kaçmaz, dillenir, söz anlar, yürümek ister. Bu aşamaların en açık örneğini, araştırmacı Doğan Kaya’nın Ertuğrul Şakar’dan derlediği bir
“Yaşnâme” örneğinde şöyle görürüz.
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Dediler
Dünyaya gözümü̈ açtığım anda
Ağladım çırpındım “day day” dediler
Sütümü̈ devirdim ertesi günde
“Ne cici çocukmuş̧ ay ay” dediler
Kırmak dökmek bende ilk yaşın hazzı
Oyuncak tavşansa ben oldum tazı
Yapardım duvarı çizerek kazı
Her arzum önünde “hay hay” dediler
Üç̧ yaşında çiçek çiçek kopardım
Kediye taş atar kuyruk yapardım
Dört yaşında daldan dala sapardım
“Ne güçlü̈ çocukmuş̧ vay vay” dediler
Altıda yedide hatta beşinde
Boruda derede herkes peşinde
Erik bahçesinde gizli işinde
Torbayı boşalttım “say say” dediler
On-on bir der iken camları kırdım
Kuşları sapanla yerlere serdim
Tarlalar çiğnedim gelincik derdim
Her bostan yer iken “hey hey” dediler
(Kaya: Yaşnâmeler)
…

Yirmi yaşına kadar benzer şekilde her yaşın özellikleri bu şekilde vurgulanır. 20’den sonra tanıtım, beşer yaş halinde yapılır. 40’tan
ya da başka bir yaştan sonra 10’ar yaş halinde tanıtım yapanlar da
vardır. Yüz yaşı genellikle sondur. Bu yaşta dile getirilen konular da
daha çok şöyledir: Rızık kesilir, göz Rahman’a dikilir, ölüm gerçekle-
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şir, beden toprağa verilir; Münkir, Nekir melekleri gelir, hayır-şer
defteri okunur, iyi amel sahipleri cennete girer. Sûra üflenir, mahşer
olur, günahının cezasını çekenler cehennemden çıkarılıp cennete
gönderilir. (Öztoprak: 256, 257)
Yaşnâmeler arasında tam bir benzerlik olmasa da müşterek birçok hususiyetin olduğu dikkati çeker. Çocukların 8-10 yaşlarına kadar davranışları, genellikle erkek kız ayrımı yapılmaksızın anlatılmakta, daha sonraki yaşlarda da bu fark vurgulanmaktadır.
Yaşnâmeler, genellikle 11 hece ile söylenmekle beraber 8, 12 ve
15 heceli örnekleri de görülür. Türk edebiyatında bugüne kadar tespiti yapılabilmiş yaşnâmelerin sayısı 87’dir. Karakteristik yaşnâme
özellikleri taşıması açısından Ahmed Yesevi’nin özel durumunu anlattığı;
“Eyâ dostlar kulak salın ayduğuma
Ne sebepdan altmış üçde girdim yire”
diyerek başlayan ve toplam 88 dörtlükten oluşan “hikmet”ini bu
bağlamda yaşnâmelerin ilk örneği olarak kabul etmek yerinde olacaktır. (Kaya:2) Bunun yanı sıra adı bilinen belli başlı âşıklar/şairler
arasında öncelikle tam olarak yaşnâme türünün özelliklerini yansıtmasa da Yusuf Has Hâcib (ö. 1070’den sonra), ardından kronolojik
olarak Yunus Emre (ö. 1320-21), Aşık Paşa (ö. 1329-30), Âşık Ârif (15.
yy), Bedr-i Dilşad (ö. 1506), Karacaoğlan (ö. 16. yy), Pir Sultan Abdal
(ö. 16. yy), Kul Hüseyin (ö. 16. yy), Kul Mehemmed (ö. 17. yy), Âşık
Ömer (ö. 1707), Âşık Hasta Hasan (ö. 17-18. yy), Mahtum Kulu Ferâgî
(ö. 1790), Âşık İrfânî (18. yy), Anadolu’da yetişmiş Ermeni kökenli
aşıklardan Âşık Vartan (ö. 18. yy), Âşık Kurbânî (ö. 1800), Âşık Derviş
Osman (d. 18. yy), Âşık Tâlibî (ö. 1813), Ispartalı Kadıoğlu Hafız Mustafa (ö. 1324), Âşık Hâkî, Kul Himmet (ö. 18-19. yy), Âşık Rûhî (ö. 18.
yy), Âşık Mustafa Lutfî (ö. 1871), Aşık Ruhsatî (ö. 1909), Diyarbakırlı
Âşık Hasan, Âşık Şenlik (ö. 1909), Aşık Gamgüder (Abdülkadir Kılıç)
(d. 1929), Kırşehir Geycekli Âşık Hasan (ö. 1988), Âşık Turan Yılmaz
(ö. 1991), Âşık Özbahar (Mustafa) (d. 1932-), Âşık Mehmet Kızılgöz (d.
1944), Âşık Ertuğrul Şakar (d. 1951), Âşık Eyyûbî (d. 1955-), Âşık Nurşah (d. 1954-), Kazak şairlerden Kultuvma Sarmuratulı (ö. 1915), Bu-
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kar Jırav (ö. 1781), Şal Akın (ö. 1819), Âşık Seyrani (ö. 1866), İpekli
Âşık Mustafa (ö. 1900), Turmugambet İztelivov (ö. 1939), Türkmen
şairlerden Ergeş Cumanbülbüloğlu (ö. 1937), Posoflu Âşık Zülali (ö.
1956), Posoflu Âşık Müdâmi (ö. 1968), Âşık Fehmi Gür (ö. 1982), Kağızmanlı Âşık Cemal Hoca (ö. 1957), Âşık Mevlüd İhsani (ö. 2010),
Âşık Mustafa Ruhani (d. 1931), Âşık Yaşar Reyhani (ö. 2006), yaşnâme türünü deyişleriyle yaşatan isimlerden bazılarıdır.
Türk edebiyatının -halk şiiri-divan şiiri ayrımı yapmadan- ilgi
çekici edebi türlerinden biri olan yaşnâmeler, aynı zamanda bir
“oyun” şeklinde de halk önünde dramatize edilir, sahnelenirdi. Bu
oyunu da kısaca şu şekilde tanımlamak mümkündür: Çalgılar eşliğinde bir oyuncu seyircinin önüne çıkar. İnsanın bebeklik ve çocukluk dönemini temsilî hareketlerle yansıtmaya çalışır. Sonra gençlik
dönemini hareketli bir şekilde canlandırır. Daha sonra hareketleri
yavaşlar, eline baston alıp gözüne gözlük takıp belini bükerek yaşlı
taklidi yapar. En sonunda oyunu bırakıp bir köşeye çekilir ve ölür.
Oyun genellikle çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemi olmak üzere üç
bölümden oluşur.
Türk kültürü içerisinde zengin bir malzemeye sahip olan “yaş”
kültürü, eserlerde ve oyunlarda olduğu gibi, resimlerde de yaşamaktadır. Bazı kahvehaneler ve köy odaları gibi yerlerde zaman zaman
duvarları, insan ömrünü tasvir ve temsil eden “yaş” resimlerinin
kapladığı görülür. Bu resimlerde çoğunlukla ilk basamakta beşikte
bebek, sonra sırasıyla okul çağında çocuklar, delikanlılar, evliler ve
yetişkinler ayrı ayrı basamaklarda yer alırlar. En üst basamakta yetişkinler vardır. Sonra iniş basamakları başlar. Bunlarda da yaşlanan insan resimleri yer alır. En sonunda iyice yaşlanmış, belleri bükülmüş, bastonlu erkek ve kadın resimleri vardır. Böylece insan hayatının çeşitli safhalarını dile getirme adeti, yazılı kültürde yaşnâmelerle tezahür eder. Bütün bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz: Yaşnâmelerde doğumdan ölüme, evlilikten çocuk yetiştirmeye,
tabiattan yaratıcıya kadar birçok hususta Türk milletinin ortak anlayışını görmek mümkündür (Öztoprak: 258, 259).
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Âşıkların yaşlar hakkındaki değerlendirmeleri, düşünceye,
inanca, tecrübeye ve kanaate göre değişir. İnsanın zevki, sıkıntıları,
çileleri, heyecanı, ümitleri, arzuları bu eserlerde yaşlara göre hep
ayrı ayrı ele alınır. Ancak hemen hemen hepsinde ortak özellik olarak “gelimli gidimli, son ucu ölümlü” dünyanın kimseye baki olmadığı ve insanın ölüm denilen gerçeğin şuurunda olması gerektiği düşüncesinin alenen veya ima ile hatırlatılması fikri yer alır. Nitekim
Âşık Gamgüder ve şair Ârif de ömrü, bir günün vakitlerine benzetirler. Buna göre 7 yaş kuşluk, 30 yaş öğle, 45 yaş ikindi ve güneşin batışı da “ölüm”dür. (Kaya:6)
Değerli dinleyenlerim,
Şimdi de Yunus’un, insanın hayat boyunca geçirdiği safhaları dile getirdiği konumuzla alakalı “Yaş” manzumesine birlikte göz atalım: Esasen insanın yaradılışındaki hikmetleri muhtelif şiirlerinde
dile getiren Yunus, burada da insanoğlunun ilk ve son ya da doğum
ve ölüm arasında geçirdiği devreleri, her devreye ait özellikleri ve
değişik yaş grubundaki insanların görevlerini bir bir sıralamaktadır.
Ata belinden bir zaman anasına düşdi gönül
Hak’dan bize destur oldı hazineye düşdi gönül
Anda beni cân eyledi et ü sünük kan eyledi
Dört on güni diyicegez degritmege düşdi gönül
Yürüridüm anda pinhan Hak buyrugı virmez aman
Vatanumdan ayırdılar bu dünyaya düşdi gönül
Beni beşige urdılar elüm ayagum sardılar
Öndin acısın virdiler tuz içine düşdi gönül
Günde iki kez çözerler başına akça dizerler
Agzuma emcek virdiler nefs kabzına düşdi gönül
Bu nesneyi terk eyledüm yürimege azm eyledüm
On iki sünügüm yazarlar elden ele düşdi gönül
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Oglan iken sultan kopar kim elin kim yüzin öper
Akıl bana yoldaş oldı sultanlıga düşdi gönül
Bu çag-ıla sakal biter görenün gülregi tutar
Güzeller katında biter sev-sevüye düşdi gönül
Hayırdan şerri çok sever, işlemege becid iver
Nefsinün dilegin kovar nefs evine düşdi gönül
Kırk yaşında sûret döner kara sakala ak iner
Bakup şeybetin göricek yoldurmaga düşdi gönül
Yola gider başaramaz yiğitlige eli varmaz
Bu nesneleri koyuban yavunmaga düşdi gönül
Ogl eydür bunadı ölmez kız eydür yirinden turmaz
Hiç kendü halinden bilmez halden hale düşdi gönül
Ölicegez şükr ideler sinden yana iledeler
Allah adın zikr ideler çok şüküre düşdi gönül
Su getüreler yumaga kefen saralar komaga
Agaç ata bindüreler teneşire düşdi gönül
Eğer var-ısa amelün gin olısar sinün senün
Eğer yog-ısa amelün oddan şarab içdi gönül
Yunus, anlayuvar hâlün şuna ugrayısar yolun
Bunda elün ireriken hayr işlere düşdi gönül
(Timurtaş: 97-98)
Yunus, fark edildiği gibi, yer yer Ahmed Yesevî deyişlerini çağrıştıran bu şiirine; insanın hayat hikayesini anlatmaya baba belinden ana rahmine düşüşü ile başlamakta, ardından bu canlının ete
kemiğe büründüğünü, dört ay on gün sonra da canlanmaya başladı-

46

|

Rıdvan Canım

ğını söyleyerek devam etmektedir. Ana rahminin insan için ilk vatan
olduğunu, insanın bu vatanda gizlice dolaştığını, Allah’ın emri vâki
olduğunda da bu vatandan ayrılmak zorunda kaldığını ve dünyaya
geldiğini ifade ederken, esasen dünyanın da ana rahmi gibi asıl vatan olmayıp geçici ve kararsız bir yer olduğunu vurgulamaktadır.
Eli ayağı bağlı olarak kundak içinde beşiğe konulmasının insana
bu hayat yolculuğunda verilen ilk acı olduğunu dile getiren Yunus,
böylece dünyanın aslında bir fenâ, zevâl ve elem, keder” yani kısacası bir “acılar yurdu” olduğuna işaret eder. İnsanoğlunun bebeklik
çağının kendine mahsus özelliklerini anlatırken de; “Günde iki kez
çözerler, başına akça dizerler /Ağzıma emcek verdiler, nefs kabzına
düşdü gönül” mısralarıyla, insanın bebeklik çağından başlayarak
nefsine esir düştüğünü trajik bir biçimde ifade eder.
Geleceğin korkusundan ve geçmişin üzüntülerinden habersiz
olan çocukluğun esasen bir “sultanlık” olduğunu, akıl yoldaş olunca
gerçek sultanlığa yöneldiğini anlatan Yunus; “Bu çağ ile sakal biter,
görenin gürlesi tutar” mısraıyla da çocuğun gençlik çağına geçişini
enfes bir ifade içinde sunar. Büluğ çağına gelen insanın iyilikten çok
kötülüğün peşinde dolaştığını, böylece nefsin tuzağına düştüğünü;
“Nefs evine düşdü gönül” ifadesiyle anlatır. Kırk yaşına gelen, yüzün
değiştiğini ve sakalına ak düştüğünü gören bir kimse, artık yavaş
yavaş yaşlanmaya başladığını anlayacaktır. Çünkü sakala düşen o
beyaz teller, biraz da yaklaşmakta olan ölümün habercileridir. Ne
var ki dünyaya bir türlü doymayan insanoğlu, sakalına düşen akları
görünce şaşırır, canı sıkılır. Yunus; “Bakıp şeybetin göricek yoldurmağa düşdü gönül” ifadesiyle, yaşlanmaktan korkanların geçici tedbirlere başvurduklarını dile getirir.
Kuşkusuz yaşlılığın da kendine mahsus özellikleri vardır. Gençlikle birlikte kaybolan güç ve kuvvet, yerini zayıflığa ve güçsüzlüğe
bırakır. Yaşlı insan çoğu kez “sevgi” beklediği bakışlardan “kin ve
nefret” görür. Yunus bu hâli; “Yola gider başaramaz, yiğitliğe eli
varmaz / Bu nesneleri koyuben yuvanmağa düşdü gönül” mısralarıyla
ifade ederek yaşlıların, dünya ile sadece avunduklarını söyler. Yaşlılar haliyle evin büyüğüdürler. Oğlan çocuğun babasına “bunamış
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moruk!”, kız çocuğunun da “ne yerinde durmaz adam!” diyerek rahatsızlıklarını söyledikleri, ne yazık ki bize yabancı değildir. Ancak
ne yazık ki bu gençler, bir gün yaşlanacaklarını hiç düşünmezler.
Ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Ölen insan, son bir törenle uğurlanır. Yunus, ölümü bir yokluk ve hiçlik olarak görmediği için cenazenin mezara götürülüşünü de bir yas havası içinde anlatmaz. “Su
getireler yumağa, kefen saralar komağa / Ağaç ata bindireler, teneşire
düşdü gönül” mısralarıyla, ağaçtan yapılmış tabutu bir ata, cenazeyi
de bu ata binmiş geline benzetir. Ancak iş burada bitmez. Kabre konan insanın durumu, işlediği amele göre değişir. Yunus, kabirdeki
bu sahneyi de “Eğer var ise amelin, gün olısar sonun senin/ Eğer yok
ise amelin, oddan şarab içti gönül” mısralarıyla ifade eder. (Yılmaz:
41-43)
SONUÇ
Esas itibariyle insanoğlunun bu gelip geçici dünyaya geliş, yaşayış ve nihayet geldiği yere dönüş macerasını dile getiren yaşnâme
türü, halk şiiri ve de özellikle “âşıklık geleneği” çerçevesinde yoğun
olarak işlenen temalar arasında olup bu çerçevede meydana getirilen edebi türlerden birisidir. Yunus Emre’nin bu gelenek içerinde,
yaşadığı asır dikkate alındığında öncüler arasında olduğu ve yaşnâmesinin yapı itibariyle kendisinden önce yaşayan Ahmet Yesevi
deyişlerine daha yakın olduğu görülmektedir. Belki Yunus gibi bir
halk şairinin bu türde eser vermiş olması, kendisinden sonra gelen
halk ozanlarının konuyla daha yakından ilgilenmelerinin önünü
açmış ve günümüze kadar ulaşan süreçte onlarca eser meydana getirilmiştir.
KAYNAKLAR:
Aça, Mehmet-Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan; Başlangıçtan Günümüze Türk
Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi. (Vücudname), Kriter Yay. 1. Baskı,
İstanbul 2009, s. 555
Akar, Ali; Kazak Türkçesiyle Dört Yaşnâme, I. Geleneksel Türk Dünyası Edebiyatı Sempozyumu, Muğla, 21-22 Nisan 2000. (Basılmamış Bildiri)
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II. Oturum

Yunus Emre’nin Entelektüel Hayata Katkısı
Hasan Aktaş*
Bir insanı entelektüel yapan en önemli şey, tarihin ve hayatın
bütün alanlarıyla ilgilenmesidir. Entelektüel, zihinsel dünyasını hayata geçiren kişidir. Bu yönüyle entelektüel bir eylem adamıdır. Zihindekilerin hayata geçişi; düşünce, eylem ve özellikle kültür üretimiyle somutlaşır. Elbette ki bu kültür ve düşünce içerisinde sanat da
olacaktır. Entelektüel kişinin, sosyal hayata bakan muhakkak bir eylemi olmak zorundadır.
-

Yunus Emre, bir entelektüel miydi ki entelektüel hayata katkısı olsun?

-

Evet Yunus Emre bir entelektüeldir.

Bir insan; ilgilendiği ve beslendiği kaynakların yanında etkiledikleri ve besledikleri kadar entelektüeldir. Yunus Emre, yaşarken
hayatın bütün alanlarıyla ilgilenmiş, ayrıca yaşadığı devrin dışında
kendinden önceki zamanların felsefi, kültürel, poetik ve fikir hareketlerinden de beslenmiş tarihî bir şahsiyettir. Yunus Emre’nin entelektüelliği etik ile inşa edilmiştir. Yani Yunus Emre’nin entelektüelliğinden önce her halükârda ‘Yunus etiğini’ konuşmak ve gündeme
taşımak zorundayız. Yunus’un ahlak felsefesini dile getirmeden entelektüelliğini konuşmak beyhude bir çabadır.
Bu bağlamda Yunus Emre bir entelektüeldir ve onun eylemi de
şiirdir. Şiir, ondaki ahlak felsefesi bir yaşam felsefesi olarak eyleme
dönüşmüş, sosyal hayatta ve hatta gelecekte karşılığını bulmuştur.
Onu entelektüel kılan da işte bu hüviyetidir.
*

Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Bayburt
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Yunus Emre, Anadolu’da gizemli ve mistik edebiyatın kurucusudur. Yunus Emre, ruhaniyeti ve felsefesi olan bir sufidir. Onun ruhaniyeti ve felsefesi kendine özgü bir estetiği ortaya çıkarmıştır.
Yunus Emre; pratiği, teorisinin önünde olan bir sufidir. Yani
Yunus Emre, öncelikle yaşam felsefesi olan ve bunu hayatın önüne
geçiren bir pratik adamıdır.
Bir kişiyi entelektüel yapan temel ilkeleri iki grupta toplamak
mümkündür. Birincisi, Etkilendiği ve Beslendiği Temel Kaynaklar;
İkincisi ise etkilediği sosyal gruplar.
Yunus Emre’nin Beslendiği Kaynaklar
Yunus Emre, her şeyden önce beslendiği kaynaklar itibariyle entelektüeldir. Bu bağlamda Yunus Emre, hiçbir tasavvuf ekolünü ötekileştirmeden hepsini kendi iç dünyasında içselleştirmiş ve hepsine
vahdete gidecek farklı yollar olarak bakmıştır. Bu yüzden Yunus
Emre’nin dünyasında bütün tasavvuf ekollerine yer vardır. Biz bu
ekollere ‘okul’ diyoruz. Bu bağlamda Yunus Emre’nin beslendiği
okulları; Bağdat-Basra Okulu, Horasan Okulu ve Magrip Okulu
olarak tespit1 etmek mümkündür.
1. Bağdat-Basra Okulu
Ahlakı temel ilke edinerek tefekkür, zühd ve takvayı benimseyen Bağdat-Basra Okulu; Sühreverdilik, Kadirilik ve Rufailik gibi
önemli tasavvuf okullarını ortaya çıkarmıştır. Yunus Emre, ahlakı
temel ilke edinerek bir tefekkür, zühd ve takva abidesi olduğu için
bu okula bağlıdır. Bu bağlamda Yunus Emre, Bağdat-Basra Okulu’nun tefekkür, zühd ve takvanın zirvelerine taşıdığı Hallâc-ı
Mansûr’un küllerinden2 doğmuştur. Bu arada Yunus Emre’nin,
sûfîlerden en çok Hallâc-ı Mansûr hakkında şiir yazdığını özellikle
belirtmek gerekir.
1

Abdülbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Mezhepler ve Tarikatler, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1969, s. 190-196

2

Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Hallâc’ın Küllerinden Doğan Klasik Bir Fenomen
Yunus Emre Figürleri ve İmajları, Yort Savul Yayınları, Rize, 2014
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2. Horasan Okulu
Horasan, coğrafi bölge olarak bir mekteptir. Bu bölgenin hemen
her bir beldesi de kendi çapında mektep sayılır. Horasan, şüttarî olarak anılan şükrî tasavvufun gelişmesinde önemli bir bölgedir. Genellikle fütüvvet, estetik ve cezbeyi esas alan Horasan Okulu, Melametîlik3 ve Kalenderilik4 gibi iki önemli akım ortaya çıkarmıştır.
Yunus Emre, temelde Horasan Okulu’na bağlı olduğu gibi bu okulun
şubeleri olan Melamilik ve Kalenderilik okullarına da bağlıdır.
Bu okul, İbrahim Edhem, Şakik-i Belhi, Şibli, Bayezid-i Bistami,
Abdulkerim Kuşeyri, Serrac, Ebu’l Hasan Harakani, Necmüddin-i
Kübra, Feridüddin-i Attar, Mevlana, Bahaüddin Nakşibendî, Hallâc-ı
Mansûr ve Mevlana gibi abidevi denilebilecek büyük şahsiyetler yetiştirmiştir. Mevlana nasıl döne döne yürümüşse, Yunus Emre de Horasan tasavvuf neşvesiyle yane yane yürümüştür. Buradaki yürüme
olayını hem yanmak fiilini merkeze alarak yana yana hem de elif gibi eğri eğri yürümek anlamında tevriyeli olarak ele almak gerekir.
Yunus Emre’nin etkilendiği kaynaklara elbette ki yaşadığı dönemin ve döneminden önceki felsefi ekolleri ve kaynakları da eklemek gerekir.
3. Magrip veya Vahdet-i Vücut Okulu
Referanslarını, Bâyezid-i Bistamî ve Hallâc-ı Mansûr gibi büyük sufilerden alarak tasavvufu mistik ve metafiziksel bir yaklaşımla sistematik bir felsefeye dönüştürmek suretiyle Vahdet-i Vücut
Okulu’nu kuran Muhyiddin-i Arabî’dir.
Yunus Emre, işte bu üç mektebin mürekkep hâlidir. BağdatBasra Okulu’na bağlı olarak bu okulun temel ilkesi doğrultusunda
tefekkür, zühd ve takva sahibidir. Horasan Okulu’na bağlı olarak fütüvvetçi (şiirsel fetih), cezbeci ve estetikçidir. Bir diğer yandan Muhyiddin-i Arabi mektebine bağlı olarak mistik, metafizikçi ve vahdet-i
vücutçudur. Bütün bunlar, Yunus Emre’nin devrinin en büyük ente3

Abdülbaki Gölpınarlı, Melamilik ve Melâmîler, Devlet Matbaası, İstanbul, 1931

4

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992
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lektüellerinden biri olduğunu gösterir. Onun müktesebatı, o ana kadar gelmiş geçmiş bütün doktrinlerden beslenir.
Yunus Emre, bütün felsefi ve tasavvufi okulların mutfağında
kendini yetiştirerek buralarda edindiği müktesebatı şiire dönüştürmüş ve şiirleriyle bir tefekkür dili oluşturmuştur.
Yunus Emre’nin Şiir Ekollerine Etkisi
Yunus Emre, kendisinden sonra gelen bütün şiir ekollerine etki
etmesiyle de entelektüeldir. Yunus Emre, bir tekke ve tasavvuf şairi
olarak anılmasının ötesinde hem halk şiiri hem de yüksek zümre
edebiyatı malzemelerini işlemiş ve bütün bu edebiyatlara malzeme
vermiştir. Yunus Emre ve şiiri, işte bu yönüyle entelektüel bir karaktere sahip olup, hem de divan şiiri, hem halk şiiri, hem de tekke ve
tasavvuf şiirinin bağlandığı bir mühredir. Üç farklı alana malzeme
vermek elbette ki kolay değildir.
Osmanlı divan şairleri Yunus Emre’ye gerektiği gibi ilgi göstermez. Hiç şüphesiz ki Osmanlı divan şiirinde Yunus Emre hiç yok değildir, ama hakettiği gibi yer almamıştır. Bunun nedeni elbette ki divan şairlerinin Yunus Emre’ye karşı olmaları değildir. Yunus Emre
gibi ilm-i ledün tahsil etmiş bulunan havassul-havas bilgisine sahip
entelektüel bir şahsiyeti anlamanın ve anlatmanın zorluğudur.
Yunus Emre, modernleşmenin verdiği sarhoşlukla Tanzimat şiirine de giremedi. Tanzimat edebiyatının Namık Kemal hariç Yunus
Emre’yle bir işi olmadı. Malum ve çok bilinen bir rivayete göre, Namık Kemal; Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nda eline tutuşturulan bir divanı, ‘Derviş Yunus’unmuş’5 diyerek yere fırlatıp atar. Namık Kemal’in,
Yunus Emre Divanı’nı almak istememesi, Tanzimat dönemi aydınlanmacılığı için önemli bir anekdot ve ayrıntıdır.
Servet-i Fünun şiiri ise Yunus Emre’ye büsbütün ilgisizdir. Dolayısıyla Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatının kısmen entelektüel
damarlarından bazıları kopuktur.

5

Melih Cevdet Anday, Suçumuz Edebiyat-Edebiyat Yazıları, Yayına Hazırlayan: Yalçın Armağan, Everest Yayınları, İstanbul, 2017, s. 64
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Yunus Emre, halk şiiri geleneğinden beslenen Rıza Tevfik’le birlikte Milli Edebiyat’a girmeyi başarabilmiştir. Zira Rıza Tevfik
(1869-1949), modern dönemde Yunus Emre’yle ilgili ilk müstakil6 şiiri yazan şairdir. Ama ne yazık ki Milli Edebiyat üzerine ilk bilimsel
makaleleri kaleme alan M. Fuat Köprülü, Yunus Emre’yi Milli Edebiyat’ın Cereyanının İlk Mübeşşirleri7 arasında saymamıştır. Her
ne olursa olsun Yunus Emre, Milli edebiyatının ilk mübeşşirlerinden
biri sayılmalıdır ve sayılmak zorundadır. Altı yüz yıl sonra gerçekleşen mucize. Ziya Gökalp veya Ömer Seyfettin ne kadar Türkçe yazmışsa, Yunus Emre de o kadar Türkçe yazmıştır. Üstelik Ziya Gökalp
ve Ömer Seyfettin’in Türkçesinin arkasında Yunus Emre’nin Türkçesi vardır.
Cumhuriyet dönemi şiirinde ise Yunus Emre8 adeta yeniden keşfedilmiştir. Yunus Emre’yle ilgili şiirler ciltler tutacak kadar çoktur,
ama bu konuda özellikle Cemal Süreya’nın Yunus ki Sütdişleriyle
Tükçenin9 adlı şiirine ve şiirde geçen aşağıdaki beytine dikkatlere
sunmak isterim:
Yunus ki sütdişleriyle Türkçenin
Ne güzel biçmişti gök ekinini10
Bu konuda oluşturulan külliyat özel arşivimizdedir. Konuyla ilgili daha önce yayınlanan iki kitabımızın dışında 8 tane daha farklı
kitabın yayınlanması tasarlanmaktadır.
Yunus Bizim Yunus, Yunus Herkesin Yunus
Yunus Emre, bütün siyasal ve sosyal grupları etkilemesiyle de
entelektüeldir. Yunus Emre, yaşadığı çağdan günümüze kadar he6

Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Otağı ve Ocağı, Yort Savul Akademisi,
Bayburt, 2021

7

Köprülü-zâde Mehmed Fu’ad, Milli Edebiyat Cereyanını İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı
Türkî-i Basit, Kesit Yayınları, Ankara, 2018

8

Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2002

9

Cemal Süreyya, Sevda Sözleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 95

10

Şiir tahlili için bakınız: Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Okulu ve Misyonu, ss. 80-81
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men her sosyal grubun adamıdır. Geçmişteki cemaatlerden günümüzdeki ideolojik ve siyasal yapılanmalara kadar herkesin bir Yunus Emre’si vardır.
Yunus Emre, bir kere bütün tasavvuf ekollerinin şairidir. Yunus
Emre’ye ilgi duymayan ve ondan en azından ilahiler okuyarak dervişlerini cezbeye getirmeyen ve tefekküre yöneltmeyen hemen hiçbir tasavvuf okulu yoktur. Bu bağlamda bütün tasavvuf okulları Yunus Emre’yi kendilerinden kabul ederler. İşte tam da bu nedenle
Yunus Emre bütün tarikatların benimsediği bir sûfi ve şairdir. Yunus
Emre’nin kurduğu bir tarikat yoktur, ama dinî, siyasal, sosyal ve
ideolojik bütün tarikatlar ona bağlıdır. İşte bu yönüyle Yunus Emre
hem tasavvufun, hem tefekkür tarihinin, hem de şiir tarihinin entelektüel mühresidir.
İşte bu yüzden herkes Yunus Emre için “bizim Yunus” ifadesini
kullanıyor. Evet, Yunus herkesindir, ama hiç kimse Yunus Emre’ye
ipotek koyamaz, çünkü Yunus Emre herkesindir. Yunus’un herkese
ait olması, onun entelektüelliğini ve evrenselliğini ortaya koyar.
Ama Yunus Emre’yi özelleştirmek veya ona ipotek koymak, onu; yerelleştirir ve yerelliğin dar bir alanına, yani zindanına hapseder.
Bugün, kim olursa olsun, herkes; Yunus Emre’yi kendinden görür. Bu konuya daha önce Beşir Ayvazoğlu, Niçin Herkesin Yunus’u Kendine Göre11 başlıklı bir tebliğinde dikkat çekmişti. Ayvazoğlu’na göre Yunus Emre; bizim Sokrates’imiz, Dante’miz, Petrarca’mız, Erasmus’umuz, Villon’umuz, Pascal’ımız, hatta Freud’umuz
olmuştur. Yunus Emre, hem hümanist, hem sosyalist, hem Türkçü,
hem İslamcı, hem Alevi, hem de Sünni idi. Yunus Emre kimseden
değildi, ama o herkestendi. Bu; onu benimseyenlerden değil, bilakis
Yunus Emre’nin insanlığı kucaklayan ve yetmiş iki millete bir gözle
bakan entelektüel kimliğinden gelir.
Hülasa, her kim Yunus’ta düşünce ve estetik adına her ne ararsa
onda bulur. İşte Yunus Emre bu yönüyle de bir entelektüeldir.

11

Beşir Ayvazoğlu, Yunus Emre Kitabı, Aksaray Valiliği Yayını, Aksaray, 2017, ss. 1924
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O halde Yunus Emre’yle ideolojilerini tahkim etmeye çalışanlar
Yunus Emre’nin neresindedirler? Eğer Yunus Emre gibi yetmiş iki
millete bir gözle bakamıyorlarsa, Yunus Emre’nin ve insanlığın hiçbir yerinde değillerdir.
Yunus Emre’nin dünyası herkesi kucaklayacak kadar büyük ve
geniştir. Eğer sizler Yunus Emre kadar en azından insanlara hoşgörüyle bakamıyorsanız, Yunus Emre’yi ideolojinize malzeme yapıyorsunuz ve keyfinizce tüketiyorsunuz demektir. Ama iyi bilinmelidir
ki, Yunus Emre tükenmez, sizler kendinizi tüketiyorsunuzdur.
Yunus Emre ve Modern Ardılları
Tanzimat’la başlayan yenileşme hareketleri sonrasında Yunus
Emre’ye pek çok modern kimlik giydirilmiştir. Tanzimat ve Servet-i
Fünuncuları atlayacak olursak, Milli Edebiyatçıların ve ardıllarının
gözünde Yunus Emre her şeydir.
Yunus Emre; en başta milliyetçidir, çünkü Türkçe konuşmuş ve
Türkçe yazmıştır. Yunus Emre, ideolojik anlamda değil ama kültürel
anlamda elbette ki milliyetçidir, ondan çok kültürel milliyetçiliğe
hizmet eden kimse yoktur.
İkinci Meşrutiyet’le birlikte Yunus Emre’ye “İslamcılık” yaftası
da vurulmuştur. Çünkü Yunus Emre’nin bütün referansları İslamiyet’tir. Yunus’a da en çok İslamcılık yakışır diye düşünülmüş olmalıdır. İslamcılar; Yunus’a siyasal anlamda İslamcı misyonerlik görevi
yüklemişlerdir. Yunus Emre, hiçbir şekilde İslamcılık gibi siyasal bir
ideolojiye indirgenemez.
1911-1917 yılları arasında Rübab12 dergisi etrafında bir araya
gelen ve kendilerini Nesl-i Âti olarak adlandıran edebiyat topluluğu
kendilerine daha sonra Nâyiler13 adını uygun görmüştür. Bu topluluk, sahici bir milli edebiyat üretme idealizmi bağlamında kendile12

M. Halil Sağlam, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Basınında “Rübab” Dergisinin Yeri ve
önemi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 21,
Haziran 2009, ss. 434-440

13

Sadık Kemal Tural, Yahya Kemal’in Arayışlarının Yol Açtığı Bir Edebî Topluluk:
NÂYÎLER, Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdâd Yayınları, Ankara, 1993, ss. 99-114
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rine Mevlânâ ile birlikte Yunus Emre ve Süleyman Çelebi’yi referans
alarak onların dil ve üslubuna uygun şiirler yazmayı amaçlamışlar,
ama bu hedeflerini gerçekleştiremeden dağılmışlardır. Maalesef bu
döneme ait bu akımın hedefleri doğrultusunda konuyla ilgili bir metin üretilememiştir.
Cumhuriyet sonrasında Yunus Emre hümanisttir. Anadolu’da
ondan daha çok insana değer veren kimse çıkmamıştır. İnsanlığa,
insanlığı Yunus Emre öğretmiştir.
Yunus Emre, 68 Kuşağı’yla birlikte sosyalist ve devrimci bir kimlik de edinmiştir. Yunus Emre, sosyalistlerden daha sosyalisttir, çünkü dünyaya sağlam epistemolojik temellere dayanan bir sistem
önermektedir.
Yunus Emre; bütün ideolojileri ve felsefeleri, hatta bütün insanlığı kucaklayacak nitelikte bir şahsiyettir. Bu bağlamda Yunus Emre’yi referans alan ideolojiler kendilerini geleceğe taşıyabilirler.
Yunus’un Şehirleri
Yunus sadece sosyal gruplar tarafından değil şehirler tarafından da paylaşılamıyor. Ama bu paylaşım tarihi gerçeklikler es geçilerek turizme endekslenme gibi pejoratif bir sonucu da beraberinde
getiriyordu. Bütün bir insanlığa ve tarihe mal olmuş bir şahsiyet, şehirlerin mikro-milliyetçiliğine hapsedilmek isteniyordu. Bir teşbihle
konuya yaklaşacak olursak, bir çam ağacı, getirilip saksıya dikilmek
isteniyordu.
Yunus Emre ve şiirleri hiçbir kanona veya gruba bağlanamaz.
Bir kere Yunus Emre hiçbir yere bağlı olmayacak kadar özgürlük
sahibi, pek çok yer bağlı olacak kadar da sorumluluk sahibidir.
Bugün, bazı şehirlerde Yunus Emre türbesi yoksa da bu önemli
değildir, zira bugün hemen her şehirde Yunus Emre caddesi, Yunus
Emre Okulu, Yunus Emre Camii veya Yunus Emre Kültür Merkezi vardır. Bunları dünyaya taşımak lazım. Mesela Yemen için en güzel ilahiyi kaleme alan Yunus Emre için Yemen’de kültür merkezi gibi niçin inşaî bir unsur bulunmamaktadır?
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Velhasıl Yunus Emre bizimdir ve bizim olduğu kadar da bütün
dünyanındır. Yunus Emre, bir mekâna hapsedilemeyecek kadar büyüktür ve Yunus Emre bir dünyadır.
Yunus ve Tasavvuf Ekolleri
Yunus Emre; Alevilik-Bektaşilik, Sünnilik, Babaîlik, Vefaîlik, Kalenderilik, Üveysîlik, Yesevilik gibi pek çok yere bağlanabilir. Ama
onu sadece bir yere bağlamak, ona yapılabilecek en büyük zulümdür. Yunus Emre’nin hüviyetiyle bağlantılı olarak onun şiirlerini bütün estetik ve eleştiri teorileriyle tahlil etmek mümkündür.
Yunus Emre, hiçbir tarikat, felsefe veya doktrine radikal bir şekilde bağlanamayacak kadar fevkalade özgür ve entelektüeldir. Ama
onun bağlanamayacağı hiçbir tarikat, felsefe veya doktrin yoktur.
Yine de Yunus Emre hiçbir ideolojinin, mezhebin, tarikatın ya da
dünya görüşünün sözcüsü gibi gösterilemez.
Yunus Emre’de Edebî ve Felsefî Okullar
Yunus Emre’nin şathiyeleri bazı aydınlanmacı yazarlar tarafından bağlamından kopartılarak aydınlanmacı militarizm ile önü kesilmektedir. Bunun uç örneklerinden biri de Yunus Emre’nin şu beytidir:
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıdı der ne yersin kozumu
Anadolu aydınlanmacılarından Sabahattin Eyüboğlu, bu beyti;
“gülen düşünce”14 (humour) olarak nitelendiriyor. Bu yaklaşıma göre,
Yunus Emre bu beytiyle tıpkı Nasreddin Hoca gibi bizi güldürürken
düşündürüyormuş. Bu konuya daha önce Hilmi Yavuz, Edebiyat ve
Yapısalcılık15 başlıklı yazısında dikkat çekmiştir. Sabahattin Eyüboğlu’nun tanımladığı bu beyit, Hilmi Yavuz’un ifadesiyle bir “kültürlü şaka” yani ‘şaşırtarak düşündürmenin ve düşündürücü saçma14

Sabahattin Eyüboğlu, Yunus Emre, Cem Yayınevi, İstanbul, 1971, s. 68

15

Hilmi Yavuz, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
2013, ss. 73-76
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lamanın güzel bir örneği’ olarak kabul edilebiliyor. Sabahattin Eyüboğlu, daha da ileri gidiyor ve Yunus Emre’ye Selam16 adlı kitabında Yunus Emre’yi aydınlanmacı, batıcı ve pozitivist bir kafa yapısıyla tamamen tasavvufun dışına çıkarabilme cesareti gösterebiliyor.
Yunus Emre gibi birinin bağlı bulunduğu tasavvuf sisteminden
veya doktrininden kopartılıp bir şekilde batılı (humour) bir sisteme
bağlı kılınmaya çalışılması, Yunus Emre konusunda aydınların müktesebatının sorgulanmasını zorunlu kılıyor. Bu aynı zamanda Yunus
Emre müktesebatının entelektüel dolaşıma sokulamaması anlamına
gelir.
Cevdet Kudret, işi daha da radikalleştirerek Yunus Emre’nin bu
beyti ile Oktay Rıfat’ın Perçemli Sokak şiirinde geçen şu dizesi arasına bir bağlantı kuruyor:
Telgraf tellerinde gemi leşleri17
Yunus Emre’nin söz konusu beyti ile Oktay Rıfat’ın bu dizesi
arasında yapısal ve dışsal bir benzeşim olduğu doğrudur, ama bu
benzerlik Yunus Emre’nin beyti ile Oktay Rıfat’ın dizesini karşılaştırmaya ve birbirleriyle bağlantılı olarak anlamlandırmaya imkan
vermez. Ama her iki şiir de Yunus Emre ile Oktay Rıfat’ı sürrealizm
çizgisinde buluşturur.
Nitekim Yunus Emre ve şiirlerini Sabahattin Eyuboğlu hümanizm, Cevdet Kudret sürrealizm, Burhan Toprak romantizm, Burhaneddin Tatar fantastik18 açıdan okumaya çalışmıştır. Yani Yunus
Emre bin bir teori açısından okunsa da tükenmez. İşte bu da Yunus
Emre’nin entelektüelliğini ortaya koyan bir durumdur.
Bunlar, birer örnektir. Yunus Emre, en eski edebî akım olan
Klasisizmden başlayıp en yeni akımlardan biri olan Büyülü Gerçekçilik akımına kadar bağlanabilir. Elbette ki bu konuda yapılacak
yeni çalışmalar konuyu bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkartacaktır.

16

Sabahattin Eyüboğlu, Yunus Emre’ye Selam, Çan Yayınları, İstanbul, 1966

17

Oktay Rıfat, Bütün Şiirleri-I, Adam Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 177

18

Hilmi Yavuz, “Yunus’un Şathiyye’si: Şerh ve Yorum, Zaman, 30 Kasım 2011

Yunus Emre Sempozyumu

|

63

Dünyada Yunus Emre kadar bütün edebî okullara bağlanabilen okul
ve misyon sahibi kaç kişi vardır?
İnsan ve Kâinat Okumaları
Yunus Emre, insanı ve kâinatı yorumlamada her türlü entelektüel müktesebata açıktır. Dolayısıyla Yunus, kendini evren ve insanla ilgili her şeyi bilmekle sorumlu tutmuştur. İnsan ve kâinatta her
ne varsa, Yunus’u yakından ilgilendirmiştir. Ama onun entelektüel
yolu, “insan” ve “kâinat” sanatında Allah’ı aramakla başlayıp öylece
devam etmiştir. Bu bağlamda Yunus Emre, Necip Fazıl’ın yaklaşımıyla sanatı; Allah’ı aramak olarak görür.
Yunus Emre, bu konuyu şiiriyle şöyle açıklar:
Dil söyler kulak dinler
Kalp söyler kâinat dinler19
Yunus Emre, müstakil bir kitap olarak da yayınlanan bu beytinde hem kâinatı dinler ve hem de dinlediklerini şiire dönüştürerek
yorumlar. Kalp ile söyledikleriyle de insanı şiirce yorumlar. Yunus
Emre’nin şiirleri işte bu yönüyle de poetik bir tefsir sayılabilir.
Yunus Emre’nin insan ve kâinat okumalarında, aynı zamanda
ürettiği, yani bir bakıma poetik tefsir olan şiirleriyle insanı ve kâinatı etkisi altına aldığını görüyoruz. Molla Kasım söylencesine dayanarak söyleyecek olursak, Yunus’un şiirlerini kainatın özeti olan başta
insanın ve devamında da kuşların ve balıkların okuması bunun somut bir örneğidir. Yani onu, insanlardan, kuşlardan ve balıklardan
müritleri vardır. Hatta kuşlar ve balıklar, Yunus şiirinin hafızlarıdırlar. Elbette ki bu konuda insanları ayrıca değerlendirmek gerekir.
Bu durumu, biz insanlar da Sezai Karakoç’un ifadesiyle “kâinat, baştan başa yunus kesmiş”20 diyebilmenin imtiyazını yaşayalım.

19 Yunus Emre, Dil Söyler Kulak Dinler Kalp Söyler Kainat Dinler, Destek Yayınları, İstanbul, 2020
20

Sezai Karakoç, Yunus Emre, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1985, s. 33
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Entelektüelizm ve İktidarsızlaştırma
Terry Eagleton’ın21 Edward Said’in Beginnigs adlı eserine yaptığı
ilginç gönderimiyle konuya yaklaşacak olursak, Yunus Emre; şiir
konusunda ana metin üretimi ve tekilliğiyle -özellikle şiirleriylekendinden sonra gelen metinleri adeta iktidarsızlaştırmıştır. Yani
Yunus Emre, dostu Mevlana’nın kendisiyle ilgili seyr ü sülûk yaklaşımına bağlı olarak şiirleriyle bütün şairlerin önündedir, bu konuda
kimse onun önüne geçebilmiş değildir. Eğer insanlar, şiir yazacaksa
Yunus Emre’nin şiir dergâhında önce patates soymak, sonra da iyice
pişmek ve hatta yanmak zorundadır.
Bütün bu iktidarsızlaştırmalara rağmen Yunus Emre okulunda
Eşrefoğlu Rumi,

22

Ümmi Sinan23 ve Niyazi Mısri24 gibi önemli pek

çok ekol şahsiyetler yetişmiştir.
Yunus Emre, pratiğe dönüştürdüğü yaşam felsefesi ve şiir yönünden günümüze kadar geçen bunca süre içinde aşılamamıştır.
Yunus Emre, hayatta yaşamadığı hiçbir şeyi yazmamıştır. Bu nedenle Yunus Emre’yi yaşam pratiği ve poetika açısından aşmak da öyle
kolay değildir, zira Yunus Emre’nin şiirlerini yazdığı ve felsefesini
pratiğe geçirdiği entelektüel ortam ortadan kalkmıştır, bir bakıma o
günün yaşam ve poetik epistemolojisi yara almış, giderek büyük hasarlar görmüş ve nihayet içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
Yaşam felsefesini entelektüelliğe, entelektüelliği yaşam felsefesine dönüştüren Yunus Emre’nin hem poetikası hem de şiirleri bu
yönüyle bir yaşam felsefesinin tezahürüdür.
Yunus Emre, kutsal olan vahyi tevil ve tefsirle şiire dönüştürerek kendi sözü kılan bir sünuhatçı ve varidatçıdır. Yunus Emre,
Kur’an’ın sadece retorikçisi değil, ondan evvel pratikçisidir. Yani
tıpkı Hz. Ali gibi yaşayan Kur’an’dır. Bu, elbette ki şairin sözünü hiç21

Terry Eagleton, Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru, Çevirmen:
Ferit Burak Aydar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2020

22

Mustafa Güneş, İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvânı, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2006

23

A. Azmi Bilgin, Ümmî Sinan Dîvânı (İnceleme-Metin), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2000

24

Kenan Erdoğan, Niyazî-i Mısrî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2019

Yunus Emre Sempozyumu

|

65

bir şekilde kutsal kılmaz, ama kutsallık içinde ona özel bir yer verir.
İşte bu, şiirin kutsal olana özel bir yerden eklemlenmesidir. Bir diğer
ifadeyle Yunus Emre’nin şiirleri Kur’an’ın ne aynısıdır ne de gayrı.
Tekrar ifade edecek olursak, bu durum elbette ki kutsal vahiy ile beşerî bir kelam olan şiiri eşitlemek anlamına gelmez. Bir farklı ifadeyle şiir, Yunus’ta bir tebliğ aracıdır. Yunus’un şiiriyle ahlak felsefesiyle, yaşam felsefesi ve entelektüelliği ile insanlar kimlik sahibi olmuşlardır.
Yunus’ta Hikmet ve Felsefe
Yunus Emre’nin şiirleri, kutsal olana; yani vahye eklemlenerek
beşerî bir kelâm olarak kutsanmıştır. Elbette ki vahye eklemlenebilen “şiir” onun kutsallığını tesciller. Çünkü bu şiirler, belagat ilmi
tahsil edilerek değil, ilm-i ledünden insanlığa yadigardır.
Yunus Emre’nin şiirleri hikmet kanalından Hoca Ahmet Yesevi’ye bağlanır. Yunus’un şiirleri, tıpkı Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetleri gibi insaniyetçidir. O yüzden Yunus Emre, Batı’nın yüzyıllar
sonra keşfettiği hümanizme bağlanır. Yunus Emre, bütün bunlara
ilave olarak insanı on sekiz bin âlemin merkezi, ayrıca bütün eşyanın da manası ve gayesi olarak telakki eder. Ona göre, varlığın; hikmeti insandır. İnsanın kaderi tüm tabiat ve eşyanın üstündedir.
Çünkü tabiat ve eşyaya istikamet ve kıymet verecek olan insandır.
Tabiat ve eşyanın insana istikamet ve kıymet vermesi sünnetullaha
aykırıdır.
Yunus Emre entelektüelizminin temelinde insan vardır. İnsan,
onun anlam, hikmet ve felsefe yüklediği en önemli değerdir ve insan
evrenin mihveridir. Bütün varlık onun etrafında dönmektedir. Bu
bir kozmik âlem25 ve ona bağlı olarak insan26 okumasıdır. İnsanın
bir sanat eseri olarak ve evreni ve insanı okuması bir anlamıyla
Kur’an-ı Kerim’i okumasıdır ve burada sanattan sanatçıya giden bir
yol vardır. Bir diğer yönüyle bu şiirler Kur’an-ı Kerim’in poetik açıdan tefsiridir. Tabi bu bakış açısıyla bakıldığında tefsirin tefsirine ih25

Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Kozmik Âlem, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008

26

Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde İnsan, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2008

66

|

Hasan Aktaş

tiyaç vardır. Belagatın zirvesinde poetik bir tefsir olan Yunus’un şiirlerini anlamak öyle kolay değildir. Onun şiirlerini anlamak için Niyazî-i Mısrî gibi bir belagat ustasına, müfessirine ve şarihine ihtiyaç
vardır.
Yunus Emre; gerek kendinden önce yaşayan Cüneyd-i Bağdadi,
İbrahim Edhem ve Bayezid-i Bistami gibi erenlerin, gerekse yaşadığı
çağın Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî ve Tapduk Emre gibi erenleri arasında hiçbir ayrım yapmamış hepsine aynı gözle bakmış ve hepsini
örnek almıştır. İşte Yunus Emre, bu yüzden büyük ve entelektüeldir.
Sezai Karakoç, bu konuda; “ (Onun) maksadı şahıslar değil, İslam
olduğundan, temel şahsiyetleri bir fırça darbesiyle resmeder ve gerisini tamamlamayı bize bırakır”27 diyecektir. Zira enteletüel müktesabatı olan kimse bir başkasına fikirlerini zerketmez. Sezai Karakoç da
üstadı olarak kabul ettiği Yunus Emre gibi fikirlerini zerketmez,
okuyucuyu özgür bırakır.
Sezai Karakoç, Mevlana’nın Anadolu’nun dünya huzuruna yeniden çıkış hazırlığında, entelektüel kadronun bir numaralı adamı
olarak ortaya çıktığını Anadolu entelecansiyasının 28 temelini atan
kişi olduğunu söyleyecektir. Bu sözler, gerçi Mevlana için söylenmiştir ama Yunus Emre’ye de bire bir uyan sözlerdir.
Diriliş ekolünün öncü ismi şair Sezai Karakoç (1933-2021),
Mevlânâ, Geyikli Baba ve Tapduk Emre dışında Balım Sultan’ı Yunus
Emre’nin çağdaşı olarak gösterdikten sonra Yunus Emre’yi, onları
örnek29 alan kişi olarak gösterir. Bu bilgi yanlıştır. Sezai Karakoç’un
Balım Sultan olarak gösterdiği kişi, Seydi Balım adında Germiyan
Beyi’nin oğlu olduğu sanılan kişidir. Yunus Emre’nin divanında Seydi Balım şöyle anılır:
Seydi Balum ilinden şeker tamar dilinden
Dost bağçesi yolından eve dervişler geldi30

27

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 18

28

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 12

29

Sezai Karakoç, Yunus Emre, s. 18

30

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı (İnceleme), H Yayınları, İstanbul, 2008, s. 494
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Görüldüğü gibi Sezai Karakoç’un Balım Sultan olarak andığı kişi
Seydi Balım’dır. Çünkü Yunus Emre ile Balım Sultan’ın çağdaş olma
ihtimali yoktur. Zira Balım Sultan 1457-1517 tarihleri arasında yaşayan ve Hacı Bektaş-ı Veli dergahına siyasi otorite tarafından atanan
bir şeyhtir.
Yunus Emre, insanlığa Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmet burcundan şiirleriyle evrensel mesajlar vermiş ve her dönemde bunalıma
düşmüş insanları hikmet sancağının altına çağırmıştır.
Yunus Emre Evrensel Bir Dünya Şairidir
Yunus Emre, entelektüelliği ile evrensel boyutlara ulaşmış büyük bir sufi ve şairdir. Yunus Emre’nin doğduğu ve öldüğü yerleri
tartışmak yerine Yunus Emre’yi dünyaya duyurmanın ve evrenselliğe taşımanın yollarını aramak lazım. Yunus Emre’nin şiiri, dünya şiiriyle yarışabilecek ve dünyanın birinci sınıf şiir olarak takdim ettiği
çok şiirin üstündedir.
Yunus Emre’nin şiirinde psikanalizmin derinlikleri vardır.
Yunus Emre’nin şiirinde sosyolojinin derinlikleri vardır.
Yunus Emre’nin şiirinde felsefenin derinlikleri vardır.
Yunus Emre’nin şiirinde tarihin derinlikleri vardır.
Yunus Emre’nin şiirinde estetiğin derinlikleri vardır.
Fenomenoloji bilmediğimiz için Yunus Emre’nin ve şiirinin
özüne inemiyoruz. Bu yüzden de Yunus Emre’nin ve şiirinin etrafında dolaşıp duruyoruz. Bu dolaşmalar, bizi ne Yunus Emre ile ne de
şiiriyle karşı karşıya getiriyor.
Yunus Emre Üniversitesi
Yunus Emre Üniversitesi’nden kastettiğim yahut zihnimdeki
Yunus Emre Üniversitesi tasavvuru, kesinlikle siyasal jargona uygun
olarak kurulan isim ve resimden ibaret bir üniversite değildir. Yunus Emre biliminin ve teknolojisinin üretildiği üniversitedir. Bugün
modern bilimin ve teknolojinin insanlığa verdiği zarar ortadadır.
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Benim sözünü ettiğim üniversite, Yunus Emre tıbbından, Yunus
Emre mühendisliğine ve Yunus Emre ziraatine kadar uzanan ve
içinde Yunus Emre fiziğinin, Yunus Emre kimyasının, Yunus Emre
matematiğinin, Yunus Emre etimolojisinin araştırıldığı, incelendiği
ve tahsil edildiği üniversitedir. Yunus Emre Üniversitesi’nin anabilim dalları bunlar olacaktır.
Yunus Emre’yi fiili olarak sosyal hayata, entelektüelliğe ve evrenselliğe taşımak budur.
Yunus Mektebi’nin Neo-Arkaik Mülksüzleri
Yunus Emre, tek başına Mülk Suresi’nin tefsiridir, bir anlamda
Hz. Ali’ye atfen söyleyecek olursak konuşan Kur’an’dır. Yunus Emre,
bu yönüyle tarihte yaşamış ve ardıllarıyla yaşamakta olan müşahhas
bir nümune-i imtisaldir.
Bu bağlamda hayatında kiralık bir evi, hatta elbiselerini koyacak bir bavulu bile olmayan Beş Adet İsmail hikayesinin yazarı, Tezer Özlü, Metin Eloğlu ve Edip Cansever’in yakın arkadaşı Hayalet
Oğuz31 olarak anılan Oğuz Haluk Alplaçin (1929-1975), sıfır mülkiyetle ölen bir Yunus Emre’dir. Yani Yunus Emre Hayalet Oğuz’la yaşamıştır.
Babasından kalan mirasa tekmeyi vurarak belediye çöplüğünden bulduğu Rus askerlerinden kalma bir paltoyu sırtına vurarak
Ağustos sıcağında Taksim’de gezinen, kulağını kesen ressam Van
Gogh’a nazire yaparcasına ondan da öte giderek hayatla ilişkisini
kesen, Münir Özkul ile Ferdi Tayfur’un yakın arkadaşı marjinal ressam Aktedron Fikret32 olarak anılan Fikret Enisi Andoğlu (19131979), Yunus gibi yaşamış bir Yunus Emre’dir.
Hayatını, Çiçek Pasajı ve Nevizade Sokağı’nda çaldığı akordeonuyla kazanan ve kazandığı bütün parayı eşiyle dostuyla yiyen, so31

Hasan Aktaş, Türk Edebiyatında Gölgesi Bedeninden Büyük Kelebek Vizeli Mülkiyetsiz Bir Anarşist Hayalet Oğuz, Yort Savul Yayınları, Rize, 2017

32

Hasan Aktaş, Osmanlının Son Bohemi, Mülkiyetsiz ve Marjinal Bir Ressam Aktedron Fikret (Gölgelerin Arkasında Kendi Kendinin Katili Kayıp Bir Sanatçı), Yort Savul Akademisi, Bayburt, 2020
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kakta kalan kadınları evine alarak onları “halam” veya “teyzem” diye tanıtan ve yine sokakta kalmış erkekleri evine alarak onları amcası ve dayısı olarak tanıtan, bir eski zaman Melamisi gibi yaşayan
Madam Anahit, yani Anahit Yulanda Varan33 (1926-2003) bir Yunus Emre’dir.
Beyoğlu’nda çaldığı kemanıyla tek başına hayata tutunmaya çalışan, ünlü keman virtüözü Niccola Paganini gibi keman çaldığı için
Paganini Bülent34 olarak anılan Bülent Öztürk (1925-2003), Yunus
Emre’nin bir ben vardır bende bende içeru dizesini yaşamıyla hayata geçiren bir Yunus Emre’dir.
Sartre ve Heidegger okuyarak varoluşçu felsefeyi benimseyen,
Sartre’ı, Heidegger yanında garnitür olarak gören, Goethe seviyesinde faih Almanca bilen, Beyoğlu’nda kendi kendini vareden Varoluşçu Boyacı35 olarak bilinen Hayri Tonozlu, Yunus Emre felsefesini
sivil hayata yaşayarak tahsil eden bir Yunus Emre’dir.
Musikiyle bağlantılı olarak Bozkırın Vivaldisi36 olarak anılan
Erganili Hafız Yokuş (1907-1994), görmeyen gözleriyle Ergani tren
istasyonunda çaldığı kavalıyla ilahi sırları terennüm eden müşahhas
bir Yunus Emre’dir
Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’e; “tanzimat
ilan ettik, olmadı/meşrutiyet ilan ettik olmadı/cumhuriyet ilan ettik
olmadı/yahu biraz da ciddiyet ilan etsek!!!” diyerek bürokrasiye posta
koyan ve mülkiyete tekmeyi vurarak İbrahim Edhem gibi saltanatın
tüm nimetlerini dışlayarak halkın içinde halktan/sıradan bir insan
gibi yaşayan, Sakallı Celal37 lakabıyla anılan Celal Yalınız (18861962), terk felsefesini hayata geçiren bir Yunus Emre’dir.

33

Hasan Aktaş, Çiçek Pasajı’nda Marjinal ve Muhalif Bir Akordeon Sanatçısı Madam
Anahit, Yort Savul Akademisi, Bayburt, 2021

34

Ahmet Mustafa İpek, Marjinal Bir Kemancı Paganini Bülent, Seminer Çalışması,
Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, 2021

35

Cezmi Ersöz, Son Yüzler, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2009, ss. 15-21

36

Osman Şahin, Bozkırda Vivaldi, Ay Bazen Mavidir, Cem Yayınevi, İstanbul, 1989

37

Hasan Aktaş, Bir Meçhul Bilge: Sakallı Celal, Rüzgâra Karşı Bir Uzun Yürüyüş, Yort
Savul Yayınları, Rize, 2013, ss. 39-44
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Eğer Anadolu entelektüel bir kimlik edinecekse, Yunus Emre’ye
hayatın her alanında sahip çıkmamız ve onu varoluşçu kimliğiyle
sosyal hayatın her alanında görünür kılmamız gerekir. Anadolu, tarihte metafizik hamlelerle Türklerin yurdu olmuş ve entelektüel bir
müktesebat kazanmıştır. Bu entelektüel müktesebatı, insicamını
bozmadan ama ona sürekli yeni şeyler katarak geleceğe taşımak zorundayız.
Yunus Emre’yi metinleştirmenin sosyal hayattan koparmanın
kimseye bir faydası olmayacaktır. Konferans, panel ve sempozyum
için üretilen metinlerle sadece ütopik ve karikatür bir Yunus Emre
profili çizmiş oluyoruz. Yunus Emre, sadece metinlerde yaşamayı asla hak etmiyor. Bugün, artık sözde herkesin bildiği ama hakikatte ise
kimsenin bilmediği bir Yunus Emre hüviyeti veya hüviyetsizliği ile
karşı karşıyayız. Bunu aşmak zorundayız.
Yunus Emre, yetmiş iki millete bir gözle bakma anlayışıyla hiç
kimseyi dışlamadan herkesi kucaklamıştır ve Anadolu’da bu yönüyle hoşgörünün ocağı haline gelmiştir. Bu yönüyle o klasikleşmiş ve
bir dünya şairi olmayı çoktan haketmiştir.
Hiç şüphesiz ki Anadolu’da, tamamen kendine özgü Anadolu
Hümanizmini ve Rönesansını başlatanlardan biri de Yunus Emre’dir. Bu Rönesansı, Yunus Emre Hümanizmi ile yeniden başlatmak
zorundayız. Yunus Emre’nin fevkalade derin müktesebatı ve geniş
entelektüelizmi ile hayatın her alanında kendini hissettiren okunabilir ve yaşanabilir bir Yunus Varoluşçuluğu yaratabiliriz.
Fevkalade ilkeli bir ahlak felsefesiyle donanmış olan, entelektüel müktesebatı bütün dünyayı ihata edecek kadar geniş ve derin
olan ‘bizim Yunus’umuz’ işte budur ve Yunus’un Yunus’u da budur.
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Sezai Karakoç’un Gözüyle Yunus Emre
İsmet Emre*
Sezai Karakoç 20. yüzyıl Türk fikir, sanat, edebiyat ve şiir hayatının en önemli figürlerinden biridir.1 Hiç kuşkusuz onu Batılılaşma sürecindeki diğer aydınlarımızdan ayıran taraf, Batı medeniyeti karşısındaki özgüvenli tutumudur.2 O Batı’nın son birkaç yüzyıldır dünya
kültür ve medeniyetleri üzerindeki ağır hegemonyasını en azından
Türkiye üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak, azaltarak dengelemenin bir yolu olarak “diriliş”3 fikrine sarılmış, görüşlerini temellendir*

Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

1

Denemeden hikayeye, şiirden tiyatroya, biyografiden söyleşi ve konferansa uzanan bu geniş yelpazede yazarın 50’nin üzerinde eseri bulunmaktadır. Bütün bu
eserlerinin ortak özelliği ise kendi tabiriyle “İslam Medeniyeti”nin sanat boyutuna
yönelik bir ontoloji kurmaktır. Bu ontolojide elbette Mevlana ile Yunus Emre’nin
özel bir yeri vardır.

2

Bu özgüveni ve Batı medeniyeti karşısındaki mutlak duruşu kitaplarının isimlerinden de anlamak mümkündür. Biri dışındaki kitaplarının hepsinde İslami literatürün kavramlarını kullanmıştır. Hızır’la Kırk Saat, Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu,
Ayinler, Leyla ile Mecnun, Alın Yazısı Saati, Kıyamet Aşısı, İslam’ın Dirilişi, Diriliş
Neslinin Amentüsü, İnsanlığın Dirilişi, Yitik Cennet vb. adlı kitaplarının hepsinin
yazılış amacı bencil ve narsist bir doğaya sahip olmadığı için evrensel olamayacağını söylediği Batı medeniyeti karşısında, onun kirinin bulaşmadığı bir İslam Medeniyeti kurma projesidir. Karakoç, bir hakikat medeniyeti olarak gördüğü İslam
medeniyetinin buradan kaynaklı olarak kendi kendine yetebileceğini ve başka
hiçbir dış muharrike ihtiyacı olmadığını söyler.

3

Tıpkı Mehmet Akif Ersoy’un “Asım’ın Nesli”, Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu”su gibi
Sezai Karakoç’un da “Diriliş”i vardır. Karakoç hayatı boyunca ortaya koyduğu düşüncelerin hepsini bu kavramın üzerine inşa eder. Her söyleminin anahtar kavramı “diriliş”tir. 7 kitabına doğrudan ad olan “diriliş” kelimesi bunun dışındaki bütün eserlerinde de anılır. Diriliş sadece bir başlangıcı, hayatın ilk hamlesine değil
aynı zamanda sürekli tekrarlanan bir başlangıcı ve çürüme sonrasında yeniden
yeşermeye vurgu yaptığı için bu kavram hem bireylerin hem toplumların hem de
medeniyetlerin içinde bulundukları kaostan çıkmanın en önemli anahtar kavramına dönüşmüştür.

74

|

İsmet Emre

diği bu fikir üzerinden Batı üretimleri karşısında genel olarak Doğu4
ama özel olarak da İslam değerlerini öne çıkarmıştır. Kimi artık neredeyse unutulmaya yüz tutmuş, kimi nesilden nesle aktarılırken özünü
yitirmiş, kimi gelenekle birleşerek bağlamından kopmuş sayısız değeri yeniden yeşertmenin yolu olarak “yazı”yı kullanan yazarın neredeyse bütün kitapları daha isimlerinden başlayarak İslam medeniyetinin kodlarını öne çıkarır. Terimlerin ve kelimelerin gücünün sonuna
kadar farkında olan Karakoç Hızır’la Kırk Saat, Taha’nın Kitabı, Gül
Muştusu, Leyla ile Mecnun, Kıyamet Aşısı, İnsanlığın Dirilişi, Yitik Cennet, İslam, İslam’ın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Muştusu
gibi isminden başlayarak dalga dalga üsluba ve içeriğe yayılan eserlerinin yanı sıra hayatını İslam’a adamış milli şairimiz Mehmet Akif ile
İslam’ın özünü tasavvuf ile birleştirmiş Mevlana ile Yunus Emre’yi de
çalışmalarının dışında tutmamış, bu üç büyük fikir abidesi hakkında
müstakil eserler ortaya koymuştur.
Sezai Karakoç gözüyle Yunus Emre’yi değerlendireceğimiz bu
çalışmada belki de konumlandırmayı “Sezai Karakoç”un gözünden
başlatmak, onun hayata, medeniyete, kültüre, sanata ve edebiyata
bakışını özetlemek gerekir. Roman dışında, edebiyatın her türünde
eser ortaya koyan Sezai Karakoç’un roman yazmamasının gerekçesi
de muhtemelen pür Batılı bir tür oluşu ve Avrupa’nın sekülerleşme
yolculuğunda onu kendi emellerine alet etme girişimleri ile bütün
bu süreçlerde ona bir sanat ve edebiyat sözcülüğü değil de yeryüzünü kendileştirme misyonu yüklemelerindendir.5 Bu başka ve çok
4

Mehmet Akif’in amacı pozitivizm kıskacındaki bir nesli “Asım’ın Nesli” üzerinden
kurtarmak, ideal bir Müslüman tipolojisinin örneğini vermek idi. Necip Fazıl “Büyük
Doğu” üzerinden Batı yayılmacılığına ve müstemlekeciliğine karşı doğu mistisizmini
öne çıkardı. Sezai Karakoç ise meseleyi tamamen İslam merkezli hale getirerek nesilleri aşan bir anlayışla bir İslam milletlerinin oluşturduğu bir İslam Medeniyeti inşa
etme arayışıyla hareket etti. Diriliş kelimesi bu bakımın İslam’ın hayatın her alanındaki meydan okuyuşuna yönelik geniş bir çağrışım alanına sahiptir.

5

Yazarın denemelerinde, makalelerinde, hikaye ve biyografilerinde ortaya koyduğu
üslubun geleneksel İslam edebiyatı anlayışına yakın duruşu, tematik vurgunun
yanı sıra dil ve üslup ile metinlerin anatomik kurgusunu bile geleneğe yaslamış
olması roman yazmama gerekçesini kendiliğinden ortaya koymaktadır. Roman
eninde sonunda bir “burjuva” sanatıdır ve bütünüyle Batı’nın sekülerleşme sürecinin kendini ifade etme aracıdır. Kullandığı terimlere bile titizlikle yaklaşan bir
sanatçının bu ayrıntıyı görmemesi zaten düşünülemez.
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daha geniş bir tartışmanın konusu olduğu için Karakoç’un hayata
bakışının izlerini yazdığı eserler üzerinden aramayı sürdürmek çok
daha verimli sonuçlar doğuracaktır.
Karakoç’un diriliş fikri genel itibariyle İslam’ın hayata bakışından beslenir. Bu anlayışa göre alem her an oluş ve çözülüş halindedir ve Yüce Yaratıcı’nın iradesi ölenin yerine her saniye “dirilen”i
yerleştirmektedir. Eskilerin “alem-i kevn ü fesat” dedikleri bu döngüde belli bir çağda çözülme zirveye varır, insanlık çığırından çıkar,
dünyanın çivisi sökülür, adaletsizlik, zulüm had safhaya çıkar ve insanlığın ortak değerleri yerle bir olarak sıfırını tüketir. İşte tam da
burada “diriliş yolunun elçileri”, peygamberler, veliler, arifler, mütefekkirler devreye girerek kokuşan, paslanan, tetanoza dönüşen
uzuvların yerine yenilerini yerleştirmek için yola çıkar, bozulmuş
olanı düzeltir, çürümüş olanın yerine tazesini getirir, bitmiş olanı
yeniden başlatır. Hiç kuşkusuz Yunus Emre’nin ortaya çıktığı dönem
de böylesi bir dönemdi ve Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu İslam beldeleri Doğu’dan ve Batı’dan sıkıştırılarak ha bire saldırıya maruz kalmakta idi. Yunus bir nevi alemin fesat dönemine
denk gelmiş, kelimenin gerçek anlamıyla bozulmanın, dağılmanın
tam ortasına doğmuştur. “7. Hicri, 13. Miladi yüzyılda Anadolu, ruhi,
siyasi ve sosyal bakımdan yeni bir mayalanma ve yoğrulma çağının,
döneminin başındadır. İlkin Batı’dan gelen ve aralıklarla birkaç
yüzyıl süren haçlı, sonra da Doğu’dan gelen Moğol akını, Anadolu’yu
ve Anadolu insanının kafa ve yürek içini allak bullak etmiş, en korkunç usullerle donanmış dış savaş bitince, iç savaş başlamıştı.”6 (Yunus Emre: s. 7).7 Fakat bütün bu dış saldırılara, iç kargaşalara rağmen Selçuklular yılmayacak, yine de üzerine düşen tarihi misyonun
gereğini yerine getireceklerdir. “Batıdan başlayarak haçlılarla, do6

Karakoç, Sezai, Yunus Emre, Diriliş Yayınları, İstanbul 1979.

7

Yazar, özellikle Çıkış Yolu adını verdiği ve üç ciltte toplanan konferanslarında bu
durumun geçmişten bugüne hiç değişmediğini, İslam’ın merkezi konumundan dolayı tarihin bütün dönemlerinde yukarıdan ve aşağıdan, doğudan ve batıdan kuşatma altına alınmaya çalışıldığını ifade eder. Bu durumun günümüzde de değişmediğini İslam beldelerinin bir taraftan Doğu’dan (Çin-Rusya) öteki taraftan da Batı’dan Avrupa-Amerika tazyik altına alındığını ve varlık mücadelesi verdiğini söyler. Çıkış Yolu II, Diriliş Yayınları, İstanbul 2015.
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ğudan itibaren de Moğollarla çarpıştıkları halde Anadolu’yu, parça
parça medrese, çeşme, kervansaray, cami ile örmeyi” (Yunus Emre:
s. 7) bilmişlerdir. Halktan kopmadıkları, onun sesini dinledikleri için
halkın ihtiyaç duyduğu mabetleri inşa etmişler, bunun karşılığında
halk da bu somut eserlere sığınarak oradan kendine “içsel” pınarlar,
çeşmeler yapmışlardır. Bununla birlikte Doğu’dan ve Batı’dan gelen
bu saldırılara Anadolu Selçuklu çok fazla dayanamayacak, “Selçuklu
hayat tarzı” “Haçlı taassubu” ve “Moğol barbarlığının” oluşturduğu
bu çöküntünün karşısında tek başına duramayacaktır. İşte dışarının
yorulduğu bu süreçte de “içeri”8 devreye girecek Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi “iç mimarlar” devletin elinin uzanamadığı noktalara nefesleriyle dokunup oradan yeni “diriliş” imkanları
devşireceklerdir. 13. ve 14 miladi yüzyıllar Anadolu’nun ruhi, sosyal,
tarihi rönesansının çağıdır. Mevlana’nın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Hacı
Bayram-ı Veli’nin arka arkaya çıkışları, tarikatların doğuş ve kuruluşları Osmanlıların bir uçak hızıyla gelişmeleri, Anadolu’yu her
yönden bir yediveren üzüm kütüğü haline getirmiştir. Bu yüzyıllarda veliler, gaziler, bilginler alayı, her yerden bir bahar yeşilliği bitirmektedir. Yaz gitmiş, sert ve uzun bir kıştan sonra muhteşem bir
bahar gelmiştir.” (Yunus Emre: s. 10). İşte Yunus’un ortaya çıktığı
dönem tam da böylesi bir yaralarını sarma, derlenip toparlanma ve
medeniyetin yaralı bereli tenine dokunup en azından onun yüreğine
yeni bir ruh üfleme dönemidir.
Günümüzde Yunus’u farklı çevreler kendi bakış açılarına göre
değerlendirmekte ve ona hak ettiği, olması gereken konumun dışında özellikler atfetmektedirler. Oysa “Yunus, çağının şartları gereği,
Türk-İslam hareketini, dünya karşısına çıkarma ödeviyle yüklenmiş
Türklerin bir şairi olduğunun tam şuurunda olarak hiçbir dar ekolün adamı değildir. O sadece ve derin anlamda bir İslam şairi olduğunu bilmektedir. İslam’ın belli başlı prensip ve motiflerini şiir imajları içine yerleştirmek için çalışır. İnandığı ve onsuz olamadığı İs8

Karakoç, tasavvufun özellikle kaos ve karmaşa dönemlerinde toplumların kendine
gelişinde önemli bir işlevi bulunuşunun gerekçesi olarak onun özü temsil etmesini
öne çıkarır. Ona göre hakikat dıştan ziyade içe özgüdür ve tasavvuf da içi onarmanın en etkili yoludur.
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lam’ı en sade fakat en güçlü deyişler içinde halka yaymaktır ideali.”
(Yunus Emre: s. 17). Yunus Emre’nin bütün bunları yaparken elbette
çıkış noktası insanlarda dış tazyiklerden kaynaklı olarak ortaya çıkan umutsuzluğu ortadan kaldırmak için umut uyandırmak, onları
kendine getirmek için yüreklerine Allah sevgisi yerleştirmektir. O da
tam yapması gereken şeyi yapar ve içinde yaşadığı toplumun kırık
kalbine Allah ve Peygamber sevgisini yerleştirmekle işe başlar. “Her
şeyin üstünde ve her şeyden önce Allah sevgisi. Cennet hayal ve
umutları, hazları bile Allah sevgisinin yanında önemsizleşir. Daha
sonra Peygamber ve peygamberler sevgisi üzerinde durur Yunus.
Fırsat düşürdükçe yer yer peygamberleri anar. Sahabeyi, velileri,
büyük tasavvuf erlerini, Anadolu ermişlerini bir bir tanıtır. Sonra
namaz, oruç, iyi ahlak gibi İslam’ın temellerine çağırır. Cenneti Kuran’daki usule uyarak, insan zihninin ancak canlandırabileceği bu
dünyanın estetik görünüşü ve güzellik imkanlarıyla kabartma kabartma tasvir eder. Bütünüyle Yunus Emre’nin şiirleri bir insanı İslam’ı telkin tesirine alır. ve baştan sona bir bütünlük içindedir. Bu şiirler tüm olarak İslam’ın duyuş, düşünce ve inanç alemini çizer.
Orada İslam’ın prensiplerini, büyüklerini, mucizelerini, vaatlerini,
insanın bu açıdan geçmişini ve geleceğini bulmak mümkündür. O
şair olduğunu bir an unutmaz, şiirin ödev ve sınırlarını bir an bile
aklından çıkarmaz. Yeni bir tarikat bile kurmaya kalkışmaz. Büyükler arasında bir ayrım yapmaz:
Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
der. Mevlana’yı, Balım Sultan’ı, Geyikli Baba’yı, Taptuk Emre’yi yani
çağdaş bütün uluları aynı sevgiyle örnek gösterir. Bayezid-i Bestami
ve Cüneyd-i Bağdadi gibi tasavvuf kurucularını andığı gibi. Maksadı
şahıslar değil, İslam olduğundan, temel şahsiyetleri bir fırça darbesiyle resmeder ve gerisini bize bırakır.” (Yunus Emre: s. 18).
Yunus bir başka şiirinde Yaratıcı ile yaratılan arasındaki ilişkiye
dair bir koordinat belirliyor ve kulun Yaratıcı’sına bakışının felsefesini ortaya koyuyor:
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Elif okuduk ötürü
Pazar Eyledik götürü
Yaratılmışı severiz
Yaradan’dan ötürü
Sezai Karakoç’a göre Yunus Emre burada “elif okuduk diyerek
asgari resmi bilgiyi kastediyor. ‘Pazar eyledik götürü’ derken de bilgi
edinişindeki çeviklik ve şahsi metodunu anlatmak istiyor. Uzun ve
ağır, hafızaya fazla yüklenen skolastik tahsil süre ve biçimine uymadığına, gerekli bilgi cevherlerini almakla yetindiğine dokunuyor. Burada hem ‘yaratılmışı sevmek’ yani insanı ilahi yaratış çerçevesinde
sevmek, yani tasavvuf planı, hem de tasavvuf yolunun açıklaması,
kulluk yolunun açıklaması vardır. Tasavvufun yaratılmışı Yaratandan ötürü sevmek olduğunu çıtlatıyor ve gerçek bilginin bu yol bilgisi ve zahmete değer emeğin, bu yolda harcanan emek olduğunu haber veriyor. Yaratılmışla Yaratan arasındaki ilgiye yakından bakılınca, onda objektif ilimle, onu doğuran bilgi ve fikir adamları arasındaki ilginin bir benzeri olduğu görülür. Bir başka deyişle, Yunus,
‘ilim’le ‘insan’dan ikinciyi seçtiğini, birinciyi de ikinciden ötürü, yani
ikincinin eseri olarak ve ikinciyi kuran bir unsur olduğu ölçüde sevdiğini ima ediyor. Yaratışı, yaratıcılığı, ‘yaratılmış’ yani olup bitmiş
bilgiler üzerine uğraşmaya tercih ettiği çıkıyor bu beyitten. Böylece
de ilim dallarından birinde kalacağına (neden) şairliği seçtiği” (Yunus Emre: 24) ortaya çıkıyor kendiliğinden. Sözün bu noktasında Sezai Karakoç ilim ile irfan arasındaki bu tercihin kırılma noktasına
yerleşen bir menkıbeyi naklederek şöyle der: “Menkıbenameye göre
Yunus, bir kıtlık yılında çoluk çocuğuna erzak almak üzere, Hacı
Bektaş’a gider. Hacı Bektaş, o sırada gelen yoksullara buğday dağıtmaktadır. Eli boş gidilemeyeceğini de düşünen Yunus, topladığı bir
heybe dağ alıcını da armağan getirir. Veli’nin adamları, kendisine,
Yunus adında birinin geldiğini, armağan olarak dağ alıcı getirdiğini
haber verirler. Yunus’un, hiçbir şey getirmemek yerine, en alçakgönüllü bir armağan olan dağ alıcı da olsa, bir şey getirmek istemesi,
kendi ölçüsünde bir karşılık vermek onurundan vazgeçmemesi Hacıbektaş’ın hoşuna gider. Misafirini ağırlamalarını ister. Onlar da üç
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gün Yunus’u ağırlar. Sonra Yunus’un buğday mı, himmet mi (veya
nasip mi) istediğini sormalarını buyurur. Soru üç kere tekrarlanır.
Üçünde de Yunus’un ‘ben himmeti neyliyeyim, bana buğday gerek,
evde çoluk çocuk aç’ cevabını alırlar. Yunus’un eşeğine buğday yüklenir ve Yunus gider. Dağa varıncaya kadar hep bir iç mücadelesi
içindedir. Dağda birden aklına gelir; himmet ve nasip istemeliydi.
Nasip alsaydı buğdayı da almış olacaktı. Çünkü her şey nasiple alınır. Yunus’u bir pişmanlıktır alır. Geri döner, nasip isterse de artık iş
işten geçmiştir. Dileği, Hacı Bektaş-ı Veli’ye iletildiğinde ‘ona nasip
vermek bizden geçti. Onun nasibinin anahtarı, Sakarya illerinde,
Taptuk Emre elindedir, varsın ona gitsin’ der.” (Yunus Emre: 25).
Yunus’un hayatının ikinci evresi, yani bir anlamda ilimden irfana
geçiş süreci böylece başlamış olur ve burada da Karakoç, onun Taptuk Emre ile olan münasebetine dair başka bir menkıbeyi dile getirir: “Yunus’un Taptuk’un evine kırk yıl dağdan odun taşıması, hiçbir
zaman da eğri bir odun götürmemesi, Yunus’un Taptuk Emre yolunda çalıştığını, ona daima elverişli ve sağlam, dört başı mamur müritler bulduğunun sembolüdür. ‘Bu kapıdan eğri bir şey giremez derken’, Taptuk yoluna girenler hakkındaki düşüncesini çizer. Ayrıca
kırk yıl hiç eğri odun götürmemek gibi bir harika, Yunus’un hep ideal çizgiler peşinde koştuğunu, ideal bir dünyanın adamı olduğunu,
reelde ideal çizgiler yakaladığını, ‘dağ’dan, yani kendine has bölgeden, yalnızlığından, sihirli bir seçişle halk malzemesini en altın bir
ölçü içinde biçimlendirdiğini anlatan, yani Yunus’un sanatına ışık
tutan bir halk düşüncesi verimi oluyor bu menkıbe.” (Yunus Emre:
27). Karakoç’a göre Yunus Emre şiirinin poetik kurgusu tam da burada başlar. Yunus böylece kendi estetiği üzerine bir folklor eklemlemesi yapar. “Halk Yunus’un şiirinin sansüel, duygucu bir planda
değil, ideal bir plana sahip olduğunun farkındadır. Şiirin motifleri,
imajları, kahramanlarıyla, duygulardan geometrisine kadar bütünü,
tam bir ufuk edebiyatıdır. Her şiir bir ufuk çizer. Sanki ırmaklar,
dağlar, sürüler, insanlar, birtakım hayaller halinde ufka çizilmiştir
ve bütün sesleriyle orada yansır dururlar. Eşyanın ve gerçeklerin
kokuları, sesleri, renkleri, biçimleri maddesinden çekilerek alınmış
ve bir ipek site kurulmuştur. Budur Yunus’un şiiri.” (Yunus Emre:
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27). Sezai Karakoç, şairin hem kişiliğine hem de sanatçı ve şair kişiliğine yönelik kıvama erişin, tekemmülün gerekçelerinden birini de
yine bir menkıbeyi dile getirerek temellendirir: “Taptuk’un Yunus’u
bir kazana koyup kırk gün kaynattıktan sonra çıkarıp koklayışı ve
‘hala dünya kokuyorsun’ deyişinde onu yolunun devamcısı olarak
yetiştirmek için çok çalıştığı fakat Yunus’un şairliğinin buna engel
olduğu hala dünya koktuğu, bu yüzden Taptuk’un gönülsüz olarak
bu realiteyi kabul ettiği gerçeği yatar.” (Yunus Emre: 27). Karakoç bu
temellendirmesine, Yunus’un tekkeden ayrılmasının ardından tekrar ‘yuva’ya dönüşü esnasında Taptuk’un ‘bizim Yunus mu?’ sözünü
ekleyerek Yunus’un dava yoluyla ‘şiir yolundan ikincisini seçişin
göstergesi olduğu yorumunu ekler. Karakoç’a göre bu Taptuk Emre’nin bu kabullenişi Yunus’un İslam yolunda çalışacağına, bunu da
sanat ve şiir yoluyla yapacağına dair bir emaredir. Taptuk Emre,
Yunus’u olduğu gibi kabullenerek zımnen şöyle demektedir: Yunus
halifemiz olmadıysa da bizimdir. Bizim şairimizdir. Başka yolların
değil, bizim yolun şairidir.
Bütün bunlardan sonra artık onun sanat ontolojisine geçebilir,
şiirinin iç evrenine dalabiliriz. Karakoç’a göre bu karşılıklı kabullenişin ardından Yunus şiirleriyle halkı erdirirken kendisi de ermiş
olur. Halka sanat yoluyla gitmek de halkı kendi yoluna davet etmenin yöntemlerinden birine dönüşür. Böylece Yunus “estetik planını
bir haz planı olmaktan çıkarmış, o planı çekip din planına uzatmış
ve yerleştirmiş olmaktadır.” (Yunus Emre: 29). Karakoç’a göre Yunus’a gökten çift sofra inmiştir: Din ve sanat…9 Nitekim arkadaşları
düz yoldan giderken o hem düz hem dolambaçlı yolları tercih etmiştir. Onlar doğrudan doğruya manevi tasarrufa sığındıkları halde Yunus hakikatin toplumda büründüğü biçim, sanat ve şiir gücünü yedeğine alarak yürümüştür. Zaten Yunus’un şiirini geleneksel kodlara
ayarlanmış klişelerden çıkarıp hayatın bizatihi kendisi yapan da bu9

Yazar, din ile sanat arasındaki değişmez ve belirgin ilişkiyi edebiyat yazılarında
analitik bir bakışla ortaya koymuştur. Edebiyat Yazıları I’de din ile şiir arasında,
Edebiyat Yazıları II’de din ile diğer estetik tutumlar arasında ve Edebiyat Yazıları
III’te din ile mimari arasında doğrudan bağlar kurmuş, İslam’ın sanat anlayışını
ortaya koyma gayreti göstermiştir.
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dur. Karakoç’a göre bu hayatın büsbütün içinden bakıştır ki Yunus’un şiirini doğala dönüştürmüştür. “Tabiatın yüreğindedir bu
şiir. Kuşun ve balığın da yüreğinde. Şiir aklı aşıyor, eşyaya geçiyor.
Anlamı taşıyor. Yaratılıştaki şiir bölünmeyen bir bütündür; insandaki şiir ise bu şiirin bir parçası. Şiir, şiir olmaktan çıkıyor, zikir ve
dua çizgisine ulaşıyor. Kuşlar ve balıkların zikri gibi Yunus’un şiiri
de yüzde yüz samimidir:
Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan içeri
Aslında hilkat sırrı bir kuş dilidir ve kuşlar, balıklar, Süleyman
içinde Süleymandırlar. ve eşya, iç içe açılan kırk kapı gibidir, iç içe
açılan Süleyman’lardır. ve Yunus’un şiiri, eşyadan ve akıştan Süleyman’lar devşirir.
Beni bende demen, bende değilim
Bir ben vardır bende, benden içeru
Derken, eşyadan birtakım ben parçalarını topluyor, böylece eşyadaki benlerden yeni bir ben yontuluyor; bu ben, insanın içindeki
benin yankısından başka bir şey değildir.” (Yunus Emre: 32).
Karakoç’a göre “Yunus’un şiiri de her şairinki gibi iki açıdan birbirine girişik, birbirinden ayrılması güç, ancak iki hakim çizgi halinde
takip edilebilir; kendine mahsus yanıyla ve çağa mahsus tarafıyla. Çağın Yunus Emre’nin şiirine düşen gölgesi, daha doğrusu olağanüstü
bir ödevle yüklü bu çağın bütün ağırlığıyla Yunus Emre’nin şiirinin
üzerine çöküşü, güçsüz bir şair olsaydı, şüphesiz onu ezecekti. Tersine, bu şiir, bir savaş pilotu gibi, bu çağ içinde çelikleşiyor. Nasıl bir insan gündelik işlerle savaşta ayrı ayrıysa, savaş, insanı ayrı bir renge
boyuyorsa, olağan çağlarla, yeni misyonlarla yüklü çağların, her davranışı ve insanı birbirinden bu denli farklıdır.” (Yunus Emre: 33).
Sezai Karakoç, Yunus Emre’nin şiirlerini iki ana başlıkta değerlendirir:
1. Tabiatla ilgili lirik parçalar: Karakoç, Yunus Emre’nin tabiat ile ilgili lirik parçalarını şu beyit üzerinden temellendirir:
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Bu dünya bir gelindir yeşil kızıl donanmış
Kişi yeni geline bakar bakar doyamaz
Hayatın karşısına bir ayna gibi ölümü yerleştiren ve mezarlıkları ‘ruhun metropolü’ addeden Yunus için “Bu dünya, insanın bakıp
bakıp doyamadığı kızıl, yeşil donanmış pırıl pırıl bir gelindir. Ölümü
en sakin ve soyut çizgilerle anlatan Yunus, ölüme geçiş acılarını en
dehşetli imajlarla, hayatı da bir çocuğun dünyaya bakışı kadar taze,
renkli ve parlak, canlı kelimelerle anlatıyor. Bu dünya imajı, Lorca’nın şiirleri kadar canlı ve renklidir. Aynı şekilde çocuğun gençliğe
geçişini anlatırken Yunus,
Bu çağ ile sakal biter
Görenin gülmesi tutar
diyor. Sakalı yeni bitmiş bir insanın, kimsenin büyüdüğüne inanmamasını, bu psikolojik realizmi yakalarken Yunus insanı şaşırtır.
ve insanın doğuşu imajı da hep aynı hayat güçleriyle canlandırılır:
İlkyaz güneşi gibi
Mevc urup doğa geldim
Bunlar, Yunus’un ayrıntılara bile müthiş dikkatleridir. Yaz başlangıcı güneşinin, bahar güneşinin dağın ucundan çıkarken, adeta
hoplaya hoplaya, sıçraya sıçraya çıkışı, döne döne yükselişi duygumuz, yeni sakalı biten bir insana güler gibi oluşumuz, yeni geline
bakıp bakıp doyamayışımız gibi psikolojik nüanslara bu dikkat, şairimizin günlük yaşayış duygularında bile ne kadar sıhhatli ve canlı,
uyanık ve çevik olduğunu, gözün ve duyguların, gönül ve akıl gibi
nice ayakta durduğunu, şairin her yönüyle eşyaya ve eşyanın gerisindeki gerçeklere çevrik beklediğini gösterir bize. Metafizik düşünceler ve ölüm ötesine bakış, onun günlük idrak akışını iptal edememiş, felce uğratamamış, gölgelememiş, karartmamıştır. Tersine, eşyadaki, içteki ve dıştaki her kıpırdayış, o ebedi fonun ışığında önemli
ve değerli, dikkate yaraşır bir pırıltıdır.” (Yunus Emre: 40). Böylece
Yunus’un içindeki aşk, “dışın faniliğini ötenin ebediliğine çeviren,
dönüştüren” bir köprüye dönüşür.
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2. Ölüm ve metafizik ürünler: Sezai Karakoç’a göre “metafiziği kurcalayan şiirlerinde Yunus, spekülasyonlar yapmamış, en abstre ve en konkreyi yapısında barındıran ve birleştiren ‘ölüm’ üzerinde durmuştur. İnsanların gözü önünde duran ve anlaşılmazlığın, bilinmezliğin bir uçurum ağzı gibi açıldığı bir gerçektir ölüm. Yunus,
ölüm duygusunu artırmak, ölüm fikrini kabartmak, ölüm dehşetini
uyandırmak için keskin keskin tablolar çizer. (Onun şiirlerinde) en
canlı olan ölümdür. Birçok şiirinde sabahları mezarlığa uğradığını,
onları nasıl dağılmış ve perişan olmuş gördüğünü anlatır. Oradan
(mezarlıktan), orada yatanlara geçer. En eski çağdan beri nice ulu
kişiler, peygamberler, en güçlü kişiler, kahramanlar hepsi orada
yatmaktadır.” Bununla birlikte, der Karakoç, Yunus için “ölüm bir
hiçlik değil, daha diri ve daha canlı bir hayattır. İnsanlar orada safralarından kurtulmuşlar ve yüzde yüz hale gelmişlerdir. Bu hayatı
da anlamlandıran, bu hayata ışık tutan, ışıkları pırıl pırıl yanan bir
şiddetli öğlendir. İnsanı boş gururdan kurtarır, kıskançlık, kötülük
gibi insanı küçülten özelliklerin boşluğunu duyurur insana. Ama iyiliğin ve erginliğin ölüm ötesi güzelliklerle akrabalığını da yansıtır.
İnsanı sorumluluğuna, her an kendini hesaba çekmesine yöneltir.
Ölüm, bir ipek böceğinin bir kelebeğe dönüşmesi, bunun için bir koza örmesi, şiddetli doğum acıları çekmesi, bir eser bırakması, son olgunluğa doğru ilerleyişidir.” (Yunus Emre: 36). Ona göre bu iki tip şiirde de “Yunus’un kendini yalnızlığın ve hiçliğin elinden çekip alma
ile çağın insanının sıkıntısını eritme ve onu şüphe yangınından kurtarma, ona yeni yön ve hız verme arasında bir denge kuruluyor. Daha doğrusu her şiir, ilk çırpıda, Yunus’un kendi derdini haykırışıdır.
Ama bu haykırış bir kere var olunca, var olur olmaz yalnız, Yunus’un olmaktan çıkıyor, çağın ve bütün insanlığın doğum sancısı
oluyor. Doğum ağrıları şiirleridir bu şiirler. Bir doğumda, eşyanın
taptazeliği, çarşafların apaklığı, kanın kıpkırmızı, reelin metafiziğe
bitişikliği, sevinç ve acı çığlıklarının iç içeliği, yenilik, yenilik, yenilik
kavrar çevreyi. Bu şiirlerden, bir ‘doğum’un, bir ‘doğuş’un uyandırdığı, ayağa kaldırdığı bütün sevgileri, duyguları, korkuları, umutları,
çılgınlıkları, al tutmalarını, sayıklamaları, melankoli ve neşe heyamolalarını, av kokusunu devşiriyoruz.” (Yunus Emre: 35).

84

|

İsmet Emre

Sezai Karakoç’un gözüyle Yunus Emre şiirinin uçlarına dokunmaya çalıştığımız bütün satırlar boyunca karşımıza birkaç husus çıkıyor:
1-Yunus Emre şiiri, sadece dünyaya veya sadece ahrete yönelik
değil, her ikisini birlikte kucaklayan, hayata doğum öncesi ile ölüm
sonrasını da eklemleyen ve bu yönüyle tam olarak İslam medeniyetinin perspektifine uygun bir şiirdir.
2-Yunus Emre şiiri hayatı ve oluşu hem dışarıdan hem de içeriden kavrar. Her türden varoluşun bir yüzey, bir de derin yapısı bulunduğu için içeriden bakış (tasavvuf üzerinden ruhun deri altı görünümleri) ve dışarıdan bakış insanın hayatla, nesnelerle, doğayla
kurduğu gramer ilişkisi, eylem alanı (şeriat ve hukuk üzerinden
kurgulanan bir gramer).
3-Somuttan soyuta, görünürden görünmeze, insandan Yaratıcı’ya yönelen bir bakış ve bunlar arasındaki koordinasyonun estetik
zemini. Her görünür olanın gerisinde mutlaka bir görünmezlik bulunduğuna, hakikatin görünenin gerisindeki görünmeze ait ışıktan
beslendiğine yönelik bir bakış açısı.
4-Hayat ile sanat, şair ile şiir arasındaki mesafenin kapanması,
hayatın sanatlaştırılması, şiirin güncel hayatın parçasına dönüştürülmesi ve her türden ayrımın reddedilmesi, yani sanat ve edebiyatın hayatın dışında, üstünde veya kenarında değil bizzat içinde olmasından kaynaklı bir vahdet düşüncesinin hakimiyeti.

KAYNAKÇA
Karakoç, Sezai, Çıkış Yolu II, Diriliş Yayınları, İstanbul 2015
Karakoç, Sezai, Yunus Emre, Diriliş Yayınları, İstanbul 1979
Karakoç, Sezai, Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, İstanbul 2012
Karakoç, Sezai, Edebiyat Yazıları II, Diriliş Yayınları, İstanbul 2013
Karakoç, Sezai, Edebiyat Yazıları III, Diriliş Yayınları, İstanbul 2011

Yunus Emre’nin Hayatına Dair
Bazı Menkibelerin Sembolik Değerleri
Mehmet Çelik*
Anadolu bir yangın yerini andırıyordu. Alaeddin Keykûbad’ın
vefatından sonra Anadolu Selçuklu tahtına İzzeddin Keykavûs geçmiş, Keykavûs’un döneminde Anadolu’da baş gösteren Baba İshak
isyanında isyancılar Anadolu’yu baştan başa yakıp yıkmıştı. Bir taraftan da Moğol istilası tehlikesi hızla yaklaşmaktaydı. İzzeddin
Keykavûs’un vefatından sonra Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsrev geçer. Moğollar 1243’te meşhur Kösedağ Savaşı ile Anadolu’yu
bir baştan diğer başa ele geçirirler. Artık dirlik düzen bozulmuştur.
Zaten, Anadolu Selçukluları daha önceki Haçlı savaşlarının ve iç savaşların yıkıntılarının üstesinden gelecek istikrarda ve güçte de değildir. Moğol işgali Anadolu’ya açlık, kıtlık ve ümitsizlikten başka bir
şey getirememiştir. Anadolu coğrafyası hem maddeten hem de
ma’nen bir çöküntü yaşıyordu. Selçuklu’nun zayıflaması sonucunda
Anadolu’nun birçok yerlerinde beylikler kurulmaya başlar. Bu dönem, tam bir ara dönem özelliği taşır. Yani Selçuklu Devleti’nin yıkılıp Osmanlı Devleti’nin kuruluşu arasındaki dönemdir. Anadolu halkının bütün bezginliğine haraplığına karşın bu dönem Anadolu tasavvufunun en cânlı döneminin de başlangıcıdır. Moğol istilasından
kaçıp Anadolu’ya akın eden Horasan dervişlerinin faaliyetleri bu
dönemde zirveye çıkar. İran coğrafyasında dünyadan elini eteğini
çekmek suretinde kendisini gösteren tasavvuf Anadolu’ya göçen Horasan dervişlerinin elinde dirlik ve birliği yeniden kurmanın fikrî
altyapısına dönüşmek üzeredir. Horasan’dan gelen gazi-dervişler kişinin kendi nefsiyle mücadelesini öğretmekle kalmıyor; aynı za*
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manda ülkedeki ve toplumdaki olumsuzluklarla mücadele etme yolunu seçiyordu. Bu gazi-derviş ruhu sınır boylarında Bizanslılarla sıcak çatışmaları da beraberinde getiriyordu. Yûnus Emre, işte böyle
bir dönemde ve tasavvufî ortamda ortaya çıkan, ya da çağın şartların ortaya çıkardığı bir insândır. Dervişlik yoluna girdiğinde artık bu
yolun eğitimini alıp Anadolu’nun yüzyılları aşan dili olacaktır. Kendisi bu eğitimini şöyle dile getirecektir:
Tapduk’un tapusunda
Kul olduk kapusunda
Miskin Yûnus çiğ idik
Piştik Elhamdülillah1
Yûnus Tapduk’un kapısında “dört kapı” “kırk makam”la artık
Anadolu’nun makûs talihini değiştirecek yeni bir sayfa açacak olan
irşad faaliyetini başlatmış olacaktır. Kıymetli yazar-şâir Mustafa Özçelik, Yûnus’un ma’nevî gelişiminden sonra Anadolu’nun manevî
mimarı olma durumunu şöyle dile getirir: İşte Yûnus Emre, Anadolu’daki manevî mimarlardan biridir. Halk planındaki tesir sahası itibariyle de en başta gelenidir. Onu böylesi başarılı kılan sebep ise tasavvuf anlayışına getirdiği yorumdur. Yûnus Emre’de tasavvuf, nazarî ve kitabî bir anlayış değildir. Bu felsefeyi bir iman ve aksiyon
haline getirerek pratik hayata mal eder. Tesirli olmasının bir başka
önemli sebebi de bunu şiirle üstelik Türkçeyle yapmış olması keyfiyetidir. Bu yüzden Vahdet-i Vücûd anlayışına bağlı pek çok sûfî unutulup giderken, bu anlayışını sanat imkanlarıyla anlattığı için Yûnus,
unutulmamış, Peyâmi Safa’nın ifadesiyle “Üç zamanın; hem geçmişin hem bugünün hem de geleceğin şâiri olmuştur.” Sezai Karakoç,
Yûnus’un kültür hayatına çıktığı bu yüzyılı yani Hicrî 7., Milâdî 13.
yüzyıla “yeni bir mayalanma ve yoğrulma çağının, döneminin başı”2
olarak niteler. İşte tam bu dönemin insânıdır Yûnus Emre. O halde
kimdir bu Yûnus? Yûnus Emre gibi ulu kişilerin bir tek hayatı, bir
tek hayat hikayesi yoktur. Düşünce irfân ve sanat semâlarının yıldız-

1
2

“Yûnus Emre” (Haz. Ejder Okumuş) İst. 2016, s. 33
bkz. Sezai Karakoç, Yûnus Emre İst. 1985

Yunus Emre Sempozyumu

|

87

larının iki başlı bir hayatı vardır. Yûnus’un da öyle… Yûnus’un bir
menkıbevî hayatı vardır, bir de gerçek hayat hikayesi... Menkıbeler
yaptıklarıyla veya yazdıklarıyla efsâne haline gelmiş insânların yarı
masal yarı efsane hayatlarının sübjektif tarihidir, denilebilir. Biz de
Yûnus’un iki hayatını beraber ele almanın daha manidar olacağı düşüncesiyle çift yönlü bir açıklamayı uygun gördük. Bu metodu kıymetli hocamız Prof. Dr. Mustafa Tatçı’nın “Yûnus Emre; Divân ve
Risâletü’n-Nushiye” çalışmasından ilhamen uygulamaya çalışacağız.
Malum olduğu üzere menkıbelerde insânlar ve olaylar, reel alemdeki gibi tasvir edilmezler. Menkıbeler; tıpkı peygamberlerin halk arasında yayılmış kıssaları ya da tarihi şahsiyetlerin efsaneleştirilmiş
biçimleri gibi, içlerinde alegori, sembol, metafor, mazmûn, remiz bulundururlar. Bu da menkıbeleri tarihî vesika olmaktan uzaklaştırır.
Böyle olunca menkıbeler tarihe toplumun sosyolojisine dair kuru
bilgi elde etme zemini olmaktan uzaklaşır. Doç. Dr. Cafer Şen “Bir
Külliyat Işığında Yûnus Emre’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi”3 başlıklı makalesinde Mustafa Tatçı’nın hazırlayıp yayınladığı
Yûnus Emre Külliyat’ını baz alarak Yûnus Emre’nin menkıbevî ve
gerçek hayatı arasındaki ilişkileri son derece geniş ve aydınlatıcı bir
suretle tahlil eder. “Yûnus Emre’nin hakikî hayatı ve kişiliği menkıbeler içinde adeta kaybolur. Bu nedenle kaynaklar ondan bahsederken, elde edilen çok az bilgi de dâima rivâyetlerle birlikte aktarıldığından neyin gerçek neyin rivâyet olduğu bir türlü anlaşılamaz. Bununla birlikte hakikî bilgiyi veren kaynakların yetersiz oluşu da
Yûnus’un kimliği araştırılırken menkıbelere başvurmak zorunluluğu
getirir. Cafer Şen, bu girişten sonra Yûnus Emre hakkında günümüze
kadar gelen menkıbelerin sembolik, alegorik yapılarını tahlile geçer.
Günümüze kadar gelen menkıbelere göre, Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan’dan Anadolu’ya göç ettikten sonra kerametleri, evliyalığı ve buna bağlı söylenceleri Anadolu’nun her yanına yayılmıştır. Bu durum
Hacı Bektaş’ın etrafında müridlerin, dervişlerin, muhiblerin toplanması sonucunu doğurur. Dergâhta meclisler, irşad halkaları kurulur. Yine bu vakitlerde Sivrihisar’ın kuzeyindeki Sarıköy’de bulu-

3

“Yûnus Emre” (Haz. Ejder Okumuş) İst. 2016, s. 148
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nan Yûnus adında tarımla uğraşan bir fakir köylü yaşamaktadır. Kıtlık zamanlarının birinde Yûnus, ekinden mahsul alamayınca kendisine hayli uzak olan Hacı Bektaş dergâhına varmak için yola düşer.
Kimsenin Hacı Bektaş kapısından boş döndürülmediğini bildiği için
niyeti oradan buğday istemektir. Öyle de yapar, yola çıkar. Çam sakızı çoban armağanı diyerek, dağdan topladığı alıçları torbasına
doldurur. Yûnus, Sulucakarahöyük’teki dergâha varıp, kendisinin
kıtlıktan dolayı ekin alamadığını, Hünkar Hacı Bektaş’ın, yanında
getirdiği alıçları kabul edip yerine buğday vermesini talep eder. Hacı
Bektaş “öyle olsun” diyerek alıçları almaları için abdallarına işaret
eder. Alıçlar kabul edilirken Yûnus Emre birkaç gün orada kalır.
Yûnus gitmeye karar verdiğinde Hacı Bektaş’a haber verilir. O da,
“Sorun bakalım ne ister, buğday mı nefes mi?” der. Yûnus “Ben nefesi neyleyeyim, bana buğday gerek” der. Yûnus’un cevabı Hacı Bektaş’a bildirilir. Hacı Bektaş “Varın söyleyin, alıcının her tanesi için
bir nefes verelim” Yûnus, bu söze cevaben şöyle der: “Nefes karın
doyurmaz lütfederse buğday versinler.” Bu söz üzerine Hacı Bektaş
yine “Varın söyleyin, alıcının her çekirdeği başına on nefes verelim.”
diye ısrar eder. Yûnus: “Ben nefesi neyleyeyim, çoluğum çocuğum
var, bana buğday gerek” der. Bunun üzerine Hacı Bektaş, ona dilediği kadar buğday verilmesini emreder. “Yûnus veda ederek yola koyulur. Köyün çıkışındaki yokuşu çıkınca aklı başına gelir. Şöyle düşünür: “Vilâyet erine vardım, bana nasip sundular, alıcımın her çekirdeği başına on nefes verdiler, razı olmadım. Şimdi, bu buğday bir
nice gün içinde tükenir, nefes ise, ölünceye dek tükenmez. Ola ki,
himmet ettikleri nasibi vereler.” Yûnus, dönüp tekkeye geri gelir. Aldığı buğdayı indirir. Halifeler, bu hali görüp Yûnus’a niçin geldiğini
sorarlar. Yûnus, “Bana buğday gerekmez o himmet olunan nasibi
versinler.” der. Yûnus’un bu hali ve sözleri, Hacı Bektâş’a arz edilir.
Bunun üzerine Hacı Bektâş şu şekilde buyurur: “O şimden sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye verdik, varsın nasibini
ondan alsın.” Yûnus’un hayatının anlatıldığı bu menkıbedeki başlıca
semboller, buğday ve alıçtır. Bunların mücerret veya ruhî hali ise
nefestir. Buğday, hakikat yolcusunun ilk ve ham karşılığıdır. Buğdayı insânın sembolü olarak ele alırsak, bir başlangıç durumunu izah
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ettiğini anlayabiliriz. Sonraki aşamalar; un, hamur ve ekmek olacaktır. Buna göre dergâha buğday olarak gelen Yûnus Emre, mürşidinin
değirmeninde öğütülerek önce una; sonra hamura sonra da ekmeğe
dönüşecektir. Bu durum tıpkı daha önce dile getirdiğimiz ve alıntıladığımız şu dizeleri; Tapduk’un tapusunda Kul olduk kapusunda Miskin Yûnus çiğ idik Piştik elhamdülillah çağrıştırmaktadır. Yûnus’un
dergâha alıç götürmesi de sembolik olarak okunabilir. Çünkü alıç bir
dağ meyvasıdır. Buğdaydan bir öncesi olarak da görülebilir. Yûnus,
Hacı Bektaş’a buğday karşılığında alıç götürüyorsa eğer burada dağlı
yabanî bir tabiatın, daha ileri ve olgun bir ürünle takası manasını
taşır ki bu da Yûnus’un aslında, tereddütlü olsa bile, hakikat yolculuğuna başından beri niyetli olduğu fikrini verir bize. Yûnus’un
buğday, alıç ve nefes üçlemesi Hz. İbrahim’in hakikat ve ilâhî yolculuğuna benzer. Bilindiği üzere Hz. İbrahim nübuvetinden evvel hakikati ararken uzaktan yakına; küçükten büyüğe bir seyirle
Rabb’inin kim ya da ne olduğunu tefekkür etmekteydi. Kur’ân-ı Kerim de Hz. İbrahim’in bu halini şöyle anlatır: - “İbrahim, babası
Âzer’e demişti ki: “Sen putları Tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben
seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum”. - Böylece biz
İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını)
gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. - Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: “Rabb’im budur.” dedi. Yıldız batınca da: “Ben
batanları sevmem.” dedi. - Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur.”
dedi. O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum.” dedi. Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük.”
dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” - “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri
yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’am 74-79) Dikkat edilirse Hz. İbrahim kendisine
oldukça uzak olan yıldızdan, daha parlak olan aya; aydan da gündüz, her tarafı ışıtan güneşe varır. Fakat bütün bu gök cisimleri bir
doğup bir batan, ya da görünüp kaybolan bir tabiat üzere oldukları
için Hz. İbrahim güneşin batmasından sonra daha büyük bir cismin
arayışı içerisine girmez. “Ben batanları sevmem.” hükmüyle ezelî ve
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ebedî olan yüce Allah’ı tefekkür yoluyla bulmuş olur. Küçükten büyüğe, uzaktan yakına şeklinde başlamış olan bu yolculuk bir nevi
soyutlaştırmayla; varlıktan gaybe, somuttan soyuta şeklinde bir seyir gösterir. Yûnus’un alıç buğday ve “nefes”le devam eden arayışı
da İbrahimî bir arayıştır denilebilir. Yûnus da tıpkı Hz. İbrahim’in
“ben batanları sevmem.” deyişi gibi; “Ne olmayacak iş ettim, gâfil oldum. Şimdi, bu buğday bir nice gün içinde tükenir, nefes ise, ölünceye dek tükenmez. Ola ki himmet ettikleri nasibi vereler.” der. 103
Yûnus’un burada vardığı mutlak hakikat ve yakîn “nefes” olarak
sembolize edilmiştir. Nefes konusunda yapılan yorumların çoğu Hz.
İsa’nın nefesi konusuna bağlanmaktadır. Bilindiği üzere başta
Kur’ân-ı Kerim olmak üzere, birçok kaynakta Hz. İsa’nın ölüleri dirilten nefesinden söz edilir. Maide Sûresi’nde Hz. İsa’ya verilen diriltme mucizesi hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Allah, Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve anana olan nimetimi an demişti, ‘Seni Ruh’ul Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insânlarla konuşuyordun; sana Kitap’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. Sen iznimle, çamurdan kuş gibi bir şey yapmış ona üflemiştin de iznimle
uçan bir şey olmuştu; anadan doğma körü, alacalıyı iznimle iyi etmiştin. Ölüleri iznimle diriltiyordun. İsrailoğulları’na belgelerle geldiğinde, onlardan inkâr edenler, ‘Bu apaçık bir büyüdür’ demişlerdi
de Ben onların sana zarar vermelerini önlemiştim.” (Kur’ân-ı Kerim
Maide: 110) Bu meseleyi Süleyman Uludağ şöyle izah etmektedir: Tasavvufta velîlerin nefesinde insânları etkileyen mânevî bir kuvvetin
bulunduğuna inanılır ve onların nefesine “enfâs-ı şerefe, enfâs-ı tayyibe, enfâs-ı kudsiyye, nefes-i rahmânî, nefes-i hakkānî” gibi isimler
verilir. Mânen ölmüş olanları tekrar hayata kavuşturduğu için böyle
tesirli nefese Hz. Îsâ’nın ölüleri diriltmesine telmihen “dem-i Îsâ”
denir, buna sahip evliya da “Îsî-nefes” olarak nitelenir. Ölüleri dirilten bu nefes İsrâfil’in sûra üflediği nefese de benzetilir. Halk arasında nefes etmek deyimi “şifa bulması için hastaya dua etmek”, nefesi
sinmek ise “duanın etkisinin görülmesi” anlamına gelir. Allah
Teâlâ’nın Hz. Âdem’e üflediği nefha ile (el-Hicr 15/29; Sâd 38/72) bu
diriltici nefes arasında ilişki kuranlar da vardır. Velînin nefes bağışlaması “sâlike himmet ve dua etmesi” demektir. Nefes kelimesiyle
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“üflemek” anlamındaki “nefs” (( ثفنarasında bir anlam yakınlığı vardır. Hz. Peygamber’in Felak ve Nâs sûrelerini okuyup üflediği rivâyet edilir. Hadiste, “Ruhulkudüs kalbime üfledi” şeklinde bir ifade
geçtiğinden nefes (üfleme) vahiy türlerinden biri sayılmıştır (Süyûti,
I, 142). Gazzâlî bu anlamdaki nefesi ilham olarak kabul eder.
Yûnus’un Divân’ında da buna benzer birçok vurguya rastlamak
mümkündür. 4 Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesinin manevî olduğu, ölüleri diriltmenin Allah’a mahsus olması hasebiyle, diriltme fiilinin ilâhî hakikatten uzak kalanların ma’nen ölü olduğu, Hz. İsa’nın
bu manevî ölüleri, vahiy, hikmet ve irşad ile diriltme üzere memur
olduğuna dair yorumlar da yapılagelmiştir. Buna göre Hz. İsa’nın
kör gözleri açması da gözleri ilâhî hakikate kör olanların gözlerinin
açılması suretinde yorumlanabilir. Yûnus Emre Divânı’nda Hz.
İsa’ya fazlaca telmihte bulunulduğu söylenemez. Yalnızca şu beyitte
insânın ve nefsin açmazları ve çelişkileri bahsinde şöyle denilir: “Bir
dem gelir İsî gibi ölmüşleri diri kılar Bir dem girer kibr evine Fir’avn
ile Haman olur” (Tatçı 118) Sonuçta Yûnus kendi deyimiyle “gafil”
olup nefesi Hacı Bektaş’tan almaz. Onun selamıyla Tapduk Emre kapısına gelir. Yûnus, Tapduk tarafından kabul edilir. Artık Yûnus
hizmet edip nasip alacaktır. Yûnus’a dergâha odun taşıma görevi verilir. Yûnus bu görevi ifâ ederken başına türlü türlü haller gelecektir.
Menkıbelerde rivâyet edildiğine göre Yûnus, yine dağdan odun getirme işinde iken, yanına sonradan padişah olduğu anlaşılan, bir kişi
gelir. Ona bir kese altın vererek bunun çok değerli olduğunu söyler.
Yûnus, padişahın kendisine verdiği altınları önemsemez, etrafındaki
bütün taşları ağaçları altına çevirir. Sonra padişaha Allah dostlarının dağları da taşları da altına çevirebileceğini söyler. Yûnus sonrasında taşları, ağaçları olması gereken şekle döndürerek varlık ile sorunu olmadığını gösterir. Bu menkıbede Yûnus’un altına ve zenginliğe ilgi göstermemesi, terk-i dünya (dünyayı terk) olarak anlaşılabilir. Altına çeviren iksir ise ilm-i ledün’dür. Burada eşyayı altına döndüren gerçeğe vardıran bilgiden başkası olamaz. Yine, Yûnus’un
dergâha kırk yıl gibi uzun bir süre odun taşıdığı halde, hiçbir eğri
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odunu dergâha getirmemiş olması da remzî bir ma’na taşır. Kanaatimize göre buradaki doğru odun, hakikat yolcusunun hiçbir fiilinde
hatta taşıdığı odunda bile eğriliğin olmaması suretinde yorumlanabilir. Bu aynı zamanda “erenler meclisine eğrilik yakışmaz” ifadesinin de mecâzî ifadesi olabilir. Prof. Dr. Ali Torun olayı biraz daha
ileri götürerek şöyle demektedir: “Vücûd-ı vâhidi anlamak, cemâl ve
celâli birlemek ve vücûd içinde kendi aslını seyretmek kolay olmasa
gerektir. Yûnus, celâlde cemâli buluncaya; “bir isen birliğe bak” deyinceye kadar, yani kırk sene eğitilmiş ve nihâyet eğriyi doğruyu bir
kenara bırakarak her tecellîden yârin cemâlini temaşa etmiştir. Dolayısıyla “odunlar” için kullanılan eğri veya doğru gibi sıfatlar,
insânın noksanlığından ibarettir. Bu noktada menkıbedeki “düz
odunlar” Allah’ın Cemâl “eğri odunlar” ise Celâl sıfatlarının tezahürlerini sembolize etmektedir.”5 Bu ve bunun gibi menkıbelerin düz
okunmasının tasavvufî metinlerin ruhuna aykırı olduğu ma’lumdur.
Menkıbelerin ma’nayı ifade ederken kullandıkları mecâzî sembol
remiz ve mazmunların bir tevile tabi tutulması zarurîdir. Öbür türlü, olağanüstü hallerin anlatıldığı bu metinler olağan dilin acizliğine
takılarak hakikatleri karşılamayacak ve düz okumalara yol açacak
ve ortaya çıkacak olan kıssa ve hikayeler anlamının önüne perde çekecektir. Kezâ, Yûnus Emre’nin eserlerinin üçte ikisinin suya atıldığına dâir olan menkıbe de böyle okunmalıdır. Buna göre Molla Kasım isimli bir zahîr âlimi ya da şeriat ehli Yûnus’un divânını eline
alıp bir ırmak kenarına varır. Yûnus’un şiirlerini okumaya başlar.
Molla Kasım, kendince şeriate, dinin zahirîne uygun görmediği şiirleri kitaptan koparıp koparıp ırmağa bırakmaktadır. Çünkü, daha
önce söylediğimiz biçimiyle, Molla Kasım, mecâzî ya da remzî olanı
düz okuyan bir zahir-perestir. Molla Kasım böylece Yûnus’un şiirlerinin üçte ikisini suya atar. Fakat 2001. şiire geldiğinde Yûnus Emre’nin manevî keşfi ile ürperir. Yûnus adeta şiirlerinin başına ne geleceğini önceden görmüş ve şöyle demiştir: “Derviş Yûnus bu sözü
eğri büğrü söyleme Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir” Sezaî
Karakoç, bu menkıbeyi şâir-şiir ve okuyucu arasındaki bağ ve ilinti
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açısından oldukça mahirâne izah eder. Karakoç’un anlatımında,
Molla Kâsım Yûnus’un adeta ikinci benliği olarak belirir. Belki de tasavvufta “kendisini ayıplayan nefis” ma’nasındaki “nefs-i levvâme”dir. Bu yorum şiire okuyucu (kâri) açısından bakmaktadır. Bu yoruma göre, Molla Kasım, okuyucunun mücerred bir örneğidir. Fakat,
okuyucunun mücerred, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in deyişiyle, etsiz kemiksiz okuyucunun bir bakıma yazar veya şâirin bir benzeri
olduğu düşünülürse, Molla Kasım, bir bakıma da şâirin içindeki esprit critique’tir, otokritik benidir. Şiirlere, şâirleriyle olan ilgisi ve şiirlerin oluşu açısından bakarsak, bir bakıma Molla Kasım Yûnus’un
kendisidir ve şiirlerini kritik ede ede meydana getirmekte ve insânların karşısına bir şiir çıkarabilmek için iki şiirlik müsveddeyi yakmakta ve yırtmaktadır. Şiirlerin değeri ve İslâm’a uyarlığı ve yararlığı için çektiği sıkıntı ve azabın sonu yoktur; zaman zaman şâir
umutsuzluğa kapılmış, şiirlerini yakmış ve yırtmıştır. Fakat halk, tertiplediği menkıbesiyle, büyük bir incelikle ve saygı duygusuyla,
Yûnus’un karamalarının, şiir provalarının dahi boşa gitmediğini,
onu da kuşların ve balıkların okuduğunu söyleyerek belirtiyor. Bu
iki yorumdan birincisinde şiire okuyucu, öbüründeyse şiire şâir açısından bakışı ele aldık. Bir de daha önemlisi, şiire, doğrudan doğruya şiire bakmak. Yûnus’un şiiri üzerine kafa yormak vardır bu menkıbede. Şiirlerinin bir kısmını kuşların, bir kısmını balıkların ezberlemesi, Yûnus’un şiirinin yapısı hakkında bir fikir verir: Tabiattaki
bütün sesleri toplayan bir şiir ritmi tutturduğu fikrini. O kadar ki
sanki Yûnus, kuş sesleri ve balık hışırtılarını şiirine yerleştirmemiştir de, Yûnus’un şiir ritmi, tabiatın içine doğru uzamış, kışların dilinde ve balıkların vücudunda ses olmuştur. Sanki Yûnus, yalnız
insân sesinin değil de oluşun senfonisini yazıyor. Şiir, hilkatın sırrına öyle dokunmuştur ki insânda bitmiyor ve durmuyor, öbür cânlılara uzuyor.” Buraya kadar Yûnus Emre’nin menkıbevi hayatı ve bu
menkıbelerin bâtınlarında nelerin olduğunu göstermeye çalıştık. Biraz da Yûnus Emre’nin gerçek hayatı üzerinde durmak isteriz. Burada da Yûnus’un şahsî hayatının ayrıntılarına girmenin fazlaca ansiklopedik bilgi gerektirdiği duygusu ile ana hatlarını vermenin daha
uygun olduğu kanaatindeyiz. Tarihte bazı şahsiyetler vardır; ölüm
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onları unutturamaz. Belki ölümsüzlüklerine bir basamak olur. İşte
onlar cân ile ebedîleşenlerdir. Onlardan biri de Yûnus Emre’dir.
Tapduk Emre’nin deyişi ile “Bizim Yûnus”tur. Anadolu’nun manevî
harcını karanların en önemlilerindendir Yûnus Emre. Hakkında bilgilerin tartışmalı olduğu Yûnus’un XII. yüzyılın ikinci yarısında XIV.
yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinir Kesin olmamakla birlikte
Yûnus’un miladi 1240- 1241 yıllarında doğup, miladi 1320-1321 yıllarında vefat ettiği, kabule şayan bir bilgi halini almıştır. Doğum yeri
ve vefat yeri hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber velâyetnâmeler, onun Sivrihisar’ın, Sarıköy’ünde doğduğunu söyler. Bununla beraber, Anadolu insânı, öylesine benimsemiştir ki Yûnus’u; Edirne’den Erzurum’a kadar on altı yerde mezarı olduğu rivâyet edilir.
Mezarının nerede olduğunun bir öneminin olmadığını da Yûnus,
kendisi dost ilinde, dostun yanındayım diyerek bizlere sunuyor.
Benim dilim kuşd ilidir, benim ilim dost ilidir
Ben bülbülem, dost gülümdür, bilin gülüm solmaz benim
Yani onun yöresi, dostunun bulunduğu her memlekettir. “İlk
adım Yûnus idi, adımı âşık taktum / Terk ittim ut u edep şöyle haber
bıraktum” diyen Yûnus, o kadar Anadolu’dur ki kimi araştırmacılar
14 ayrı Yûnus’un olduğunu, derviş, miskin, âşık vb. isimlerle Yûnus
Emre’nin izinden gittiklerini tespit ederler. Saygıdeğer araştırmacı,
Prof. Dr. Mustafa Tatçı’nın titiz araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı “Yûnus Emre Divânı ve Risaletü’n-Nushiyye” adlı çalışması
ile artık Yûnus’un tüm eserleri elimizdedir diyebiliriz. Burada Yûnus
Emre’nin hayatıyla ilgili bir tasarrufa girmeyi düşünmüyorum. Bizim için önemli olan siz değerli okuyucularımıza paylaşmak istediğimiz Yûnus’un ölümü bile yumuşatan çağlar ötesi felsefesidir. Daha
önce söylediğimiz gibi “Aşk” Arap lügatinde sarmaşık demektir.
Çünkü sarmaşığın ayakta duracak bir gövde yapısı yoktur. O, ancak
sarıldığıyla ayakta durur ve ondan beslenir. Çoğu zaman sarıldığı
ağaç ya da bitki kendisinden daha zayıf olduğu için, önce sarıldığı
şeyi kurutur; sonra da kendisi ölür. Yûnus ise fâni aşkların adamı
değildir. İlahi aşkı olan Yûnus, öyle birine sarılmıştır ki sevdiği zevalsiz ve bakidir. Böylece Yûnus’un aşkı ona bir ölümsüzlük iksiri
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olup onu ebedîleştirmiştir. Şöyle der yüce ârif; “Yûnus öldü diye salâ
verirler Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez” Çünkü Yûnus, kendisinin
dünyaya gelme vesilesini aşk olarak görür. Aşk onun için cümle
devâlardan üstündür. Yüce Rabb’imiz bir hadis-i kudside “Ben yerlere, göklere sığmam; ama inanan kulumun kalbine sığarım.” diye buyurmuştur. O yüzden gönül Allah’ın evidir; Kâbe kadar mukaddestir.
“Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı İki cihan bedbahtı Kim gönül yıkar ise” Çünkü Allah’a dost olmak Hz. İbrahim gibi olmaktır.
Halil olup dost olmak, oğlunu kurban etmeyi bile göze almaktır. Ama
İsmail olmak da başka bir mertebedîr. İlahi buyruğa hiç tereddüt
etmeksizin teslim olmaktır. “İsmail’em hak yoluna Cânımı kurban
eylerem, Çün bu cânım kurban sana, Koçu kurbanı neylerem” der
Yûnus. Davası, aşk ile cânı ölümsüzleştirmektir. “Ben gelmedim davi
için Benim işim sevi için Dost’un evi gönüllerdir Gönüller yapmaya
geldim” Mutlak güzelliğin izleri ile bezelî kainatta var olan her şey
aşkın eseridir. Alem (ler)in yaratılış gayesi aşktır. Bu aşk özün özüdür. Yûnus’a göre alem (ler) bizi Allah’a ve Allah aşkına götürür.
Yûnus, bu yaklaşımıyla dünyaya gelişinin hikmetini dile getirir. Aşkı
da ölüm kıyısındadır. Ya da ölüm onun için aşkın şiddetle artmasından ibarettir. “Ten fânidir, cân ölmez, Çün gitti geri gelmez, Ölür ise
tenler ölür, Cânlar ölesi değil.” Çünkü cân, cânana verilmek içindir.
Cânana verilmeyen cân tendir. Bir gün toprağa karışıp gidecektir.
Yûnus’a göre Hakk’ın görünme yeri olan gönül sahibi, ma’rifet nûru
ile parlayan irfân ehli, cânana, cân vererek ebedîleşir. “İş bu söze
hak tanıktır Bu cân gövdeye konuktur Bir gün ola çıka gide Kafesten
kuş uçmuş gibi” İçinde âşk kırıntısı bulunduran toprak bile cânlıdır.
Menfaatsiz sever. Gayesi Allah’ın rızasıdır. Garez ve art niyet içermez. İbadetler emredildiği için yapılır, karşılığında Cennet’in vaadi
ise ilâhî bir ihsandır. “Cennet Cennet dedikleri Birkaç köşk ile birkaç
huri İsteyene sen ver anı Bana seni gerek seni” Yûnus’un gayesi bu
sözler ile tıpkı Mevlânâ Celaleddin gibi aslına, yaratıldığı yere, Allah’ın ircii (dön) emrine hazır olacak hale gelmektir. Ölüm bu gayeye
engel olabilir mi ki? “Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar Toprağım anda çağıra bana seni gerek seni” Çünkü insân, bir kaç damla
kan ve bin endişeden oluşan değil mi? Bu büyük sancının çaresi ne
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diye sorar kendisine... Sonra da hakka sığınır. Dosta sığınır. “Niyetim
ol şehre varam Feryad ü figan koparam” Neyin feryadıdır bu? Necip
Fazıl’ın deyişiyle; “Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim Minicik gövdeme
yüklü Kaf Dağı Bir zerreciğim ki arş’a gebeyim Dev sancılarımın budur kaynağı” zerrecik, dev sancılara gebedir çünkü. Esasında
Yûnus’u tazeleyen şey nedir bilir misiniz? Birisi dostluk, ötekisi de
ebedîyet tutkusudur. “Ol dost bana nazar kıldı Taze civân oldum bugün” Her gün yeniden doğarız Bizden kim usanası” Bu yaklaşımıyla
da Yûnus, hayatı değiştirmenin yolunun, kişinin kendisi ile sınırlı
kalmamasından geçtiğini söyler. Her şeyden ve herkesten kendisini
sorumlu tutmayınca ârifin, irfânı tamamlanmış olamaz. “Bir niceye
verdim emir Devlet ile sürdü ömür Yanan kömür kızan demir Örse
çekiç salan benem” Yûnus, sâde bu da değildir. Toprak adamın sancı
çekmesi, kendisini ve evreni doğurmasının da adıdır.
Benem ol aşk bahrısı denizler hayran bana
Derya benim katremdir zerreler umman bana
Zerrenin ummana, ummanın zerreye dönüştüğü yerde dün ile
yarın kalır mı? Bunu gündelik dille nasıl dile getirebilir ki insân...
Ona kuş dili gerekmez mi? Hz. Süleyman’ın kuşlarla konuştuğu dile
sahip olmadan nasıl söylenebilir ki, kanatlarımızı yakan hakikat ateşi. Şâirin deyişiyle “sevda derinlerdedir, oysa Ferhad üstünü kazmada dağın...” Yûnus: “sendeki seni dinle, hakkı bilmenin ilk yolu budur. Çünkü ancak kendini bilen Rabb’ini bilir” diye buyrulmuştur.
Beni bende deme ben bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri
Süleyman kuşdilin bilür dediler
Süleyman var Süleyman’dan içerü
Bu içtekinin ne olduğunu bilirsek eğer Yûnus’un eşref-i mahlûkât
olan insâna sevgisinin, Batı’nın hümanizminden ne kadar farklı olduğu da kristalize olur. Bu bahse ileride yeniden döneceğimiz için,
Yûnus’un neden hümanist olmadığına burada girmeyeceğiz. İnsanı,
Allah’ın yeryüzünün bir tecellisi olarak gören Yûnus, yâ Rabbe’l- ale-
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min (tüm alemlerin Rabbi) düsturu ile birlikte “Göklerin ve yerin yaratılması, dilleriniz ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının
ve kudretinin) dillerindendir…” (Rum suresi, 22) âyeti kerimesinden
de hareketle, birçok sosyal meselemizin çözüm anahtarını şöyle sunar
bizlere: “Yetmiş iki millete Bir göz ile bakmayan Halka müderris olsa
Hakikatte asidir” Bu aşk kitabının nüshası içeridedir. Çünkü ancak,
aşkı olanın dilinden zehir dökülmez. “İşidin ey yarenler aşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer Taş gönülde ne biter
dilinden ağu tüter Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer” Necip
Fazıl’ın seslenişiyle Yûnus’a şunu söylemeli: “Rüzgâra bir koku ver ki,
hırkandan Geleyim izine doğru arkandan Bırakmam tutmuşum yakandan Medet ey Yûnus’um dervişim medet” Galiba bizler de o
Türkmen kocasının üç satırına sığınıp “hamdım, piştim, yandım” diyerek Yûnus Emre’nin eserleri konusuna değinsek daha iyi olacak.
Böylece onun olgunlaşma seyrine şahitlik etmiş oluruz.
İnsân Sevgisi Yûnus Emre’nin şiirlerindeki belirgin temalardan
birisi de insân sevgisidir. Yalnız Yûnus Emre’nin insân sevgisi Batılı
anlamındaki hümanizm ile karıştırılmamalıdır. Kökenleri daha eskiye dayanmakla beraber Hümanizm 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmış bir sözcüktür. Hümanizmin temelinde çatışma ve ikililik vardır. Buna göre evrende her şey çatışma üzerine kurulmuştur. Her
şeyi; iyi kötü, yeryüzü-gökyüzü, insân-Tanrı çatışmasının eseri olarak gören hümanizm, Tanrı ile insân arasındaki çatışmada insânın
yanında olmayı seçenlerin felsefî duruşudur. Daha önce söylediğimiz gibi hümanizmin temelleri 16. yüzyıldan geriye götürülebilir. Bu
da bizi Yunan mitolojisine kadar taşır. Mitolojik Yunan Tanrılarının
çoğu o dönem insânlarının muhayyilesinde insânın, amansız bir
düşmanı şeklinde belirmiş, insânı seven Tanrıların da (Promete örneğinde olduğu gibi) insânları düşmanı Tanrılarca cezalandırdıklarını kurgulamışlardır. Bu olay eski Yunan’da izah edilemeyen bütün
tabiat olaylarının insânları cezalandıran Tanrıların eseri olduğu şeklindeki zanna taşımıştır. Bunun sonucu olarak da, aşk Tanrısı, fırtına
Tanrısı, deprem ve hastalık Tanrısı gibi tasnifler ortaya çıkmıştır. Bu
gelenek pagan Yunan kültürünü devralan Hristiyan Batı’da da güçlü
bir şekilde varlığını sürdüregelmiştir. Böylece Hristiyanlıkta da Tan-
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rı-insân çatışması bir izah olarak sürdürülmüştür. Hristiyanlığın
Tanrı algısı Yunan mitolojisindeki Zeus benzeri bir algıyla karışık
olduğundan, Ortaçağ Hristiyan Tanrı anlayışı, insânı ezen, özgürlük
hakkı tanımayan bir surete büründürülmüştür. Bu da insâna; bilim,
sanat, edebiyat izni verilmemesi anlamına gelir. Bu yüzden Ortaçağ’da genellikle bilim olarak İncil yorumları, sanat olarak da Hz.
İsa, Meryem, havari ve azizleri anlatan sanat eserlerine müsaade
edilmiştir. Prof. Dr. Ali Torun bu durumu şu şekilde açıklar: “… Hümanizm için Tanrı kavramının yerine insânı ikâme eden, insânı tek
yaratıcı güç olarak gören, onun dışındaki ve üstündeki varlıkları
reddeden bu sebeple insânı kutsayan bir düşünce akımıdır diyebiliriz. Yûnus Emre’nin insân sevgisi hümanizmin kalıpları içerisinde
değildir. Yûnus’un ve Yûnus gibi olanların elbette ki Allah (c. c) ile
mücadelesi çatışması ya da çekişmesi olamaz. Çünkü, İslâm inancında dünyaya yeni gelen her bebek masumdur. Hristiyanlıkta ise “tevarüs eden günah” ( Hz. Âdem’in yasak meyva yemesinden dolayı
insân türüne miras kalan günah) anlayışı vardır. Bu yüzden günahkâr ya da suçlu görülen insân doğduğunda vaftiz edilir. Kezâ,
İslâm dininde, kişinin rakibi şeytanlar ve nefsidir. Bu yüzden Müslümân şahsın Allah ile mücadele gibi bir sorunu yoktur. Çünkü insân
Allah’ın yeryüzüne halife olması için yarattığı ve İslâm literatüründe
“eşref-i mahlûkât” (en şerefli yaratık) olarak yaratılmıştır. Yûnus
Emre’nin insân sevgisi, Allah’ın muhatabı olan ve en güzel şekilde
yarattığı Âdemoğluna yöneliktir. İnsanı, Allah’ın yarattığı bir kul
olması hasebiyle seven Yûnus’a göre insân sevgisi Allah sevgisinin
bir yansımasıdır. Çünkü, yaratılmışların tamamı lisan-ı hâl ile Allah’ı
zikretmektedir ve her şeyin varlığı O’na bağlı olduğu için değerlidir.
Yûnus’un insân sevgisi İslâm’ın hoşgörü çerçevesinin dışına taşmaz.
Çünkü o, önce Allah’ı sevmeyi emirlerine uymayı tavsiye edip;
Müsülmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Tanrı’nun buyrugın tutup beş vakt namâz kılsa gerek
(Tatçı 168)
ya da
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Sensin Kerîm, sensin Rahîm Allâh sana sundum elüm
Senden artuk yokdur umum Allâh sana sundum elüm
(Tatçı 197)
dedikten sonra sevgisinin ne üzere kurulduğunu da şu şekilde temellendirir.
Çünki gördüm ben Hakk’umı Hakk’ıla olmışam biliş
Her kancaru bakdumısa hep görinendür cümle Hak
(Tatçı 162)
Buna göre Allah’ın veçhi her yerdedir.
Hak her yerde tecelli eder. Bu tecellinin idrakinde olan tek cânlı
insân olduğu için insân sevgisi Hak sevgisinin başlangıcını ve esaslarından birini oluşturmaktadır. Çünkü “Ben yeryüzlerine ve gökyüzlerine sığmam, fakat mü’min kulumun gönlüne sığarım.” diye buyrulmuştur. Böyle olunca gönül Hakk’ın mekanıdır.
İstemegil Hak’ı ırak gönüldedür Hakk’a turak
Sen senligün elden bırak tenden içerü cândadur
(Tatçı 120)
öyle ise:
Gönül Çalab’un tahtı gönüle Çalap bahdı
İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa
(Tatçı 269)
Yûnus’un insân sevgisinin Allah’a ve Allah’ın yarattıklarına dönük olduğunu söylemiştik.
Yûnus sevgiyi hem bir ibadet gibi görür hem de dünyadaki çekişme, kavga çalkantı gibi sosyal yaraların dermanı olarak ortaya
koyar. Buna göre Yûnus dünya davası gütmeye gelmemiştir. Bunun
için sevgi adeta sihirli bir formül olur.
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
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Kişi sevince sevgi galip olur. Sevgi galip olunca kişi “hay
huy”dan keşmekeşten, çekişmeden azad olur.
Ben gelmedim dâvâ için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim
(Tatçı 116)
Yûnus, dinin aslının gönül kırmamak üzere bina edildiğine inanır. Böylece, “inanıyorum; abdest alıp namaz kılıyorum” diyen kişi
evvel emirde gönül kırmamayı şiar edinmelidir. Bu tıpkı Mevlânâ’nın;
Kâbe bünyâd-ı ibn-i Azerest
Dil bünyad-ı Hüdâ-yı ekberest
(Ka’be Azer oğlu Hz. İbrahim’in, gönül ise Yüce Allah’ın
yapısıdır” sözü ile aynıdır.)
Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül
Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül
Erenler gelüp geçdiler dünyâyı koyup göçdiler
Havâya agup uçdılar bular hümâdur kaz degül
Cân odur kim Hakk’a ire ayak odur yola gire
Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül
Münkir ile müdde’îyi sayma buçuga koyanı
Git ahûra tak buları her kim (ki) ‘âşık-bâz degül
Togrı yola gitdünise er etegin tutdunısa
Bir hayır da itdünise birine bindür az degül
Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ‘ların satar yüki güherdür tuz degül
(Tatçı 186)

Aşkı Yûnus’ta Hecelemek
Turan Karataş*
Aşksız âdem dünyada belli bilin yokdurur
Sevgisi var her şeyin birbirine âşıkdurur

Giriş sadedinde birkaç cümle
Yunus’un şiirleri gibi, bir kültürü, medeniyeti, bir inanış yolunu
ve büyük bir şiir geleneğini tohumlayan/ mayalayan yahut temellendiren “kök metinler”i okuyup yorumlarken, yeni anlamlara kavuştururken, birkaç hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Evvela, sanatkârın yaşadığı devrin her türlü görünüşü ve imkânları
(siyasî, içtimaî, kültürel, edebî) iyi, doğru bilinmelidir. Saniyen, söylendiği zamanın ve mekânın sınırlarını aşarak devrinin ilerisine, yüzyıllar sonrasına ulaşıp geniş bir coğrafyada yaşama şansı bulan ve
farklı dili konuşan insanların ilgisine ve beğenisine mahzar olan böyle büyük eserlere; ele alındığı çağın ve onu yorumlayan kişinin zevki,
bilinci hatta inanışı yansıyacaktır. Bundan kurtulmak olası değil. Bu
sebeple; bu yeni bakışta, yeniden ele alışta yapılacak olan “aşırı yorum”lardan kaçınmaktır. Eser, mübdiinden ve yaratıldığı devrin şartlarından soyutlanarak yorumlanabilir kuşkusuz. Ne var, sağlıklı neticelere ulaşmak zordur. Her büyük yapıt, aynı zamanda devrinin çocuğudur. Üçüncü olarak, şairin yaşama şartları, inancı, muhiti, şiirlerini söyleme gayesi doğruca tespit edilmeli. Yûnus gibi geniş ufuklu,
engin gönüllü yüce bir yol dervişinin ilişkileri ve çevresi iyi bilinmeli
ki eserleri doğru anlaşılsın. Düşüncelerinden, duyarlılığından yararlandığı, etkilendiği şahsiyetler var mıydı, kimlerdi; onların duyuşları,
görüşleri neydi? Bunlardan haberdar olmak gerekir.
*

Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi.
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Son derece kıymetli bu kabil eserleri yeniden yorumlarken şimdiye kadar ezber edilmiş, kalıplaşmış söylemlerden kaçınmalıdır. Ön
kabüllerin rüzgârına kapılmak, eserin işaret ettiği manaları kavramaya mâni olabilir, olur. Bugün, düne göre Yûnus ve çağı hakkında
daha çok bilgiye sahibiz. Daha sağlıklı, kapsayıcı araştırmalar var
elimizde. Önce bu yeni malûmatı görmek, sonra da metne eğilmek
doğru olanıdır.
Büyük sanatkârlar bir devrin, bir ülkenin sınırları içine sıkışıp
kalmazlar. Eserleri pörsümez, eskimez. Yûnus’umuzun unutulmaz
tabiriyle “her dem yeni”dirler. Kapıları, idrak sahibi olan ilgilisine
daima açık durur. Bu kabil eserlerin, derinliklerine nüfuz edecek
behreye sahip araştırmacılarca yeniden okunup doğruca anlaşılarak
iletilerinin her çağda insanlığa duyurulması gerekmektedir. Bu inanıştan hareketle, okuduğunuz makalede, sözleri çağının, ülkesinin
çok çok ötesine ulaşan Büyük Yûnus’un “aşk”a dair söylediklerini
yorumlamaya çalışacağız. Derin ve dikkatli bir okumayla aşkın
Yûnus dilinde çiçeklenişini göstermek niyetindeyiz.
“Aşk”ın evsafına dair
Her anlayış, bakış ve yaşayış kendince bir elbise biçtiği için aşkın evsafı binlercedir, tarifi ve tasnifi güçtür. Fakat genel olarak
“mecazî” ve “hakikî” olmak üzere iki nevi aşktan bahsedilir. Başka
bir deyişle aşk, mahiyeti itibariyle “mecazî/ maddî/ beşerî” ve “tasavvufî/ ilahî/ hakikî” diye iki şekilde mütalâ edilmektedir. Dünyevî/
beşerî olana tutulmak, sevdalanmak mecazî aşk; yüce bir varlığa/
O’na bağlanma ve muhabbet hâli de hakikî aşk olarak tanımlanabilir. Bunlar bazen iç içelik dahi arz edebilir. “Büyük mutasavvıflar
çoğu zaman ilahî aşkla beşerî aşkı iç içe görmüşler, ikincisini ilkine
ulaşmanın bir yolu, bir aracı olarak kullanmışlardır.” (Uludağ 1990:
9) Başkaca söylersek, hakikî aşka mecazdan gidilir, diyenler vardır.
Çünkü “mecaz, hakikatin köprüsüdür.” Buna “güzel”den “güzellik”e
varış da denebilir. Yaygın ve âmiyane bir tabirle, Leylâ’dan Mevlâ’ya
ulaşmak gibi. Ne var, mutlak güzellik olan Mevlâ’ya varmak için, bazen Leylâ gerekmeyebilir. Mecazî ile hakikî aşk arasında geniş bir
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duraklama alanı vardır ki, bu safhaya platonik ya da felsefî aşk diyenler vardır. Bütün bu ayrımlar, tasnifler yerine, Kemal Sayar’ın
“her aşk bulunduğu kalbin şeklini alır” sözünü hatırlatsak yeterdi.
Hâsılı kelâm, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, hakkında ne söylenirse söylensin yine de aşk hakkıyla açıklanamaz. Onun esrarını fâş
edebilmek insanın kudretini aşar. Büyük Veli Mevlâna der ki, “Aşkı
ne kadar anlatıp şerh etsem de bundan utanırım /…/ Her ne var
dünyada şerh eyler kalem/ Aşkı anlat derseniz çatlar kalır o dem.”
(Mesnevi, 1. defter) Aşk yani bağlanmak aslına bakarsanız meşakkatli bir yoldur. Kimi vakit adeta yakıcı bir ateş, bazen de terbiye edici
bir nefes, dönüştürücü bir güçtür. Yûnus’un güneşe benzetmesi
bundandır: Işıtır, ısıtır, bereketlendirir, yumuşatır, hamı pişirir. Aşkın, kimi kalplerde yakıp yandıran bir mahiyet aldığını söyleyen
âşıklar da var. Mevlâna diyor ki, “Aşk öyle bir ateştir ki, bir parladı
mı sevgiliden gayrisini yakar.”
Yûnus şiiri, halis aşkın bahçesi
Yûnus’un şiirlerinde başı çeken tema aşktır. Büyük Yûnus’un
söylediğinden neredeyse emin olduğumuz 212 şiirde 292 defa “aşk”
sözü geçmektedir. Âşık ve ma’şuk gibi türevlerini sayıya dahil eylersek Divan baştan ayağa aşk kesilir. Zahir öyledir. Bir aşk kitabıdır
Yûnus Divanı. Muhatabı da âşıklardır. Aşk odına yanmayana, aşk suyuyla yunmayana, aşk boyasıyla boyanmayana bir şey söyleyesi değildir.
Yûnus’un kılavuzu olan aşk; inanışın, bağlanışın ilk adımıdır.
Yola düşmenin vazgeçilmez şartı. Ne yana dönse aşkı görür, işini
aşkla görür. Yoldaşı odur. Sözü halavetle söyleten, güzelliğini ve tesirini artıran aşktır. Aşk yardımıyla ve yordamıyla çileli yolunu çiçek
kokularıyla havalandırır. Aşksız olamayacağını, âşıkların ölmeyeceğini kaç kere söylemiştir. Çünkü hayatının hâsılı olarak aşkı bilir.
“Aşksız âdem hayvan olur” diyecektir. Cevher kıymetindeki “ölen
hayvandır âşıklar ölmez” sözü de onun dilindendir.
Yârenlerine, yol arkadaşlarına; içinin bütün aydınlığıyla seslenip “işitin ey yârenler” diye ısrarla duyurmaya çalıştığı aşk defteri-
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nin sözleridir, anlattığı aşk bahsidir. Gönlüne aşk düşen kişinin bu
sayede nasıl “insan” olduğunu söyler. Aşktan nasipsizlerin bahtsızlığını muhteşem benzetmelerle anlatır:
“Aşkı olmayan gönül meseli taşa benzer
Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer” der1.
Aşk varsa gönülde aydınlığa çerağ olacak parıltı görünür. Bütün
vücut ışıldar, dil yumuşar, söz güzelleşir. “Ham idim aşk pişirdi” beni der. Demek ki aşk, “yanma”nın değil, “pişme” yani kemâle erme
iksiridir.
“Aşksız hiç nesne yoktur” der Yûnus. Yer gök aşkla doludur, her
varlık kendi hâlince aşka boyanır. Anlarız ki, aşk bütün eşyaya sirayet etmiştir. Sadece âşıkın arzuladığına kavuşması değil, kâinatın
bekâsı da aşkın varlığına bağlıdır. Yûnus dilinden söylenen
Aşk şevkinden âlem doldu
Bu âşıklar andan geldi
Aşksız biten çiçek soldu
Aşkdurur dirliğin hoşu
mısraları bize duyurur ki, bütün âlem aşka meyleder, aşka müheyyadır. Mutasavvıfların inanışına göre, her şey aşkla hâsıl olmuştur.
Yûnus kavlince de “miskinlik” alçakgönüllülüktür, “ten varlığı”
bencillik. İnsanın kendini başkalarından üstün görmesi, ötekine/
gayrıya yabancı kalışındandır. Bu sayrılığın çaresi de aşk badesinden içmek, onun boyasıyla boyanmaktır. Aşk, ikiliği ortadan kaldırır.
Çünkü âşık, sevdiği için kendi varlığından vaz geçip birliğe kavuşacaktır. Birlik de toplumdaki dirliğin kaynağıdır. Bu öyle büyük bir
muhabbettir ki, maşûkadan iştiyaklı bütün gönüllere akıp gider. Aşk
öyle bir hâl ve duygudur ki, bir olmaya, birleşmeye yani vahdete yol
buldurur.

1

Yazı boyunca gösterilen örnekler, kaynakçada künyesi belirtilen ve tarafımızca
hazırlanan Yûnus Divanı’ndan alınmıştır.
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Dünya hesabı olanlar, aşka yakın durmasınlar
Aşka bahâ biçilmez, ucuza satılmaz. Maddi karşılıkla, parayla
pulla, çalışmakla sahip olunamaz. Bir hâldir, bir yoldur; yaşamayı
zenginleştiren ve manalı kılan bir olgudur. “Kıymetli nesne”dir
denmesi, çok değerli oluşundan kinayedir. Yola aşk ile girilir, menzile onunla varılır. Bu yolun “tarikat” olduğu malumdur, ama bize sorulursa, bütün yolların kılavuzu aşktır. Aşk şerbetinden içen kişinin
artık her şeyi ona ayarlanmıştır. Gecesi-gündüzü, sabahı-akşamı, işigücü, mesleği-meşrebi aşkla doludur. Yûnus, malûm, Hakk yolunda
sefer eylemiş bir derviş. Allah’ı sevmek bahsinde büyük bir mertebe
kazanmıştır. Bu hâlin, dünya ölçüleriyle derecesini tayin etmek
mümkün değildir.
Yûnus kavlince, Allah’a sapasağlam teslim olmanın ilk şartı olan
aşk, kişiyi aleviyle yandıran yani benliğini eritip yok eden, özüyle
sözüyle “Allah adamı” kılan bir pişme, olma hâlidir. Bu makama erişen, artık başka ateşlere karşı korunaklıdır.
Aşk da’vasın kılan kişi hiç anmaya hırs u hevâ
Aşk evine girenlere ayrık ne meyl ü ne vefâ
Gerçek âşık olan kişi anmayısar dünya-ahret
Âşık değildir ol kişi kim yürüye izzet kova
Yukarıdaki beyitleri içinden aldığımız şiirin tamamı okununca
görülecektir ki, hakikat için yol tutmak, aşkı gaye edinmek; dünya
hesabı yapanların harcı değildir. İzzet ve ikbale kavuşmayı murad
edenlerin amacı olamaz aşk. Ağalık beylik kavgası, mevki makam
hevesi, evlad ü iyal sevgisi, mal mülk hırsı; bu kapıdan girenlerin, bu
sevdaya düşenlerin efkarından, etvarından, ef’alinden sıyrılır gider.
Yûnusvari bir aşk için, dünyaya dair bir beklenti dile gelirse bühtan
olur. Eğer aşk var ise kişide, başka bir nesne girmez ve sığmaz onun
gönlüne. Kişi âşık ise başka nesneye gözü kapalı olmalıdır. “Masiva”
denilen dünya bulaşığı, “Hakk”tan başka her şeydir. Âşık da bundan
uzak duracaktır. Bu söylemden bugüne şöyle bir ders ulaşmaktadır.
Aşk davasın kılanlar yani “hakikat yolu”na girenler; beri yandan
şöhret ve mevki, para hesabı yapıyorsa Allah sevgisini dünya işleri-
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ne aracı olarak kullanıyorsa, ortada apaçık bir riyakarlık vardır. Bu
durumdaki gerçek zavallılara, Yûnus’un “dili ile aşk diyenler bilmezler aşk n’eydiğini” sözünü hatırlatmak gerekir. Belli ki aşkın mahiyetinden ve töresinden habersizdirler. Belli ki bir oyun ve eğlence, bir
gösteriş yolu sanırlar aşkı!
Aşkının mahiyetinde mühim bir noktaya dikkatimizi çeker
Yûnus. “Bu aşk bize Rahmânîdir” der. “Onun için şeytan ile her dem
savaş”tadır. İlahî aşka meyletmişseniz yaman bir düşmanınız vardır.
Onunla her an mücadeleye hazır olacaksanız. Bugünkü hafif anlayışı
tashih etmek için de söyleyelim, aşk bedeni yahut beşerî zevkin uşağı değildir. Zevkperest bir nefis hakiki aşkla ülfet peyda edemez.
“Aşk” diyerek teni doyuran bir “tutku”ya kapılmış olanlar, şehvetin
oyuncağıdır. Bu hâl, bedeni heva ve hevesin esiri eyleyen, ruhu azaba sevk eden bir maceradır.
Aşk eri kuvvetlidir. Gani Cebbar bin Hamza kuvveti verir ona.
Zayıf, güçsüz, korkak, ezik olamaz. Hedefine varmak için, “Dost”a
ulaşmak için üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. Yoluna dağlar
dikilse yürüyüşüne mâni olmamalıdır. Dava Hakk ise korkmaya lüzum yoktur. Aşk şarabı içen kişi, artık bütün kaygılardan kurtulmalıdır. “Aşktan bir elif okuyan”a sual olmayacağına göre, korku neyin
nesidir? Kişi “aşk eteğin” tutmuşsa, akibeti hayırdır. Sonu “zeval”
olanlar aşksızlardır, aşk semtine uğramayanlar yahut aşkı bir gösteriş yapan samimiyetsizler.
Aşk, alışık olmayanlara “ağu” gibi yani öldüren bir zehir gibidir.
Tiryakilerin ise canını sarhoş eyler, hoş gelir onlara. Yûnus çokça
söyler, aşk, yakıp yandıran bir ateştir. Bu yanmanın mecaz olduğunu söylemeye hacet var mı? Aşk odına yanmadan gönüllere girilmez.
Yunus bir şiirini baştan sona bu bahse ayırmıştır. Aşkta nasıl yanılacağını ve bunun nasıl cana nimet olduğunu söyler durur:
Hoştur eğer yörisem aşk odına yana yana
Pes yanmadan nite olam çün aşk odu düştü cana
Canım aşkın külhanıdır tartınmadan vur odınu
Kamu suyu şeker eyler od bırakıcak külhana
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Her nesne kim çiğ olıcak od olmayınca pişmez ol
Benim dirliğim çiğ idi aşk odu oldu bahane
Devletdurur ol kişiye yanar ise aşk odına
Acı tütünü çıkacak aydın olısar bu hane
…
“Aşksızlara göğnür özüm”
Âşıkları görünce içi dışı kaynayan, çoşan, adeta bayram eden
Yûnus, aşktan hissedar olmayanlara üzüm üzüm üzülür; “aşksızlara
göynür özüm” demiştir. Gönlünü göğündüren yani yanacak kerteye
getiren bir başka olgu da genç yaşında ölenlerin acısıdır. Demek ki
aşksızlık, bu genç ölümler kadar karadır. Bu sebeple pirimiz, bütün
bildiklerini, “sırları”nı aşksızları nasiplendirmek için açığa vurduğunu belirtir. Hikmet ilmi okuyanlar dahi, aşktan nasipdar olmadıkça fakirdirler, acınası hâldedirler. Bu demektir ki, kişi her işe şevkle
sevgiyle girişmelidir. Kulun kuşanacağı, giyeceği en görkemli elbise
aşktır. Aynı zamanda nefsin terbiye edileceği en çetin imtihan da.
Aşk deryası uçsuz bucaksızdır; derindir ve dalgalıdır. Yüzme bilmeyen yani yolunu töresini öğrenemeyen bu denize giremez, girmemelidir. Aksi halde boğulur. “Boğulma” tehlikesi bundandır.
İlm ü amel zühd ü tâat pes aşksız helâl olmaya
Bu mısra, dikkatle bakılırsa bütün bir hayat düsturudur.
Yûnus’un aşk bahsinde söylediklerinden sadece bu hikmeti alıp
önümüze koysak, anlayıp idrak etsek, bir yaşama ilkesi kılsak, bizi
iki dünya sadetine kavuşturur. Şöyle ki, burada dört eylem/ uğraş
zikrediliyor ve bunların aşksız helal olmayacağı yani bir işe yaramayacağı belirtiliyor. Dikkatimize sunulan ilim, amel (iş/ eylem),
züht (dünyaya değer vermeme), taat; insanın dünya ve din yaşantısında “iyiler” arasına girmesinin temel şartlarıdır. İlim; bütün hayatı
tutan/ kuşatan öğrenme, bilme çabasıdır; “insan olmak” yolunda şuurlanma uğraşıdır. Yani beşeriyetten insanlığa yükselmenin teori
yanı. “Amel”, ömür boyu yapıp ettiklerimizdir. Her iki dünya için de.
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Pratiklerimiz. Bu iki edimin insanı cemiyete bağlayan bir tarafı vardır. “Züht” ve “taat” kişinin daha özel bir alanıdır. Allah’a karşı sorumlu olduğu vazifeleri, ona yaklaşma cehtleri. Önceki iki uğraş gibi
dışa dönük cephesi yoktur, olmamalıdır. Sadece insana has olan bu
dört işin/ uğraşın, “aşksız” dolayısıyla şevksiz, içtenliksiz yapılamayacağı ortadadır, yapılsa da bir şeye yarayamayacağı… Onca ettiğimiz lafı Yûnus’un “Aşksız âdem ne anlasın/ Şeriatın manasıdır” mısralarıyla hülasa edebilirdik. Aşksız kişi ne anlasın yaşamanın manasını da ilave ederek…
Bir müminin ibadeti de taati de aşk ile olursa huzurda kabul göreceğine inanılıyor. “Aşk ile bağladık kâmet safımızı kim ayıra” diyen Yûnus’un muradı budur. Âşık kavlince temelinde muhabbet
olan her şey muhkemdir. Yer gök sallansa o ırılmaz, yeller esse deprenmez. Gönle aşk binası kurulunca Dost’un razı olduğu şekilde huzura durulur ve aşkın hoş eylediği can doğrulukla secdeye varır. “Bu
cümle âlem sevdiği şol din ile imandurur/ Vallahi aşksız gerekmez şol
dini ile imanı” mısraları da bu bağlamda söylenmiştir.
İmaret olmak için aşk gereklidir
Aşkı olmayan kişi virânedir, şâr olamamıştır. “Şâr”, imar edilmiş belde demektir yani şehir. Gönül için de kullanıldığı olur. Yabanın, kırın şehir olması gibidir aşka kavuşan gönlün şâr olması. Tertipli, düzenli, medeni, imkanlı ve aydınlık. Şöylece izaha çalışalım.
Aşk ışıklı ve pahalı bir elbise gibidir. Kuşanan her vücut onunla bayındır olur. Aşk rüzgârı eriştiği için, Nemrut’un ateş tepesi İbrahim’e
gül bahçesi olmuştur. Alev topunu gülistana çeviren O’nun muhabbetidir. Yûnus’un da şiirlerinde söyleyip durduğu bu zorlu bağdır:
Kopmaz, kırılmaz, yıkılmaz ve yıpranmaz. “Yûnus eydür bu aşk geldi
ölmüş canım diri kıldı” demesi boşuna değildir. Bu sebeple kişi her
işine böyle bir aşkla sarılmalıdır.
Mutasavvıflara göre, yer ve gök yaratılmadan evvel aşk binası
tesis edilmiştir. Bir diğer ifadeyle varlığın ezelinde aşk vardır ve
cümle mahluk onun hürmetine vücut bulmuştur. Ebedî olanın mayasına katılan da aşktır. Aşktan eseri olmayanlar, akibet ölüme du-
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çar olacaklardır her bakımdan. Ruhu ölümsüz kılmak, Tanrı aşkıyla
mümkündür. Öyleyse aşk, ebedîlik giysisidir. Ne diyor Yûnus; “Ne
gelmeğin gelmekdurur ne bilmeğin bilmekkdurur/ Son menzilin ölmekdurur duymadınsa aşktan eser”.
Yûnus aşkla kaynayıp taşan, aşkla bilip bilişen bir şairdir. Zaten
aşkı kuşanmayan, onun gücüne inanmayan böyle engin bir meydana inemez, Hakk yolunda böyle halisane yürüyemez. “Er”in ilk eseri
aşktır. Canında aşk eseri olmayanlara ne gönül verilir ne de böyleleriyle dostluk kurulur. Bunlardan uzak durmayı salık verir Yûnus.
Aşksızlarla sohbet etmenin de yararı yoktur. Şu iki mısra müthiştir:
Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil
Aşksız âdem hayvan olur hayvan öğüt bilir değil
Hesapları kitapları başka olan, akılları fikirleri dünya telaşıyla
dolan aşksızlar için şunu da söyler:
Aşksızlara benim sözüm benzer kaya yankısına
Bir zerre aşkı olmayan belli bilin yabandadır
Böyle bir nitelemeye muhatap olmak ne kadar acıdır! Öyledir
de, dün olduğu gibi bugün de bunlar toplumun her katmanında tümen tümendir. Sadece okumamışlar, bilisizler değil; beyler, paşalar,
müderrisler, kadılar, her sınıftan yığın yığın insanlar aşktan nasipsizdirler.
Yûnus’un aşka dair söylediklerinde bugünkü hayatımıza ışık
düşürecek çok hikmet var. Yaşantımızı bereketli kılacak, ilişkilerimizi sağlıklı bir temele oturtacak, cümle yaratılana sevgiyle baktıracak dersler az değil. Yûnus’un sözlerinden çıkardıklarımı yeni/ genç
neslin seveceği savsözler biçiminde söyleyecek olursam şunları diyebilirim:

-

Aşk, bir vücut mahareti ve beden alışkanlığı, benlik kışkırtıcısı değil, ruh yüceliğidir. 2

2

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, bu ilahî bağlanışla erişilen ruh yüceliğini yahut
neşveyi, beliğ bir ifade ile beyan eder: “Bunda zevk-i cismanîden zevk-i ruhanîye,
hüsn-i fanî mir’atından cemal-i mutlak şevkına geçen öyle derin ve lâyezal bir
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Aşk, umutsuzluk elçisi değil, ümit müjdecisi, umudun gözbebeğidir. Aydınlık şafaklara çevirir yüzümüzü.

-

Aşk, inkara yönelten sarhoşluk içkisi değil, iman kevseridir.

-

Kemâl yolunda ilk rütbe aşktır, onu tatmadan pişmek olası
değildir.

-

Saf ve lekesiz bir “insanlık” için aşkı kuşanmak gereklidir.

-

Aşk, benlik hırsından arınıp “Biz”e/ “Bir”e kavuşmak arzusudur.

-

Aşk, eylemlerimize hükümran olmadıkça âşık olunamaz.
Baktıklarınızı onun parıltısıyla görür, söyleneni onun şevkiyle duyarsanız âşık olmuşsunuz demektir.

-

Aşksız her oluş çiğdir, kekredir. Tatsız, tuzsuzdur. Ereksizdir.
Çünkü çabucak eskiyip pörsüyecektir.
***

Aşkı bulanları/ âşıkları muştulayalım. Müjde onlara ki, binbir
satıhlı kainatta gerçek hazineye kavuşmuşlardır. “Ulu devlet”e ermişlerdir. “Aşk ile biliş canlara” ezel ve ebed olamayacaktır. Canda
aşk varsa, artık gama, kasavete yer yoktur. Gökten inen kitapta da
“ulu bir hece olan” aşk, yukarıdan beri söylemeye çalıştık, her şeyden kıymetlidir. Aşkı tanıyıp Yûnus misal “erenler” cümlesine dahil
olmuşların giyim-kuşam bezeği, dünya süsü neyinedir? Şöhret, şatafat, gösteriş neyine! Çünkü gönülde kibre ve pasa sebep olur bunlar.
Öyle diyor Pirimiz: “Aşk erine dünyada ne harîr ü ne palas/ Zirâ kim
gönlü onun tutmadı kibr ile pas”. “Gönül Çalab’ın tahtı” ya, orada karalığa, kötülüğe yer olamaz. Kibre ve pasa hiç!
Kâmil bir mümin olması hasebiyle bütün yaratılana muhabbetle bakan Yûnus’un, “İmana ermiş olanlar, Allah’ı başka her şeyden
daha çok severler.” (Bakara, 165) buyruğunca, Çalab’ına bağlanışı,
ona olan sevgisi çok özgedir, pek kuvvetlidir. O derece ki, bu aşkın

neş’e-i visal vardır ki yolunda dünyadan geçilir, canlar feda edilir. ” (Hak Dini
Kur’an Dili, Eser Neşriyat, 1979, C. 8, s. 5502)
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söze/ şiire kattığı hüsün ve samimiyet, söyleyeni gıpta edilen bir âşık
kılmıştır. Yûnus bu yolda “numune-i imtisal”dir. Allah’ın sevgili, seçkin kullarından olmalı ki kendisine böyle ilahî bir aşk nasip edilmiştir. Halis ve hadsiz bir sevgiyle bağlanmıştır Tapduk’una3. Bu muhabbet, çeşit çeşit deyişlerle şiirinin başköşesine yerleşmiştir. Yûnus,
“Hakk’tan gelen şerbeti” içmiş bir âşık şairdir. Genel kavle göre şairliğin de şartıdır âşıklık. Yûnus’un sözünde, “nefes”inde O’dur söyleten. Açıkçası O vardır söyleyişte, edişte, eyleyişte.
Tasavvufa ister “üstün bir ahlak”, ister “iyi bir terbiye” yahut
“kalbi arındırmak” diyelim; Yûnus bu hasletlere aşkla vasıl/ sahip
olmuştur. Onu bugüne kadar yaşatan, sözünü diri ve taze tutan da
şiirlerine kattığı halis aşk mayasıdır. “Miskin Yûnus’un adı” bugün
dillerde söyleniyorsa aşkı hürmetinedir, şiirindeki güzellik de aşkının kuvvetindendir. Yûnus’un şiirindeki bu büyük ve büyüleyici aşkı, birçok ediş ve eyleyişimize örnek tutabiliriz. Bunu yapabilenlere
aşk olsun…
O biricik, yüce Varlığı sevmek, O’na bağlanmak; O’nun aşkıyla
yanmak, pişmek, yaşamak; başka bir şeyi veya kimseyi sevmeye
mâni değildir. Çünkü Allah aşkı bütün sevgilerin kaynağıdır. Buradan güç alır mahlukata karşı muhabbet ve bu aşktan beslenir merhamet. Bu sebeple Yûnusvari aşk kıymetlidir. Bugünkü insan için de
“sevmek” bahsinde yüksek bir derstir, bir örnektir. Çünkü bu ulu
aşk, asıl sevilmesi gerekenin kim ve bu bağlılığın şartlarının ne olduğu, gayrısına muhabbetin ne şekilde dereceleneceğini de gösterir.
Başkaca söylersek, Allah’ı sevmek, gayrıya gönül indirmemek değil,
diğerinin “değer”ini belirlemenin yoludur, yordamıdır.
KAYNAKÇA
Uludağ, Süleyman (1990), “Aşk Ebcedi”, Dergâh, S. 4, Haziran.
Karataş, Turan (2019), Yûnus Divanı, (Hazl.), 3. bs. [yeni bir düzenleme] Ankara: Hece Yayınları.
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Yûnus’un bu tabiri, “Allah, Hakk Teala, Çalap, Tanrı” gibi, bunlar yerine kullandığı
anlaşılıyor.

III. Oturum

Yûnus Emre’de İnsan-ı Kâmil Düşüncesi
Ahmet Ögke*
Yüce Allah’ın zât, sıfat, isim ve fiilleriyle en mükemmel biçimde
kendisinde tecelli ettiği insan-ı kâmil, tasavvuf düşüncesine göre
âlemin var oluşunun ve varlığını sürdürmesinin sebebidir. Hakk’ın
her mertebedeki tecellîlerine mazhar olan insan-ı kâmil, “kendini bilen, Rabb’ini bilir” sırrına ermiş, bütün isimleri ve sıfatlarıyla Cenâb-ı
Hakk’ı en güzel şekilde temsil yeteneğini kazanmış, tahkîkî irfânı ve
mârifeti gerçekleştirmiş olgun kişidir. İnsan-ı kâmil olabilmek için
bir başka kâmil insanın eğitiminden geçmek gerekir. Hakk’ın tam
olarak zuhur yeri olan insan-ı kâmil makamına ulaşan, Hakk’a ermiştir. Onu gören, Hakk’ı görmüş gibidir; onu seven Hakk’ı sever. 1
Konunun daha iyi anlaşılması için de bir benzetmeye başvuralım: İnsan-ı kâmil, yaratıcı ile yaratılmışlar arasında bir aynadır.
Yani Hak ile halk arasında bir köprü görevi görür. Hakk’ın bilgisi,
luftu ve feyzi onun vâsıtasıyla yayılır. Eğer yaratıcı ile yaratılmışlar
arasında bir vâsıta olarak insan-ı kâmil olmasaydı, irtibatsızlık sebebiyle İlâhî âlemden hiçbir şey ulaşmazdı. Onun için mutlak
mânâda insan-ı kâmil, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’dir ve diğer peygamberlerdir. Sonra da peygamber vârisleri olan âlim ve ârifler, Allah’ın velî kullarıdır.
Yûnus Emre’nin ifâdesiyle insan-ı kâmilin nitelikleri insan, özü
ise Hak’tır. Kâmil insan, beşerî benlikten kurtulup “ilâhî ben”e
ulaşmış, fenâ fillâh olmuştur:
İnsan sıfatı, kendi Hak, insandadır Hak, doğru bak
Bu insânın sıfatına cümle âlem hayrân imiş
*

Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Antalya

1

Tasavvuf El Kitabı, Ed. : Kadir Özköse, Ankara, 2017, 5. baskı, s. 94.
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Her kim ol insânı bile, hayvânı ise insân ola
Cümle yaradılmış kula, insan dolu sultân imiş
İnsan olan buldu Hakk’ı, meclis anın, oldur sâkî
Hemen bu bî-çâre Yûnus, ışk ile âşinâ-y-imiş (125/4-5, 7)2
Hayvan insan, iyiliğe kötülükle karşılık verir. Çoğu insan, iyiliğine iyilik ister. Kâmil insan ise kötülüğe de iyilikle karşılık verir.
Yûnus, kâmil insanın bu tavrını şöyle anlatır:
Bana ağu sunan kişi, şehd ü şeker olsun aşı (13/2)
ağu: Zehir. şehd: Bal.

İnsan-ı kâmil, her hâliyle Muhammedî bir fıtrat üzere yaşar.
Zaman ve mekân üstüdür o:
Bî-mekânam bu cihanda, menzilim durağım anda
Sultânam, tâc ile tahtım, hulle vü Burâğ’ım anda (310/1)
Esâsen el-Kâmil, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in isimlerinden (esmâü’n-nebî) biridir. İbadet ve tâatte en
üstün insan oluşu, en güzel huylara (ahlâk) sahip oluşu, bütün güzel
işlerin sahibi oluşu, hattâ yüzünün eşsiz güzelliğine sahip oluşuyla
Peygamber Efendimiz’e el-Kâmil ismi verilmiştir.
Dolayısıyla insan cinsinin en kâmili olan Hz. Peygamber (s.a.v.),
kemâl özellikleri bakımından da biricik ve en güzel örnektir.
Başta onun ahlâkı olmak üzere, hayatının her aşaması ve yaptığı her iş, hareket, ibadet, fiil, tutum ve davranış, hattâ jest ve mimikleri bile en kâmil örnektir. Çünkü o, Yüce Allah’ın emir ve nehiylerini en iyi şekilde uygulayan kişiydi.
İnsan-ı Kâmil adında müstakil bir kitabın da yazarı olan
Azîzüddîn-i Nesefî Hz. (ö. 700/1300) der ki:
2

Yunus Emre, Dîvân, Haz. : Mustafa Tatcı, MEB Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2005. Parantez içindeki birinci rakam Dîvan’daki şiir numarasını, taksim işaretinden sonraki
rakamlarda o şiirdeki beyit numarasını göstermektedir.
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“Kâmil insan, peygamberlerin vârisidir. Çünkü peygamberlerin ilim ve amelleri, yani sünnetleri, onların mîrâsıdır.”
“Evliyânın terbiyesi husûsîdir, kendilerine özeldir. Çünkü
peygamberler vasfeder, velîler keşfeder.”3

Yani peygamberler; yolun güzergâhını, yoldaki işaretleri ve
uyulacak kuralları ortaya koyarlar ve bildirirler. Peygamber mirasçıları olan velî kullar / kâmil insanlar da peygamberlerin verdikleri
bu yol bilgilerini ve kurallarını kendi yaşadıkları devirde halka, onların anlayabilecekleri bir dille açıklayıp izah ederler. Yaşantılarıyla
insanlara Allah’ı ve peygamberi hatırlatarak örnek olurlar.
İnsan-ı kâmil, tasavvufî terbiyeyle, yani seyr ü sülûk ile Allah’a
ermiştir. Yunus bu gerçeği, sâlik – kuş metaforuyla anlatır:
Kuru-y-uduk yaş olduk, ayağ-idik baş olduk
Kanatlandık kuş olduk, uçduk el-hamdü lillâh

(292/37)

Yani kemâl, yine kâmil bir insanın terbiyesinden geçmekle elde
edilebiliyor ancak:
Şeyh-i kâmil hizmetinden fâriğ olma ey Yûnus
Kulluk etmek pîrine, erkânıdır âşıkların (150/6)
Ben Hazret’e tutdum yüzüm, ol ışk eri açdı gözüm
Gösterdi bana kendözüm, âyet-i küll denen benem (187/4)
Âsitân-ı mürşidin gel kıble-i cân kılalım
Ol şeh-i şâhlar şâhın gel biz de mihmân edelim (200/4)
Dutgıl bir Tanrı hâsını
Gel ikrâr et erenlere
Sileler gönlün pâsını
Gel ikrâr et erenlere

3

Azûzüddîn en-Nesefî, İnsan-ı Kâmil, Çev. : Mehmet Kanar, Dergâh Yay., s. 15.
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Öyle bir berkitgil ahdin
Hem mâlın olsun hem rahtın
Hakk’ı bilmek olsun cehdin
Gel ikrâr et erenlere
Erenlerdir Tanrı hâsı
Silerler gönülden pâsı
Dost-ıladır muâmlesi
Gel ikrâr et erenlere (314/1-3)
Döndürür erin nefesi, ericeğiz Tanrı hâsı
Siler gönüllerden pâsı, yerine nûr doldurmağa (329/5)
Azîzüddîn-i Nesefî Hz. der ki:
“Kâmil insan; şeriat, tarîkat, mârifet ve hakîkatte tam olan olgun insandır. Bu cümlemi anlamıyorsan, anlayacağın şekilde söyleyeyim:
Kâmil insan, şu dört şeyi tam yapan insandır: İyi sözler söylerler, iyi hareketler yaparlar, iyi ahlâk sahibidirler ve bilgi (mârifet=hakîkat bilgisi) sahibidirler.”4
Yani bu dört bakımından tam ve ergin bir kişi olan insan-ı
kâmilin sözleri doğru, işleri iyi, ahlâkı güzeldir ve o, marifet sahibidir. Yani bütün varlıkların yaratılış hikmetlerini gereği gibi bilir.
Bir başka yerde de Yunus der ki:
Bir kez gönül yıkdın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil (166/1)
Demek ki Yûnus Emre’ye göre kâmil insanın Allah’a kulluğu ve
itaati mükemmeldir (88/1). Gönlü, mânâ hazînesidir. Ölümsüzdür
(158/1). Çiğleri pişmiş, yani davranışları olgunlaşmıştır. İnsanlık
meydanında bir merttir; adam gibi adamdır. Hakîkat giysisini giymiş
4

Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s. 14.
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bir ehil kişidir (295/9). Varlık dâiresini tamamlamıştır; varlık zindanından kurtulup merkezden muhîte çıkmıştır, tasarruf sahibidir. Hz.
Âdem’e üflenen rûhun taşıyıcısıdır o; canlara cânândır:
“Yûnus” bu cismim adıdır, cisim anın bünyâdıdır
Adım eğer sorar isen, bilgil câna cânân benem (199/5)
Meleklerin baş indirip secde ettiği kişidir insan-ı kâmil. Yani o,
âdemliğe / adamlığa eren kişidir:
Ben ol kimseyem ki, ferişteh baş indirir
Allâh ile ahdim var, ol ahdimi güderem (220/2)
Kâmil insan, Allah ile, insanlarla ve kâinatla ilişkisini, gönlü ve
kalbi üzerinden sürdürür hep. Kalp gözü, gönül kulağı, akledip düşünen kalbi sayesinde insan-ı kâmil, Allah, kâinat ve insanın bağlantılarını en işi şekilde bilir ve kavrar.
Azîzüddîn-i Nesefî der ki:
“İnsan-ı kâmil, gönül sahibi insandır. Onun sahip olduğu gönül öyle bir gönüldür ki, gayb âleminden bu şehâdet âlemine gönderilen her belâ veya lutuf, bu dünyaya gelmeden önce kâmil insanın
gönlüne doğar ve bu hal ona mâlûm olur.
İşte kâmil insanın gönlü, tıpkı büyük bir denize (umman) konulmuş ve dünyayı gösteren bir ayna gibidir. Bu dünyaya yollanan
her şeyin yansısı, daha dünyaya varmadan, dünyayı gösteren aynada beliriyor. ve sen, bu aynanın ne olduğunu ve o denizin hangisi
olduğunu bilmiyorsun. O deniz gayb âlemi, o ayna da kâmil insanın gönlüdür. Gayb âlemi denizinden varlık sahiline varmak üzere
gönderilen her şeyin yansısı kâmil insanın gönlünde belirir. İnsanı kâmil, o halden haberdar olur.”5
Çünkü kâmil insan, artık insan sarrafı olmuştur:
N’ederiz dirlik suyun, biz cânı yağmâya verdik
Cevherleri sarraflara, ma‘deni yağmâya verdik (143/1)
5

Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s. 107.
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Gene biz bahrî olduk, denizden gevher aldık
Sarraf gerek gevherin kıymetini bilesi (378/2)
Sarraflığı öğrenmeyen, bu gevheri boncuk sanır
Varır verir yok nesneye, bilmez neye satdığını (401/5)
“Kâmil insan, Allah’ı tanıyıp da O’nun likâsıyla (O’na kavuşmakla, vuslatla) müşerref olunca, eşyâyı (evrendeki varlıkları) ve
varlıkların yaratılış hikmetlerini de olduğu gibi bilir ve görür. Yani
o, içinde yaşadığımız şu fizik dünyadaki ve göremediğimiz metafizik
âlemdeki bütün varlıkların sırlarına vâkıf olur. Bunun en temel yolu
da kişinin kendini tanımasıyla başlar. Çünkü insan, bütün kâinâtın
özü ve özetidir. Bütün varlıklar, hem görünüş, hem de mânâ bakımından öz olarak insanda, özellikle de insan-ı kâmilde bulunur.”6
“Kâmil insan, ilim ve ahlâk bakımından mükemmel ve mükemmildir. Ancak kudret ve murad bakımından eksiktir.
Zaman olur, kâmil insan da dünyevî güç – kudret sahibi olur ya
da hüküm ve makam sahibi olur. Fakat insanlık kudretinin ölçü ve
sınırlarını çok iyi bilir. Yani acziyetinin, kudretinden daha çok olduğunu ve muradsızlığının, murâda ermesinden fazla olduğunu görür.
Öyleyse insanoğlu için dünyayı ve dünyalıkları, yani mâsivâyı terk
etmekten başka çıkar yol yoktur. Bunu en iyi bilip anlayan, insan-ı
kâmildir. Allah dışındaki bütün bağlardan kurtulan insan, hür ve
âzâd olur.”7
Ne varlığa sevinen, ne de yokluğa yerinen bir ruh olgunluğuna
sahip olan kâmil insan, dünya ve ondaki şeylere itibar etmediği gibi,
cennet ve ondaki güzelliklere de heves etmez. O, aşkın şerbetini kevsere tercih edecek bir ruh olgunluğuna ermiştir. Sıradan insan için
en üst hedef olan cennet, onun nazarında “birkaç köşkle birkaç
hûri”den başka bir şey değildir:8

6

Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s. 14.

7

Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s. 15.

8

Ahmet Doğan, “Yunus Emre Divanı’nda İdeal İnsan”, Turkish Studies, sayı: 8/13, Yıl:
2013, s. 837.
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Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç hûrî
İsteyene ver sen anı
Bana seni gerek seni (381/8)
Bir kutsî hadiste buyruluyor ki:
“Kim bilirse nefsini, muhakkak bilir Rabb’ini.”9
İmâm-ı Gazzâlî Hz. der ki: “Allah’tan en çok korkan, kendi nefsini ve Rabbini daha iyi bilendir.”10
Buradaki bilme, hem ilimdir, hem de ondan daha çok marifettir. Yani baş gözüyle değil, kalp gözüyle görmektir. Baş kulağıyla değil, gönül kulağıyla dinlemektir. Kafatasındaki beyindeki akıldan
ziyâde, kalpteki akılla, akl-ı maâd ile bilmek ve bulmaktır.
Demek ki, Rabb’ini bilmek için önce nefsinin ne olduğunu bilmen gerekir. Yani nefsinin imkânlarını ve zaaflarını, faziletlerini ve
rezilliklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını, iyilik ve kötülüklerini
bilmen, nefsin ne biçim bir şey olduğunun farkına varman gerekir.
Bu da kendinin var saydığın benliğinin Allah’a ait olduğunu bilmen
ve kendinde var saydığın nefsinin hakîkatinin Rabb’in olduğunu
kavraman demektir. Bu sûrette nefsinin ne olduğunu anlar,
Rabb’ine âgâh olursun / uyanırsın. 11
Tıpkı Yûnus’un dediği gibi:
İlim ilim bilmekdir, ilim kendin bilmekdir
Sen kendini bilmezsin, yâ niçe okumakdır
Okumakdan ma‘nâ ne, kişi Hakk’ı bilmekdir
Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emekdir
Okudum bildim deme, çok tâat kıldım deme
Eri Hak bilmez isen, abes yere yelmekdir (91/1-3)
9

İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II. baskı, Beyrut, 1351 H., c. 2, s. 262.

10

Ebû Hâmid el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Kahire, 1407 H. /1987 M., c. 4, s. 140.

11

Mehmet Özgür Ersan’dan.
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İnsan-ı kâmil, enfüste ve âfâkta / fizik dünyada ve metafizik
âlemde / içte ve dışta / dikey ve yatay boyutta istediği an seyredebilir. Yani mânevî yolculuk yapabilir, Hakk’ın her türlü tecellîsini görebilir / temâşâ edebilir. Bu yönüyle Yûnus Emre Hz., pek çok şiirinde kendisinin varlık kademelerine inip – çıktığını, mâdenlerde, bitkilerde ve hayvanlarda bulunduğunu dile getirmiştir. Özellikle “Devriyye-i arşiyye” türündeki “benem” redifli şiirlerinde, insan-ı kâmilin içsel / mânevî / enfüsî seyr ü seferini anlatmaktadır:12
Dem olam, Âdem olam, âlem olam, âlemde ben
Dem olam, bî-dem olam, hem nâm olam, hem nân olam
(201/40)
Bin âbidem, ben ma’bûdam, kamû yerlerde hâzıram
Zâlimlerden dâd alan, miskinleri tutan benem (195/9)
Muhammed ile bile mi‘râca çıkan benem
Ashâb-ı Suffa-y-ıla yalıncak olan benem (185/1)
Benem Hakk’ın kudret eli, benem belî, ışk bülbülü
Söyleyip her türlü dili, halka haber veren benem (193/11)
Ve’s-selâm…
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Sevelim Sevilelim
Peki Ama Nasıl?
Dursun Ali Tökel*
Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım,
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
Yunus Emre

Yunus Emre’nin bu sözü, anıldığı her toplantıda bir şekilde, muhakkak gündeme gelir. Toplantıyı düzenleyenler, konferans veren
konuşmacılar, birlik ve beraberlik vurgusu yapmak isteyen yöneticiler, sevmenin ve sevilmenin önemine dikkat çekmek isteyen yetkililer,
sempozyum bildirilerinde Yunus Emre’nin sevgisinin sadece insana
değil, bütün varlığa yöneltildiğini altını hararetle çizmek isteyen bilim
insanları, insanın ve tabiatın başına gelen büyük felaketlerin sebebini, sevgiyi kaybetmiş insanlığın çıkar merkezli bir dünya kurmak istemelerinin sonucu olarak gören uzmanlar Yunus Emre’nin bu hikmet ve ibret dolu veciz sözünü anmadan geçemezler.
Bu kısa ifade, yani “Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz”
sözü; kitap adı, sempozyum başlığı, konferans serileri, seminer dizileri olmuştur. Beş kelimeden ibaret bu mısra adeta sihirli bir formül
gibidir, sanki insan bu mısra ile dile getirilen hakikate bir uysa dünya güllük gülistanlık olacak, artık kördüğüm olmuş sorunlarımız ortadan kalkacak ve insan aradığı ebedi saadeti bu vesile ile yakalayacak. Bu olabilir mi? Mümkün mü? Bu mısra hakikaten bütün sorunların kilidini açacak büyülü formüle sahip mi? Sorular bunlardan
ibaret değil elbet, başka sorular da sormak gerekir.

*

Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul.
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“Sevelim” Peki Ama Nasıl?
Bu beş kelime ile ifade edilen hakikat nasıl tecelli bulacak, ne
şekilde tezahür edecek? “Sevelim” kısmıyla ilgili soralım;
Neyi/kimi seveceğiz,
Ne kadar seveceğiz,
Niçin seveceğiz,
Nasıl seveceğiz?
Ne ile seveceğiz?
Sevmesek ne olur?
“Sevelim” bir kelime olarak ne kadar kısa, bir ifade olarak ne
kadar da yalın ama hakikatini yerine getirmeye çalışalım bakalım,
bu ne kadar mümkün olacak?
Ben “kimi/neyi seveceğim” sorusunu bile esas olarak alsak bunun altından kalkmak ne derece mümkün olur? Kimi/neyi seveceğimizi hayatımızı kuşatanlarla sınırlı tutalım mesela; anne-babamı
seveceğim, kardeşlerimi, akrabalarımı, komşularımı, vatanımı,
memleketimi, bayrağımı, devletimi, atalarımı seveceğim. Daha da
açalım çemberi; insan bu dünyada yalnız yaşamıyor, yaşamamız
için bizim dışımızda pek çok canlı cansız varlık var; onları seveceğim. “Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır” diyen Yunus Emre’ye
tabi olacak hayvanatı da seveceğim.
Peki bunca sevginin hakkını nasıl vereceğim? Çünkü sevmek fedakârlık isteyecek benden, özveri isteyecek.
Çocuğunu seven bir anneyi düşünelim, bir anne bu sevginin
bedelini ödemek için nasıl çileler çekiyor, ne acılara, sıkıntılara katlanıyor, bunu hiç düşündünüz mü? Hem de yedi gün yirmi dört saat,
üstelik hiçbir karşılık, ücret almadan. Sevmese bunca çileye katlanabilir miydi? Sonuçta sevdiğim veya sevdiğimi iddia ettiğim her şey
bana bir bedel ödetmeyecek mi ve ben bunlara hazır mıyım?
“Sevelim” dediğimizde neyi seveceğimiz kadar; bu sevgiyi
mümkün kılacak olan içsel kapasitemizi de hesaba katalım; bir
yüreğin ve gönlün bunca sevgiyi kapsayacak bir derinliği var mı?
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İnsanın bunca sevginin bedelleriyle baş edebilecek gücü ve motivasyonu var mı? Bu sevgilerle gelecek hesapsız-kitapsız sorunları göğüsleyecek bir irademiz ve savaşçı bir kişiliğimiz var mı?
Daha da önemlisi ve hatta çok daha önemlisi ve belki de en
önemlisi insan “Sevelim” demekle sevmek mümkün mü? İnsan her
şeye rağmen, beğenmemesine, hoşlanmamasına, hatta ikrah etmesine rağmen bir şeyleri sevebilir mi? İnsanın “sevelim” demekle varlığa karşı bir sevme meyi içinde olması, olabilmesi ne kadar mümkündür, mümkün müdür?
“Sevilelim” Peki Ama Nasıl?
Yunus Emre’nin bizden talebi sadece sevmekle kalsa iyi, bir de
işin sevilelim kısmı var ki o daha da vahim soruları gündeme getiriyor; insan “sevmede” aktiftir, öznedir. Neyi sevip sevmeyeceğime her zaman değil ama, genellikle- karar verebilirim. Burada bir ihtiyarım var ve bunu kullanabilirim. Sevmek hususunda zorlukları göğüsler, istemesem de hoşlanmasam da “Yaratandan ötürü” sevmenin zorluklarına katlanabilir, acıları sineye çeker, kadir kıymet bilmezlikleri görmezden gelir, “Hak rızası için” der, kan kusar “kızılcık şerbeti içtim” derim. Peki “sevilme”de bu kadar aktif olabilir miyim, bu mümkün müdür?
Hiç de mümkün olacağımı sanmıyorum; insan sevmede etkendir ama sevilmede edilgendir. Her zaman olmasa bile böyledir.
Ben, bir şeyleri sevmek için kendimi sonuna kadar zorlayabilirim
ama birilerinin beni sevmesi için kendimi ne kadar etkin kılabilirim
ki? Başkalarının beni sevme iradesine ne kadar müdahale edebilirim? Bu anlamda sevilmek elbette sevmekten çok daha zor değil mi?
Ne yapmalıyım ki sevilmeliyim? Bu, cevabı çok zor bir sorudur. Çünkü sevilmek takdir edilir ki sevmekten çok daha fazla
çabayı, çok daha fazla fedakarlığı gerektiriyor. Başkalarının beni
sevmesi için, onların gözünde sevgili olmak için içine gireceğim uğraş beni sevmekten çok daha fazla yıpratacaktır. Annem, babam beni sevmeli; kardeşlerim, eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, dostların,
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komşuların, mesaidaşlarım beni sevmeli. Çevrem, şehrim, ülkem
beni sevmeli. Her kiminle muhatap olmuşsam onlar beni sevmeli.
Tabii ki bu yetmiyor, bir işte çalışıyorum; amirim, memurlarım beni sevmeli; doktorum, hastalarım beni sevmeli; öğretmenim, öğrencilerim beni sevmeli; esnafım, müşterilerim beni
sevmeli… Yeter mi? Yetmez elbet, etrafımda sadece insanlar yok
ki, “bir karıncaya ulu nazarım vardır” sözü gereği, muhatap olduğum, yani çevremdeki hayvanat beni sevmeli, benden ürkmemeli, kokmamalı, kaçmamalı; ben onun için güvenilir bir liman olmalıyım.
Peki bütün bunları nasıl başaracağız? Yunus Emre’nin “Sevelim
sevilelim” temennisinin hakkını vermek için ne yapacağız? Bunca
zorluğun, hatta neredeyse imkansızlığın üstesinden nasıl geleceğiz?
Bu mümkün müdür? Eğer mümkün olmasa Yunus Emre bizden
bunu istemezdi, bu imkansızmış gibi duran vazifeyle bizi memur
kılmazdı. Ama bunun mümkün olmasının ne kadar güç olduğunu
da bilse herhalde insanlar bunu temennide bu kadar “bonkör” davranmaz, bir demeden bin düşünürlerdi.
Bütün Kötülüklerin Kaynağı…
Bu sevme ve sevilme zorluklarının üstesinden nasıl geleceğimizin formülü de mısraın ikinci kısmında gizli, yani “Bu dünya kimseye
kalmaz”da. Eğer biz “dünyanın kimseye kalmayacağı” hakikatinin
sırrını bir içselleştirebilirsek işte o zaman Yunus Emre’nin “sevelim,
sevilelim” temennisindeki imkansızlıkları da başarmışız demektir.
Peki nedir Dünya kimseye kalmaz”daki sır? Sevmemizin ve
sevilmemizin önündeki en büyük engel dünya sevgisi mi? Demek ki
öyle ki, Hz. Yunus bizi bu konuda uyarıyor. Dünyayı elde etmek ve
daha çok kazanmak arzusuyla yanıp tutuşmak bizi sevmekten ve sevilmekten alıkoyuyor. Peki neden? Dünya ihtirası bize kendisiyle
meşgul olmaktan başka bir hal bırakmıyor da ondan. Dünyayı yese
doymayacak insanların bırakın sevdiklerine, kendilerine bile ayıracak vakitleri yoktur. Onlar için kazanmak hedeftir, neye mal olursa
olsun. Böylesi insanlar öylesine bir hırsa sahiptirler ki, ölümün gele-
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ceğini bile asla düşünmezler. Hiç ölmeyecek gibi bir hırsla sarılırlar
dünyaya. Öyle ki, insanları sevmeye, onlarla ilgilenmeye bile zamanları kalmaz. Bunlar “para her şeydir” diyenlerdir. Peki unu diyenler
nasıl insanlardır? Bir özlü söz bu insanları çok iyi anlatıyor: “Para
her şeydir diyenler, para için her şeyi yapanlardır.”
Bazen bir hadis olarak bazen de bir kelam-ı kibar olarak aktarılan ve mutasavvıfların da en temel inançlarından birini yansıtan
“Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır” sözü bu anlamda çok
manidardır. Bu sevgi insanda başka hiçbir cins sevgi bırakmaz ve
sonuçta insanının kendisini de yer bitirir.
Pek çok ayette dünyayı hırsla sevmenin olumsuzluğundan bahsedilmiş ve insanlar uyarılmıştır:
"Fakat siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz.
Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir."
(A'lâ: 16-17)
"Aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olmak isteğinden ibarettir." (Hadîd: 20)
Doğrusu onlar çabuk geçeni (dünyayı) seviyorlar da, önlerindeki o çetin günü (ahireti) bırakıyorlar." (İnsan: 27)
"Hayır, hayır! Siz çarçabuk geçen dünyayı seviyorsunuz ve
ahireti bırakıyorsunuz. " (Kıyâmet: 20-21)
Hadislerde de dünyaya hırsla bağlanmanın insanın başına getirdiği kötülükler üzerine pek çok uyarılar vardır: “Bütün günahların
başı dünya sevgisidir”1 gibi.
Yunus Emre’den Uyarılar: Biz Onu Yiyemeyiz, Dünya Bizi Yer
Yunus Emre’nin insana bir görev olarak yüklemiş olduğu ve
belki de insan-ı kâmil olmanın nihai boyutunu gösteren sevelim sevilelim makamı önündeki en büyük engelin dünyayı hırsla elde etme
arzusu olduğunu söyledik. Kaldı ki mısradan da zaten bu anlaşılıyor.

1

Süleyman Uludağ, “Dünya”, DİA, https://islamansiklopedisi. org. tr/dunya--tasavvuf,
(27. 10. 2021)
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Eğer insan gerçek anlamda dünyalık olanları elde etme ihtirasına
gem vurabilirse sevecek ve sevilecek imkanları da bulacak demektir.
Yunus Emre’nin bu anlamdaki uyarıları sadece bahis mevzuu ettiğimiz mısrada yok elbette. Onun divanında bu anlamda pek
çok uyarıyla karşılaşıyoruz. Meramımızı daha iyi anlatmak için birkaç örnek vermek istiyorum:
Ol dost bizi viribidi var dünyayı bir gör didi
Geldüm gördüm bir ârâyiş seni seven kalmaz ana
25/7/62
Bu beyt bize Yunus gözünden dünyanın bir profilini çıkarıyor.
Nedir dünya? Dünya, Cenabı Hakk’ın “git bir dolaş da gel!” diye gönderdiği yerdir. Yani burası kalınacak yurt değildir, yolculuk esnasındaki bir uğraktır. Yunus Emre, “geldim ve dünyayı gördüm” diyerek
bu yolculuğun sonuda edindiği izlenmi de aktarmış bize: “Bu dünya
süslerden ibarettir ve Hak Teâlâ’yı seven bir kişi asla burayı sevemez,
buraya aldanmaz.” O zaman dünya bir uğrak yeridir, süslü-püslü haliyle göz boyayıcıdır, nazarı Hakk’a olan kişiler bu süse kanmazlar.
Aşağıdaki beyit de Yunus Emre’nin dünya tasvirlerinden biridir:
Bu nefsile dünya fânî pes dünyâya gelen kanı
Aldadun iy dünyâ beni işleründen bîzâr oldum
236/222/10
Burada üzerinde durulan husus dünyanın faniliğidir. İnsanın
fani olanı bâki emeller beslemesi onun cahilliğindedir. Her gelenin
gittiği bir dünyaya, sanki ebediyen kalacakmış gibi yapışmak en basit anlamıyla ahmaklık olmalı. Peki bu nasıl oluyor? İnsan, bunu
bilmesine rağmen nasıl oluyor da sonsuz bir hırsla dünyaya sarılıyor? Yunus Emre’nin cevabı kandırmak fili üzerinden veriliyor;
dünya süsüyle, görüntüsüyle, içindeki sonsuz renkler, zevkler ve
2

Yunus Emre’ye ait şiirler şu kaynaktan alınmıştır: Yunus Emre Divanı, (Haz: Mustafa Tatçı), Kültür Bak. Yay., Ankara 1990. Beyitlerin altındaki rakamlardan birincisi sayfaya, ikincisi şiir numarasına, üçüncüsü de beit numarasına işaret etmektedir.
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hazlarla bizi kandırmaktadır. Ancak ona aldanmayanlar bu tuzağa
düşmekten kurtulabilirler. Bunun da ancak çok açık ve uyanık bir
bilinçle olacağına şüphe yok. Zaten bütün bu şiirler bizi bu bilince
davet etmiyor mu?
Bu bilinçle yaşamanın insanı nasıl bir mertebeye çıkaracağına
en iyi örnek şu beyittir:
Tîz çıkarurlar fevka'l-'ulâya
Bil ‘Îsâ gibi dünya koyanı

354/353/4.

Bilindiği kadarıyla Hz. İsa, fakirliğin ve dünyaya sırt çevirmenin
timsallerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden idi: “Umur-ı
dünyeviden yani dünya malından hiçbir nesneye malik olmamıştır.”3
Şair, yaşarken Hz. İsa’nın göklere çekilmesini onun dünyaya değer
vermemesine bağlıyor, güzel bir hüsn-i ta’lille ve bize de eğer onun
gibi olabilirsek bizim de göklere yükselebileceğimizi yani nice ruhani mertebeler kat edebileceğimizi işaret etmiş oluyor.
Peki Hz. İsa’nın dünya ve dünyalık ile ilgisi nasıldı? Şu kıssa bize
bu konuda yeterli malumatı vermiş oluyor:
Rivayete göre Hz. İsa’nın su içmek için bir tası, saç ve sakalını
taramak için bir tarağı ve elbisesinin söküklerini dikmek için bir iğnesinden başka dünyalık hiçbir şeyi yoktu. Hz. İsa bir gün bir çeşme
başında eliyle su içen bir adam gördü. Bunun üzerine tasını bıraktı.
Yine bir gün saçlarını eliyle tarayan birine rastlayınca tarağını da
terk etti. Ama iğnenin yokluğuna bir çare bulamadığı için onu yanında korudu. Hatta bu yüzden göklere doğru yükselirken, ancak
dördüncü kata kadar çıkabildi, çünkü üzerinde bir iğne çıkmıştı:
“Hz. İsa semaya uruç edince dördüncü katta üzerinde dünya malı olarak iğne bulundu; ileri gidemedi, durmaya mecbur oldu.”4

3

Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz: Cemal Kurnaz), Birleşik
Yay., Ankara 2007, s. 207.

4

Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz: Cemal Kurnaz), Birleşik
Yay., Ankara 2007, s. 207.
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Sevmenin Bedeli
Genellikle sevmek ve sevilmek hakkında bol keseden konuşuruz. Halbuki hiçbir nimet bedelsiz gelmez. Eğer sevgi de bir nimetse
-ki öyledir- insanın onun için ödemiş olduğu bedel nedir?
Sevmenin insana nasıl bir bedel ödeteceğine dair en çarpıcı
uyarı bir hadiste apaçık verilmiştir:
“Abdullah b. Muğaffel radıyallahu anh’dan rivayete göre
o, şöyle demiştir:
Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme
- Ey Allah’ın Resûlü! Ben seni gerçekten seviyorum” dedi.
Resûlullah, “O söylediğin söze dikkat et” buyurdu.
Adam tekrar:
- Ben seni gerçekten seviyorum” deyince Resûlullah
(s.a.v.),
- Söylediğin söze iyi dikkat et, ciddi misin?” buyurdu.
Adam da;
- Vallahi seni gerçekten seviyorum” diyerek üçüncü sefer aynı sözü tekrar etti.
Bunun üzerine Resûlullah, şöyle buyurdu:
- Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı bir kalkan hazırla.
Çünkü fakirliğin beni seven kimseye gelmesi, selin durak yerine akması gibi hızlıdır.” (Tirmizi, Zühd, 36)
Aslına Peygamber Efendimizin bu uyarısı hepimizin kulağına
küpe olmalıdır. Allah’ı ve Resulünü sevdiğini iddia eden ama başına
ne küçük bir sıkıntı geldiğinde de hemen feryadı basan insanlar bu
sevgilerinde demek ki samimi değiller. Eğer samimi olsalardı, o acıların ve sıkıntıların sevmenin bir bedeli olduğunu anlar ve üzülmek
yerine aksine sevinirlerdi.
Yunus Emre de zaman zaman sevmekten doğan bedeller üzerine bizlere uyarılarda bulunmuştur:
Oda yandurtdun külin savurtdun
Eyle mi gerek seni seveni

355/353/10
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Allah’ı sevenlerin içinde bulunduğu duruma dair bir yorum var
bu mısralarda, bir de soru eşliğinde. Seni sevenleri ateşe yandırdın ve
külünü de savurdun. Seni sevenleri böyle mi yapman gerekiyor? Burada, ateşe yandırdın denilmekle, Hakk’ı sevenlerin nasıl bedeller ödediği çok güzel somutlamış olmuyor mu?
Aşağıdaki beyitte ise, sevmekle kişinin nasıl bir hale bürünmek
zorunda kalacağına bir işaret var. Sevmek her kişinin değil, er kişinin kârıdır. Seven kişiler evini ocağını terk etmek zorunda kalırlar.
Zira herkes sevemez, sevmek candan gelir ve geldiğinde de kişiyi alır
götürür:
Kim ki dostı sevdi ise hânûmânı terk iylesün
Degmeler dostı sevemez dostun sevgüsi cândadur
83/65/2
Yunus bizi daha Risaletü’n-Nushiye’nin başında sevgi’ye karşı bizi
uyarır. Ona göre eylemlerimize yön veren temel güdümüz “Sevgi”dir:
Neyi severisen îmânun oldur
Niçe sevmeyesin sultanın oldur
Sevündür bil seni senden ileden
Ne severisen ol yanadan yiden
Ki sevdüğünden öte menzilin yok
Asıl mani budur söz keleci çok
Bu yolda da’vi sığmaz mani gerek
Neyi severisen anı gerek5
Bu beyitleri biz gerçekten içselleştirmiş olsaydık ve sevmekle
hangi bedelleri ödediğimizi anlamış olsaydık “sevme”ye karşı hiç de
bu kadar can atmazdık diye düşünüyorum. Yukarıdaki mısralardan
5

Yunus Emre, Risâtü’n-Nushiye, (Haz: Mustafa Tatçı), Kültür Bak. Yay., Ankara
1991, s. 35, 34-37. Beytler.
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anlaşılıyor ki; kişinin imanı sevdiği şeydir. Zira sevdiğimiz bizim sultanımızdır. İnsan da sultanının buyruklarını dinler. Bizi bir yerden bir
yere sevk eden, bir eylemde bulunmaya teşvik eden şey sevgimizdir.
İnsan neyi seviyorsa ona doğru yönelir. Bu o kadar hakikattir ki, bunun dışında başka bir söz söylemeye hacet yoktur. Kısacası; kişi sevdiğinden ibarettir.
Bir gazelinde de şöyle uyarır bizi Sevgi’ye karşı:
‘Işksuz âdem dünyede bellü bilün yok durur
Her biri bir nesneye sevgüsi var “âşıkdur

Çalab'un dünyâsında yüz bin dürlü sevgü var
Kabûl it kendözüne gör kangısı lâyıkdur

Biri Rahmâni'r-rahîm biri Şeytâni'r-racîm
Anun yazugı müzdi sevgüsne ta'allukdur

100/86/1-3

Yukarıdaki mısralar aslında sevgi hakkındaki her şeyi özetliyor.
Burada müthiş bir sevgi felsefesi yapılmış durumda.
Dünyada, aşksız bir tek bile ademoğlu yoktur. Her insanın bir
nesneye sevgisi vardır ve bu sevgi de onun aşkını oluşturur. İnsanlar
bu nesneler içinden sevdiği nesneyi özgür iradeleri ile seçerler. Bu
seçimi belirleyen nedir? Yunus Emre’ye göre kişinin kendi özünde o
nesneye karşı olan karşı konulmaz ilgidir. Bunu kendözin kelimesinden anlıyoruz. Allah (Çalap) yüzbinlerce sevgi yaratmıştır. Herkes
kendi özüne uygun olan bir nesne seçer, onu aşkı kılar ve ömrünü de o
şeyin peşinde tüketir.
Nesneler yüzbinlerce olsa da Yunus Emre bunları iki temel başlık altında toplar: Rahmanî sevgiler ve şeytanî sevgiler. Demek ki o
yüzbinlerce sevgi iki kısma ayrılarak insanı ya Rahmani ya da şeytani duygu/düşüncelerin esiri yapıyor. Nefsani ve şeytani sevgi ile
rahmani sevgi arasındaki fark şudur:
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“Mahlükatı sevince, bunama ve delilik zuhür eder. Oysa
Hak Teala'yı sevince gönle feraset, hikmet ve marifet doğar. Bu yüzden Hak sevgisinden gayrısı uygun değildir.
Çünkü şeytanın yolunda diken ve çerçöpten, Hak Teala'nın
yolunda ise nergis ve laleden başka bir şey yoktur.”6
Son mısradan anladığımıza göre kişinin sevabı (müzd) ve günahı
(yazuk) sevgisinden geldiğine göre sevgi kesinlikle basite alınacak
bir duygu değildir. İnsanlar normalde sevap veya günahlarının eylemlerinden geldiğini düşünür, öyledir de fakat Yunus Emre daha
kökene gider ve eylemlerimize yön veren temel duyguyu ön plana
çıkarır: Sevgi. Sevgidir eylemlerimizi yöneten. Biz bir şeylerle ilgileniyorsak o şeyi karşı duyduğumuz sevgidendir. Dolayısıyla günahımız da sevabımızda temel olarak sevgimizin bir sonucudur.
Sonuç olarak; hepimizin dilinde dolaşıp duran sevelim sevilelim
sözünü hayata geçirmenin, eyleme dönüştürmenin ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştık. Zorluktan ziyade imkânsız gibi bir şey. Yine bu sözlerinden devamından ilham alarak insanın sevme ve sevilme eylemleri yolundaki en büyük engelin de dünya sevgisi, dünya malına karşı olan aşırı hırs olduğunu ifade etmeye gayret ettik. Bu hırs
insanda gayrı şeyleri sevmeye imkân ve fırsat bırakmıyor. Bunu Yunus Emre’den seçtiğimiz beyitlerle örneklediğimizde gördük ki, her
neyi seviyorsak onun için müthiş bedeller ödemekteyiz. Yunus’a göre
arif olanlar dünyayı bir durak bilirler ve bulaşmadan ondan geçerler.
Onların sevgisi dünyaya değil, onu yaratanadır. Cahiller ise dünya
tamahına kapılırlar ve onu yaratanı unuturlar. Bu unutma onlara çok
ağır bedeller ödetir, en ağırı da ne sevebilirler ve ne de sevilirler.
Dolayısıyla sevmek ve sevilmek isteyenler bu yoldaki en çetin
engel olan dünya malı tuzağına dikkat etmeliler. Zira herkes şunu
kesin olarak bilir ki ne kadarına sahip olursak olalım, bu dünya
kimseye kalmaz. Kendimize asla kalmayacak şeyler için ölesiye bir
mücadele vermek ise akıl ile bağdaşmaz.

6

Yusuf Hemedani, Rütbetü’l-Hayat-Hayat Nedir, (Çev: Tecdet Tosun), İnsan Yay.,
İstanbul 2000, 2. Basım, s. 69
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Yunusça bitirelim:
Gerekmez dünyayı bize çünki bâkî bünyâd degül
Bir kul bin de yaşarışa ölicek bir sâat değil
163/154/1

Yunus Emre’de Eşik Metaforu ve
Aşkın Boyutları
İbrahim Baz*
1. GİRİŞ
İnsanın cennetten ayrılışıyla başlayan ve tekrar yaratanın huzuruna varıncaya kadar devam eden süreçteki hikayesi temel olarak iki
kavramla ifade edilebilir: Hüzün ve Aşk. Hüzün, ayrılık halinin bilincine varmanın doğal duygusudur. Aşk ise gurbette kalanın ve garip
olanın ayrı kaldığına duyduğu hasret ve kavuşma iştiyakıdır. Yunus
Emre, şiirlerinde insanın bu iki kavram arasında geçen yolculuğunu
bütün boyutlarıyla anlatırken, onun düşünce sisteminin ve varlık anlayışının anahtar kavramı aşktır. Ancak Yunus Emre aşkı, değinilen
iki kavram çerçevesinde insanî bir duygu olmanın ötesinde daha geniş bir boyuta taşıyarak yaratıcıyı ve bütün yaratılmışı “bir ulu hece”1
dediği aşk üzerinden tek bir kavram ile ifade etmektedir. Bu da aslında İbn Arabî’nin kurucusu olduğu varlığın birliği anlamına gelen
vahdet-i vücûd felsefesinin Yunusça ifadesidir. Yunus Emre’ye göre
aşk, gerçek tevhittir ve aşk, âşık ve maşuk hakikatte birdir.
Asılda ‘âşık u ma‘şûk u ‘ışk bir
Bu birden gerçi kim yüz bin görindi2
Tevhîdmiş cümle âlem tevhîdi bilendür Âdem
Bu tevhîdi inkâr iden öz cânına düşmanımış
*

Doç. Dr., Şırnak Üniversitesi, ibrahim.baz@hotmail.com

1

“Dört kitâbun ma'nîsin okıdum tahsîl kıldım

(125/6)

‘Işka gelicek gördüm bir ulu heceyimiş” (124/9). Tebliğ boyunca Mustafa Tatçı tarafından yayına hazırlanan Yunus Emre Divanı’ndaki şiir ve beyit numaralandırması
esas alınmıştır. Bkz. Tatçı, Mustafa, Yûnus Emre Dîvânı, H Yayınları, İstanbul 2008.
2

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 411/8.
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Vahdet-i vücûd kavramının merkezde yer aldığı tasavvufun felsefî boyutunda ve aşk temelinde konuşarak kuşatılan mekânın ve
sayılabilen zamanın ötesine ait bir özü seslendiren Yunus’un sözleri
zamansızdır. Kolay anlaşılabilen dilinin derinliklerinde anlam,
ân’ların bütününü kuşatan ve geçmişle geleceği aynı anda buluşturan ve birleştiren külli bir boyuta sahiptir. Özellikle şiirlerine dair
yapılacak bir anlam arkeolojisinde hakikatin her kademesine ve görünür olan her yüzüne dair bir boyut bulmak mümkündür. Bu anlamda Yunus Emre aslında çağdaşı ve çağının ötesindeki herkese
kendi derinliği oranında aynı anda konuşmaktadır. Özellikle günümüzde tüketimin sonsuz ve sınırsız haz vaadi sarmalında boşlukta
kalan ruhların ân’ı anlamlı kılacak bir arayışa girdiklerinde karşılarına çıkan Yunus’un bu zamansız sözleri, onların özlerindeki ân’lar
zincirindeki yoğunlaştırılmış ve yüklenmiş şimdiki zamanlardan bir
noktaya mutlaka temas etmektedir. Üstelik bu sözün teması ve etkisi, dini alanın çerçevesini de aşarak her insana ulaşabilmektedir.
Ulaştığı insanın mana açlığına ve açtığı kapıya göre içindeki karanlık
alanlara ışık tutmakta ve anlamını yitirmiş yaralara yama olabilmektedir. Onun sözünün gücü, sözün kaynağı kadar dilinin gücünden de kaynaklanmaktadır. Yunus Emre aynı anda her okuyucusuna
ayrı ayrı seslenirken kendisi de bunun farkındadır ve bu konuda sözünün gücünü kendisine değil sözün kaynağına bağlamaktadır. Ancak o, kaynağın herkes tarafından anlaşılamadığı için mecburen kuş
diliyle yani metaforlarla konuştuğunu söyler.
Yûnus'a sorarısan bu sözleri kandan alur
Meger ol dîvân-ı ‘ışkun defterinden yâd ider.3
Benüm dilüm kuş dilidür benüm ilüm dost ilidür
Ben bülbülem dost gülümdür bilün gülüm solmaz benüm.4
Bî-çâre Yûnus'un sözin key ‘âşık gerek anlaya
O kuş dilidür n'eylesün ol dinlenmez ötmeyince.5
3

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 67/9.

4

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 175/2.

5

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 325/7.
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Yunus Emre’ye göre aşk, tarifi olmayan heptir. Aşk hiçbir kelimeye sığmaz ve hiç bir meselle açıklanamaz. “Işkı hîç bir nesneye
mesel bağlasam olmaz.”6 Bu tebliğde, bütün varlığı bir gören ve aşk
olarak tanımlayan Yunus Emre’nin düşüncesinde insanın varoluş
gayesinin farkına vararak aşk yoluna düşmek için önüne vardığı kapı ve kapının önündeki eşiği nasıl tanımladığına ve insan açısından
aşkın boyutlarına temas edilecektir.
2. Yunus Emre’de Eşik/Kapı Metaforu
Farklı alanlarda ve anlamlarda kullanılan eşik ve kapı metaforu, kavramsal düzeyde öncelikle bir duruşu, yönelmeyi ve geçişi ifade etmektedir. Eski Türk lehçelerinde kapı ve kapatmak aynı kökten
gelen kelimelerdir. Eşik ise örtmek anlamında kullanılmıştır.

7

Bu

yönüyle eşik ve kapı çoğu zaman aynı anlamda ve birbirinin yerine
kullanılmıştır. Tasavvuf literatüründe ise eşik, yokluk ve tevazu gibi
anlamları ifade etmektedir. Tevazu ehli için "eşik gibi ayaklar altında" denilmiş, taşıdığı yücelik itibariyle eşiğin üzerine oturulmamış
ve basılmamıştır. Bir dergâh veya türbeye girilirken eşiği öpülüp öyle girilmiş, bu sembolik anlatıya "eşiğe baş koymak" denilmiştir.

8

Eşik aynı zamanda “hacet kapısı” ile görülmüş, eşikte/kapıda dua
edilmiş ve bu durum “Eşiğe yüz sürmek” deyimi ile ifade edilmiştir.
Eşik, mekânsal hiyerarşisinin ilk basamağıdır. Kapı ile irtibatı
ve mekânsal boyutu ile ayak basılan bir konumda bulunması ve bu
konumda sabit kalması yönüyle eşik, kapıya sadakatin sembolüdür.
Üstelik onun bu sadakati, ayaklar altında kalıp ezilmesine ve çektiği
çilenin zorluğuna rağmen devamlıdır. Ancak eşik gerek somut gerekse metaforik anlamıyla rastgele aşılan ve ötesine geçilen bir
mekânsal unsur değildir. Önce önünde durulan ve sonrası için düşünülen, ardından da edilen bir niyet neticesinde irade ortaya koyarak ve kapı çalarak mahrem alana girme beyanının ifade edildiği bir
6

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 254/5.

7

Geniş bilgi için bkz. Atmaca E. ; Adzhumerova R. (2010). “Kapı ve Eşik” Kelimeleri
Üzerine, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 12 (2), 23-45.

8

Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Anka Yayınları, İstanbul 2004, s. 197.
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mekandır. Bu yönüyle eşik mahrem alana hürmeti sembolize etmektedir.
Eşiğin ifade ettiği en önemli anlam, bir değişim ve dönüşüm
alanını kuşatan geçiş olgusudur.9 Mekânın içinde bulunanla
mekânın kapısına gelenlerin buluştuğu kavşaktır. Her eşik dışarı ile
içerinin veya öncesi ile sonrasının buluşma ve ayrışma mekânı olarak sıfır noktasını temsil etmektir. Eşik dıştan bakıldığında, mana ve
sır içeren mahrem alana girişin sınırıdır. Örneğin tasavvufi açıdan
bakıldığında eşiğinde durulan dergâh kapısı, kalbin hakikat ve anlam arayışına kılavuzluk edecek bir dosta açılır ve bu yönüyle bir
buluşma yani vuslat mekanıdır. Bu sıfır noktası ya da sınır geçişi insan ömrünün sonu olan ölüm metaforunda ise iki alemi hatırlatarak
ölümle yüzleşmeyi yaşatır. İnsanların tanrı ve varlıkla kurdukları
ilişki biçimine göre ölümden kurtulmak için âb-ı hayat arayanlar
kadar ölmeden önce ölerek ölümsüz olmanın arayışında olanların
farklı bir şekilde ölümle yüzleşme biçimleri olduğu görülmektedir.
Sûfi kültüründe en net ifadesini Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî’nin
“Şeb-i Arus” tanımlamasında ölümle yüzleşme düğün gününe benzetilir. Burada ölüm, sevgiliye vuslat yolunda açılması gereken bir
perde veya aşılması gereken bir eşik olarak tanımlanır. Sûfi düşüncesinde ölümü öldürmek veya ölmeden önce ölmek kavramlarıyla
ifade edilen bu şekildeki bir yüzleşmede ölüm; korkulan, kaçılan ve
kurtulmak için âb-ı hayat adında ilaç aranmayan bir fenomen haline
gelmektedir. Aksine bizatihi ölümün kendisi âb-ı hayata dönüşmektedir.
Sûfi düşüncesinde eşik, aşığı sembolize eder. Bir talip ve salik
henüz yolun başında ve zühd makamında iken aşk derecesine eremediği için eşikle ifade edilemez. Halbuki âşık, önünde durduğu kapıya sadakatinde başka bir yön ve düşünceden kurtulmuş ve eşik gi9

Konu hakkında bkz. Bilge Hürmüzlü “Ölümün Sembolleri: "Kapı” İmgesi ve "Eşik”
Metaforu” Arkeoloji ve Gösterge Bilim, Ege Yayınları 2019, s. 121-133; Ahmet Gökçen, “Eşik: Olgular ve İmgeler Bağlamında Bir Mekân Analizi”, İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, Yıl 3, Sayı 2, s. 129-137; İnam, A., Eşik, Ege Mimarlık, 3 (100)
2018. s. 40-43; Tanyu, H. “Eşik” maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, 1992, Cilt: 6, s.
501-506.
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bi kapıya marbut haldedir. Bu marbut olma hali, zamansal boyutta
bütün an’larda devam etmektedir. Sûfilerin kendilerini tanımlarken
kullandıkları ibnü’l-vakt kavramı da zamanın en küçük parçası olan
an’a karşılık gelmektedir ki ân’ı yaşamak daimî bir eşikte olmayı,
bunu sürekli hale getirmek ise iç içe açılan kapıların sonsuz eşiğinde
bulunmayı ifade etmektedir. Tasavvufî düşüncede her an Allah’ı görüyormuşçasına bir hayat yaşama gayretinde bulunmak anlamına
gelen ihsan makamı, eşikte ve kapının önünde durduğunu unutmamak anlamına gelen bir bilinç düzeyidir.
Sûfilerin kullandıkları eşik ve kapı metaforu varoluş gayesini
sürekli hatırda tutma ve yanlış kapının kulu olmaktan kurtulmak
için uyarıcı ve uyandırıcı sembolik bir anlatıdır. Zira sûfilere göre
önünde durulan eşik ve kapı insanı hakikatten uzaklaştıran bir
mekânın eşiği ise öncelikle kişiyi kendisinden uzaklaştıran bir ayrılma mekanıdır. Özellikle modern zaman insanının, mekân ve
mahrem algısı eşiğin işaret ettiği mahreme hürmeti nesneleştirerek
büyük oranda tüketmiştir. Kutsalla bağı kopan ve gelenekle irtibatı
azalan modern insanın değerler zincirinin kapısında duran eşikleri
destursuz aşması ve bunun bir kitlesel davranışa dönüşmesi, aslında
eşiğe yapılan bir saygısızlıktan öte, ben merkezli insanın ötekine yani insana saygısının azalmasıdır. Halbuki kadim kültür içerisinde
edep denilen daire içerisinde kalarak, eşlerin bile birbirlerinin eşyalarını kullanırken izin istemeleri eşiği izinsiz aşmamak adına bir
toplumsal terbiyenin varlığına işaret etmektedir. Modern zaman insanı ise eşiği, anlama davet boyutunda bir ağırlama mekânı değil,
gelenekten, değerler zincirinden ve daha önemlisi insanın bizzat
kendisinden uzaklaşmanın bir uğurlama mekânı haline dönüştürmektedir. Bu bağlamda sûfi düşüncesinin irfânî dilinde eşik ve kapıya yüklenen derin anlam, modern insan için bir yeni inşanın imkanlarını sunmaktadır. Yunus Emre’nin şiirlerine baktığımızda ise bu
eşik veya kapının temelde üçe indirgendiğini söyleyebiliriz. Bunlar
tasavvufî eğitimin mekânı olarak dergâh/mürşid kapısı, bu dergâha
dirildiğinde açılmaya başlanan insan şehrinin iç kapıları ve nihayet
bir üst bilinç düzeyi olarak ihsan makamı anlamına gelen Ulu
Dergâhtır.
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a. Dergâh/Mürşid Kapısı
Yunus Emre’nin aşktan sonra en çok kullandığı kelimelerden
biri de kapıdır. Onun kullanımında eşik ve kapı genellikle aynı anlama gelmektedir. Ona göre âşık bitmeyen ve sonu gelmeyen kapılar
önünde durmakta ve her kapıyı açtıkça hakikate bir adım daha yaklaşmaktadır. Yunus Emre’nin insanın kemâl yolculuğunda önünde
durduğu ilk kapı, manevî terbiyenin gerçekleştiği dergâh/mürşid
kapısıdır. Yunus Emre’ye göre insanın çiğ iken pişmesi, kendisinde
bir kişilik dönüşümün yaşanabilmesi ve nihayet hakikate ulaşabilmesi için bir dergâhın kapısına varması gerekir. Çünkü ona göre evliya ve erenlerin kapısı yalnız bir basamak ve semboldür. Her eşik
ve her dergâh kapısı, ulu dergâha açılan bir ön kapıdır.
Evliyâdur Hak kapusı Yûnus durur kapucısı
‘Işkıla geldi bu yola ‘ışkı idindi hem turak.10
Erenler kapusı Hazret kapusı
Bu kapuya gelen mahrûm gönülmez11
Yunus Emre, kemâl peşinde olanların dergâh kapısında eşik olmalarını tavsiye ederken, kendisi için hakikate ulaştıran kapı Taptuk Emre’nin dergâhı ve şahsı kapısıdır.
Tapdug'un tapusında kul olduk kapusında
Yûnus miskîn çigidük bişdük el-hamdüli'llâh.12
‘Işk sultânı Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapuda
Gedâlara lutf eylemek hem kâ'idedür sultâna.13
Kapı metaforunun ilk basamağı olan dergâh veya mürşid, Yunus Emre’ye göre asıl gidilen yolda varılmak istenen yere hazırlıklı
gitmenin usul ve esasının öğrenildiği uğranılan bir mekân, buradaki

10

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 128/7.

11

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 113/11.

12

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 292/8.

13

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 294/9.
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mürşid ise yolun kılavuzudur. Dervişler dergâhlarda derlenip toparlanarak hakikat yoluna gitmenin hazırlığını yaparlar. Dergâh eşiği
taş gibi gözükse de onu aşmadan ve içeriye girmeden yol almak
mümkün değildir. Dergâhın kapısında duran eşiğin dışı yani dünya
bir hırs ve tamah mekânı, içi ise nice mana âlemlerinde seyredilen
bir mekandır.
Yidi deniz suyı n'ider susamış ‘âşık cânına
Şeyhüm yüzi gerek bana gördükde baş indürmege
Şeyhüm görem baş indürem el kavşuram karşu turam
Kendümi direm divşürem dost iline göndermege14
Ne bakarsın taş kapuda gir içerü neler gezer
Tama' oturmış dâimâ saf baglanmış fitne düzer15
b. Vücud Şehrinin Kapıları
Tasavvufî eğitimin mekânı olan dergâhta insan kendi içine
eğilmeyi öğrenir. Böylece kendisiyle yüzleşmeyi, kendi içindeki karanlık noktaları ve aydınlık kapıları tanıma imkânı bulur. Yunus
Emre’ye göre bu derinliği ve girift yapısı ile insan bedeni bir şehirdir
ve gerçek sultan olan Allah’a bu şehirde ulaşılır. Her insanın hakikate ve Hakk’a kendi içinde açtığı yolla kavuşur. Çünkü bu beden şehrinde, sultanın sarayına açılan iç içe kapılar vardır. Klasik tasnif ile
dört kapı ve kırk makam olarak bilinen ana kapılar da buradadır,
nefsin yedi mertebesine dair kapılar da bu beden şehrindedir. Bu
kapıların sonunda saliklerin vardıkları yer, cennette görülecek olan
Allah’ın cemalidir. Yunus Emre bu düşüncesini şöyle dile getirir:
Bu vücûdum şehrine bir dem giresüm gelür
İçindeki sultânun yüzin göresüm gelür
İşidürem sözini göremezem yüzini
Yüzini görmeklige cânum viresüm gelür

14

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 329/2-3.

15

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 83/1.
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Ma'şûka halvetinün yidi kapusı vardur
Ol kapudan içerü seyrân kılasum gelür
Her kapuda bir kişi yüz bin çerisi vardur
‘Işk kılıcın kuşanup cümle kırasum gelür
Erenlerün sohbeti arturur ma'rifeti
Bî-derdleri sohbetden her dem süresüm gelür
Leylî-i Mecnûn benem şeydâ-yı Rahmân benem
Leylî yüzin görmege Mecnûn olasum gelür
Dost oldı bize mihmân bunca yıl bunca zamân
Gerçek İsmâîl gibi kurbân olasum gelür
Erenlerün nazarı topragı gevher eyler
Erenler kademinde toprak olasum gelür
Yârimden elçi gelür cânumdan ulak diler
Merkebden inübeni yayan varasum gelür
Miskîn Yûnus'un nefsi dört tabî'at içinde
'Işkıla cân sırrına pinhân varasum gelür16
Yunus Emre’ye göre dergâh kapısından girdikten sonra mürşidin yönlendirmesi ile insan kendine yönelerek beden şehrinin iç içe
kapılarını açmaya başlar. Burada açılan her kapı, tasavvufî düşüncede kötülüğü emreden nefs-i emmâre ile başlayıp nefs-i kâmile ile
nihayete eren nefsin yedi aşamasını ifade eder. Üstelik Yunus Emre,
nefse ait aşılması gereken her bir eşiği bir zindan olarak görerek
nefsinin esiri olanları zindanda kalmış insana benzetir. Zira bütün
sûfiler gibi ona göre de nefs-i emmâre dünyanın sembolüdür ve insan dünyada ancak bir yolcudur. Onun sılası ve baki menzili uzak-

16

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 46, 1-10.
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larda ve aşkın bir yerdedir. Yunus Emre, düşüncesini ifade ederken,
“Ben bu yurtlu degülem bunda durup n'iderem”17 der. Devamında ise
“Allâh ile ‘ahdüm var ol ‘ahdümi güderem”18 diyerek elest vaktinde
verdiği ahdine sadakatle bağlı kalmak için nefse muhalefet ettiğini
ifade eder. 19 Yunus Emre, insanın içindeki iç içe açılan dört kapı ve
nefsin yedi derecesine şiirlerinde şöyle işaret eder:
Hakîkatdür Hak şârı yididür kapuları
Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin20
Evvel kapu şerî‘at geçse andan tarîkat
Gönül evi ma‘rifet ‘ışk hakîkat içinde21
Yidi zindân kapusın Yûnus soynuban çıkdı
Kalmaya sensüz dahı ben gussadan yadaram22
Kırk bin kırk dört tabakât meşâyıh evliyâlar
Dört kapudur kırk makâm dem evliyâ demidür.23
c. Ulu Dergâh Kapısı
Yunus Emre, sûfilerin büyük önem atfettiği “Kendini tanıyan
rabbini tanır” hadisinin anlam çerçevesine uygun olarak bir mekân
olarak dergâh eşiğini aşan ve bir mürşid terbiyesinden geçen insanın vardığı nihaî kapının her an Allah’ın huzurunda olma bilinci anlamına gelen ve Ulu Dergâh kavramıyla ifade edilen ihsan makamı
olduğunu söyler. Ona göre tasavvufî terbiyeden geçen talip, olgunlaştıkça her varlığı bir kapı olarak görmeye başlar. Aşk makamına
erişen talip için girdiği dergâh, okuduğu ilim, yaptığı ibadet, dinlediği sohbet, ettiği dua ve hatta dergahtaki mürşid yahut mürşidin bağlı
17

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 220, 1.

18

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 220, 2.

19

“Ol ‘ahdümi ondum uş kimündür benüm işüm / Niçe bir dahı ben bunda nefs eynini iderem. Bkz. Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 220, 3.

20

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 242/6.

21

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 295/5.

22

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 220/8.

23

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 85/3.
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olduğu silsilenin ilk zinciri olan peygambere duyulan sevgi yani insanın önünde durduğu ve çaldığı bütün kapılar büyük kapı veya Ulu
Dergâh olan Allah’ın huzuruna ulaşmak için bir araç haline gelir.
Asıl maksat bu dergâha ulaşmaktır. İnsan benlikten kurtulduğu
oranda şaşılıktan kurtulur ve her şeyi bir ve tek olarak görmeye başlar. Tek kapıya yönelir, tek kapıyı çalar ve o kapı açıldıkça Hakk’a
vuslat ve Hakk’tan sunulan ikramlara nail olma gerçekleşir.
Senün ben dimekligün ma'nîde usûl degül
Bir kapu kullarına şaşı bakmak yol degül24
Hak'dan nazar oldı bana Hak kapusın açar oldum
Girdüm Hakk'un haznesine dürr ü gevher saçar oldum25
Yûnus Hakk'a kıldı tapu Hak Yûnus'a açdı kapu
Bâkî devlet benüm imiş ben kul iken sultân oldum26
Şâh u sultân sohbetinde sürilür nûrdan kadeh
Sâkiler çagrışup eydür dost elinden kim içer27
3. Aşk ve Aşkın Boyutları
İnsanın kemâl yolculuğu anlamına gelen seyr-u sülûk sürecinde
birbirine açılan iç içe açılan kapılardan geçerken kendisinde var
olan sevginin kemâle ermesiyle aşk ortaya çıkar. Bu bağlamda sevginin kemâli anlamına gelen aşk, Yunus Emre’nin düşüncesinde bütün varlığı kuşatan ve ifade eden en temel kavramdır. Ona göre aşk,
âşık ve maşuk birdir. Yunus Emre’nin bütün varlığı aşk kavramıyla
ifadesi nedeniyle onun aşk anlayışını tanımlamak ve kategorize etmek oldukça zordur. Çünkü o yaratılışın sebebini aşk gördüğü gibi
yaratılmışın kendini gerçekleştirme sürecini de aşk olarak tanımlar.
Bu şekilde felsefi ve ilkesel olarak bakıldığında onun anlayışında en
temelde aşkın iki boyutu bulunduğu söylenebilir. Bunlar, varlık24

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 163/1.

25

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 208/1.

26

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 176/7

27

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 67/7-8

Yunus Emre Sempozyumu

sal/ontolojik aşk ve varoluşsal/egzistansiyel aşktır.

28

|

145

Ontoloiik aşk,

aşkın felsefesi ve tasavvuf literatüründe vahdet-i vücud düşüncesine
kadar uzanan teorik ve soyut bir boyuta sahiptir. Egzistansiyel aşk
ise insan merkezli kademeli bir boyuta sahiptir.
Yunus Emre’ye göre her varlıkta aşk mayası bulunmasına rağmen bu mayaya en fazla sahip olan insandır. Ancak insanlardan birçoğu bu aşk mayasından bihaberdir. Her şeyin kıymeti kendi ölçütüne göredir ilkesince aşk en kıymetli nesnedir. 29 Âşıkların halini de
ancak âşık olanlar bilir.

30

Çünkü aşkın her boyutu âşığın bir halidir

ve bu halden haberdar olmayan aşkı da anlayamaz. Yunus Emre’ye
göre insan aşk ile ve ancak aşkı kadar kıymet bulur ve varlık kazanır. Aşksız veya yalan-yanlış aşka düşen insan ise yok hükmündedir.
Aşksız insan yalnız beşer boyutunda biyolojik bir varlık olması yönüyle hayvana benzemektedir. Aşksız insan, nezaket ve incelikten
uzak sert bir taş gibidir. Aşkı olan insan ise güneş gibidir. Bilindiği
üzere su canlıyı büyütür, güneş ise olgunlaştırır. Aşk da güneş gibi
insanı olgunlaştırmada en temel unsurdur.
‘Işksuz âdem dünyede bellü bilün yok durur
Her biri bir nesneye sevgüsi var âşıkdur31
İşidün iy yârenler ‘ışk bir güneşe benzer
‘Işkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer
Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer
‘Işkı var gönül yanar yumşanur muma döner
Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer32
28

Bayraktar, Mehmet (1991), Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Ankara, s. 24.

29

“Işkı hîç bir nesneye mesel baglasam olmaz
Dünyâ vü âhiretde ne dutısar ‘ışk yirin. ” Bkz Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre,
254/5.

30

‘Âşıklarun hâlini ‘âşık olanlar bilür
‘Işk bir gizlü haznedür gizlü gerekdür esrâr. ” Bkz. Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 26, 7.

31

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 86/1.
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Münkir ile müdde'îyi sayma buçuga koyanı
Git ahûra tak buları her kim (ki) 'âşık-bâz degül33
Işksuzlara virme ögüt ögüdünden alur degül
‘Işksuz âdem hayvân olur hayvân ögüt bilür degül34
Yunus Emre’ye göre gerçek aşk, Allah aşkıdır. Kişiyi Allah aşkına ulaştıran aşklar da gayesi itibariyle kıymetlidir. Bunun dışındaki
insan ile Allah arasında perde olan ve dünya kavramı ile sembolize
edilenler ise süflî aşklardır. Bu tür aşka düşenleri Yunus Emre “aşk
bozar” olarak tanımlamaktadır.
Çalab'un dünyâsında yüz bin dürlü sevgü var
Kabûl it kendözüne gör kangısı lâyıkdur
Biri Rahmâni'r-rahîm biri Şeytâni'r-racîm
Anun yazugı müzdi sevgüsne ta'allukdur35
Bir niçeleri ‘ışk düzer bir niçeleri ‘ışk bozar
Bir niçeler esrük gezer eyle kim var harâb durur. 36
Yunus Emre şiirlerinde en çok aşk kelimesini kullanırken, öncelikle ontolojik anlamda bütün varlıkların aşkla ilişkisini dillendirir.
Ancak sûfi geleneğe uygun olarak insanın varoluş gayesinin kâmil
bir kul olması nedeniyle daha ziyade insan-aşk ilişkisi üzerinde durur. Bu anlatıda aşkın insana kılavuzluğu, terbiye edici yönü, mana
aleminin kapısını açan anahtar oluşu, başka bir bilgi ve bilme boyutu imkânı sunuşu gibi sayısız hususa değinir. İnsan-aşk ilişkisi boyutunda bakıldığında bütün anlatılar bir yönüyle âşığın halleri yahut
aşkın boyutları anlamına gelmektedir. Bu yönüyle her âşığın maşuku tek olsa da aşkı kendine özgü ve biriciktir.
32

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 66/1-3.

33

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 166/4.

34

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 157/1.

35

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 86/1-3.

36

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 47/2.
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3. 1. Ontolojik Aşk
Yunus Emre’nin aşka dair tanımlamalarında ontolojik boyutta
iki hususa dikkat çekmektedir. Birincisi varoluşun kaynağının aşk
oluşu, ikincisi ise bütün yaratılmışlarda aşktan bir öz bulunması nedenle âlemin aşk meyhanesi olmasıdır.
a. Aşk Yaratılışın kaynağı, ezel şarabı ve varlığın mâyesidir
Yunus Emre’ye göre hiçbir yaratılmışın olmadığı zamanda yalnız aşk vardı. Bütün mahluk bu aşkın eseri ve neticesidir. Ruhlarının
kulluğu kabul ederken şüphesiz ve tam bir teslimiyetle “belâ/evet”
dediği Elest Bezmi de aşk ili yani aşk diyarıdır. Bu âlemde insana
sunulan teklif aşkı ikrar etmesidir.
Evvel yir-gök yogıdı varıdı ‘ışk bünyâdı
‘Işk ezelden kadîmdür ‘ışk getürdi ne varın37
Bezm-i ezel'de pâdişâh elüme sundı bir kadeh
İçeliden kıluram âh bilmezem ki ne belâdur38
Ol dostıla bâzârumuz fülân vaktdan berü degül
Severidük ma‘şûkayı henüz gelmedin cihâna39
b. Alem bir aşk meyhanesidir.
Yunus, yaratmanın kaynağını aşk olarak tanımladığı gibi yaratılmışların sergi sarayı olan âlemi de aşk meyhanesi olarak görür.
Sûfi düşüncesinde her varlık Allah’ın bir isim ve sıfatının tecellisidir.
Bir başka ifade ile her bir varlık Allah’ın bir ismini ve sıfatını yansıtan bir ayna yahut ona ulaştıran bir yoldur. Bu itibarla her varlıkta
aşkın bir boyut bulunmaktadır. Bir huzmenin kendi kaynağı olan
güneşle kesintisiz irtibatı gibi, bütün varlıklar da kendilerini var
eden yaratıcının koyduğu küllî kaidelere ve varlığın yaratılış gayesine uygun şekilde hareket etmektedir. Bu yönüyle bütün varlıklar da37

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 254/3.

38

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 59/5.

39

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 294/6.
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imî bir zikir halindedir. Bundan gafil kalabilen tek varlık olan insan
da bu küllî zikre katıldığı oranda aşk meyhanesine dahil olabilmektedir. Bu firâk aleminin âşk meyhânesi olduğunun farkına varanlara, Allah kendi aşkını sunmaktadır. Bu aşkı tadanlar ise sanki Kevser
şarabı işmiş gibidir.

40

Buna mukabil aşksız olarak bu dünya gurbe-

tinde yaşamak ise ölmekten daha zordur.
‘Âşıkun çü kahr nâlesi hemân sabr itmek çâresi
‘Âlemde ‘ışk meyhânesi nûş eyle gel sâkîsini41
Vay bu ayrılık firâkı dünyâ kime kaldı bâkî
Hak Çalab'um olmış sâkî kadeh sunar kullarına42
Yârdan ayru olınca asılup ölmek yigdür
‘Âşık kendü bıragur boynına urganını43
3. 2. Egzistansiyel Aşk
Sûfi düşüncesinde olduğu gibi Yunus Emre’ye göre de insan-aşk
ilişkisinin temelinde, insanın kendini gerçekleştirme ve kemâle erme yolunda aşkın egzistansiyel boyutu daha öncelikli ve önemlidir.
Zira insan bir gaye için yaratılmıştır ve bu gayeye ulaşmasında aşk
onun için erdirici bir fonksiyona sahiptir. Yunus’un egzistansiyel aşka dair anlatıları aslında aşkın boyutları yahut âşığın hallerine dair
tanımlamalarıdır.
a. Aşk Görünenden Görünmeye Doğru Bir Yolculuktur
Yunus Emre aşkı dört kapının anahtarı olarak görürken burada
şeriat ve tarikatı bir yönüyle görünen aleme dair boyutlar olarak ele
alır. Şeriat alanı herkesin bilgi ve görebilme alanı olan sureti44 ifade
40

Bize ‘ışk şerbetinden sun i sâkî
Bize Uçmak'da kevser gerekmez. ” Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 101/3.

41

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 348/7.

42

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 345/2.

43

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 398/2.

44

“Şerî'at sûret evi tâ‘ate girer kavî
‘Âleme çıkdı çavı ‘ubûdiyyet içinde. ” Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 295/10.
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Marifet

Gönüldeki haki-

kat ise aşktır. 47
Yunus Emre’nin dört kapı metaforunda dile getirdiği görünenden görünmeyene doğru olan yolculuk, tasavvuf literatüründe ve
eğitim metodolojisinde önemli bir yere sahip olan fenâ kavramı ile
de dile getirilir. Saliklerin yolun başında ilmini ve ahlakını beğendikleri ve kendilerini kemâle erdireceklerine inandıkları bir mürşid-i
kamile karşı besledikleri sevgi anlamına gelen “fenâ fi’ş-şeyh” hali
dört kapı metaforundaki şeriat ve tarikat kapılarına benzemektedir.
Konu sevgi olduğu için insan bu fena boyutunda görüneni severek
ve kalbine sevmeyi öğreterek görünmeyeni sevmeyi öğrenmektedir.
Burada “fenâ fi’şeyh” makamı yani mürşide duyulan sevgi hali, kademeli olarak marifet kapısına benzeyen “fenâ fi’r-resûl makamına
ermeye ve oradan hakikate ermeyi ifade eden “fenâ fi’llâh” makamına ermekle nihayete ulaşmaktadır. Yunus Emre bu kademelerin
her birine dair sayısız beyit kaleme almıştır. Şeyh Tapduk Emre ile
başlayan bu aşk yolculuğunu şöyle dile getirir:
Işk sultânı Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapuda
Gedâlara lutf eylemek hem kâ'idedür sultâna48
‘Işkun ile ‘âşıklar yansun yâ Resûla'llâh
İçüp ‘ışkun şarâbın kansun yâ Resûla'llâh49
‘Işkun ezelî şâhum yoklukda komış varı
Bu remzi duyan ‘âşık yoklugı şikâr itsün50

45

“Tarîkat cân yoldaşı cân ile olur işi
Tarîka giren kişi dün-gün ‘ibret içinde. ” Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 295/7.

46

“Ma‘rifet gönül ile dün ü gün zârıyıla
Söylesem gelmez dile sırr-ı sıfat içinde. ” Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 295/8.

47

“Hakîkat ‘ışkdur ‘ıyân görsün ol şebih beyân
“Hakîkat donın geyen agır hil'at içinde.” Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 295/9.

48

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 294/9.

49

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 344/1.

50

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 232/3.
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İsrâfîl sûrı urıcak her bir sûret nefsüm diye
Ben anmayam hîç Yûnus'ı Tapduk gele ol dem dile51
Yunus Emre’nin görünenden görünmeyene doğru devam eden
aşk yolculuğunda aşk-gönül ilişkisinden önce aşk-göz ilişkisi dikkat
çekmektedir. Sanki Yunus her aşk bir bakışla başlar demektedir. Zira göz, gördüğünü yalnız bir nesne olmaktan çıkarıp ondaki ilâhi
yönü görebildiği oranda her varlık ayrı bir kıymet kazanmakta ve
âşığa kılavuz olmaktadır. Bu noktada Yunus bir nevi göz terbiyesinden bahseder ve öncelikle gözün bakışta tevazu sahibi olmasını istemektedir. Böylece gözün terbiye oldukça hakikati görebileceği ve
nihayetinde gönül gözünün açılacağını ve gerçek gözün de o olduğunu dile getirir.
Cân odur kim Hak'a ire ayak odur yola gire
Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül52
Ol göz ki seni gördi ol niye nazar itsün
Şol cân ki seni tuydı tende ne karâr itsün

232/1

‘Âşıklarun ‘Arş yüzinden ma‘şûkı gitmez gözinden
Dâima okur sözinden zîrâ kim ol durur fakı53
Bu göz gördügi degül bu ‘akl irdügi degül
Dil vasf virdügi degül bî-lisân basar gerek54
Yunus Emre’nin gönül gözü ile aşk arasında kurduğu ilişki,
Kur’an’da beyan edilen “eşeddü hubben lillâh” ifadesini hatırlatmaktadır. Bilindiği üzere ayette kâmil mü’minlerin imanı en şiddetli
sevgiye benzetilmektedir. Şiddetli sevgiye aşk denilmesi itibariyle
aşk, iman olarak tanımlanmıştır.

51

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 317/10.

52

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 166/3.

53

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 410/3.

54

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 135/12.
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b. Aşk Tevhittir ve İkiyi Bir eyler
Yunus Emre’ye göre gerçek âşık, Allah’a âşık olan kişidir. Allah
aşkı bitmeyen bir yolda olmayı ifade ettiği için âşıklara sâlik, Allah’ın kapısında olmayı işaret ettiği için de zaman zaman derviş denilmiştir. Ancak Yunus’a göre kul hem âşık hem de maşuk olabilmektedir. Kul Allah’ı sevdiği zaman âşık, Allah kulu sevdiği zaman
ise maşuk olmaktadır. Kur’an’daki ifadesiyle “yuhibbuhum ve yuhibbûnehû”55 hali tahakkuk etmektedir. Yunus Emre bu durumu şöyle ifade eder:
Biz sevdük ‘âşık olduk sevildük ma‘şûk olduk
Her dem yini dirlikde sizden kim usanası56
Yunus Emre’ye göre âşıkla maşuk aşk ile bir olur. Bu nedenle
aşığın adı yoktur ve âşık veya Mecnun, biricik erdirici olan aşk erinin ortak adıdır. Bu konuda beşerî aşklardan yola çıkarak aşkın âşığı
maşukla bir olmak için çektiği çileleri dile getirir:
Ne gördi Leylâ'nun yüzinde Mecnûn
Akıdup göz yaşın âb u sel eyler
Ne göründi şu Ferhâd'un gözine
Kayalar kesüben dosta yol eyler
Ne göründi Şeh İbrâhîm gözine
Tâcını tahtını târumâr eyler57
Yunus’a göre dergâh kapısında mürşide duyulan sevgi başlayan
yolculuk ilâhî aşka eriştiğinde âşık için zaman ve mekân, dün ve bugün, dünya ve ahirette de bir olmaktadır. Göz yalnız maşuku görmektedir.
Alaldan cânumı ‘ışk-ı İlâhî
Benem Mecnûn gibi âvâre karşu58
55

Mâide Suresi, 5/54.

56

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 382/2.

57

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 95/4-6.
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Dost ‘ışka ulaşalıdan dünyâ âhiret bir oldı
Ezel-ebed sorarısan dün ile bugündür bana59
c. Aşk İlahi Terbiye Yolu ve Ezeli Bir Kılavuzdur
Yunus Emre varlığın yaratılışında ve mayesinde aşk bulunduğunu ifade ederek onu ezeli bir kılavuz gibi görür. Yunus’a göre aşk
insanı elest ahdine yani aşkına sadakat gösterdiği oranda terbiye
eder ki bu yönüyle aşk ilâhî bir terbiye vasıtasıdır. Aşk yolunda çekilen çileler insanı kemâle götüren merhaleler haline gelir. Aşka ermek ise bir kimse için en büyük saadet yani devlettir. Yunus Emre
bizzat tecrübe ettiği bu hali dile getiren çok sayıda şiir kalem almıştır. Bunlardan birinde şöyle seslenir:
İşidün iy ulu kiçi size benüm haberüm var
Zihî devlet benüm bugün kim senün gibi yârüm var
Miskîn Yûnus'un bu cânı şol dosta ulaşalıdan
Dem-be-dem arturur ‘ışkı ulu yirden tîmârum var60
Yunus Emre, aşka eren kişiye aşkın kılavuzluğunu anlatırken
onu imam olarak tanımlar. Bu anlatıda insanın Allah’a en yakın halinin gerçekleştiği namaz sahnesini zihinlerde canlandırarak aşkı
imam, gönlü cemaat vasfeder. Böylece namazda kalıptan ziyade kalbin yönelmesini, asıl yönelmenin Kabe’ye değil Kâbe’nin sembolize
ettiği Hakk’ın cemâline olduğunu dile getirir. Aşkın bu imametine
uyanların kibirlerini yere serdiklerini, nefislerini harap ettiklerini
ve nihayetinde gözlerini Cemâl’e dikmiş olanların menzillerinin arş
olduğu söyler.
‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ'at
Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât61

58

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 289/4.

59

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 7/8.

60

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 43/1, 5.

61

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 20/1.
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Andan berü kim ‘ışkun benümle yoldaş oldı
Rahmân yolına beni göstermege baş oldı62
‘Işk nefs iline akdı ne buldıyısa yakdı
Kibir kal‘asın yıkdı anda çok savaş oldı63
Nefs ili oldı harâb kibr ayaklarda türâb
Gitdi perde vü hicâb dost gözüme tuş oldı64
‘Işk oldı elüm benüm gösterdi togrı yolum
Hakk'a şükür kim hâlüm bayagıdan hoş oldı
Anlar ki göz açdılar bu dünyeden geçdiler.
Bekâya ulaşdılar menzilleri ‘Arş oldı65
d. Aşk Hakikat Kilidini Açan Anahtarıdır
Aşk, saliklerin yol arkadaşı olduğu gibi aynı zamanda yolun sonuna vardıklarında gördükleridir. Yunus’un aşkı hakikat kapısında
varılan son nokta ve bulunan hazine gibi görmesi Simurg sembolizmini hatırlatmaktadır. Can kuşu yolun sonunda kendini bulmaktadır. Yunus Emre özellikle dört kapı metaforunu üzerinden âşıkların
yolcuğunu ele anlatırken aşkı kudret körüğü olarak tanımlar ve böylece saliklerin güç ve kudretinin aşk olduğu ifade eder.
Evvel kapu şerî‘at geçse andan tarîkat
Gönül evi ma‘rifet ‘ışk hakîkat içinde66
Hakîkatdür Hak şârı yididür kapuları
Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin67

62

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 394/1.

63

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 394/3.

64

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 394/5.

65

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 394/6-7.

66

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 295/5.

67

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 242/6.
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‘Işkdur kudret körügi kaynadur ‘âşıkları
Niçe kapdan geçürür andan gümüşe benzer68
e. Aşk Yoklukta Bulunan Varlık ve Ahiret Azığıdır
Yunus Emre aşkı varlığın bütün boyutlarını ifade eden küllî bir
kavram olarak ele alırken kendisini anlamayan ve aşkı bu dünyada
gençlik döneminde ait bir gönül eğlencesi sananların kendisine aşktan söz etmekten vazgeçmeyi tavsiye ettiklerini dile getirir. Halbuki
ona göre aşk zamansız ve mekânsız bir hakikattir. Yalnız bu dünyalık değildir ve dünyanın tesirinden de etkilenmez. Aşkın bir bilme ve
bilişme yolu olduğunu, bu bilgiye sahip olanların ve aşk dili konuşanların ancak seçkin bir birey haline geldiğini ifade eder. Ahirette
ise aşktan bir elif harfi kadar nasibi olanların suale muhatap olmayacağı dile getirerek aşkı ahiret sermayesi olarak tanımlar.
Niçeler eydür Yûnus'a çün kocaldun ‘ışkı kogıl
Rûzigâr ugramaz ‘ışka ‘ışkun ne ay u yılı var 69
Sensüz iki cihân benüm zindân görinür gözüme
Senün ‘ışkunla bilişen gerek hâssü‘l-hâsdan ola70
‘Işk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya
‘Işkdan bir elif okıyan kimseden su'âl olmaya71
4. SONUÇ
Yunus Emre’nin şiirlerinde en çok aşk kavramını kullanırken
eserini bir aşk divanına dönüştürmüştür. Ona göre temelde aşkın iki
boyutu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki varlığın hakikatine ve yaratılışına dair aşkı ifade eden ontolojik aşk, ikincisi ise özellikle insanın kemâl yolculuğunda kendisine kılavuzluk eden, onu terbiye
eden, önünde durduğu kapıları açan ve nihayet hakikatle buluştu-

68

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 66/6.

69

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 32/7.

70

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 4/4.

71

Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 5/1.
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ran egzistansiyel aşktır. Ontolojik boyutta varlığın yaratılış gayesi ve
her birinin özü ve mayasıdır. Bu dünyaya imtihan için gelen insan
Allah’ın her varlıkta var ettiği sayısız sevgi türünden birinin yoluna
girerek gerçek aşka ulaşması gerekir.
Çalab'un dünyâsında yüz bin dürlü sevgü var
Kabûl it kendözüne gör kangısı lâyıkdur72
Yunus Emre, insanın kemâl yolculuğunda aşkın kılavuzluğunda
yol alırken iç içe açılan kapılardan geçtiğini söyler. Onun anlatısına
göre ilk kapı dergâh yahut mürşid kapısıdır. İkinci kapı insanın kendi içindeki kapılardır. Son ve nihaî kapı ise ihsan makamına ermeyi
ifade eden Ulu Dergâh’ın kapısıdır ki bu bağlamda bütün âlem bir
dergâh-ı ilâhidir.
Aşkı kendine kılavuz edinen insan mamur bir şehir, aşksız insan ise biyolojik bir varlık ve virâne bir şehir gibidir.
‘Işk bir ulu nazar durur ‘âşık cânı dîdâr durur
‘Işkı olmayan gönüller vîrânedür şâr olmadı73
Bugün bilginin boğduğu, görüntünün ve gürültünün üzerini örttüğü insanın ve hakikatin yeniden görünür hale gelmesi, çiçeklerle
konuşan çocukların yetişmesi ve bir sarı çiçekle sohbet edebilmesi
için Yunus’un irfan diline ve aşkına ihtiyaç vardır. Zira ancak o aşk
ile geçilir eşikler ve o aşk ile açılır hakikate ulaştıran kapılar.
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Yunus Emre, Dîvân-ı Yunus Emre, 86/2.

73
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Aslî Vatanda Ezelî Ben Olmak:
Yunus Emre’nin Benlik Tasavvuru Üzerine
Bir Tahlil
M. Mustafa Çakmaklıoğlu*
GİRİŞ
Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerîm’de, yaratılışını tamamlayıp bir
sûret verdikten (tesviye) sonra ruhundan nefhettiği (Hicr 15/29) insanı, en güzel biçimde (ahsen-i takvim) yaratmakla birlikte aşağıların
aşağısına (esfele safilîn) indirdiğini (Tîn 95/4, 5) bildirmesi ve ayrıca
insan nefsine fücûr ve takvâ ilham ettiğini (Şems 91/8) söylemesi tasavvufî düşüncede insan fıtratının iki vechesine vurgu yapılmasına
imkân tanır. Bu çerçevede sûfiler, genel varlık anlayışlarına da uygun olarak insan fıtratını hep zâhir-bâtın, sûret-mânâ, beden-ruh,
süflîlik-ulvîlik, nefs-i emmâre-nefs-i mutmainne vs. gibi ikilemler ekseninde ele almışlardır. İnsan benliği söz konusu olduğunda ise bu
yaklaşımın izafî, hayalî ya da vehmî ve buna mukabil ezelî benlik
ayırımı şeklinde bir yansıması söz konusu olmuştur. Hiç şüphesiz bu
yaklaşım, insan şahsiyetinin parçalanmışlığından ziyade tek bir hakikatin farklı görünümlerini ifade ettiği için sûfiler, insanın hakikatine ilişkin görüşlerini en nihayetinde zâhir-bâtın bütünlüğü1 esası
üzere ortaya koyarlar.
İzâfî benlik, insanın maddî yönünden (sûret/zahir/beden) kaynaklanan, bu itibarla madde, zaman ve mekânla sınırlı olan ve buna
bağlı olarak da maddî âlemi ve bu âlemdeki serüvenimizi algılama*

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi

1

Genel olarak sûret-mânâ bütünlüğü hakkında detaylı bilgi için bk., Schuon,
Frithjof, Tasavvuf Kabuk ve Öz, çev. Veysel Sezigen, (İz Yayıncılık), İstanbul 2006,
ss. 29-58.
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mıza imkân tanıyan bir benliktir. Bu, duyumlarımızın algılamalarıyla oluşmuş, dünyada yaşamımızı rahat bir şekilde sürmemizi sağlayan, kendini ötekinden ayrıştırarak konumlandıran, bu sebeple de
ben-sen algısının hâkim olduğu, ön kabulleri, sınırlılıkları, şartlanmışlıkları olan ayrıştırıcı, indirgemeci ve aynı zamanda fânî bir benliktir. 2 Allah ile kul arasındaki sonsuz hicâplardan bir hicâp olarak 3
ayrılığa ve hakikat önündeki en büyük engele işâret eden bu benlik
insan için aslî bir sıkıntı, belâ, endişe ya da kaygı kaynağıdır.

4

Bu

itibarla sûfiler, bir gölgeden ibaret gördükleri zahirî ve sınırlı varlığı
itibariyle “ben” demenin ancak mecazen söz konusu olabileceğini
düşünürler.

5

Dahası bu sınırlı benlik itibarıyla insanın kendine bir

varlık atfetmesi gizlik şirk, tam tersine izafî benliğin nefyedilmesi ise
tevhidin hakikati olarak görülür. 6
Mutlak bir gerçekliği olmadığı için “izâfî”, “hayalî”, “gölge” ya
da “mevhûm” diye isimlendirilen bu sınırlı benliğin, hem kendi hem
de objektif dünyadaki varlıkların geçici vasıf ve sınırlılıklarından
uzaklaşarak hiçlik üzere “mutlak bir Ben’e” dönüşme imkânı da
vardır. Böylelikle bu izafi ben, obje-suje ayırımı da dâhil her hangi
bir ikiliğe düşmeden mutlak tevhidi tecrübe eden ezelî bir benliğe

2

Mevlânâ, izâfî benliğin ezelî benlik, en nihayetinde de Hakk’ın mutlak vücûdu karşısındaki sınırlılığını ve geçici oluşunu, bir katrenin ummân karşısındaki cüzîliğini
gündeme getirmek suretiyle izah eder. Gerçek anlamda varlığın şuuruna da ancak
bu ummâna kavuşmakla varılabileceğini ifade eder. Mevlânâ, Celâleddin er-Rûmî,
Mesnevî, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, çev. Şefik Can, (Ötüken
Yay. ), İstanbul 2003, c. IV, s. 558, byt., 2615 vd. Yine benliğin bu şekilde fâni ve izâfî
oluşunu, insanı “bayrak üzerinde ancak rüzgarın tesiriyle hareket edebilen aslana”
benzeterek açıklamaya çalışması da kayda değerdir. Mevlânâ, Mesnevî, c. I, s. 47,
48, byt., 694 vd. İzâfî benlik algısının mahiyetine ilişkin detaylı bilgi için bk. Wilcox,
Lynn, Sufism ve Psikoloji, çev. Orhan Düz, (İnsan Yay. ), İstanbul 2003, ss. 57-67;
Ornstein, Robert E., Yeni Bir Psikoloji, çev. Erol Göka-Feray Işık, (İnsan Yay. ), İstanbul 2001, s. 54.

3

Bk., Nifferî, Muhammed b. Abdulcebbâr b. Hüseyin, Kitâbu’l-Mevâkıf, thk. Arthur J.
Arbery, (Dâru’l-Kütübi’l-Mısrıyye), Kahire 1934, s. 31.

4

Mevlânâ, Mesnevî, c. V, ss. 322-324, byt. 4135-4140; Nasr, Seyyid Hüseyin, Bilgi ve
Kutsal, çev. Yusuf Yazar, (İz Yay. ), İstanbul 2001, s. 339.

5

Mevlânâ, Mesnevî, c. V, ss. 322-324, byt. 4135-4140.

6

Bk., et-Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn, (Kahraman Neşr.
), Kalküta 1862’den tıpkı basım, İstanbul 1984, c. I, s. 98.
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O halde ezelî benlik insanın, hakikatinde bir nefha-i

ilahî barındırmasından dolayı dünya hayatıyla sınırlı olmayan,
ezelde bulunuşu olan, bu yönüyle de varlığın birlik ve sonsuzluk cihetini algılayabilen bir benliktir. İzafî benliğin mahsûs ve mahdût
olmasına mukabil ezelî benlik evrensel ve küllî bir hakikat olarak
insanın batınında meknûzdur. Manevî bir eğitimle keşfedilmeyi bekler. İnsanın gerçek benliğini ifade eden ve hakikatte ezelde ruhlar
âlemindeki bir bulunuşu ifade eden bu küllî benlik; izâfî benlikten,
onun sınırlılık ve şartlanmışlıklarından kurtulmuş, kedersiz ya da
bir diğer ifadeyle “bensiz benlik”tir.

8

Bu gerçek benlik akılla idrak

edilemez, izâfî benlikten bütünüyle uzaklaşılmadığı, irâdî bir ölümle
tam bir fenâ hali yaşanmadığı sürece bu ezelî benliğe ulaşılamaz. 9
Bu noktada hemen şunu da ifade etmeliyiz ki; insan benliği söz
konusu olduğunda sûfilerce izâfî-ezelî şeklinde dile getirilen bu ikilik, mutlak bir ayrışmayı ifade etmez, aksine sûfilerin tevhit ve buna
bağlı olarak da varlığın birliği düşüncelerine uygun olarak yegâne
gerçekliğin farklı görünümlerine atıfta bulunur.
Tasavvuf tarihi buyunca Yunus Emre’ye gelinceye kadar Bâyezid-i Bistâmî, Hallâc-ı Mansûr, Nifferî gibi sûfîler ve özellikle de İbnü’l-Arabî ve Mevlâna tarafından insan benliği üzerine bir tasavvur
geliştirilmiştir. Yunus Emre de tasavvufî geleneğin Anadolu’daki
önemli bir temsilcisi olarak tasavvufî düşüncenin en temel konularından olan insanın fıtratının bu çift kutuplu görünümüne kendine
has üslubuyla vurgu yapar. Özellikle de insanı, genel varlık tasavvurundan ayrıştırmadan bir bütünlük içerisinde ele almaya imkân tanıyan ve aynı zamanda onun hakikatine ve aslî kaynağına işaret
eden ezelî benlikle alakalı şiirleri daha belirgindir. Yunus Emre, konuya ilişkin görüşlerini genellikle Dîvân’ında sıkça rastladığımız
“benem” redifli şiirlerinde kendi üzerinden anlatır. Biz bu tebliği7

Bk., Izutsu, Toshihiko, “İslamda Metafizik Düşüncenin Temel Yapısı” İslam Mistik
Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ramazan Ertürk, (Anka Yay. ), İstanbul 2001, s.
27, 30.

8

Mevlânâ, Mesnevî, c. V, ss. 322-324, byt. 4135-4140. Ayrıca bk. Wilcox, Sufism ve Psikoloji, s. 156.

9

Mevlânâ, Mesnevî, c. V, s. 324, 325, byt., 4140 vd.
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mizde, Yunus Emre’nin insan fıtratına ilişkin söz konusu bu beyitlerini tahlil etmek sûretiyle onun benlik tasavvurunu genel olarak
takdim etmeye çalışacağız. Yunus Emre genel olarak nazarî bir dil ve
üslup kullanmadığı için biz de burada onun konuya ilişkin görüşlerini, zengin bir ıstılahat örgüsüyle sistematize ederek ya da teorik
olarak tartışarak değil, çoğunlukla bizzat onun konuyla ilgili şiirlerini alıntılayıp yorumlamak suretiyle ele almaya çalışacağız.
I. Hakk İle “Bir” Olan Ezelî Benlik
Yunus Emre’nin özellikle “benem” redifli şiirlerinde tasvir ettiği
benlik, yukarıda genel hatlarıyla tanımlamaya çalıştığımız ezelî benlik tanımına uygun düşmektedir. Zira o, bu beyitlerinde insanın,
dünya hayatına gelmezden, hatta henüz âlemler yaratılmadan ve
ruhlar âleminde rububiyyetin ikrarını ifade eden ezeli ahitleşme
gerçekleşmeden önce aslî vatanda, Allah’tan ayrı olmayan bir benlikten bahseder. O, söz konusu bu ezelî benliğin bulunduğu mertebe
ya da anı “ezelî vatan”, “ezelî ân”, “ulu bir dîvan”, “Allah’ın dergâhı”,
“ulu mekân”, “ulu hânedân”, “sultân-ı cihân”, “hükm-i sultan” ve
“mülk-i yaradan” gibi ifadelerle tasvir eder. Sûfilerin varlık nazariyelerini ve meratibu’l-vücudu dikkate aldığımızda ezelî benliğin bulunduğu bu mertebenin, henüz haricî âlemde zuhurun söz konusu
olmadığı, bâtının da bâtını olan gizli, latîf ve sırlı bir mertebe olduğunu görürüz. Hiç şüphesiz Yunus Emre, meratibu’l-vücûda ilişkin
tasavvufi gelenekte kendinden önce oluşmuş farklı tasnif ve zengin
terminolojiyle bu görüşlerini takdim etmez. Ancak onun bu şiirleri
benliğin metafizik düzeydeki bulunuşlarına işaret eder. Bu beyitlerinde Yunus Emre, henüz Hakk’tan ayrı olmayan, O’nunla birlik hali
üzere bulunan bir benliği tasvir eder. Hatta bu birlik halini “bu
sûretten öte adım Yûnus değil iken, ben O idim, O ben idi” demek suretiyle açıkça ifade eder. 10 Yunus insanın, bir birey olarak bu dünyada
hayatını idame ettirmesine imkân tanıyan izafi benliğinden öte ezelî
bir benliğinin mevcudiyetini ve izafî benliğin fenâ bulmasıyla

10

Tatçı, Mustafa, Yûnus Emre Dîvânı, (H Yayınları), İstanbul 2020, s. 320, 321, 323.
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Hakk’ın tecellilerinin gönlü kaplayacağını ayrıca şu şiirlerinde de
ifade eder:11
Nere varurısam gönlüm tolusın
Seni kanda koyam bundan içerü
Beni sorman bana bende degülem
Sûretüm boş gezer tondan içerü
------Süleymân kuşdili bilür didiler
Süleymân var Süleymân'dan içerü
Ezelde Hakk’tan ayrı olmayan bu benlik; senlik-benlik ayrımlarından habersiz, hatta ayrı bir fert olarak kendini de bilemeyen gizli,
belirsiz bir cevher, bir hazine gibidir. Henüz dünya hayatına gelmediği için de kaygı ve kederden uzak, huzur ve sükûnet üzere bulunan, tükenmeyen bir mülk ve zenginlik sahibi bir benliktir. Benliğin
bu aslî yönü, dünya hayatında varoluşsal bir ayrılık acısı çeken izâfî
benliğin mânevî-ahlâkî kemal ile aslına rücû’ ederek tekrar bu huzur ve sükûnet haline kavuşma imkânı tanır. Senlik-benlik ayrımından uzak birlik hakikati üzere bulunan bu gizli benlik, Hakk’ın tecellileriyle sahip olduğu sûret ve nefs ile bu birlik halinden ayrılmış,
çokluk suretinde izafî bir benlik olarak zuhur etmiştir. Yunus’un
ifadesiyle benliğin dünya hayatındaki bu zuhûru, insanın bir yönden bir sûret üzere aşikâr olması anlamına gelirken diğer taraftan
da aslî mertebesinden uzaklaşması hasebiyle artık yüce Allah’ı idrak
edememesi anlamına gelir. Ezelî birlik hali üzere bulunan benlik,
kendini müstakil bir varlık olarak bilip idrak edemezken, bir sûret
ya da izafî bir vücuda kavuşmasıyla da Hakk’tan ayrı düştüğü için
O’nu idrak edemez ve bu aslî birlik halini unutur. Çünkü benlik artık, ayrılık ve kesret hakikati üzere sen-ben şeklinde cüzî bir varlığa
sahip olmakla ve buna bağlı olarak da perdelenmiş olmakla vasıflanır. Yunus’un insan hakkındaki bütün bu ifadeleri sûfilerin varlık
nazariyelerini hatırlatır. Zaten diğer sûfilerde olduğu gibi onun in11

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 396.
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san benliği hakkındaki görüşleri de varlığa ilişkin görüşlerinden bağımsız değildir. Tıpkı Hakk’ın tek olan mutlak vücûdunun yine
O’nun tecellileriyle farklı mertebelerde çokluk hakikati üzere zuhuru gibi tek olan küllî benliğin farklı suretlerde zuhuru söz konusudur. Yunus, tüm bu görüşlerini ve benliğin Hakk’tan geldiğini,
O’ndan mutlak anlamda ayrı olmadığını şu şekilde ifade eder:12
Biz bizi bilmezidük bizi kendüden eyledi
Âşkâre kıldı bizi kendüy pinhân eyledi
Biz bile pinhânidük gayr-ı sen ü ben idük
Mutlak bî-gümânidük hem bî-gümân eyledi
------Asl-ı ma‘dendeyidük kaygusuz ganîyidük
Ol bî-nişân cihânda şöyle revân eyledi
------Çün nefs oldı havâle dagılduk degme yola
Tatlu oldı nevâle ol sen ü ben eyledi
------Elest'de bileyidük göz açduk “Belî” didük
Yûnus'ıla gayrını kamu birden eyledi
Bu beyitlerde de görüldüğü gibi Yunus’un bu ifadeleri, beden
ülkesine hapsolmuş, kendisine nefs verilmiş bir şekilde bu dünya
hayatında ömür süren izafi benlikten ziyade Hakk ile birlik üzere
bulunan ezeli bir benliği tasvir eder mahiyettedir. Bütün bu ifadeleriyle Yunus Emre benliğin, meratibü’l-vücûdu dikkate alarak söylecek olursak, maddi müşahede âleminden, misal âleminden, hatta
ruhlar âleminden de öte bir mertebe bulunuşuna işaret etmektedir.
Zira kendi ifadesiyle burada bahsedilen benlik, henüz yeryüzü,
mahlûkât yaratılmadan, yer-gök meleklerle dolmadan, levh ve kalem söz konusu olmadan ya da “kâlu belâ söylenmeden” önce Hakk
ile bir olan benliktir:13

12

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 440.

13

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 320, 321, 323.
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İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum
Dinlersenüz eydivirem ezelî vatandayıdum
Ezelîden dilümde uş Tanrı birdür Hak'dur Resûl
Bunı böyle bilmeziken bir ‘aceb makâmdayıdum
Kalû belâ söylenmedin tertîb düzen eylenmedin
Hak'dan ayru degülidüm ol ulu dîvândayıdum
Yire bünyâd urulmadın Âdem dünyâya gelmedin
Öküz balık eylenmedin ben ezelî andayıdum14
Yunus Emre bu şekilde metafizik âlemde ezelî bir benlikten
bahsettiği için onun konuya ilişkin şiirleri, her hangi bir şekilde tarihî bir şahsiyetten ziyade bütün insanlıkta zuhur eden küllî, evrensel bir benliği tasvir eder. O, bu hususa şu sözleriyle de işâret eder:
“Bu sûretten öte adım Yûnus değil iken…”15, “Ne oğul vardı ne kız,
vâhid idik anda biz, konşıyıduk cümlemiz…”16 Bu, çoğunluk tarafından algılanan yüzeysel benlikten ziyade daha derin bir benliktir ve
insanın ruhu itibarıyla Hakk’a bakan cihetini ifade eder. Bu benlik,
aslî kaynağı itibarıyla hakikatinde meknûz olan bütün bu birlik, zamansızlık ve küllîlik tecrübeleri sayesinde metafiziği algılama ve
tekrar hatırlayıp tecrübe etme imkânına sahiptir. Bizzat Yunus’un
ifadesiyle bu evrensel benlik, dünyada bütün peygamberde hatta
bütün insanlıkta zuhur ederek onların serencâmını tecrübe eden bir
benliktir. Daha açık ifadeyle bu benlik, Hz. Ali’de şecaatiyle, Hz.
Ömer’de adaletiyle zuhur eder ve hatta Hallâc-ı Mansûr ile dâra çekilip idam edilir: 17
Eyyûb'ıla derde esîr iniledüm çekdüm cezâ
Belkîs'ıla taht üzere mühr-i Süleymân'dayıdum

14

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 320.

15

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 321.

16

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 369.

17

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 320, 332, 336.
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Yûnus'ıla balık beni çekdi deme yutdı bile
Zekeriyyâ'yıla kaçdum Nûh'ıla tûfândayıdum
‘Asâyıla Mûsâ'yıla kaçdum çıkdum Tûr Tagı'na
İbrâhîm'ile Mekke'ye bünyâd bıragandayıdum
İsmâile çaldum bıçak bıçak ana kâr itmedi
Hak beni âzâd eyledi koçıla kurbândayıdum
Yûsuf'ıla ben kuyıda yatdum bile çekdüm cezâ
Ya'kûb'ıla çok agladum bulınca figândayıdum
Mi'râc gicesi Ahmed'ün dönderdüm ‘Arş'da na'linin
Üveys'ile urdum tâcı Mansûr'ıla urgandayıdum
‘Alî'yile urdum kılıç Ömer'ile ‘adl eyledüm
On sekiz yıl Kâf Tagında Hamza'yla meydândayıdum
Yûnus senün ‘âşık cânun ezelî ‘âşıklarıla
Ol Allah'un dergâhında seyrân u cevlândayıdum18
Yunus, bu ezelî benliği, henüz aslî vatanından ve söz konusu bu
birlik halinden uzaklaşıp tefrika ve kesrete düşmediği için her türlü
kaygı, endişe ve kederden uzak bir benlik olarak tasvir eder.

19

Her

şeyden önce henüz aslî yurdundan ayrılmadığı için insanın en temel
kaygılarından olan ayrılık acısını ve gurbette bulunmanın garipliğini yaşamamıştır. Mertebesi, Hakk’ın nazarındaki değeri ve Hakk ile
bir olma imkânından dolayı tüm güç ve kuvvetini Hakk’tan aldığı
için bu benliğin yol kesen haramilerden korkusu da yoktur. Yunus’un ifadesiyle talihli, başarılı, güçlü kuvvetli, zengin bir sultandır.
20

Bu sebeple dünya hayatında izâfî ve cüzî bir sûrete büründüğünde

ayrılmaz vasfı fakirlik ve kölelik olan bu benlik, ezelde mutlak kud18

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 320.

19

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 321, 323.

20

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 239.
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ret ve zenginlik sahibi ile bir olduğu için gerçek bir güç, saltanat,
hâkimiyet ve servete sahiptir. Benlik, ezelde Hakk ile bir olmaktan
elde ettiği tüm bu kemâlatı ve zenginliği aslında dünya hayatında
iken de kendi hakikatinde kuvve halinde barındırır. Zira dünya hayatı mutlak bir kopma ve ayrışmayı ifade etmediği gibi izafî benlik
için de aslına rücû’ etme ve tekrar o birlik halini tecrübe etme
imkânı her zaman için mevcuttur.
Ezelî benliğin hakikati üzere gerçekleşen bu birlik hali aynı zamanda kula kendi dışındaki insanlar ile dahası dünya hayatından
sonra varacağı yer ve huzuruna çıkacağı Rabbi ile tanışık olma
imkânı tanır. Bu sebeple Yunus için bu dünya hayatında yabancı
kimse yoktur. Bu aynı zamanda Yunus’un tasavvuf anlayışında belirgin hal alan senlik-benlik davasına düşmeme, kibre kapılmama,
hiç kimseyi hor-hakir görmeme, herkese muhabbetle yaklaşma şeklinde ahlakî tutumun ontolojik kökenlerini de gösterir. Bu hakikati o,
şu şekilde ifade eder.21
Degülem kâl ü kîlde yâ yitmiş iki dilde
Yâd yok bana bu ilde anda bilişüp geldüm
Geçdüm hod-bîn ilinden el çekdüm dükelinden
Ol ikilik bâbından birlige bitüp geldüm
------Ben andan geldüm bunda yine varuram anda
Ben anda varasumı anda tanışup geldüm
Yunus’un, ezelî benliği itibarıyla küllî ve evrensel bir insanlık
tasavvuruna işaret eden bu ifadeleri, ontolojik bir ilke olarak âlemin
yaratılış gayesi olan insân-ı kâmili ve bu itibarla da âlemde tek tek
tecellî eden ilahi sıfatların tamamının kendinde tecelli ettiği kuşatıcı
bir varlığı (kevn-i câmî) tasvir eder. Bu sebeple onun çoğu zaman
şathiyeleri andıran bu ifadeleri, bir benlik davasından ziyade, bütün
âlemlerin kendisinde toplandığı küçük âlem (mikrokozmoz) olarak
insan ve en nihayetinde de Hakikat-i Muhammediyye hakkındadır.
21

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 328.
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Zîra o, benliğin henüz melekler, gökler, felekler, Âdem ve Havvâ yaratılmadan, can ten kalıbına girmeden, şeytan lânetlenmeden önceki
bulunuşuna işaret etmektedir. Yine bu benlik, Hz. Muhammed ile
mi’raca, Hz. İsa ile göğe çıkan, Hz. Musa için kelam olan, Hakk ile bir
olup, O’nunla yâr ve dost olarak arş’ı seyrân eyleyen bir benliktir. 22
Yunus Emre, insanların Yûsuf, Yakup, Kenan, Leyla ve Mecnun
gibi isimlerle ayrılmasının aslında çokluk âlemi olan maddî müşahede âleminde beden kafesine girmiş olan izafi benlikten kaynaklandığını, âlem-i vahdette ise bütün bu ayrımların ortadan kalkarak
tevhidin zuhur ettiğini şu şekilde ifade eder:23
Dem urmazıdı Mansûr tevhîd-i Ene'l-Hak'dan
‘Işk dârına dost zülfi asmışdı beni ‘uryân
Bu ‘âlem-i kesretde sen Yûsuf u ben Ya'kûb
Ol ‘âlem-i vahdetde ne Yûsuf u ne Ken‘ân
Bunda dimeden Mecnûn Leylâ adını mevzûn
Ne Leylâ idüm anda ne Mecnûn-ı ser-gerdân
------Bu cismüm belâsıdur adum Yûnus oldugı,
Zâtum sorar olursan sultâna benem sultân
Ezelde gerçekleşen bu birlik halini unutturup hakikatin idrakine engel olan şey, insana çokluk ve ikilik vehmi veren nefs ve izafi
benlik ile kazanılan insanlık sıfatıdır. Yunus, gerçek sevgili, hakiki
dost olarak gördüğü Hakk’tan ayrı olma düşüncesinin aslında bir
hayal olduğunu ve bunun izafî bir benlik üzere insan olma sıfatından kaynaklandığını açıkça ifade eder. Kısaca insan, bu beden kalıbı
ve sınırları içine girip surete bürününce birliği unutur, ayrılık vehmine düşer. Fakat aslı, ezeldeki birlik hali üzere bulunan bu insanlık
vasfı aynı zamanda Hakk Teâlâ’nın kuşatıcı tecellilerinin mahalli olduğu için âlemlerin hayran olduğu bir sıfattır. Hiç şüphesiz Yu22

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 228, 332, 369.

23

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 378.
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nus’un bütün bu beyitlerde dikkat çektiği bu birlik hali, ondan önceki sûfilerin de dile getirdiği üzere bütünüyle âleme sirayet eden tevhid ilkesinin bir tezahürüdür. Yunus bütün bu düşüncelerini şu şekilde ifade eder:24
Sanurdum kendüm ayrıyam dost gayrıdur ben gayrıyam
Beni bu hayâle salan bu sıfât-ı insânımış
İnsân sıfatı kendü Hak insandadur Hak togrı bak
Bu insânun sıfatına cümle ‘âlem hayrânımış
Her kim ol insânı bile hayvânısa insân ola
Cümle yaradılmış kula insân tolu sultânımış
Tevhîd imiş cümle ‘âlem tevhîdi bilendür Âdem
Bu tevhîdi inkâr iden öz cânına düşmânımış
Yine bu küllî benliği itibarıyla insan, tüm kutsal kitapların ifade
ettiği hakikati şahsında toplayan enfüsî düzeyde bir âyettir, tabir caizse câmî bir kutsal kitaptır. Yunus bu hakikati “İncîl ü hem Kur’an
benem”25 sözüyle ifade eder. Bütün bu ifadeleriyle Yunus, tasavvufî
gelenekte, özellikle de İbn Arabî düşüncesinde detaylı tahlillerle ve
zengin ıstılahat örgüsüyle takdim edilen âlem-insan-Kur’an paralelliği düşüncesini kendine has üslubuyla özetlemiş olur. Dolayısıyla
Yunus’un bu sözleri, kutsal kitaplardaki âyetler ile haricî âlemdeki
âfakî ayetlerin yanı sıra insanın, Hakk’a işaret eden enfüsî bir âyet
ya da İbn Arabî’nin daha net bir kavramsallaştırmasıyla muhtasar-ı
şerîf26 oluşuna işaret eder.
Bu sebeple onun benliğe ilişkin tüm bu ifadeleri insanın, tasavvufî literatürde sıkça dile getirilen, meleklerin bile secde eder bir
24

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 293.

25

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 325.

26

İbn Arabî, Muhyiddin, Ukletü’l-Müstevfiz, nşr. H. S. Nyberg, Kleinere Schriften Des
Ibn Al-‘Arabî içinde, (E. J. Brill), Leiden 1919, s. 51; İbn Arabî, Mevakiü’n-Nücûm ve
Metaliu Ehilleti’l-Esrar ve’l-Ulûm, thk., Halid Ebu Süleyman, (Âlemü’l-Fikr), 1. Baskı,
Kahire 1998, s. 71.
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konumda olması hasebiyle tüm mahlûkat içerisindeki değerini,
kâinatın gözbebeği ve zübde-i âlem oluşunu, hakikatinde barındırdığı güç ve imkânlarıyla varlıkların onun emrine musahhar kılınması gerçeğini ifade eder mahiyettedir:27
Ne dirisem hükmüm yürür elümde fermân tutaram
Ne dirisem hükmüm revân çün hükm-i sultân tutaram
İns ile bu cinn ü perî dîvler benüm hükmümdedür
Tahtum benüm yil götürür mühr-i Süleymân tutaram
İblîs ü âdem kim olur kim azdura yâhûd aza
Bu cümlesi eyü yavuz kamusın andan tutaram
Dünyâ benüm mülküm durur kavmi benüm kavmüm durur
Her dem benüm yargum yürür yargumı handân tutaram
Yüce Allah’ın kuşatıcı tecellilerine mazhar ve bu itibarla da aslı
Hakk olması bakımından hakikatinde barındırdığı tüm bu imkân,
vüs’atiyle ezelî benlik, Yunus’un ifadesiyle deryaların ancak damlası
olabildiği, Kâf dağının da zerresi bile olamadığı, en nihayet ay ve
güneşin kendine kul-köle olduğu (emrine müsahhar kılındığı) bir
benliktir:28
Benem ol ‘ışk bahrîsi denizler hayrân bana
Deryâ benüm katremdür zerreler ‘ummân bana
Kâf Tagı zerrem degül ay u güneş bana kul
Aslum Hak'dur şek degül mürşiddür Kur'ân bana
Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm
Hak'dan söyler bu dilüm ne kul ne sultân bana

27

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 327.

28

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 227.
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Tüm bu ifadeleriyle Yunus, aslında kelimenin tam anlamıyla
“insanlık hakikatini” tasvir ettiği için insanı sadece olumlu vasıflarıyla takdim etmez, bu hakikatin beden suretine bürünmesi ve izafi
benliği itibarıyla süflî yönüne de işaret eder. Cennetten sürülüp müflis olan da, mümindeki imanın yanı sıra kâfirde gizli küfür de, yine
âleme fitneyi koyan da hep o dur. Yine Mansur olup “ene’l-hakk” diyen de, onun boynundaki urgan da, onu yakıp küle çeviren ateş de
hep o dur.

29

Dolayısıyla insan, dünya hayatında sürekli bu iki yön

arasında gidip gelmektedir. Bazen ahsen-i takvim üzere kemal sıfatlarıyla vasıflanır, bazen de esfele sâfilîn mertebesine düşmesi itibarıyla fitne ve fesadın kaynağı olur. Yunus, insanın bu konumu onun
balçıktan yaratılmakla beraber hakikatinde taşıdığı nefha-i ilâhi hasebiyle değerli bir mücevher ya da yakut oluşundan bahsetmek suretiyle ifade eder. O’nun bu husustaki şu ifadeleri, insanın hem bu
ulvî ve süflî yönünü hem de küçük bir âlem oluşunu, en nihayetinde
de Hakk’ın bâkî, tüm âlemle birlikte insanın da fâni oluşunu bir arada tasvir etmesi bakımından kayda değerdir:30
Gâh inem esfellere şeytânıla şerler düzem
Geh çıkam ‘Arş üstine seyrân olam cevlân olam
------Niçe bir tecrîd ü tefrîd ü mücerred-münferid
Niçe bir cinnî vü insî yâ niçe şeytân olam
------Gâh duzahda yanam Firavn'ıla Hâmân'ıla
Gâh Cennet'de varam Gılmân'ıla Rıdvân olam
------Geh varam balçık olam geh dönüben gird-i hâk
Geh varam gevher olam yâkût olam mercân olam
------Dem olam Âdem olam ‘âlem olam ‘âlemde ben
Dem olam bî-dem olam hem nâm olam hem nân olam
-------

29

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 341.

30

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, ss. 343-345.
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Evveli Hû âhiri Hû yâ Hû illâ Hû olam
Evvel âhir ol kala vü men aleyhâ fân olam
II. Ezelî Benliğin Dünyadaki Seyri: İzafî Benlik
İzafî benlik, ezelî benliğin bir sûret ve nefs üzere, beden kalıbında dünya hayatında tezahür eden veçhesidir. Hakk Teâla bu ezelî benliğe, onu kendine ayna eylemek, Yunus’un ifadeleriyle onda kendi yüzünü görüp, kendi sözünü işitmek için bir nazarıyla can vermiştir.
Buradaki ifadelerinde Yunus Emre, Hakk ile bir olan ezelî benlikten
bahsederken aniden Hz. Peygamberin yaratlışından ve herşeyin ondan yaratılmasından bahsetmektedir. Bu sebeple onun bu ifadeleri,
başka beyitlerinde de olduğu gibi âlemin varlık sebebi ve ilk yaratılan
şey olan Hakikat-i Muhammediyyeyi tasvir eder mahiyettedir. Zaten
Hakikat-i Muhammediyye, ilk ve en kâmil olması bakımından ezelî
benliği ifade eder. Konuya bu açıdan baktığımızda aslında, Yunus’un
ezelî benlikle alakalı tüm şiirlerinin, âlemin varlık sebebi olarak yaratılan bu ilk hakikate işaret ettiğini söylemek mümkündür. Âni geçişler
olan ve bu yönüyle de biraz karmaşık bir yapı sergileyen bütün bu
ifadelerini Yunus Emre mest olup kendinden geçerek aşk diliyle ya da
kuşdiliyle söylediğini ve benlik ya da dervişlik iddiası şöyle dursun
kendi eksikliğini bildirdiğini ifade eder. 31
Diledi göre yüzin işide kendü sözin
Nazar kıldı bir kezin anda cân virdi bana
Yaradıldı Mustafâ yüzi nûr gönli safâ
Ol kıldı Hakk'a vefâ andandur ihsân bana
Togdı ol dîn metâ'sı andan oldı kamusı
Âdem Halîl ü Mûsâ hüccet ü bürhân bana
‘Âşık dilin bilmeyen yâ delüdür yâ dehrî
Ben kuş dilin bilürem söyler Süleymân bana

31

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 228.
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Yûnus Emrem bu yolda eksükligin bildürür
Mest oluban çagırur dervîşlik bühtân bana.
Bir suret ve nefs üzere yaratmayla birlikte benliğin dünya hayatındaki seyri başlar. Ezelî benliğin beden kafesi içerisinde izafi benlik şeklinde zuhurunu Yunus Emre kendine has üslûbuyla şu şekilde
ifade eder:32
Et ü deri büründüm geldüm size göründüm
Adumı âdem kodum andan zuhûra geldüm
Yunus Emre, ezelî benliği itibarıyla kendi aslî vatanının dost ili
olduğunu, gelmiş olduğu bu geçici dünyanın ise kendisi için acayip
bir yurt olduğunu söyler ve kimsenin halinden anlamadığı serzenişinde bulunur. Meleklerin secde ettiği, yüce Allah ile ezelde ahitleşmesi olan bir varlık olduğu için asıl memleketi olmayan bu yurtta
durup eğlenmeyi doğru bulmaz. Kuşdili ile söylediği hakikatleri de
aslında kendi söyleyip kendi dinlediğini, kimsenin dilinden anlamadığını da şu şekilde ifade eder:33
Ben bir ‘aceb ile geldüm kimse hâlüm bilmez benüm
Ben söylerem ben dinlerem kimse dilüm bilmez benüm
Benüm dilüm kuş dilidür benüm ilüm dost ilidür
Ben bülbülem dost gülümdür bilün gülüm solmaz benüm
Hakk Teâlâ’nın nazarı, iradesi ve tecellisiyle ezelî birlik halinden uzaklaşarak kendisine can ve ten verilen benlikte artık sürekli
bu aslî vatana dönme arzusu ve iştiyakı belirir. Zirâ o, artık aslî ve
ezelî birlik ve huzur halinden uzaklaşmış, aslî vatanından ayrılarak
bu dünya hayatına garip bir misafir olarak gelmiştir. Bu sebeple beden kafesinde türlü tuzak ve imtihanın olduğu bu zindan hayatından bîzardır, onun üzüntüsünü ve kaygısını yaşar.

32

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 326.

33

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 324, 355.

34

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 322, 339.

34

Yunus, hakiki
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varlığının aslî, ezelî vatanında olduğunu, orada dost yüzünü gördüğünü, orada baki bir devran ve zaman sürdüğünü bu sebeple de sıradan, değersiz bir varlık olmadığını ancak dünya hayatına surete
bürünerek garip gelişini şöyle ifade eder:35
Tehî görmen siz beni dost yüzin görüp geldüm
Bâkî devrân-rûzigâr dostıla sürüp geldüm
Ne var söylenen dilde varlık Hakk'undur kulda
Varlıgum hep ol ilde ben bunda garîb geldüm
------Yalunuz Sübhân'ıdı peygamberler cânıdı
Yûnus hod pinhânıdı sûret degşürüp geldüm
Yunus’a göre bu dünya hayatı benlik için aslî bir vatan değildir.
O, burada geçici olduğunun, bu ilde karar kılamayacağının farkındadır. Dünyaya her hangi bir dava ya da iddia için değil gönüller
yapmak ve sevgi için geldiği söyler. Bu sebeple o sürekli, bu dünya
hayatında varını yoğunu taliplisine vererek tekrar izafî ve geçici
olan ikiliği, aslî ve kalıcı olan birliğe dönüştürmek arzusundadır. 36
Tasavvufî düşüncede ayrılık bütünüyle bir kopma ve tam anlamıyla bir firkat değildir. Zira sûfilerin varlık ya da insan anlayışları
söz konusu olduğunda da yüce Allah’ın âleme ve insana yakın (elKarîb) oluşu ve onları bütünüyle ihata ettiği (el-Muhît) sürekli vurgulanır. Bu anlamda ayrılık ya da kesret de izafîdir, hakikatte tek bir
mutlak vücûd vardır. Yunus bu hakikati, “Ezelî bu ‘ışkı ben bu mülke
sürüp geldüm, Biridüm anda şeksüz uş yine bire geldüm”37 demek surtiyle ifade eder. Dolayısıyla benliğin varlıktaki seyri aslında Bir’den
yine Bir’e doğrudur. Ancak artık bir surete bürünen izafî benlik bu idrakten perdelenmiş bir şekilde çokluğu ve ayrılığı idrak eder. Ezelde
birliği tecrübe etmiş bir nefhâ-i ilâhî olarak ruh, her ne kadar beden
kalıbına girse de Hakk’ın kuşatıcı tecellilerini ve bu birlik halinin tec-

35

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 335, 336.

36

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 327.

37

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 326.
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rübesini hakikatinde, açığa çıkmayı bekleyen bir kuvve halinde ihtiva
eder. O’ndan insana sürekli ilhamlar, tecelliler ve uyarıcılar gelir. Bu
sebeple de tekrar o birlik haline, ezelî benliğe ulaşma imkânı vardır.
Zira O’ndan bir tecelli, bir nur geldiğinde insan kendi özünü yani izafi
benliğini unutur, ezeldeki birlik haline döner. 38
Kendi aslî vatanında adeta özgürce uçan bir kuş gibiyken gelip
ten kafesine girmek suretiyle hapis ya da zindan hayatı yaşayan ezeli benliğin tekrar aslına kavuşması için nefis tezkiyesi yoluyla hırs,
heves gibi nefsten kaynaklanan kötü ahlaktan kurtulması gerekmektedir. Zira ten kafesine giren bu mevhum benlikte bu tür ahlaki zaaf
ve kötülükler zuhur eder. 39 Yunus ezelî benlikten bahsederken sedefin içindeki inci gibi değerli bir cevherden bahseder ve onun varlık
içindeki değerini ve mertebesini sürekli vurgular. Buna mukabil aslî
vatandan uzaklaşarak imtihan için geldiği bu dünyadaki izafî hali
bakımından da onun sürekli acziyetine, eksikliğine ve kötü ahlakına
dikkat çeker. Bu yönüyle de insan; kötü, mücrim, gönlü dünyaya
meyilli, nefsine uyan, fitne-fesat çıkaran, bencil, kibirli, itaatsiz, buğzedip düşmanlık besleyen40 vb. gibi sıfatlarla vasıflandırılır.
Söz konusu bu eksiklikleri gidermek nefsi ortadan kaldırarak
değil, manevi eğitimle farklı mertebelerinden geçerek kemale erdirilmesiyle, bir diğer ifadeyle mevhum benliğin aslı olan ezelî benliğe
kavuşmasıyla mümkün olur. Yunus’un ifadesiyle kendisinden ayrı
düşülen, fakat sözleri işitilip yüzü görülemeyen bu hakiki Sultan ya da
Sevgili’ye ancak vücûd şehrinin içine girilip yedi kapısından (atvâr-ı
seb’a) geçilerek ve türlü zorluklar aşk yoluyla aşılarak ulaşılır:41
Bu vücûdum şehrine bir dem giresüm gelür
İçindeki sultânun yüzin göresüm gelür
İşidürem sözini göremezem yüzini
Yüzini görmeklige cânum viresüm gelür

38

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 326.

39

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 359, 360.

40

Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 244, 245, 358, 359.

41

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 247, 248.
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Ma'şûka halvetinün yidi kapusı vardur
Ol kapudan içerü seyrân kılasum gelür
Her kapuda bir kişi yüz bin çerisi vardur
‘Işk kılıcın kuşanup cümle kırasum gelür
------Miskîn Yûnus'un nefsi dört tabî'at içinde
'Işkıla cân sırrına pinhân varasum gelür
Dünya hayatında ten kafesinde can bulan ve çoğu zaman eksiklik, hata, cüzîlik ve yokluk sıfatıyla vasıflanan bu izâfî benlik aynı zamanda ezeli benliğe, aslî birlik haline ve en nihayetinde de Hakk’a
ulaştıran bir yol ya da bir geçittir. Zirâ yukarıda iktibas edilen beyitlerde de görüleceği üzere Yunus’un canı pahasına yüzünü görmeyi
arzuladığı Sultân bu vücûd şehrinin içindedir. Yüzünü göstermese de
tecellileriyle bu vücûd şehrinden ona sesini işittirmektedir. Bu hakikati Yunus ayrıca, “Ben bende buldum çün Hakk’ı” demek suretiyle de
ifade eder. Kulluk, ahlakî kemal ve tasavvufî tecrübelerle izafî benlik
ile ezelî benlik bir araya getirilip cem’ edilmek sûretiyle vuslat gerçekleşince de her türlü endişe kaygı, zan ve şüphe kalkar.42
Ben bende buldum çün Hak'ı şekk ü gümân nemdür benüm
Ol dost yüzin görmez isem bu gözlerüm nemdür benüm
Gelsün münâcât eyleyen toksan bin hâcât söyleyen
Taşra ‘ibâdet eyleyen görsün ki dost nemdür benüm
------Uş ben beni cem' eyledüm ol dosta îmân eyledüm
Birligine kıldum kâmet riyâ tâ‘at nemdür benüm
Bu sebeple sâlikin ezelî benliğine, en nihayetinde de Ma’şuk’una
doğru seyri, yine kendi nefsinde, benliğinde gerçekleşir. Zira Yunus,
yerde, gökte, levh, kalem ya da arşta aradağı Ma’şuku’nu bir kevn-i
câmi’ olarak insanda, yani kendi benliğinde bulur. Dostun tecellileri
42

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 321.
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bu benlikte tecellî edince sâlik, fena ve hayret hali üzere kendisini
O’ndan ayırtedemez hale gelir. Böylelikle de nefsini bilmek yoluyla
Rabbini bilir. O’nun kendi suretinde kendine can olduğunu bilir.
Sûretine can veren âb-ı hayata kavuştuğu için de ayrılıktan kaynaklanan her türlü endişe ve korkudan kurtulur. Yunus Emre, insanın iç
dünyasındaki manevî seyrine ilişkin tasavvufî literatürün üslupları
gereği farklı temsil ve tahkiye metotlarıyla anlattığı bu hakikati şu
şekilde ifade eder:43
Ben bende seyr ideriken ‘aceb sırra irdüm ahî
Bir siz dahı siz de görün dostı bende gördüm ahî
Bende bakdum bende gördüm benümile ben olanı
Sûretüme cân olanı kimdügini bildüm ahî
İster idüm buldum anı ol ben isem yâ ben kanı
Seçemedüm andan beni bir kezden ol oldum ahî
------Nitekim ben beni bildüm diledügüm Hakk'ı buldum
Korkum anı buluncadı korkıdan kurtuldum ahî
Yunus’un, insan vücudunu bâtını itibarıyla derin bir deryaya
benzettiği, bu deryada seyrin de ancak aşk ve çokça gayret ile mümkün olabileceğini ifade ettiği şu şiirleri de ayrıca kayda değerdir:44
Ma‘şûkamı isteyü iş bu cihân içinde
Delim teferrüc kıldum zemîn ü âsmân içinde
Gezdüm cümle ‘âlemi ‘Arş u Levh ü Kalem'i
‘İlm-i kitâbı dahı delîl beyân içinde
Çok cehd idüp istedüm yir ü gögi aradum
Hîç mekânda bulmadum buldum insân içinde

43

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 447.

44

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 427.
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Girdüm vücûd bahrine taldum anun ka‘rına
‘Işkıla seyr iderken iz buldum cân içinde
------Çünki gördüm yüzini ana virdüm özümi
Beni benden iletdi kaldum hayrân içinde
Yûnus Emre yok oldı küllî varı yok oldı
Andan artuk nesne yok kalman gümân içinde
Yunus’a göre izafî benliğin ezelî benlik ile cem’ edilmesi aslında
benliğin hakikatte ne anlama geldiğinin idrakine varmak ve Hakk’a
vasıl olmaktır. Bu birlik gerçekleşince de kulda artık ölüm ya da sorgulanma korkusu da dâhil hiçbir korku ve endişe kalmaz. Zira sâlik
artık havf makamında değil Hakk ile birlik ve ünsiyet halindedir.
Sâlik artık izafî benliğine yabancılaşmış hatta bütün âlemi kaplayan
yüce Allah, tecellisiyle onun benliğini de almıştır. Artık o, izafî benliğini yitirmiş bir halde ne olduğunu, kim olduğunu bilemez ve baktığı
her yerde O’nu görür. 45 Aşk mezhebi üzere, O’ndan yine O’na gittiği
bu yolda Yunus, “dost yüzünü görmesiyle” izafî benlikten bütünüyle
fani olduğu için ne kendisine ben ne de bir başkasına sen diyebilir.
Tıpkı ezelde olduğu gibi ben-sen ayrımı kalmamıştır. Bu şiirinde Yunus’un “ya kul ya sultan diyemem” şeklindeki sözü tevhidin hakikati
üzere birlik gerçekleştiği için artık “ben kulum sen rabsin” şeklindeki bir ayrımın da kalmadığını ifade etmesi bakımından önemlidir. 46
Bu vuslat ve birlik hali ise onun için din, iman, tevhid ve kulluğun
hakikati, sonsuz bir saadet, servet, ebedi bir hayat ve ulu bir devlettir. 47
Yunus, bu hakikati şu şekilde ifade eder:48
Kaçan kim ben beni bildüm yakîn bil kim Hakk'ı buldum
Korkum anı bulıncaydı şimdi korkudan kurtuldum

45

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 334.

46

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 225.

47

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 325, 327.

48

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 325.
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Hîç ayrukdan ben korkmazam ya bir zerre kayurmazam
Ben şimdi kimden korkayın korkdugumıla yâr oldum
‘Azrâîl gelmez cânuma sorucı gelmez sinüme
Bular benden ne sorısar anı sorduran ben oldum
------Yûnus Hakk'a kıldı tapu Hak Yûnus'a açdı kapu
Bâkî devlet benüm imiş ben kul iken sultân oldum
Ezelî benliği tecrübî olarak idrak, en nihayetinde de Dost’a vuslat olduğu için ebedî bir hayat, mülk ve saadete kavuşma anlamına
gelir. Sâlikin gözünden perdeler kalkıp mekânsızlığa eriştiği için
izafî hayat, benlik, zenginlik ve mülkten yüz çevirir, bunlara değer
vermez. Yunus bu istiğnâ ve huzur halini ise şu şekilde ifade eder: 49
Cânlar cânını buldum bu cânum yagmâ olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yagmâ olsun
Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına ulaşdum gümânum yagmâ olsun
Benden benligüm gitdi hep mülkümi dost tutdı
Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yagmâ olsun
İkilikden usandum ‘ışk tonını tonandum
Derdi hânına kandum dermânum yagmâ olsun
Bu birlik gerçekleşip de vuslata erince salik artık O’ndan ayrılıp
tekrar izafi benliğine dönmek istemez, zira artık tevhidin sırrına
erme noktasında izafi benliğinden ümidini kesmiştir. 50 Ezelî benliğe
tekrar kavuşmakla devr, bir diğer ifadeyle vücûd dairesi tamamlanmış olur. Yunus, ezelî benliğin yeryüzüne inip tekrar O’na dönüşünü şu şekilde ifade eder:51
49

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 384.

50

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 324.

51

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 326.
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Ezel benüm ilümdür Elest benüm yolumdur
Ezelile Elest'i ben bunda göre geldüm
Ben ezelden varıdum ma'şûkıla yârıdum
Hak beni viribidi âlemi göre geldüm
Çün gökden yire yagdum yirden göge çok agdum
Âdem tonın tonandum devrânum süre geldüm
Yunus’a göre ezelî benlik ve en nihayetinde de Hakk ile kul arasında bir hicap olarak duran izafî benliği yok edip aradan çıkarmanın en etkili yolu nefs terbiyesinin yanı sıra aşktır. Muhabbetin yoğun hali olarak aşk, insanı bütünüyle kaplayan manevi bir enerji olduğu için izafî benliği fani kılar. Bu fena hali üzere sâlik kendini
kaybeder ve hayret üzere kendi benliği de dâhil Hakk’tan başka hiçbir şeyi müşahede etmez. Yunus bu durumu şu şekilde ifade eder:52
İlâhî bir ‘ışk vir bana ben benligüm bilmeyeyin
Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın
Şöyle hayrân eyle beni bilmeyeyin dün ü güni
İsteyeyin dâim seni ayruk nakşa kalmayayın
Al gider benden benligi toldur içüme senligi
Bundayiken öldür beni varup anda ölmeyeyin
Yunus için artık bir meşrep haline gelmiş olan aşktan hâsıl olan
yoğun tasavvufî tecrübeler sonucu dünyadan ve benlik vehminden
fena bulan izafi benlik, aşkın rehberliğinde aslî benliğine ve en nihayetinde de Hakk’a vasıl olduğu için Yunus Emre benliğin bu halini de
yine küllilik, kuşatıcılık ve kemal vasıflarıyla tasvir eder. Onun bu
noktadaki ifadeleri, açık şekilde şathiye kabilindendir ve hatta çoğu
zaman atıfta bulunduğu Hallâc-ı Mansûr’un meşhur şathiyesinin daha yalın bir şekilde tekrar eden halidir. Zaten Bayezid ya da Hallâc gi52

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 383.
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bi aşk sarhoşluğuyla sırlar ifşâ ettiğini ve “ene’l-Hakk” dediğini şu sözleriyle bizzat kendi ifade eder: “Benem bugün Bâyezîd uş gizlü sırra
geldüm”, “‘Işk esritdi cânumı uş Ene'l-Hak didürür, Korku gitdi gönlümden Mansûr'am dâra geldüm”. 53 Dahası Yunus, kendinden önceki sûfilerin işaret yoluyla gizli olarak söylediği hakikatleri bütün açıklığıyla
ve yalınlığıyla söylediğini kendine has üslubuyla ifade eder:54
Bu bizden öndin gelenler ma'nîyi pinhân didiler
Ben anadan togmış gibi geldüm ki ‘uryân eyleyem
Bu şekilde bir benlik tasavvurunun sûfilerin tevhit anlayışında
da yansımaları söz konusudur. Sûfilerin genel kanaatine göre tevhidin hakikati, aklî delillerden ziyade ahlâkî-mânevî kemâle paralel
olarak rûhânî bir zevk ile idrak edilir. Tevhidin yoğun bir tasavvufî
tecrübe üzere bizzat müşahede edilmesi, sûfinin seyr-u sülûkuyla
kendi izâfî benliğinden sıyrılarak küllî ve ezelî bir benliğe yükseldiği
fenâ ve cem’ hallerinde gerçekleşir. Bu haller tecrübe edilirken,
zâten mutlak bir gerçekliği olmayan “izâfî ben” tamamen hiçliğe
gömülür ve bu hiçlik vasfı üzere “ezelî benliğe” kavuşma gerçekleşir.
Mânevî bir zevk olarak tecrübe ettiği bu halde iken sûfi, izâfi benliğinin ve maddî âlemin sınırlılıklarından ve vehmî çokluğundan kurtulduğu için, obje-suje ayırımı da dâhil her hangi bir ikiliğe düşmeden mutlak tevhidi tecrübe eder.55 Artık nihâi gayesine vâsıl olan
sûfiyi bütünüyle Hakk’ın tecellileri kuşattığı için sûfi, tevhidin hakikati üzere, tek olan mutlak vücudun şuuruna erer ve benliğini, sıfat,
söz, idrak ve fiillerini kendinden görmez, Hakk Teâlâ’ya atfeder. Öyle ki; sûfilere göre, izâfî benlikten uzaklaşarak bâtında mutlak anlamda Hakk Teâlâ’dan başka bir şey olmadığını söylemek kelime-i
tevhîdin hakikatini ifade eder; “ruhum”, “nefsim”, “elim” ya da “ben
kulum” vs. demek sûretiyle kendine benlik izafe etmek ise bir iddia
ve tekebbür sayılır, dahası gizli şirk olarak değerlendirilir. 56
53

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 326.
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Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 323.
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Bk., Izutsu, “İslamda Metafizik Düşüncenin Temel Yapısı”, s. 27, 30.
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Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn, c. I, s. 98. Ayrıca bk. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa,
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Yunus Emre’de tevhidin bu şekilde bizzat yoğun bir tasavvufî
tecrübeyle zevk edileceği fikri, tıpkı selefi sûfilerde olduğu gibi onun
Allah, âlem ve insan tasavvuruna bağlı olarak belirgin bir şekilde
gözükür. Bu anlamda Yunus, kulun seyr-u sülûku ile yüce Allah’a
kurbiyyetinin farklı aşamalarında tecrübe ettiği fiil, sıfat ve zat bakımından tevhidi kendine has üslubuyla, zengin bir kavramsallaştırma ya da sistematik bir tertip söz konusu olmaksızın ifade eder.
Öyle ki Yunus’un şiirlerinde ikiliği, senlik-benlik davasını ya da varlık iddiasını terk edip yokluk evine girme57 ve “vuslat ile benliği yitirme”, “benlikten uzaklaşıp canlar canını bulma” teması sıkça tekrar eder:58
Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına ulaşdum gümânum yagmâ olsun
Benden benligüm gitdi hep mülkümi dost tutdı
Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yagmâ olsun
İkilikden usandum ‘ışk tonını tonandum
Derdi hânına kandum dermânum yagmâ olsun
Yukarıda iktibas ettiğimiz şiirlerinde de görüldüğü gibi Yunus,
aşk ile vuslata ermesiyle, kendini maddî âlemin çokluğu ve sınırları
içinde

tutan

izâfî

benliğinin

fena

bulmasından

ve

zaman-

mekânsızlığı tecrübe ederek Hakk’ın tecellilerinin kendini kuşatmasından bahseder. Dosta vâsıl olarak tevhidin şuura eren sûfi, bütün
fiil ve sıfatlarının, en nihayetinde de zatının mutlak anlamda Allah’a
ait olduğunun farkına tecrübî olarak varır. Bu durum Yunus Emre’nin şiirlerinde “hep mülkümi dost tutdı” şeklinde ifade edilir. Yunus’un buna ilişkin şiirleri, kurb u nevâfil diye isimlendirilen ve kulun nafile ibadetlerle yüce Allah’a yaklaşması sonucu fiil ve sıfatlarındaki dönüşümü ifade eden kutsî hadisin yorumu mahiyetindedir.
Nitekim o, Allah’ın kula kendisinden bile yakın oluşunu ifade eden

57

Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 373.
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bu düşünceyi, “Sensin bu gözümde gören, sensin dilümde söyleyen” ve
“Sen kim didün yâ Rab bana ben yakınam senden sana” 59 demek suretiyle açıkça dile getirir. Yunus Emre, Allah-âlem ya da insan münasebeti söz konusu olduğunda tasavvufî eserlerin vazgeçilmez konusu
olan, yüce Allah’ın insana yakın oluşu, insanı ve bütünüyle âlemi tecellileri ile kuşattığı gerçeğini de şu şekilde ifade eder:60
Yürürisem önümdesin söylerisem dilümdesin
Oturursam yanumdasın ayrukda ne bâzârum var
Yunus Emre bu noktada kulun, Allah’la olan ayrılmaz birlikteliğini açıkça ifade eder ve her nefes ömür sürmesinin, hayatının,
görme, duyma vs. gibi bütün idraklerinin, sülûka başlaması, yolda
karar kılması ya da vuslata ermesinin, kısaca bütün fiil ve hareketlerinin, en nihayetinde bütünüyle varlığının ancak Allah’tan olduğunu ifade eder. Bu hususta onun, bizzat kendisinin geri dönülmez
bir birlik şuuruyla tevhidin hakikatine erdiğini ifade eden şu dizeleri ayrıca kayda değerdir. 61
Senünle birligüm senden ırılmaz
Hayat senünledür sensüz dirilmez
-----Ben beni senden ayru kanda bulam
Ki sensüz Hak nefes ‘ömrüm sürilmez
Varlıgum sendendür ben bir âletven
Sun‘ ıssı sunmasa âlet kurılmaz
Âlet ü hareket kamu senündür
Anunçün işüne kimse karılmaz
------Bu ben ben didügüm eger ben isem
Bu benligüm bana niçün virilmez

59

Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 229.
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Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 246.
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Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 283.
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Yûnus bu tevhîde gark oldı gitdi
Girü gelmeklige ‘aklı dirilmez
Bu ifadeler, nihai tasavvufi tecrübelerin karmaşık yapısı içerisinde artık bir beşerin ifadesi olmaktan çok onda tecelli eden Hakk
Teâlâ’nın ifadeleridir. Bu durum, Yunus Emre’nin şiirlerinde “Yûnus
dahı hod kim ola bu sözleri diyen benem”62 ve “Yûnus degül bunı diyen
kudret dilidür söyleyen”63 şeklinde ifadesini bulur. Yunus bütün varlığın ve bu hal üzere kendisinden zuhur eden sözlerin sadece Hakk’a
ait olduğunu şu şekilde ifade eder: “Benüm degül bu keleci varlık senün Yûnus neci. Çün dilüme sensin kadîr sensüz lisân depretmeyem.”64
Yunus’un tabiri caizse tercüman olduğu bu ifadeler onda tecelli eden
Hakk’ın kudret, kemal ve kuşatıcılık vasıflarına atıfta bulunur mahiyettedir.
Evvel benem âhir benem cânlara cân olan benem
Azup yolda kalanlara hâzır meded iden benem
------Kün deminde nazar iden bir nazarda dünyâ düzen
Kudretinden han döşeyüp ‘ışka bünyâd uran benem65
------Evvel kadîm önden sona zevâli yok sultân benem
Yidi iklîme hükm idüp yiri gögi dutan benem
------Kün didüm bu yire turdı gökler dahı karâr kıldı
Yüz bin dürlü âdem geldi getürüp gideren benem66
İzâfî benliğin, aslı olan ezelî benlik ile cem’ edilmesi, aynı zamanda tevhidin hakikatine ermek suretiyle her türlü tefrika, çokluk
ve endişe ikliminden uzaklaşmanın yanı sıra temel ahlakî hastalıklardan kurtulma anlamına da gelir. Zira izafi benlikte, bir benlik
62

Tatçı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 339.
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vehmi bulunduğu için kibir gibi ahlaki sorunların yanı sıra ben-sen
ayrımı gibi tevhidin hakikatine aykırı ikilik fikrinin de kaynağıdır.
Genel olarak sûfilerin ya da özelde Yunus Emre’nin takdim ettiği
şekliyle tevhid düşüncesinin, sâlikin ahlâkî yapılanmasındaki tezahürü hiç şüphesiz kendinde bir benlik ve varlık görme vehminin yaşanan yoğun tasavvufî tecrübelerle ortadan kalkmasıdır. Zira izafi
benlikten kaynaklanan ben düşüncesi ve iddia sâliki, nefsin en
amansız hastalıklarından riya, kibir ve taaccübe götüreceği, dahası
nefsin söz konusu bu marazının insanın kulluğu da dâhil bütün yapıp etmelerini fesada uğratacağı düşüncesi tasavvufî literatürün
vazgeçilmez temalarındandır. Benzer bir yaklaşımı Yunus’un şiirlerinde de görmekteyiz. Nitekim o da tevhid zevki üzere ikilik fikrinin
ve benlik davasının bir kenara bırakılması gerektiğini, bu düşüncelerin kulluğun ve dervişliğin hakikatine aykırı olduğunu çeşitli vesilelerle ifade eder. O, bu hususta şöyle der:
Miskîn olugör bâri benlikden ırak yüri
Gönlinde benlik olan dervîşlikden ırakdur. 67
------Bize birlik sarâyın togru beşâret ayın
Geç ikilik fikrinden kogıl benligi yâ kul. 68
SONUÇ
Yunus Emre’nin şiirlerinde insan benliğinin hakikatine ilişkin
kayda değer zenginlikte atıf bulunmaktadır. O, genel olarak yaptığı
gibi insan benliği söz konusu olduğunda da konuyu bir teorisyen
edasıyla, sistematik bir üslupla ve zengin bir ıstılahat örgüsüyle değil, eşsiz şiirsel muhayyilesiyle sade ve canlı bir üslupla ama derinlikli olarak takdim eder. Bizzat kendi ifade ettiği üzere bazen konuyu hiç çekinmeden bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.
Yunus Emre, insan fıtratını konu edinen şiirlerinde izafî ya da
ezelî her iki benliğe de işaret eder. Ancak o, açık bir şekilde izâfîezelî benlik şeklinde ayrı ve açık bir kavramsallaştırmaya gitmez.
67

Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 270.

68

Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 310.
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Konuya ilişkin görüşlerini genellikle Dîvân’ında sıkça rastladığımız
“benem” redifli şiirlerinde kendi üzerinden anlatır. Onun bu şiirleri;
her türlü çokluk, tefrika ve kaygıdan uzak ezelî benlik ile tarihi bir
kişilik, bir birey olarak zafiyetleri, eksiklikleri ve hataları olan izafi
benliği tasvir eder mahiyettedir. Ancak insanın, tasavvufî literatür
dışında fazla gündeme getirilmeyen mana ve hakikat yönünü ifade
eden ezelî benliğe ilişkin tasvirleri daha belirgindir. Onun özellikle
bu tarz şiirleriyle ifade ettiği insan tasavvuru, genellikle bir bireyi ya
da tarihi bir şahsiyeti tasvir etmekten çok ontolojik bir ilkeyi ve küllî
bir benliği tasvir eder mahiyettedir. Bu sebeple onun bu husustaki
şiirleri, kimi zaman tasavvufî düşüncenin vazgeçilmez temalarından
olan Hakikat-i Muhammediyye’yi, kimi zaman ruhların elest bezmindeki halini ve rubûbiyeti ikrarlarını, kimi zaman da yoğun tasavvufi tecrübelerle bu aslî vatandaki “birliği” tecrübe eden benliği
ve en nihayet dünya hayatında, beden ülkesinde hapis hayatı yaşayan izafî benliği tasvir eder mahiyettedir. Böylelikle o, insan benliğini parçalı, bireysel ve bütünüyle varlıktan kopuk bir şekilde değil
de geniş bir bakış açısıyla metafizik kökenine işaret etmek ve tasavvufî ontolojiye dayanmak suretiyle bir bütün olarak ele alır.
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IV. Oturum

Erzurum Dutçu (Tuzcu) Köyü Yunus Emre
Makamı Etrafında Oluşan İnanmalar
Abdulkerim Dinç*
GİRİŞ
Yunus Emre’nin, Anadolu’da çok sayıda makamı/türbesi bulunmaktadır. Fuad Köprülü beş makam tespit ederken, Abdulbaki
Gölpınarlı bu makamlara Aksaray, Sandıklı, Ünye, Sivas’ı dahil eder.
H. Baki Kunter, Yunus Emre makamlarının sayısını on beşe çıkarır.
Nezihe Araz, Anadolu Erenleri isimli eserinde: “Bugün Anadolu'da
Yunus Emre'ye ait yirmi iki mezar sayılıyor. Günün birinde, ona ait
başka mezarlar, türbeler, makamlar da bulunursa hiç şaşmam!”
demektedir.
Yunus Emre makamları Anadolu ile sınırlı değildir. Azerbaycan’ın Gâh bölgesi Oncalı köyündeki Oğuz mezarlığında ve Üsküp’te
Yunus Emre’ye ait olduğu ileri sürülen mezarlar/makamlar da bulunmaktadır.
Yunus Emre makamlarından birisi de Erzurum’un Dutçu/Tuzcu
köyünde bulunmaktadır.
Yunus Emre ve Tapduk Emre makamları, Erzurum merkez ilçesine bağlı Dutçu/Tuzcu köyünde, Yunus Emre Mezarlığı içerisinde
yer almaktadır. Mezarlığa girişin sağ tarafında, Yunus Emre’nin mezarıyla yan yana olup, aynı türbe içerisinde yer almaktadır. (Işık Ebru, 2018, s. 60)
Selçuklular döneminde kurulan ve erenlerin dergâhı olarak bilinen Dutçu/Tuzcu, Erzurum’a yakın köylerden birisidir. Bugün Palandöken ilçesine bağlı bir mahalledir.
*
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Dutçu /Tuzcu Köyü Yunus Emre Mezarlığı ve mezar taşları, Türk
sanat tarihini, Türk kültürünü ve dönemin sosyal, kültürel yapısını
yansıtması bakımından son derece önemlidir. Bu mezar taşları şehrin kimliğini yansıtmakta olup, tarihi birer belge niteliğinde ve aynı
zamanda önemli sanat eserleridir. Yunus Emre Mezarlığında bulunun mezarların birçoğu önemli âlim-ulemâ, şeyh, derviş ve tarikat
mensuplarına aittir. Es-seyid Abdulgafur Hocanın, Şeyh Ali Haşıl
Babanın, Şeyh Hacı Rasim Pilatin Babanın, Yunus Emre’nin, Tabduk
Emre’nin ve birçok tarikat mensuplarının yanı sıra devlet işlerinde
görevli önemli kişilerin mezarları/makamları bulunmaktadır. Yunus
Emre ve Tabduk Emre’ye ait olan baldaken (Kubbe ya da piramit çatıyla örtülü, kare, çokgen ya da daire planlı, sütunlarla taşınan küçük açık yapı) tarzı türbenin burada olması ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin burada türbedarlık yapması açısından Erzurum ve Türk
tarihi açısından önemlidir. Yunus Emre’ye ait olan türbe baldaken
planlı olup türbe geleneğinin önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Bu türbeler, genellikle önemli kişiler için; derviş, âlim, ulema,
sultan, şehit, gazi ve ünlü kişiler için yaptırılmıştır. Doğanın tahribatı ve insanların zarar verip taşların yok edilmesine rağmen günümüze kadar ulaşmayı başarmışlardır. (Işık, Ebru, s. 1)
Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin mezarlarını/makamlarını keşfeden, mezarları yaptıran Hasankaleli İbrahim Hakkı; makamlara
bugünkü hâlini kazandıran Palandöken belediye başkanı Cenap
Köksal Birdal’dır.
Köy mezarlığı “Yunus Emre Mezarlığı” olarak bilinmektedir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi mezarlığı keşfeden, yaptıran ve
türbedarlık yapan Hasankale’li İbrahim Hakkı’dır. Tapduk ve Emre
ve Yunus Emre’nin kabirleri yan yanadır.
“Mezarlar baldaken tarzında türbe şeklinde tasarlanmıştır. “Yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış sekiz sütunlu üst kısmı içten
ve dıştan piramidel külah ile kapatılmıştır. Kemeri oluşturan taşlar
sırasıyla siyah ve beyaz renk taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. Türbenin etrafı yerden 50 cm. yükseklikte duvar ve onun üzeri siyah
demir parmaklıklarla türbenin etrafı çevrelenmiştir. Türbeye giriş
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kapısı bir tane açılmıştır. Tapduk Emre’nin mezarı, Yunus Emre’nin
mezarıyla yan yana aynı türbe içerisindedir. (Işık, Ebru, 2018, s. 310)
Tapduk Emre’nin kitabesinde: “El Fatiha –Kutbul Arifin Tabduk
Emre –Allah-u Teâla Sırrahu – Sene 797 (miladi: 1395) yazılıdır.
Yunus Emre’nin kitabesinde: “El Fatiha – El Arifi billah Yunus
Emre –Kaddes Allah-u Teâla Sırrahu, sene 797 (miladi 1395)” yazılıdır. (Işık, Ebru: 2018, s. 311)
ERZURUM DUTÇU (TUZCU) KÖYÜ YUNUS EMRE MAKAMI
ETRAFINDA OLUŞAN İNANMALAR
Yunus Emre makamı etrafında oluşan inanmalar ve ritüellerle
alâkalı, 2014, 2018 ve 2021 yıllarında Dutçu/Tuzcu köyünde yaptığımız derleme çalışmalarını dikkatlere sunmak istiyoruz. Derlemeleri
aktarırken mümkün olduğunca kaynak kişilerin üslûplarını muhafazaya dikkat ettik.
TAPDUK EMRE, MAĞARA
Kendileriyle görüştüğümüz Dutçu/Tuzcu köylüleri Tapduk Emre’nin köylerinde mukim bir derviş olduğunu; köyün kenarında,
mezarlığa yakın dergâhı bulunduğunu ifade ettiler. Yine ortak kanaate göre Tapduk Emre’nin gözleri görmezmiş; yani ama imiş.
Yunus Emre, Tapduk Emre’nin öğrencisiymiş. “Abdülgafur hazretleri bu mezarlıkta anlattı ki, bu dağlar hep ormanmış.” Öğrencileri bu ormandan ağaç keser getirirlermiş. Yunus Emre hiç yaş ağaç
getirmezmiş.
Bir gün nasıl olmuşsa Yunus Emre dergâhtan ayrılmış.
Köyün üst taraflarındaki Eğerli dağının tam eteklerinde bir mağara varmış. Yunus Emre üç dervişin bulunduğu o mağaraya gitmiş.
Her gün bir derviş dua eder, sofra gelirmiş. Sıra Yunus Emre’ye gelince:
-

Arkadaş sıra sende, demişler.
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Yunus Emre’yi bir korku almış. Çünkü her gün farklı lezzetlerde
yemekler geliyormuş. Bu defa Yunus Emre dua etmiş ve çok daha
zengin bir sofra gelmiş. Dervişler şaşırmışlar:
-

Derviş, sen kime dua ettin ki, böyle bir sofra geldi, diye sormuşlar.

Yunus Emre de:
-

Yarabbi, bu dervişler kimin himmeti için dua ettilerse onun
yüzü suyu hürmetine beni mahcup etme diye dua ettim; demiş.

O üç derviş de demiş ki:
-

Biz, şu Dutçu köyünde bir Yunus var, onun adına dua ettik
demişler.

Bunun üzerine çok mahcup olan Yunus Emre, hemen dergâha
dönmüş. Tapduk Emre’nin hanımı karşısına çıkmış.
-

Ben çok pişmanım yenge, şeyhim beni kabul eder mi, diye
sormuş.

Tapduk Emre’nin hanımı da:
-

Şu eşiğe başını koy. Şeyhin gelince ayağı senin başına değer.
Bana “bu da kim?” diye sorar. Ben de “Yunus” derim. Eğer
“Hangi Yunus?” derse hemen git; hiç görünme. Ama, “Bizim
Yunus mu?” derse elini öp affını dile demiş.

Tapduk Emre, camiden dönmüş ve ayağı Yunus Emre’nin başına
değmiş. Hanımına sormuş:
-

Bu kim?

-

Yunus, Efe… (Erzurum yöresinde âlimlere: Efe, denir.)

-

Bizim Yunus mu?

Deyince Yunus Emre, Tapduk Emre’nin eline sarılmış. Tapduk
Emre:
-

Oğul ben seni açılmamış bir gül olarak cennete gönderecektim. Sen açıldın. Artık seni eğleyemem. Git bildiğin kadar gez.
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MOLLA KASIM
Yunus Emre gençliğinde Dutçu camiinde vaaz edermiş. Molla
Kasım Efendi de Erzurum müftüsü imiş. Erzurum’da: “Dutçu’da bir
genç yerden gökten haber veriyor.” Diye yayılan şayia Molla Kasım
Efendi’nin kulağına kadar ulaşmış. Molla Kasım Efendi hazretleri de
ileri gelenleri toplayıp bir Cuma günü Dutçu köyüne Yunus Emre’yi
dinlemeye gelmişler. Daha camiden girmeden Yunus Emre’nin şu
mısralarını duyarlar:
Altı pür ile nardır
İçinde kayalar vardır
Varıp onun dibinde
Biraz yatasım gelir
Molla Kasım Efendi ve arkadaşları şaşırırlar. Camiye girince de
Yunus Emre’nin şu mısralarını duyarlar:
Yunus sözlerin eğri büğrü söyleme
Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir.
Büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Çünkü kendilerinin köye geleceğinden kimsenin haberi yoktur. Molla Kasım hazretleri:
-

Bu çocuk gerçekleri konuşuyor. Değmeyin konuşsun. Güzel
bir insan, demiş.

İDAM MAHKÛMU ADAMIN YUNUS EMRE’Yİ RÜYÂSINDA
GÖRMESİ
İbrahim Ayhan, “Babam anlatırdı…” diyor:
Erzurum’da birisine idam cezası veriliyor. Ertesi günü idam edilecek olan adam çok düşüncelidir. Gece yarısı bir gaflet uykusu bastırır ve rüyâsına giren Yunus Emre:
-

Hiç tasalanma kurtulacaksın, der.

Ertesi günü idamdan önce yeniden hâkim karşısına çıkarılan
adam affedilir. Yunus Emre’nin kabrini ziyarete gelir. Bakar ki me-
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zar harabe hâlde. Şükranlarını ifade için Yunus Emre’nin kabrini
demirden yaptırmak ister.
MEZARDAN ÇIKAN YILANLAR
İdamdan kurtulan adam Yunus Emre kabrini yaptırır. Mezarlık
demir korunakla çevrilir. Boyacılar da Cuma günü demirleri boyamaya gelirler. Cuma salâsı okunmaya başlayınca, adamlar:
-

Burası dalda (gölgelik) yer, zaten yorgunuz hiç de Cumaya
gitmeye gerek yok, derler.

Uzanıp dinlenirken mezarlığın kenarından bir delik açılır ve yılanlar çıkmaya başlar. Yılanlar köye doğru giderler. Büyük bir korkuya kapılan boyacılar, hemen abdestlerini alıp köy camiine koşarlar.
Bir bakarlar ki, bu köyden olmayan nur gibi insanlar cemaatin
arasında. Ancak o nur gibi adamları Dutçu halkı görmezler.
Boyacılar namazdan hemen sonra koşarak mezarlığa gelirler.
Köy tarafından gelen yılanların aynı delikten mezarlığa girip kaybolduklarını görürler.
ERMENİ MEZÂLİMİ
“Bizim köyde Ermeniler katliam yapmışlar. Sonra da bir
mekânda toplanmışlar. Köyümüzden Muhyettin isimli yaşlı birisi de
(soy ismini hatırlayamadım) Ermenilerin bulunduğu odaya ateş etmiş ve onlardan bazılarını öldürmüş. Mermisi bitince kaçıp Yunus
Emre mezarlığına sığınmış. Ermeniler de arkasından geliyormuş.
-

Eğer gerçek Yunus isen beni burada koru, demiş.

Gerçekten de Ermeniler, gözlerinin önündeki adamı görememişler.
HASTA KADIN
İbrahim Ayhan’ın gençlik yıllarında gördüğü, Erzurum’daki
evine ziyaretine gittiği Hatice abla (soy ismini hatırlamıyor) ile ilgili
anlattı:

Yunus Emre Sempozyumu

|

195

“Dutçu/Tuzcu köyünden Erzurum’a gelin giden Hatice, evde bir
şeyle karşılaşıyor ve bayılmaları başlıyor. Genç gelinlere, hamile
gençlere ve loğusalara cinler musallat olurmuş.
Hatice’yi, hekimlere, nefesi güçlü hocalara götürürler ama derdine bir derman bulamazlar. Birisinin tavsiyesiyle Karanlık Kümbet’e götürürler.
Karanlık Kümbet’e yalnız bırakılan Hatice, yeniden nöbet geçirir. Bir ses: “Senin şifan kendi köyünde, Yunus Emre’ye git! Mezarda
sana bir şey verilecek. Onu sakın yeme, üzerinde taşı” diyor.
Hatice’yi köydeki Yunus Emre mezarına götürüyorlar. Mevsim
kış ve diz boyu kar var. Mezarın başında Hatice yeniden nöbet geçirir ve karların içine düşer. Sanki bir el, nöbet geçiren kadının elini
karların içine çeker. Kriz sonucu baygın düşen kadının eline bakarlar ki elinde çok hoş, yeşil renkli bir yaprak var.
Hatice o yeşil renkli yaprağı muska olarak üzerinde taşımaya
başladığı andan itibaren nöbetleri biter; hastalıktan kurtulur.
RECEP DEDE
İbrahim Ayhan, Recep dedeyi gördüğünü ve bizzat kendisinden
dinlediğini söyledi. Dutçu/Tuzcu köyünde yaşayan Recep dede geceleri bir yerlere gidermiş. Bir zaman sonra bu durumdan şüphelenen
karısı, her gece nereye gittiğini sormuş. Hanımının ısrarlarına dayanamayan Recep Dede:
-

Hanım niye bu kadar ısrar ediyorsun. Ben her gece abdest
aldıktan sonra Yunus Emre hazretlerinin mezarına gidiyorum. Orada toplanan zatlar zikir çekiyor; ben de onlara hizmet ediyorum, demiş.

Recep Dede bu hâli hanımına anlattıktan sonraki akşam Yunus
Emre mezarlığına gider ama artık zikir eden zatları göremez. Büyük
bir üzüntüye kapılır; günlerce ağlar. O günden itibaren Recep Dede’nin hâli değişmeye başlar. Zira, böyle olağanüstü hâllerin, rüyâların anlatılması iyi değildir.
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AYAKKABILAR VE KAHVE
Eskiden erkekler kış günlerinde köy odalarında toplanır sohbet
ederler; kitap okurlarmış. Bu gelenek Erzurum’un bazı köylerinde
hâlâ devam etmektedir.
Dutçu köyünde de karın lapa lapa yağdığı bir gece Recep Dede
köy odasına gider. Kapıda hizmet eden gence yanındaki misafirinin
de ayakkabısını almasını söyler. Genç, Recep Dede’nin yanında kimseyi göremediği için şaşkın şaşkın bakar. Recep dede, gencin şaşkınlığı arasında olmayan ayakkabıyı alıp rafa koyar.
İçeride Recep Dede’ye kahve getirmek isterler:
-

Misafirim için de bir kahve getirin, der.

Yaşlı adamın hâlindeki değişimi uzun zamandır bildikleri için
olmayan misafire de bir fincan kahve getirirler. (İbrahim Ayhan’a
göre kahveyi muzır birisi de içmiş olabilir) Bakarlar ki kahve fincanı
boş.
Gitmek için ayağa kalkan Recep Dede’nin yolda düşebileceğini
düşünen büyükler, yaşlı adamı evine kadar götürmelerini gençlerden isterler. Dışarı çıkan gençler taze yağmış karın üzerinde ne Recep Dede’nin ne de bir başkasının ayak izini göremezler.
ÇOCUK OLMA
1952 doğumlu İbrahim Ayhan, Dutçu/Tuzcu köyünde dünyaya
gelmiş ve ilk gençlik çağlarını bu köyde yaşamış; bir matbaacıdır.
Çocukluğundan itibaren babaannesi, ona Yunus Emre sevgisini aşılamış; onun için her fırsatta Fatiha okumasını telkin etmiştir.
Erzurum’a yerleşen ve matbaacılığa başlayan İbrahim Ayhan,
Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin kabirlerini betonla yaptırarak etrafını demirle çevirmiştir.
Bir zaman sonra köyden tanıdığı arkadaşlarından birisi ziyaretine gelir. Gece gördüğü rüyâsını anlatır.
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Rüyâya göre:
“Arkadaşı babasını, şeyh, derviş kıyafetli, nur yüzlü insanlarla
birlikte, Yunus Emre mezarlığında görür.
Arkadaşı, babasına:
-

Baba Yunus Emre mezarlığını yaptıran İbrahim için de dua
edemez misiniz?

Babası gülümser ve:
-

Biz nereden geliyoruz? İbrahim için dua ettik…” der.

Rüyâdan etkilenen arkadaşı bir müjde olduğunu sezdiği rüyâyı
anlatmak için İbrahim Ayhan’a koşmuştur.
İbrahim Ayhan, on iki yıldır evli olmasına rağmen çocuğu olmamaktadır. Bu rüyâ hadisesinden bir ay sonra eşi hamile kalır ve
arka arkaya üç erkek çocuğu dünyaya gelir.

SONUÇ
1.

Yunus Emre makamlarına dair inanmalar, ritüeller bizi kültür
kodlarımıza götürecektir.

2.

Mağara metaforu;

3.

Tapduk Emre dergâhına Yunus Emre’nin diğer anlatılara rağmen “yeşil ağaç” getirmemesi;

4.

Molla Kasım’ın diğer anlatılara rağmen farklı kişiliği;

5.

Dünya mitolojilerinde, dinlerde ve kültürlerde farklı görünümlerle karşımıza çıkan “yılan” motifinin bir metafor olarak değeri;

6.

Hasta kadının kış günü ve diz boyu kara rağmen mezardan “yeşil renkli ve güzel bir ot” çıkarması;

7.

Recep Dedenin Yunus Emre mezarlığında erenlerin zikrine
hizmet etmesi;

8.

Yine, Recep Dedenin ayak izinin görünmemesi, üzerinde dikkatle durulması gereken motiflerdir.
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Yunus Emre’nin köyü koruduğuna inanılır. Dutçu köyünde bir
gaflet ile içki içen birisi çıksa bile kısa zamanda bu kötü alışkanlıktan vazgeçer. Bu Yunus Emre sayesindedir.

10. Yunus Emre’nin kabrine dışarıdan ziyaretçiler geliyor. Köylü de
hürmet gösteriyor. Ancak, fizikî yahut ruhsal hastalıklar için ziyaret edilmiyor; kurban kesilmiyor.
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Yunus Kavramlarının Anlam Dünyası
Alper Ay*

GİRİŞ
Hz. Peygamber şiiri hikmet kavramıyla birlikte zikretmiş ve şiirin muhtevasına bu kavramla bir sınır çizerek şiire ve şaire hikmetli
bir ödev yüklemiştir. Şiirin şuur kavramıyla aynı kökten geldiği gerçeği de hatırlandığı vakit şiirde bir bilinç düzenin olması gerektiği
köken itibarı ile beklenen bir durumdur. Şiirdeki şuuru ortaya çıkaran kavram ise Hz. Peygamber’in işareti üzere hikmettir. Zira hikmet çok kıymetlidir, kitabımız hikmetle doludur ve Allah kime hikmet
vermişse ona çok şey vermiştir. Türk edebiyatının kurucu ismi olan
Hoca Ahmed Yesevî’nin şiirlerine hikmet adını vermesi de Hz. Peygamber’in bu husustaki işareti ile bağlantılıdır. Fuzûlî’nin Farsça divanının önsözünde üzerinde durduğu şiir-ilim ilişkisi bu minvalde
ayrıca dikkat çekici ve hatırlanması gereken bir husustur. Şu halde
şiiri mevzun mukaffa sözden ayırt eden içerisinde barındırdığı anlam katmanları ve sahip olduğu sembolik dil ile sağladığı hikmet düzeyidir. Şairin bunu sağlaması ise kullandığı kavramlara ve o kavramlara yüklediği anlam dünyasına bağlıdır.
Türk edebiyatında bilhassa Yunus Emre ile başlayan şiir vadisine bakıldığı zaman bazı kavramların hemen her şair tarafından aynı veya benzer manalarda kullanıldığı görülür. Örneğin servi denildiği zaman mutlaka sevgilinin boyunun kast edildiği bilinir ve sevgilinin boyundan bahseden her şair bu kavramı kullanır. Seviliye dair
güzellik unsurlarından bunun gibi pek çok örnek sıralamak mümkündür. Elif kavramı Arap alfabesinin ilk harfi olmakla beraber ya*

Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, mail:
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pısı ile yine servi gibi sevgilinin endamına dair bir anlam taşır ve
tekliği ile de vahdeti sembolize eder. Bu manada Türk edebiyatında
tarihi seyir içerisinde bir kelimenin zengin bir anlam dünyasıyla beraber kullanımına şahit oluruz. Kuşdili1 olarak remzedilen bu semboller dünyasında bazı kavramların kelime manasının yanında sahip olduğu ayrı bir anlam dünyası daha vardır. Şiirde bu durumu
mazmun kavramı ifade eder. Arapça bir kelime olan mazmun, z-m-n
kökünden gelir ve kelime itibarı ile kastedilen asıl manayı işaret
eder. Bir edebiyat terimi olarak ise üstü örtülü söz söylemek, asıl
kastedilen anlamı dolaylı yoldan işaret etmek gibi anlamlar taşır.
Edebiyat tarihi araştırmacıları mazmunlara dair müstakil çalışmalar yürütmüşler ve bu kavrama muhtelif tanımlar yapmışlardır. 2 Bilal Kemikli, Ömer Faruk Akün, Ahmet Talat Onay, Ömür Ceylan, İskender Pala, Şahin Uçar gibi araştırmacıların getirdikleri tanımların her birinde bazı farklılıklar olmakla birlikte hepsinin ortaklaşa işaret ettiği bir husus var ki mazmun örtülü bir manadır. 3
Mazmun konusunda pek fazla üzerinde durulmayan bir hususu
ise Necla Pekolcay tespit etmiş ve İslami Türk edebiyatında yazılan
metinlerdeki mazmunların kaynağı olarak Kur’an’ı işaret etmiştir:
“Mazmun anahtarlarını tespit ederken, metnin ne mahiyette bir metin
olduğu da önem taşımaktadır. Eğer metin İslam tasavvufu çerçevesinde yer almışsa gözden uzak tutmamamız lazım gelen esaslar âyet ve
hadis mealleri ile tasavvufi remizlerdir.”4
1

Bilal Kemikli, Sufi Şairin İzinde : Şiir ve İrfan. (İstanbul : Kitabevi, 2009), 89.

2

Ömür Ceylan, “Şi‘r-i Kadîmin Rüzgarıyla (Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı)”, Çankırı Araştırmaları III/3 (2008), 137-140; Abdülkadir Dağlar, “Şiirin Alın Yazısı:
Mazmûn”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBED) VIII/16 (2016), 1-13;
Mustafa Güneş, “Klasik Türk Edebiyatında Mazmun Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk
Dünyası Araştırmaları 209 (2014), 89-100; Haluk İpekten, “Divan Şiirinde Mazmunlar”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1993), 9-13; İskender Pala, “Mazmunun Mazmunu”, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, (1999), 399-402.

3

Mehmet Murat Yurtsever, “Yûnus Emre, Niyâzî-i Mısrî ve İsma’il Hakkı Bursevi’de
Türk Tasavvuf Şiirine Özgü Mazmun Arayışları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi XXIII/2 (2019), 693-714.

4

Necla Pekolcay, İslami Türk Edebiyatı Tedkik Metodlarının Genel Esasları ve Mazmun Anahtarları (İstanbul : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1999),
48.
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Bu veçhile Türk edebiyatındaki mazmunları tespit edebilmek
için İslam dininin temel dinamiklerine de müracaat etmek gerekmektedir. Zira Anadolu’da Yunus Emre ile başlayan şiir serüveni kahir ekseriyetle dini bir hususiyet arz etmektedir. 5 Divan şiirinde çok
sık kullanılan bazı mazmunların ilk örnekleri Yunus divanında karşımıza çıkar. Oysa mazmunlara dair yapılan çalışmaların pek çoğunda Yunus ilahilerinden verilen örnekler çok kısıtlı düzeydedir.
Örneğin Anter, Zühre, Harut Marut, zülf6 gibi mazmunlar Fars şiirindeki mevcudiyetleri göz önünde tutularak Türk edebiyatında ilk
defa Yunus Emre tarafından kullanılmıştır. Oysa bu kavramları izah
eden pek çok çalışmada Yunus Emre’nin adı neredeyse hiç anılmaz.
Bu örnekler bize divan şiirinin kaynaklarını, kaidelerini belirlerken
Yunus’a muhtaç olduğumuzu göstermektedir. Anadolu sahası için
Yunus Emre suyun başıdır ve çoğu düğüm onda cevap bulmaktadır.
Bu bakımdan onun zihnindeki kavramlar dünyasına odaklanmak
edebiyat tarihi araştırmaları için faydalı sonuçlar verecektir kanaatindeyiz. Yunus’u doğru anlamak bütün bir Türk edebiyatını doğru
anlamak olacaktır. Doğru anlamak konusunda samimi ve ısrarcıyız
zira Yunus hakkında bin civarında tebliğ, makale vs. mevcut ve bunların büyük bir çoğunluğu ideolojik çalışmalardır. 7 Yunus Emre’nin
insana Tanrı dediği dahi iddia edilmiştir. 8
Biz bu kısa çalışmamızda Yunus Emre’nin zihin dünyasında çok
sık tekrarlanan ve bir anlam dünyası barındıran bazı kavramlara
veya söz dizelerine odaklanacağız. Yunus’un hemen her fırsatta dile
getirdiği bu kavramları irdelemek Yunus Emre ikliminde seyahat
imkânı tanıyacaktır. 13. yüzyıl Anadolu’sunda kelimeler ve kavramlarla bir şehir inşa eden Yunus’un devâsâ mısralarını kavram anahtarları ile yeniden değerlendirme imkânımız olacaktır. Belki hiç dik5

Alim Yıldız, Yunus’un İzinde (Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2021);
Alim Yıldız, “Yunus’un Avazı”, Yunus’un Çağrısı (Ordu: Ordu Belediyesi, 2015).

6

Dem urmazıdı Mansûr tevhîd-i Ene'l-Hak'dan
Aşk dârına dost zülfi asmışdı beni uryân

7

Beşir Ayvazoğlu, Yunus Ne Hoş Demişsin : Cumhuriyet Sonrası Yunus Emre Yorumları (İstanbul : Kapı Yayınları, 2014).

8

Süleyman Hayri Bolay, “Yunus Emre’nin Tanrısı İnsan Mıdır?”, I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, (2010), 221-252.
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katimizi çekmeyen bir kavrama Yunus’un müthiş bir zenginlik kattığını temaşa edeceğiz.
ASSI ZİYAN
Yunus Emre’nin nutk-ı şeriflerinde bilhassa üzerinde durduğu
kavramlardan bir tanesi assı ziyan ikilemidir. Bugünkü Türkçede kısaca kar-zarar ilişkisini ifade eder. Bir dünyalığı elde etmeyi veya
kaybetmeyi işaret etmektedir. Yunus bu kavramı kullandığı beyitlerde dünya hayatındaki suni varlık âleminde dair bazı görüşler beyan eder. Bazı beyitlerinde ise bu kavramları kullanmadan kavramların sahip bulunduğu anlam dünyasını konu edinir. Divanda geçen
örneklere genel olarak baktığımızda Yunus Emre’nin assı ziyan peşinde olmadığı, dünya hayatına dair bir kar zarar hesabı gütmediği
kendini gösterir. Onun dünyasında aşk bütün matematiksel hesapları yok eden bir güce sahiptir. Diğer insanların ilgilendikleri gibi Yunus Emre eşya ile ilgilenmez. Yunus’un eşya ile olan ilişkisi diğer insanların ilişkilerine de benzemez. Zira Yunus Emre varlığa sevinmez
yokluğa da üzülmez. Varlığa sevinmeyip yokluk karşısında kaygı
duymayan bir insanın eşya karşısında kar zarar hesabı yapması da
beklenen bir durum değildir.
Assı ziyan peşinde olmayan Yunus Emre’nin bu tavrı mutlak surette bazı âyetlere taalluk etmektedir. Bu âyetlerden ilki ve belki de
assı ziyan ikilemini bir mazmun gibi kuşatan âyet Hadid suresindedir:
(Her şeyin önceden yazılmış olması) elinizden çıkıp gidene
üzülmemeniz ve O’nun size verdiği ile sevinip şımarmamanız içindir. 9
Levh-i mahfuzdan bahsedilen bu âyette Cenâb-ı Hakk yarattığı
kullarına bir haber vermekte ve insanoğlunun kazandığı bir şeye
sevinmemesini, kaybettiğine de üzülmemesini tavsiye etmektedir.
Zira her şey önceden bilinmekte, bir takdire göre vukua gelmektedir.
Bazı âyetlerde ise kimi insanlara korku ve endişenin olmayacağı haber verilir:
9

Hadid 57/20.
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“…onlara korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.”10
“…Artık onlara kötülük (azap) dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar.”11
“…hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.”12
“…Onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.”13
“…Bugün size hiçbir korku yoktur, siz üzülecek de değilsiniz…”14
“…Allah’ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek
de değillerdir.”15
Âyet-i kerimelerin ortak mazmunu Allah’ın has kullarına korku
ve üzüntünün söz konusu olmadığıdır. Yunus Emre’nin assı ziyandan fariğ olması öyle zannediyoruz ki âyetlerdeki bu mefhum ile de
ilgilidir. Korku ve endişe çekmeyecek olan insanın kar zarar hesabı
yapması da makul bir tavır değildir. Kaldı ki Hadid suresinden verdiğimiz örnekte kar zarar hesabı yapılmaması gerektiği ayrıca uyarılmış idi Yunus’un assı ziyan kavramını bu ve benzeri âyetlere dayandırdığını iddia etmek gayet mümkündür.
Bu konuda ilk örneği Yunus’un çok bilinen bir ilahisinden vermek istiyoruz:
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Assı ziyândan geçtim dükkânım yağma olsun
***
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun16
Canlar canıyla ballar balını bulan Yunus Emre assı ziyandan
geçtiğini beyan ediyor. Merhum Sezai Karakoç bu şiir için şu soruyu
10

Bakara 2/112.

11

Zümer 39/61.

12

Ahkaf 46/13.

13

Bakara 2/162. Aynı surenin 277. ayeti de konuyla alakalı olarak değerlendirilebilir.

14

Zuhruf 43/68-70.

15

Yunus 10/62.

16

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990), 280.

204

|

Alper Ay

sormuştu: Ballar balını bulan kişi için kovanın yağma edilmesi neyi
ifade eder?17 Aslolan bal değil midir? Bir soru da mefhumun muhalifinden sormak yerinde olacaktır; Ballar balını bulamayan adam kovana sahip bulunmakla ne elde edebilir? Esasında Yunus bize bu soruları zımnen sormaktadır ve âlemi bu nazarla anlamlandırmaktadır. Allah’ı bilen/tanıyan, marifete eren ballar balını bulan adamla
aynı kişi değil midir? Allah’ı bilmeyen başka neyi bilir? Peki O’nu bilen neyi bilmez? Şu âleme bir yâr için âh etmeye gelen insanoğlu
beden kovanına sahip olmakla ne kadar yol alabilir? Saf, duru, katıksız bir iman ile birlikte arıyı, kovanı ve balı yaratanın aşkı ballar
balı değil midir? Yunus’un kurduğu denklemi bu şekilde yorumlamak mümkündür. Fakat bu devâsâ mısraya ne kadar çok soru sorulabilirse o kadar farklı yorum yapmak imkân dâhilindedir. Ama nihayetinde mısranın oturduğu mefhum assı-ziyan kavramlarına dayanmaktadır. İnsanoğlunun içerisinde yaşadığı şu fani dünyadaki
gölge varlıklarla olan münasebeti kovanla sembolize edilirken, kulun mutlak güzellik sahibine olan aşkı ise bal ile ifade edilmiştir. Yunus dünya âlemindeki varlık veya yoklukla ilgilenmek yerine varlığı
ve yokluğu var edenin muhabbetiyle ilgilenmeyi tercih etmiştir. 18
Bir başka ilahisinde Yunus Emre assı ziyan mefhumunu biraz
daha açmıştır. Belki ballar balını bulanın kim olduğunu veya ballar
balının nasıl bulunacağını işaret etmiştir diyebiliriz. Bunun için aşka
Mecnun olmak gerekmektedir:

17

Sezai Karakoç, Yunus Emre (İstanbul: Diriliş Yayınları, 2012), 41.

18

Yunus yolcularından olan Niyazi Mısrî’nin de benzer ifadeleri vardır. Rivayete göre Bursa’da Mısrî’nin kütüphanesi yağmalanmış, pek sevdiği kitapları hoyrat ellere
düşmüştür. Bu vakıa üzerine Mısrî: “Sevdim seni bütün vârım yağmadır alan alsın”
demiştir. Mısrî de Yunus gibi ballar balını bulanlardandır. Galib Dede’nin “Aşıkta
keder neyler gam halk-ı cihanındır” mısrası da aynı şeyi söylemez mi? Ballar balını
bulan âşıkta keder olabilmesi ihtimal dahlinde midir? Veya “onlara hiçbir korku
yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir” manasındaki ayetlere muhatap olan âşığın
cihan halkının kendilerine keder ettiği şeyleri dert edinmesi mümkün değildir. Bu
minvalde Yunus’un assı ziyan karşısındaki tutumu Mısrî ve Galib Dede’den ve dahi
pek çok sûfî şairden yankılanmaktadır.
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Aşka Mecnûn olanlar assı-ziyândan fâriğ19
Herhangi birine değil aşka Mecnun olanlar assı ziyandan fariğ/kurtulmuş olabilecektir. Bu mısradaki düğüm aşk kavramında
setredilmiştir. Aşktan ne anladığımızla ilgilidir. Bizim bugünkü algılarımızla Yunus’un işaret ettiğinin çok farklı olduğunu peşinen söyleyelim. Zira Yunus Emre’nin dilindeki aşk kavramı tenden ve cinsten berî bir olgudur. Bir fayda ve zarar kaygısı olmaksızın mutlak
güzellik sahibi olan Allah’a duyulan sevgi aşk tabir olunur. Bunun
kaynağı da “eşeddü hubben lillahi”20 âyetinde sırlanmıştır. Yunus’un
dilindeki aşk kavramı vahyin işaret ettiği “eşeddü” ile aynı şeyi ifade
eder. Kısacası Yunus Emre aşka Mecnun olan kişinin assı ziyan kaygısından kurtulacağını söylerken esasında konuyu Allah sevgisi ile
irtibatlandırmış ve varlık kaygısından azade olabilmenin yolunu bu
sevgiye bağlamıştır. Hemen herkesin bildiği bir ilahide burada söz
konusu edilen durum daha da açığa kavuşturulmuştur:
Ne varlığa sevinirem ne yokluğa yerinirem
Aşkın ile avunuram bana seni gerek seni21
Yunus Emre bu ilahisinde ballar balını nasıl bulduğunu biraz
daha izah etmiştir. Hadid suresindeki âyette verilene sevinmeme,
elden alınana da üzülmeme vurgusu tam olarak Yunus’un bu beyitte
üzerinde durduğu mefhum değil midir? Varlığa sevinmeme ve yokluk karşısında üzüntü duymama tavrı assı ziyandan fariğ olan Yunus’un dünya âlemindeki varlıklar karşısında kendini konumlandırma halidir. Yunus bu başarısını Allah’ın aşkına sığınmakla bulduğunu işaret eder. O’nun aşkı ile avunmak insanoğlunu varlık ve yokluk kaygısından azat etmektedir. Başka bir ilahide ise Allah aşkının
bir ölçüsü kaydedilmiştir:
Ne assı var ne ziyân gelsin canına kıyan
Cümlesinden geçüben bulduk Sultanımızı22

19

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 375.

20

Bakara 2/165

21

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 383.

22

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin (İstanbul: H Yayınları, 2008), 437.
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Yunus bu beytinde assı ziyan kavramlarını can mefhumu ile birlikte değerlendirmiş ve ancak candan geçilerek Sultana ulaşılabileceğini işaret etmiştir. Zira aşk pazarında geçerli tek akçe candır ve âşığın tek sermayesi de budur. Bu diyarda sadece can bahası ile alışveriş
edilir. Can maznununa dair bilgi veren hemen her araştırmacı bu ve
benzeri ifadeleri kullanır. Seven ve sevilen arasındaki bu can pazarlığı esasında ruhunu Tevbe suresi 111. âyetten almaktadır. Söz konusu
âyette Allah ile iman edenler arasındaki bir alışverişten bahsedilmektedir. Allah iman edenlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Âyette iman edenlere yaptıkları alışveriş dolayısıyla sevinmeleri telkin edilir. Öte yandan müşrikler de dünya hayatında bir alışveriş yaparlar fakat onların bu alışverişi bir kar getirmediği gibi sahiplerini de hüsrana uğratmıştır.23 Aşk
pazarında candan başka bir akçenin geçmemesi bir yönüyle
Kur’an’daki bu alışverişleri hatırlatmaktadır. Zira aşkın ölçüsü can
bahasıyladır. Sevgili ile olan bu alışverişte ise kâr zarar hesap edilmemelidir. Zira aşk hesap kabul etmez. Hesap yapılarak aşk ikliminde
yürünmez. Aşk bütün matematiksel hesaplamaları bire indiren bir
güce sahiptir. İbrahim Baz hocanın tarifi ile aşk ikiyi bir edendir. Bu
bakımdan aşk iklimindeki alışverişte kâr zarar hesap edilmez:
Aşka mesel bağlanmaz aşk işi hesap olmaz
Dostluk ticaretinde anılmaz assı-ziyân24
Maşuk için canına kıyabilme cesaretini gösteren aşığın dünyasında artık her şey O’na dairdir. Can da cihan da kar da zarar da
hepsi O’dur:
Sensin bana can u cihan sensin bana genc-i nihân
Senin durur assı-ziyân ne iş gele benden bana25
Yunus Emre assı ziyan kavramlarıyla ihata ettiği anlam dünyasını başka beyitleriyle derinleştirmektedir. Yunus’a göre bütün ben-

23

Bakara 2/16.

24

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 273.

25

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 26.
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liği ile aşk denizine gark olan kişinin artık günah sevap, kâr zarar
hesabı gütmesi beklenemez. Zira aşk ifade ettiğimiz üzere hesap kabul etmez, ikiyi üçü dördü beşi bir eder. Aşk, âşıkta mâşuğun aşkından başka bir gaye bırakmaz, yakar kül eyler:
Cân u gönül fehm ü akıl aşk mevcine gark olucak
Pes nice ansın ol kişi yazug u müzd assı-ziyân26
Yunus’un gönül iklimindeki bezirgânlar hiç kâr zarar hesabı
gütmezler. Cihan halkının kâr olarak addettiği şey onlara ait değildir. Ziyanı da zaten yağmaya vermişlerdir:
Bizim il bâzirgânı hiç assı gözetmedi
Çün assı bizim değil ziyanı yağmaya verdik27
Yunus başka bir beytinde ise Hakk katında âlem halkının zarar
olarak telakki ettiği şeyin esasında kâr olduğunu söyler:
Bezirgânam meta‘m çok dest-gîrüm üstâdum Hak
Ben ziyânum assıya anda degişüp geldüm28
Assı ziyan başlığında son bir örnek ise Yunus’un vahye olan vukufiyetinin müstesna bir örneğidir. Allah karşısında ticaret ederek
kazanılacak bir meta yoktur. Zira Allah kâr zarar hesabından ötede
tüvangerdir yani zengindir:
Nice ticâret ile mekseb gösterem ana
Şöyle tüvângerdür ol assı-ziyândan fârig29
Bu beyit “Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise zengindir”30 âyetini işaret eder. “Nice ticaret ile mekseb gösterem ana” mısrası insanların Allah’a muhtaçlığını, “Şöyle tüvangerdir ol” ifadesi
ise Allah’ın zenginliğini söyler. Zira insan dünya hayatında ne kaza26

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 268.

27

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 152.

28

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 202.

29

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 134.

30

Fatır 35/15. Konuyla ilgili diğer ayetler için bkz: Bakara 2/267, İbrahim 14/8, Neml
27/40, Lokman 31/12, Teğabun 64/6.
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nırsa kazansın Allah’a her hal ü karda muhtaçtır ve bu muhtaçlıktan
da azade olacak değildir. Yunus mekseb kavramıyla bunu işaret
eder. Allah’ın zenginliği ve kulun O’na muhtaçlığı karşısında insanoğlu hangi ticaretle nasıl bir kazanç ortaya koyabilir?
Verdiğimiz örnekler bütün olarak değerlendirildiğinde görülüyor ki Yunus Emre assı ziyan kavramına çok geniş bir anlam dünyası yüklemiştir. Bütün dünya hayatını belki bu iki kavram ile anlamlandırmıştır. Eşyaya bu kavramların işaret ettiği değerler ile kıymet
biçmiştir. Ballar balını bulduğunu bu kavramların şahitliğinde söylemiş, o iklime nasıl varılacağını da bu kavramlarla tarif etmiştir.
Dolayısıyla assı ziyan ikilemi Yunus Emre şiirleri için hayati öneme
sahip bir kavramdır ve Yunus’un kendini ifade tarzlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Yunus ve Yunus vadisi şairlerinin varlık
telakkiler bu kavramlarda remzedilmiştir.
MİSKİN
Yunus divanında yüzden fazla tekrarlanan bir kavramdır. Dolayısıyla Yunus Emre’nin çok sık kullandığı neredeyse dilinden düşürmediği kavramlardan bir tanesidir. Yunus bu kavramı bazen bir
sıfat olarak kendi ismine ekler, bazen de övgüyle bahsettiği bir hali
tasavvur eder. Yunus dilinde miskin kavramı günümüzde anlaşıldığından çok farklı bir manaya havidir. Öyle tahmin ediyoruz ki Yunus bu kavramı ve kavrama yüklediği anlam dünyasını vahye mutabık olmak üzere Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinden öğrenmiştir. Çünkü Yesevî hikmetlerindeki miskin kavramının kullanım
şekli, sıklığı ve sahip olduğu anlam dünyası Yunus Emre ile neredeyse aynıdır. Türkistan Piri de miskin kavramını kendi mahlasına bir
sıfat olarak kullanmıştır. Hem hikmetlerde hem de Yunus dilinde
övülen bu hal vahye mutabık bir mana ile mısralarda yerini alır.
Miskin kavramı tasavvufî bir ıstılah olarak varlıktan azade olan
kişiyi işaret eder.

31

31

Varlık duygusundan tamamen sıyrılmıştır.

Cahid Baltacı, Tasavvuf Lügatı (İstanbul: Gelenek Yayınları, 2011), 110.
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Muhtaç olmakla beraber Allah’tan başkasına da ihtiyaç duymaz.

33

Zira kul her neye sahip bulunursa bulunsun her haliyle Allah’a
muhtaçtır. Şu halde irci’î34 hitabına muhatap olan mutmain nefis
teskin olmuş, sükûnete ermiştir. “Onlar için korku yoktur, üzülecek
de değillerdir”, âyetlerinin muhatabı olan insanoğlu için kâr zarar
hesabı yapmak assı ziyan kaygısı taşımak yersiz ve anlamsızdır. Yunus Emre bu tavrını miskin kavramıyla özdeşleştirir. Sekine ile aynı
kökten gelen miskin kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de çoğul olarak
mesâkin diye de zikredilir. Bakara suresinde bildirildiğine göre
Efendimiz Allah’tan başkasına ihtiyaç duymayan yani ihtiyacını hiçbir beşere açmayan fakirleri simalarından tanıyabilmektedir ki bu
fakir insanlar kendilerini Allah’a adamışlardır:
“Sadakalar, kendilerini Allah yoluna adayan fakirler içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşmazlar. Hâllerini bilmeyen
biri, iffet ve hayâlarından dolayı onları zengin zanneder.
Sen onları yüzlerine bakınca tanırsın. Onlar yüzsüzlük
edip insanlardan bir şey istemezler”35

Âyet-i kerimedeki bu mefhum hadis-i şeriflerde de kendini gösterir. Efendimize göre fakir iki hurmayla veya iki lokma ile savuşturulan kimse değil bilakis muhtaç olduğu halde dilenmeyen, kimseden bir şey istemeyen kimsedir.

36

Hem Yesevî hem de Yunus dilin-

deki miskin kavramı tam olarak bu âyette ve hadislerde tarif edilen
hale muvafıktır. Bu bakımdan miskinlik her iki büyük şair tarafından övülmüş ve mahlaslarına sıfat olarak eklenmiştir.
Yunus bir beytinde miskin kavramını tarif etmiş ve âşık kişinin
miskin olması, yol içinde teslim olması gerektiğini vurgulamıştır.
32

Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012),
251; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (Ankara: Otto Yayınları, 2014), 339.

33

Sefer el-Muhibbi el-Cerrahi, Istılahat-ı Sofiyye fi Vatan-i Asliyye = Tasavvuf Terimleri
(İstanbul : Kırkkandil Yayınevi, 2013), 260.

34

Fecr 89/27-30.

35

Bakara 2/273.

36

Müslim, Zekat, 102.
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Miskinliği aşk ve teslimiyetle birlikte düşünen Yunus, gönül yıkmamayı, insanları kırmamayı öğütler:
Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur
Kim n'iderse boyun bura çâre yok gönül yıkmağa37
Âyet-i kerimedeki “Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler” ifadesi Yunus’un teslimiyet kavramıyla anlatmaya çalıştığı
şey değil midir? Allah’a teslim olanın O’ndan başkasına el açması
kabul edilebilir mi? İnsanoğlunun Allah’a olan muhtaçlığının bir nihayeti de yoktur. Bu bakımdan Yunus bize zımnen insan neye sahip
olursa olsun, ne kadar malı mülkü bulunursa bulunsun Hak katında
muhtaçlıktan yakasını kurtaramaz demektedir.
Başka bir beyitte ise miskinlik kavramı yukarıdaki âyeti hatırlatır bir halde kendini gösterir:
Ma'lûmdur ahî yol eri Mevlâ'yıçün n'itdükleri
Mihnet içinde her biri miskîn olup gülmediler38
Yol eri yani sırat-ı müstakim yolcusu, mihnet içinde miskinlikle
yol alır. Bu yolda ikilik yolcuyu yoldan eder. “Aşk işi hesab olmaz” diyen Yunus, bu yolda bütün matematiksel kavramları bire indiren bir
miskinlikten bahsetmektedir. Sırat-ı müstakim yolcusunun yolda yolun sahibini bırakıp gayrdan istemesi yolcuyu yolsuz bırakacaktır.
Bunu bilen Yunus yolcunun sermayesinin miskinlik olduğunu söyler:
Dervîş olan kişilerün miskînlikdür ser-mâyesi
Miskînlikden özge bize mâl u mülk ü şâr gerekmez39
Miskinlik sermayesiyle yola çıkana artık mal mülk gerekmez. Bu
söylemi şöyle de okumak mümkündür; miskinlikle çıkılması gereken
yolda mal mülk peşinde koşulmaz veya mal mülkle bu yolda yürünmez. Yolcu takatinin ziyadesinde bir yükün altına girdiği vakit
yük altında ezilir, taşıyamaz, buna takat getiremez. Dolayısıyla sırat37

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 18.

38

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 56.

39

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 121.
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ı müstakimde yürümek isteyene sermaye sadece miskinliktir, Allah’tan başkasına muhtaç olmama duygusudur. Bunu Yunus başka
ifadelerle de söyler: “Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi”.
Yunus’u yokluk/miskinlik sermayesi ile yola salan şey ise aşktır. Zira
“Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.”40 Bu âyetten mülhem
Yunus yola miskinlikle, yoklukla çıkar ki yolda haydutlar yolunu
kesmesin:
Var imdi miskin Yunus üryân olup gir yola
Yüz çakallu gelir ise yalıncağı soyamaz41
Çakallu kelimesi haydut, hırsız, yolkesen, eşkıya anlamlarına
gelmektedir. Eğer yolcu yola üryan çıkarsa yüz defa da haydutlar,
eşkıyalar yolunu kesse onu soyamazlar. Yolcu salimen yolunu tamam eder. Tabi burada Yunus’un bahsettiği dışa doğru bir yolculuk
değil bilakis içe doğru bir seyahattir. Gönül yolculuğudur. İnsan
kendi iç dünyasına doğru seyahat ederken yanına alması veya almaması gereken şeylere dikkat etmelidir. Yunus zımnen bize bunu
söylemektedir. Kendini miskin olarak tanıtır ve yola nasıl çıkılacağını, yolun menzillerini ve yolu başka başka şiirlerinde tarif eder. Zira
yol korkuluktur. Ballar balını bulmak istiyorsa insan yolun adabını
bilmeli, kovanı sırtında taşımamalıdır. Bu sebeple Yunus miskinliği
över ve yolda olan diğer miskinlere de hürmet edilmesi gerektiğini,
Allah’ın miskinleri sevdiğini söyler:
Yûnus imdi miskîn olgıl hem miskînlere kul olgıl
Zîra miskîn olanları arzûlayan Çalap durur42
Çalab’ın miskinleri arzulaması, kendisinden başka kimseye ihtiyaç duymayan, sadece ama sadece kendisine güvenip dayanan yol
eri kullarını sevmesi değil midir? Çünkü Allah kendisine güvenip
dayananları sever. Kulun bu sevgi tecellisi karşısındaki hali ise aşk
diye tabir olunur. Allah aşkına muhatap olan kulun halini Yunus bize miskinlikle birlikte anlatır:

40

Âl-i İmran 3/159.

41

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 116.

42

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 65.
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Miskîn olur âşık kişi durmaz akar gözü yaşı
Mâlı mülkü cân u başı aşka tarâşdur âşıkın43
Âşık kişi evvela miskin olur, gözyaşları onu teskin eder. Bu haliyle de malı mülkü viran olur. Zira aşka hesap olmaz, âşık kâr zarar
gütmez der Yunus. Aşk tıpkı gece karanlığı gibi bütün suretleri siler.
Bu beyti farklı açıdan da değerlendirmek mümkündür. Eğer bir kişi
âşıklık iddiasında bulunuyorsa kendinden önce yaşayan âşıkların
başlarına gelenlere de talip oluyor demektir. Yunus burada bize aşk
yolculuğunun nasıl olması gerektiğini veya yolcunun başına neler
geleceğini, yolcuyu nelerin beklediğini de haber vermiştir de diyebiliriz. Yolcunun malının mülkünün taraş/viran olması ise Yunus’un
başka bir şiirinde açıklanır:
Ele getirdiğini miskînlere harceyle
Niçe çok yaşarısan sonucı ölüm vardır44
Yunus mal mülk ele getirilenin miskinlere ikram edilmesini öngörür. Vahyin bu noktadaki işareti ise oldukça açıktır ve herkes tarafından bilinir.

45

Aşk ehlinin malının mülkünün viran olması demek

bunların gönle konmaması, infak edilesi demektir. Haddizatında insan nice çok yaşarsa yaşasın bu dünya yolunun son ucunda ölüm
onu beklemektedir. Dolayısıyla biriktirmek asla ama asla tavsiye
edilmez, ele geçeni miskine harc eyle der Yunus. Bu tavır bir Müslüman için ancak peygamber ahlakı ile anlaşılabilir. Hz. Peygamber’in bu husustaki tutumu neyse Yunus’un da tavsiye ettiği esasında odur.
Miskinliği elden bırakma diyen Yunus, yolun sonunun didar
olacağını da müjdeler:
Yunus imdi bildim deme miskinliği elden koma
Kimde miskinlik var ise Hak dîdârın ol göriser46

43

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 156.

44

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 70.

45

İsra 17/26, Müddessir 74/43-44, İnsan 76/8-9, Fecr 89/18, Mâ’un 107/1-3.

46

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 82.
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Miskinlik duygusu sahibini arındırır ve kibir, kin gibi gönül hastalıklarını tedavi eder:
Miskîn ol yâre miskîn gide senden kibr ü kîn
Rûzigâr gelür geçer pes kime kalasıdır47
Dünya kime kalasıdır ifadesi zımnen her nefsin ölümü mutlaka
tadacağını ihtar etmez mi? Bu noktada Yunus kendini ve kendinden
sonra yola çıkacakları uyarır. Şarktan garbı görene hizmet edilmelidir. Yani yolun sonunu daha başındayken görene, yolu iyi bilene:
Kullık eyle erene şarkdan garbı görene
Senden haber sorana key miskînlik gerekdür
Miskîn olugör bâri benlikden ırak yüri
Gönlinde benlik olan dervîşlikden ırakdur
İy Yûnus ârifisen anladum bildüm dime
Tut miskînlik etegin âhir sana gerekdür48
Miskinlikle aşkı olmazsa olmaz iki yoldaş olarak telakki eden
Yunus, bulduğu her ne var idiyse miskinlikle bulduğunu söyler.
Çünkü erenler ne buldu ise miskinlikle bulmuştur. Yüksekten bakanı
aşağı atarlar:
Miskînlikden buldılar kimde erlik varısa
Nerdübândan yitdiler yüksekden bakarısa49
***
Yûnus sen ‘âşıkısan adunı miskîn kogıl
Cümlesinden ihtiyâr miskînlikde buldum ben50
Bu bahiste son vermek istediğimiz örnek ise Yunus’un zamane
eleştirisidir. Yunus zamanındaki fakirleri miskinlikten vazgeçtikleri

47

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 82.

48

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 99.

49

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 305.

50

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 287.
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için eleştirir. Zira fakir Allah’tan başka birinden bir şey dilediği zaman miskinlik ondan uzaklaşmaktadır:
Fakîrler miskînlikden çekdi elin
Gönüller yıkuban heybetlü oldı51
Netice olarak miskin kavramını Yunus Emre’nin ısrarla kullandığını görmekteyiz. Bu kavram ile bir anlam dünyası oluşturan Yunus; aşk, yol, teslimiyet gibi kavramları da miskinlik ile anlamlandırmaktadır. …Yunus’a göre aşk yolculuğuna çıkan yolcunun tek
sermayesi miskinlik olmalıdır. Çünkü miskinlik yolcuyu arındırmaktadır. Yüklerinden kurtulan yolcu ise bu haliyle mesafe kat edebilmektedir. Aksi takdirde yanına dünyayı alan yolcu bunu taşıyacak
takat bulamayacağı gibi yoldaki haydutlarla da baş edemez. Sermayeyi yağmaya verir. Menziline de varamaz. Bu tehlike karşısında
Yunus yolcuya teslimiyetle miskinliği kendine yoldaş etmesini öğütler. Zira yolun bir sahibi vardır ve O sahip yolcularının her hallerini
bilmektedir.
Yunus’un bu kavramı kullandığı birkaç beyti tetkik etmeye çalıştığımızda çok farklı bir zenginlik gördük. ve yine fark ettik ki Yunus Emre’nin miskin kavramını kullanım sıklığı ve bu kavrama yüklediği manalar müstakil bir çalışma konusunu oluşturacak ölçüde
yoğunluk arz etmektedir. Dolayısıyla bu kavramın geçtiği yüz küsür
beyit bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Biz dikkatimizi celbeden
mısralara odaklandık. Haliyle farklı bir bakış açısı farklı zenginlikler
yakalayacaktır. Fakat mazmunlara veya edebiyat kavramlarına dair
yapılan çalışmalarda assı ziyan gibi miskin kavramının da neredeyse hiç üzerinde durulmadığını gördük.
DOST
Yunus Emre’nin dilinden düşürmediği kavramlardan bir tanesi
de dosttur. Divanında dört yüzden fazla kullanmıştır. Takriben dört
yüz şiiri bulunan Yunus’un neredeyse hiç dilinden düşürmediği bu
kavram sözlükte birisini riyasız ve samimi bir şekilde sevmek de51

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 389.
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mektir. Istılah olarak tasavvuf sahasında ise gerçek sevgili olan Allah Teâla’yı remzeder.

52

Aynı yolun yolcuları da birbirlerine dost

derler fakat gerçek dost ancak Allah’tır.
sinden önce Allah kulunu sever.

54

53

Zira kulun Allah’ı sevme-

Bu bakış açısının kaynağında ise

vahyin bu husustaki vurgusudur.
“Allah iman edenlerin dostudur”55
“Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır”56
“Allah bir dost olarak kafidir”57
“Sizin gerçek dostunuz ancak Allah ve Resulüdür”58
“O yapmakta olduklarından dolayı onların dostudur.”59
“Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur.”60
Bir dost olarak Allah’ın kâfi olduğunu vurgulayan bu âyetler bize bakış açısı sunmaktadır. Mefhumun muhalifinden de konuyla ilgili âyet-i kerîmeler söz konusudur. Allah’tan başka dost edinmek
nehyedildiği gibi Müslümanların gayr-i Müslimlerle dostluk kurmamaları da telkin edilmiştir. 61 Kur’ân-ı Kerîm’de sıklıkla kullanılan
bu kavrama dair çok geniş bir perspektif kurulabilir. Fakat biz Yunus dilinde geçtiği üzere yukarıdaki âyetleri referans alarak konuyu
arz etmeye çalışacağız.
Yunus Emre’nin ilahilerinde dost kavramı bazı terkip, tamlama
ve fillerle karşımıza çıkar: dostun inayeti, dostun yüzü, dosta kul
olmak, dosta giden yol, dosttan ayrılmak, dost sevgisi, dost durağı,
dost kapısı, dosttan yana gitmek, dostun cefası, dostun yakınlığı, dost
52

Baltacı, Tasavvuf Lügatı, 48; el-Cerrahi, Istılahat-ı Sofiyye fi Vatan-i Asliyye = Tasavvuf Terimleri, 76.

53

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 133.

54

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 110.

55

Bakara 2/257.

56

Âl-i İmran 3/68.

57

Nisa 4/45.

58

Maide 5/55.

59

En’am 6/127.

60

Hud 11/113, Şura 42/31.

61

Maide 5/51.
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katı, dostun yeri, dost ili, dostun cemali gibi. Bu söylemlerin tamamı
geçtiği ilahilerde Cenab-ı Allah’ı kastetmektedir. Eğer düşünülürse
pek çoğunun bir âyeti kendine temel aldığı da rahatça fark edilecektir. Dost yüzü fesemme vechullah âyetini remzederken, dosta giden
yol ise sırate’l-müstakim’den başka bir şey değildir. Dostun cefası
sabredenleri müjdele ile teselli bulurken dostun yakınlığı şahdamar
ile sırlanmıştır. Dost sevgisi ise eşeddü hubben lillahi âyetidir. Yunus’un dilindeki dost kavramı kahir ekseriyetle bir âyeti veya bir
hadisi kendine referans alır. Dolayısıyla divandaki kavramları bu
tartı ile tartmak, bu mizana göre değerlendirmek gerekmektedir.
Yunus Emre bir nutk-ı şerifinde muhatabına tavsiyede bulunur ve soru sormasını telkin eder. Sorulacak olan veya sorulması gereken soru ise dostun nerede olduğudur:
Sorar isen dost kandadır kanda istersen andadır
Hem gönülde hem cândadır hîç kalmadı gümânımız62

Kanda kelimesi bugünkü anlamda nerede kelimesinin karşılığıdır. Yunus Emre bize Allah’ın her yerde hazır ve nazır olduğunu
zımnen söylemekte ve “kanda istersen andadır” derken de fesemme
vechullah63 âyetini telkin etmektedir. Nereye dönerseniz dönün Allah’ın yüzü oradadır âyeti ile bu mısra arasında mefhum bakımın
tam bir örtüşme söz konusudur. İkinci mısradaki gönül ve can kavramları ise yine bir hadis-i kutsiyi işaret etmektedir. Yere göğe sığmayan güzellik sahibinin yarattı kulunun gönlüne sığacak olması
Yunus dilinde “hem gönülde” olarak vücut bulmuştur. Yunus’un
gönlün yanına bir de “hem canda” demesi akıllara nefahtu min ruhi64
âyetini getirmektedir. Dolayısıyla Yunus Emre bu beytinde dost kavramıyla doğrudan Allah’ı işaret etmektedir. “Kanda istersen andadır” “hem gönülde hem canda” söylemini başka beyitlerde de okumak mümkündür:

62

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 127.
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64

Hicr 15/29.
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Ey dost seni severim cân içre yerin vardır
Dün-gün uyumaz oldum acâyib hâlim vardır65
***
Ol dost ile durur benim dünin günin münâcâtum
Ben kandasam dost andadur n'iderem Mûsâ vü Tûr'ı66
Yunus yukarıda üzerinde durduğumuz mefhumu tekrar dile getirmiş ve farklı bir vech ile sunmuştur. Dostu “can içinde” diye tarif
eden bu derviş ruhlu Anadolu ereni “ben kandasam dost andadır”
diyerek fesemme vechullah âyetini yeniden dile getirmiştir. Bu mısralar kaynağını vahiyden almakla beraber Yunus Emre insanın
âlemde kuşatıldığını, dostun yani Yüce Yaratıcının kulunun gönlünde olduğunu, yüzünü nereyse dönerse dönsün kulun Allah ile muhatap bulunduğunu söylüyor. Bu söylem bir yönüyle insanın âlemde
kuşatılmışlığını, her halinin bilindiğini ihtar etmektedir ve mefhumun muhalifi de dikkat çekicidir. Yüzünün nereye dönersen dön veya ben kandasam dost andadır söylemi mefhum itibarı ile O’ndan
kaçabileceğin bir yerin söz konusu olamayacağını da içerisinde barındırmaz mı? Yani Yunus bize Allah’ın her yerde hazır ve nazır olduğunu söylerken bir yönüyle de insanın Allah’tan gizli bir halinin
olamayacağını da söylemiş bulunuyor. Her şey O’dur ve O’dan başka
bir şey de yoktur fikri de bir anlamda aynı kapıya açılır. Bu düşünce
tarzı vav harfi ile de sembolize edilir. Ebcedde altı rakamına karşılık
gelen bu harf şeş ciheti işaret eder ve zımnen insanın âlemde kuşatılmışlığını bünyesinde barındırır. Yani O her yerde hazırdır demek
O’dan kaçıp kurtulabileceğin bir yer de yoktur demek değil midir?
Yunus Emre dost kavramını sıklıkla sevgi ile birlikte zikreder.
Dost sevgisinden, dostu sevmek gerektiğinde, değmelerin dostu sevemeyeceğinden bahsetmektedir. Dost sevgisi ilk akla geldiği üzere
“eşeddü hubben lillahi” ayetine taalluk etmektedir. Bununla birlikte
“yuhibbuhum ve yuhibbunehu”67 âyeti de dost sevgisi bakımından
hatırlanmalıdır. Son olarak Rahman olan Allah’ın gönüllerde bir
65

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 69.

66

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 407.

67

Maide 5/54.
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sevgi yaratacak olması68 beyitte hatırlanması gereken bir mefhumdur.
Kim ki dostu sevdi ise hânûmânı terk eylesin
Değmeler dostu sevemez dostun sevgisi cândadır69
Dost konusunda Yunus’un ayrıca üzerinde durduğu bir diğer
konu ise dostu görmek meselesidir. Yunus pekiyi bildiği “len
terânî”70 âyetine dayanarak “dostu görmez baş gözü” der.
Boncuk değil sır sözü gel gidelim ko sözü
Dostu görmez baş gözü ayruksu basar gerek71
Yunus’un bahsettiği ayrıksı basar/başka bir göz öyle düşünüyoruz ki vahyin işaret ettiği gönül gözüdür. Zira Cenab-ı Hak Hac suresinde inkâr edenler için baş gözlerinin değil gönüllerde olan gözlerinin kör olacağını haber verir.

72

Yunus’un başka göz diye işaret et-

tiği gönül gözü olsa gerektir. Çünkü dost ancak kulunun gönlüne sığabilmektedir ve bu bakımdan ancak gönül gözü ile bilinebilmektedir. Beden gözü Musa aleyhisselam ile remzedilir ki Tur dağında “len
terâni” hitabına muhatap olmuştur. Oysa “fesemme vechullah” âyetinin muhatabı insan eğer beden gözü ile değil de gönül gözü ile
görmeye muktedir olursa onun için Tur dağı elzem değildir:
Hacet değil âşıklara Tûr'da münâcât eylemek
Ben kandasam dost andadır her bir yeri Tûr eyleyem73
Her bir yeri Tûr eyleyen Yunus Emre esasında her bir yerde
dostun varlığına şehadet eden delillerin varlığından, yaratılmış cümle eşyanın dostun varlığına delil olduğundan ve dahi cümle eşyanın
O’nun her an tecellisi ile hayat bulduğundan haber vermektedir. Dolayısıyla gerçek âşık için Tur dağına çıkmak şart değildir. Ona bütün
68

Meryem 19/96.

69

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 83.

70

A’râf 7/143.

71

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 146.
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Hac 22/46.
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Tatçı, Yunus Emre Divanı, 222.
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âlem Tur dağındaki sadayı haykırmaktadır. Çünkü dostun tecellisi
dağı yerle bir ettiği gibi aşığın gönlünü de viran etmiştir. Dolayısıyla
âşık her an o muazzam tecelliye muhataptır ve onun için dost ile
münacat eylemek için Tur dağı şart değildir. Zira Yunus meşhur bir
nutkunda dostun evi gönüllerdir der:
Ben gelmedim da'vîyiçin benim işim seviyiçin
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmağa geldim74
Dostun evi gönüllerdir söylemi yere göğe sığmayanın mümin
kulunun gönlüne sığmasından başka bir şey midir? Gönül mü geniştir gök mü? Yunus gönlün gökten geniş olduğunu işaret eder. Galip
Dede, “Bir şulesi var ki şem-i cânın/Fanusuna sığmaz âsumânın”
derken “dostun evi gönüllerdir” söylemine yaslanmaktadır. Gönül
mumunun bir kıvılcımı gökyüzü fanusuna dahi sığmamaktadır. Her
iki şair de aynı kapıyı aralamak ister: gönül gökten geniştir ve dahi
dost ancak gönülde hissedilebilir. Bu sebeple Türk edebiyatı dışa
doğru değil içe doğru bir seyahat tarif eder. Hüsn ü Aşk bunun pek
güzel bir örneğidir. Gönle yapılan yolculuk pek çetin ve zor bir yolculuk olmakla beraber sonunda vuslat olan bir yolculuktur. Günümüz insanı ise hep dışa doğru seyahat etmektedir. Dışa doğru seyahat eden insan mütemadiyen varılacak noktadan uzaklaşmaktadır.
Yunus’un dava dediği dışa yolculuğun remzidir. Tabi bu gönül yolcuğunu besleyen âyetler ve hadisler vardır. Allah kulunun suretine
bakmaz ve mahşer günü ancak selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa
ererler. 75 “Sanma ey hâce ki senden zer ü sim isterler/Yevme lâ yenfeu’da kalb-i selim isterler” beyti aynı şeyi söylemez mi? Zer ü sim,
altın ve gümüş dış dünya veya dava/gavga değil midir? Altın ve gümüş peşinde koşan insanın gönül ikliminde ne işi vardır?
Bir beytinde Yunus Emre dost kavramını alışılmışın dışında
farklı bir terkiple sunuyor. Bu beyitte Yunus dost ile pazar etmekten,
dost ile bir alışverişten bahsediyor:

74

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 187.

75

Şuara 26/89.
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Gerçek âşık ol ola cân vermeğe ol ive
Dostıla bâzâr için nice bin baştan geçer76
Yunus’a göre gerçek âşık dost ile pazar eden kişidir. Peki, bu pazar nasıl olur? Nerede kurulur? Bu pazarda hangi akça ile alışveriş
yapılır? Dost ile pazarda yapılan alışverişte ne alınır, ne verilir? Yani
bu pazarda ne satılır? Soruları çoğaltmak mümkündür. Yunus yukarıdaki mısralarında bu soruların bazılarına açıkça bazılarına da örtülü bir halde cevap veriyor. Yunus’un bahsettiği pazarda gerçek âşık
canını vermek için acele etmektedir. Zira dost ile pazar için âşık nice
bin baştan geçme kudretini gösterir. Dolayısıyla bu pazarda dost için
can akçesi sunulur. Bu akçe ile alışveriş yapılır. Divan şiirinde de bu
mazmun varlığını sürdürmüştür. Aşığın elindeki tek nakti canıdır.

77

Dolayısıyla sevgili yani cânân söz konusu olduğunda âşığın cândan
geçmemesi de pek düşünülmez.

78

Zira cânı cân vermiştir. Fuzûlî’nin

“Cânı cânan dilemiş vermemek olmaz ey dil/Ne nizâ eyleyelim ol ne
senindir ne benim” beyti bunun pek güzel bir örneğidir. Mutasavvıf
şairlerle birlikte divan şairlerini aynı noktada buluşturan cân mazmununun temelinde bir âyet saklıdır. Âyet-i kerimede bildirildiğine
göre Allah (sevgili/dost) kullarının canlarını ve mallarını kendilerine
verilecek cennet karşılığında satın almıştır ve bu pazarda bulunanlara yaptıkları alışveriş neticesinde sevinmeleri telkin edilir:
“Şüphesiz ki Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını,
onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır; …O
halde (ey mü’minler!), O’nunla yaptığınız alışverişe sevinin...”79
Türk edebiyatında can maznununu anlatan pek çok kaynakta
bu âyet söz konusu edilmemiştir. Fakat divan şairlerinin de etrafında dolaştıkları mefhum tam olarak âyetin sınırları dâhilindedir. Bilhassa Yunus Emre’nin dost ile yaptığı pazarda can vermek için acele
76

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 88.
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İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (İstanbul: L&M Yayınları, 2002), 93.
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Ahmet Atillâ Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu 2 (İstanbul: OSEDAM, 2017), 353.
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etmesi ancak buradaki sevinçle izah edilebilir. Mefhumun muhalifinde ise müşriklerin yaptıkları alışverişlerin kendilerine bir kâr getirmedikleri sakıdır.

80

Dolayısıyla can mazmunu temelde iman ve

amele dayanan bir kavramdır. İnsanın âlemde Yaratıcı ile olan münasebetini belirleyen bir kıstastır. Şehitler için nazil olan âyetler de
ayrıca hatıra getirilmelidir. Zira bu âyetlerde de Allah yolunda can
verenlerin sevinç içerisinde oldukları kayıtlıdır.
CAN
Yunus Emre’nin dünyasında yer alan kavramlardan bir tanesi
de candır. Yukarıda kısmen izah etmeye çalıştığımız bu kavram âşık
için sevgili yolundaki tek sermayesidir. İnsanın hayatı can ile özdeştir ve insan cansız kaldığı zaman ölü olarak addedilir. Dolayısıyla İnsanoğlunun içerisinde yaşadığı şu âlemde en kıymetli varlığı canıdır
ve hayatının idamesi ona bağlıdır. Fakat maşuk âşıktan sadece can
hediyesini kabul etmektedir. Bu bakımdan âşık canından geçmeyi
göze alabilen kişidir. Bu mefhumu besleyen ayetleri yukarıdaki bahiste kısaca izah ettiğimiz için burada tekrar etmiyoruz.
Aşk yolunda ölen kişinin kan bedelinin didar olacağı Yunus dilinde vücut bulur:
Terk eylegil sen senliğin anun aşkını bul anun
Bu aşk içinde ölenin kan bahâsı dîdâr olur
Âşıklar lâ-mekân olur cihânın terkini urur
Cân u cihân ne nesnedür çün dostıla bâzâr olur81
Yukarıda izah ettiğimiz mefhumu Yunus tekrar kullanarak dost
ile pazar söylemini yeniden gündeme getirmiştir. Bu iki beyitte pazar hakkında bilgiler vardır. Dost yolunda ölen aşığın kan bahası
cennette dostun cemalidir. Bu öylesine büyük bir lütuftur ki cennet
nimetleri bunun yanında söz konusu dahi edilemez.82 Benliğinden
80

Bakara 2/16.

81

Tatçı, Yunus Emre Divanı, 107.
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vazgeçen yani nefsini terbiye eden ve bu haliyle aşk içinde ölen aşığın didar ile taltif edilmesi Allah’ın müminlerin canlarını satın alması ile izah edilebilir. Veya Allah yolunda öldürülenlerin ölü olmamaları ve dahi sevinç içerisinde bulunmaları da bu minvaldedir. Ölenin
hayvan olması, âşıkların ölmeyeceği de bu âyetlere taalluk etmez
mi? Sevinç içerisinde ölü olur mu? Dost ile pazarda canlarını feda
eden âşıkların sevinmelerini telkin eden ayet83 bu söylemleri ihata
etmektedir.
Yunus Emre mefhumun muhalifinden de konuyu ele alır. Candan geçemeyen kişinin âşık olamayacağını, âşık olamayanın ise dostu bulamayacağını söyler. Dostu bulamayan ise yolunu tamam edememiş, vuslata erememiş kişidir. Vuslat için cana kıymak birinci
şarttır. Yoksa canına kıyamayan kişi âşık sayılmaz. Can ancak cânân
için vardır ve kıymetlidir. 84
Âşık ki câna kaldı âşık olmaz
Cânın terk itmeyen ma'şûkı bulmaz
Aşk bâzârıdır bu cânlar satılır
Satarım cânımı hîç kimse almaz85
Dostun pazarı hakkında biraz daha malumat veren Yunus, bu
pazarda can satıldığını söyler. Can bahasını ise beşer olan kimse
ödeyemez, hiçbir beşer buna talip olamaz, canın bedeli didar olmalıdır. Onun için sadece dost ile bir alışveriş söz konusu olacaktır.
Aşığı canından geçmeye mecbur eden güç ise sevgilinin tecellisidir.
O’nun aşkı katı taştan bile geçer. Bu sebeple nahif bir gönle sahip
aşığın taştan geçen aşka takat getirmesi mümkün değildir:
Dost senin aşkın oku key katı taştan geçer
Aşkına düşen âşık cânıla baştan geçer

83

Tevbe 9/111.
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Bunu Fuzûlî de söyler:

Cânı kim canânı için sevse cânânın sever
Cânı için kim ki cânânın sever cânın sever
85
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Gerçek âşık ol ola cân vermeğe ol ive
Dostıla bâzâr içün nice bin baştan geçer86
Yunus Emre’nin şiirlerinde dost kavramı yüzlerce defa tekrarlanır ve pek çok şiir bu kavramla bir anlam bulur. Dahası bu şiirlerin nerdeyse tamamında dost kavramı Allah’ı işaret etmektedir.
O’nun yerine kullanılmaktadır. Yunus’un bu kavram ile açtığı kapı
Türk edebiyatında çok fazla şair tarafından çalınmıştır. Dost redifli
ilahiler yazılmıştır. Sadece redifi dost olan bu ilahiler bile müstakil
bir çalıma konusunu oluşturacak sayıdadır. Örnek olması bakımından birkaç misal vermek istiyoruz. Aziz Mahmud Hüdâyî divanındaki şu ilahi dikkate şayandır:
Gülistanda gülü handan eden dost
Ana bülbülleri nalan eden dost
Dilerse katreyi umman eden dost
Kimini kul kimini sultan eden dost87
Yaşadığı devirde zamanın Yunus’u olarak anılan Abdulehad
Nûrî’nin bir ilahisi dost rediflidir:
Ademden âlemi ol var eden dost
Kamu zulumatı pür envar eden dost
Cemalin âşıka iş’ar eden dost
Beni divane-i didar eden dost88
Niyazi dilinden Yunus durur söyleyen diyen Niyazi Mısrî’nin
şeyhi Ümmi Sinan ise aynı minvalde şunları söyler:
Dilerse gözümü giryan eden dost
Dilerse bağrımı biryan eden dost
Dilerse hâk ile yeksan eden dost
Dilerse lutfile ihsan eden dost89
86
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Üç farklı sûfinin dilinden dökülen bu üç dörtlük aynı şeyi söylemiyor mu? Hepsi de Yunus’un açtığı kapıdan giren âşıklar olarak
dost kelimesine aynı manayı vermişlerdir. Aynı yere vurgu yapan,
aynı kapıyı çalan bu insanların bu benzerlikleri aynı kaynaktan beslenmeleri ile ilgilidir. Yüzyıllar boyunca Türk edebiyatını besleyen
en temel kaynak Kur’an’dır. Bu sebeple Türk edebiyatında sıklıkla
kullanılan bir kavramı sözlük anlamının dışında sahip olduğu anlam
dünyasıyla kavrayabilmek için vahye muhtacız.
SONUÇ
Yunus Emre’nin ilahileri bütünüyle değerlendirildiğinde burada
söz konusu ettiğimiz dört kavramdan başkaca üzerinde durulması
gereken kavramların var olduğu görülür. Fakat bir tebliğ metininin
sınırlarını dikkate aldığımızda geldiğimiz noktada iktifa etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Fakat üzerinde durulmasını düşündüğümüz
bazı kavramları da işaret etmek isteriz. Yunus Emre’nin divanında
belki en sık kullandığı kavram aşktır. Buna aynı kökten gelen âşık ve
mâşuğu da eklemek gerekir. Yunus’un aşka dair söylediği ifadeler
başlı başına bir çalışma konusudur. Hele Yunus’un aşk tanımları ve
aşka dair benzetmeleri pek arifâne ve düşündürücüdür. Örneğin
“İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer” mısrası üzerinde düşünülmeyi hak eder. Aşkın güneşe teşbihi güneşin sahip olduğu hangi
özellikler iledir? Şüphesiz pek çok şey söylenebilir. Yine yol kavramı
da Yunus’un ilahilerinde sıklıkla okuduğumuz ve bir bütün olarak
değerlendirilmesini düşündüğümüz bir kavramdır. Kahir ekseriyetle
yol kavramıyla sırat-ı müstakim kastedilmektedir ve Yunus kendini
“yol eri” olarak tanımlar. Bir diğer kavram ise er veya erendir. Yol
eri tabirinde olduğu üzere yolda olanı, yoldan sapmayanı işaret
eder. Şeytan ve cahiller de ayrıca dikkatimizi çeken iki kavramdır.
Bir hoşgörü şairi olarak bilinen Yunus’un cahiller konusunda pek
hoşgörülü olduğu söylenemez. Dolayısıyla kavramın geçtiği bütün
beyitleri bir bütün olarak değerlendirmek faydalı sonuçlar getirecektir. Tevbe, zikir, dünya ve ölüm gibi kavramlar da ilahilerde sıklıkla göze çarpmaktadır. Fakat Türk edebiyatında mazmunlara veya
kavramlara dair yapılan çalışmalara baktığımızda bu tarz kavram-
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ların pek üzerinde durulmadığını görüyoruz. Oysa hem Yunus’ta
hem de Yunus takipçisi yüzlerce şairde belki binlerce örneğini gördüğümüz kavramlardır bunlar. Dünya hayatı, zikir, tevbe gibi kavramların mefhumları divan-ı ilahiyatların geneline yayılmıştır. Sadece zikir hakkında yazılmış yüzlerce şiir bulunabilir. Fakat mazmunlar ve kavramlara dair yapılan çalışmalarda bu yoğunluğu
görmek mümkün değildir. Dolayısıyla mutasavvıf şairlerin divan-ı
ilahiyatlarında kullandıkları kavramların anlam haritalarının çıkarılması faydalı olacaktır.
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Yunus Emre’nin Aksaray Ortaköy’deki
Mezarı Üzerine Düşünceler*
Dr. Doğan KAYA

Türk Tasavvuf Edebiyatının en büyük temsilcisi kabul ettiğimiz
Yunus Emre’nin yattığı yer hususunda maalesef kesin bir neticeye
varılamamıştır. Buna sebep; eldeki iddiaların yetersiz oluşu, karşı
tezlerle bu iddiaların geçersiz kılınmasıdır.
Yunus Emre hakkında yapılmış olan çalışmalara baktığımızda,
bu ulu zata ait Anadolu’nun muhtelif yörelerinde çok sayıda makam
veya mezar zikredilir. Bunlardan Eskişehir-Sivrihisar, AksarayOrtaköy, Karaman, Bursa, Kula ile Salihli arası, Erzurum Duzcu köyü, Keçiborlu, Sandıklı, Ünye ve Sivas Hafik’teki türbe veya makamlar adı geçen yerler arasındadır. Zikredilen yerler içinde bugüne kadar daha ziyade, Sivrihisar ve Karaman’daki türbeler üzerinde durulmuştur. Diğerleri ise kayda değer bir vesikaya veya iddiaya rastlanamadığından önemsenmemiştir.
Bugün, “Yunus Karaman’dadır.” ya da “Yunus Eskişehir’dedir.”
diyenler karşı tezlerle birbirlerinin iddialarını çürütmüşlerdir.

*

Yayımlandığı yer: Âşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, 2000, s. 363-376.
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nuç olarak Yunus’un adları zikredilen yerlerde olmadığı ortaya çıkmıştır. Yani Yunus ne Eskişehir’de ne de Karaman’dadır. Savunulan
türbeler başka şahıslara aittir. O halde Yunus Emre’nin yattığı yer
neresidir?
Aksaray Ortaköy
Milletimizin değer verdiği şahısları gönüllerinde yaşatırken, onlara sahip çıkıp kendi beldelerinde olduğunu ileri sürmeleri de gayet
tabiidir. Yunus’un on yerde mezarının ya da makamının olması da
bu yüzdendir. Aranılan gerçek Yunus’tur; ama hangisi?
Bizim burada üzerinde duracağımız yer, Kitaplarda Konya Aksarayı olarak geçmektedir. Yunus’a izafe edilen mezar, bugün Ortaköy ilçesinin Reşadiye köyündedir. Ortaköy, 1957’de ilçe olmazdan
evvel, Aksaray’a bağlı idi. Aksaray ise bugün Konya’ya bağlı bir ilçe
değil, 68 plakalı ilimizdir.
Araştırmacılar, buradan söz ederken, hemen hemen hiç üzerinde durmamışlardır. Bu konuda derinlemesine bir araştırma yapmadan, gerçeklik ihtimalinin çok az olduğundan, hatta hiç olmadığından söz ederler.
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Vilayetnamedeki Yunus
Yunus Emre’nin yattığı yer hakkında elde sağlam belgeler bulunmamaktadır. Vakfiyeler, tezkireler vb. bunlarda anlatılanların
hepsi de kifayetsizdir. Müracaat edilen eserlerin başında da Hacı
Bektaş Veli’yi anlatan, onu yücelten Vilâyetname gelir. Bu eserin
bazı bölümlerinde hurafeye kaçılmış, destanımsı özelliklere yer verilmiştir. Fakat içinde hakikati yansıtan epey menkıbenin varlığını
de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bakımdan Vilâyetnameleri
biz araştırmacılar olarak yabana atamayız. Abdülbaki Gölpınarlı,
Vilâyetnamelerden istifade edileceği yolunda şunları yazıyor:
“... bu eserler, tarihe de faydalı olabilir ve bunlardan faydalanmak imkânı vardır. Ancak şunu bilhassa söyleyelim
ki, bu çeşit eserler, ne gibi bir bilgi verirse versinler, önce
inanmamak, sonra bu bilgiyi o devrin yahut o devre yakın
devirlerin tarihi kaynaklarıyla karşılaştırmamak, çok sıkı
eleştirmeye tabi tutmak gerekir.”2

Vilayetnamenin 48 ve 49. sayfalarında Yunus’tan söz edilmektedir. Aynen vermeyi uygun görüyorum.
“Sivrihisar’ın kuzeyinde* Sarıgök derler, bir köy vardı. O
köyde doğmuş Yunus Emre adlı biri vardı. Bu erin mezarı
da gene doğduğu yere yakındır. Yunus, ekincilikle geçinir,
yoksul bir adamdı. Bir yıllık kıtlık olmuştu, ekin bitmemişti. Hacı Bektaş’ın vasfını o da duymuştu. ‘Gideyim, biraz
bir şey isteyeyim’ dedi. Bir öküze alıç yükledi, vara vara
Karaöyük’e geldi. Hünkâr’a;
-‘Yoksul bir adamım, ekinimden bir şey alamadım, yemişimi alın, karşılığını lütfedin, ehlimle ayalimle aşkınıza yiyeyim’ dedi.

2

Abdülbaki Gölpınarlı, Vilayetname, İstanbul, 1958, s. VI.

*

Eserin orijinalinde “şimal” geçmektedir (Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve
Tasavvuf, İstanbul, 1961, s. 51) ve Gölpınarlı bu kelimeyi “kuzey” yerine sehven
“güney” diye çevirmiştir.
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Hünkâr emretti, alıcı yüklediler. Bir-iki gün sonra Yunus,
memleketine dönmeyi kararlaştırdı. Hünkâr bir derviş
gönderdi.
-‘Sorun’ dedi, ‘Buğday mı verelim, nefes mi?’
Yunus’a sordular. ‘Ben nefesi ne yapayım, bana buğday
gerek’ dedi.
Hünkâr’a bildirdiler. Buyurdu ki:
-‘Her alıcın çekirdeği başına on nefes verelim.’
Bunu söylediler. ‘Ehlim var, ayalim var, bana buğday gerek’ dedi.
Bunun üzerine öküzüne buğday yüklediler. Yola düştü.
Fakat köyün aşağısına gelince hamamın öte yanındaki
yokuşu çıkar çıkmaz; ‘Ne olmayacak iş ettim ben!’ dedi.
‘Vilâyet erine vardım, bana nasib sundu, her alıcın çekirdeği başına on nefes verdi, kabul etmedim. Verilen buğday
birkaç gün yenir, biter. Bu yüzden o nasiblerden mahrum
kaldım. Döneyim varayım belki gene himmet eder.’
Bu fikirle dönüp tekrar tekkeye geldi. Buğdayı indirdi.
-‘Erenler’ dedi, ‘Bana himmet ettiği nasibi versin, buğday
gerekmez bana.’
Halifeler, gidip Hünkâra bildirdiler. Hünkâr;
‘O iş, bundan böyle olmaz. O kilidin anahtarını Tapduk
Emre’ye sunduk. Ona gitsin. Nasibini ondan alsın’ dedi.
Halifeler, Hünkâr’ın sözünü Yunus Emre’ye söyledi. O da
Tabduk Emre’ye gitti, Hünkâr’ın selâmını söyledi, olanı biteni anlattı. Tabduk selâmı aldı.
-‘Safa geldin, kademler getirdin. Halin bize malum oldu.
Hizmet et, emek ver, nasibini al’ dedi.
Yunus, Tabduk Emre’nin tekkesinde odun çeker, arkasıyla
getirirdi. Yaş ağaç kesmez, eğri odun getirmezdi. kırk yıl
hizmet etti. Günün birinde Tabduk Emre’ye bir neş’e geldi,
hallendi. Meclisinde Yunus-ı Guyende adlı bir şair vardı.
Ona;
-‘Söyle’ dedi.
O, mırı-kırın etti, söylemedi. Tabduk;
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-‘Yunus!’ dedi, ‘Sohbet et, şevkimiz var, işitelim.’
Yunus gene söylemedi. Bu sefer Tabduk, Yunus Emre’ye
döndü;
‘Hünkâr’ın nefesi yerine geldi, vakit tamam oldu, o hazinenin kilidini açtık, nasibini verdik, hadi söyle’ dedi.
Hemen Yunus Emre’nin gözünden bir perde kalktı, söylemeye başladı. Söylediği nefesler, büyük bir divan oldu.”3
Burada sözü edilen Sivrihisar ve Sarıköy, hemen belirtelim ki,
Eskişehir Sivrihisar ve Sarıköy değildir. Bu, araştırmacıların “Acaba,
Türkiye’de aynı özellikte bir yer daha var mıdır?” diye akıllarına getiremedikleri Aksaray’daki Sivrihisar ve onun kuzeyindeki Sarıköy
bugünkü ismiyle Sarıkaraman köyüdür.
Sivrihisar Köyü ve Kalesi
Sivrihisar köyü, Aksaray ilinin Gelveri bucağına bağlı, buraya 5
km mesafede bir köydür. 27 haneye sahip olup, Aksaray’a 55 km mesafededir. Halkı Selanik muhaciridir. Bugün altyapı tesisleri bakımından çok geridir, fakat geçmişte önemli bir merkez olduğu kesin.
Köyün kuzeyinde ve hemen üstünde Sivrihisar Kalesi (Halk,
“kale” diyor.) bulunmaktadır. Köy, bu kalenin eteğindedir. Sivrihisar
Kalesini tetkik etmek için, buraya 1983 Eylülünde bir ekiple gittik.
Ekipte Etnografya Müzesi Müdürü Osman Aksoy, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Hayrettin İvgin, Arkeoloji Asistanı İsmail Hakkı Beyoğlu, Yunus Emre hakkında bir hayli emek vermiş olan Kırşehirli Ekrem Kültepe ile birlikteydik. Osman ve İsmail Hakkı Beyler, Kale’de Horasan harcı kullanıldığını, muhtemelen önceki yapıya ilâveler yapıldığını söylediler.
Kale, bugün harabe durumdadır.
Kale’nin içinde aşağılara doğru inen gizli yolun ağzı / kapısı durumunda bir delik bulunmaktadır. Bu yeraltı yolu, Damlacık denilen

3

Abdülbaki Gölpınarlı, Vilâyetname, Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, İstanbul,
1990, s. 47-48.
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pınara kadar iniyormuş. İniyormuş diyoruz, çünkü Gelveri - Sivrihisar yolunun yapılışında atılan dinamitlerle iyice kapatılmış.
Çalışmalarını ve eserlerini takdirle karşıladığımız İbrahim Hakkı
Konyalı, Sivrihisar’ın geçmişi hakkında önemli bilgiler vermektedir:
“Sivrihisar, Eyüphisar ile Niğde arasında büyük bir kale
idi. Birçok asi Türk kuvvetleri oraya sığınmıştı. Mücirü’ddin, bu kale üzerine yürüdü. İki yıldan beri yağma ve çapullarla vilâyet halkını perişan bir hale koyan bu eşkıyayı
da yola getirmek istiyordu. Asiler Naib ve Sutay için atlar
gönderdiler. Fakat Mücirü’d-din aldırmadı. Vilâyet halkının hayat ve emniyetini korumak cihetini düşündüğü için
Tanrı da kendisine yardım etti. Bu kaleyi zapt ve eşkıyadan temizledi. Hisarı harap bir hale getirdikten sonra Aksaray’a geçtiler. (Müsameretü’l-Ahbar)
Sivrihisar kalesinde bu topraklardan gelip geçen bütün
milletlerin payı vardır. Bu kalenin Hititler’in Kapadokyalılar’ın, Romalılar’ın Bizanslılar’ın ve hatta İranlılar’ın
faydalandıklarında hiç şüphe yoktur.” 4
Kale isyancıların sığınmasına çok elverişli olduğu için, birtakım
çarpışmalara sahne olmuştur. 1285 yıllarında Sultan Gıyaseddin
(III. Keyhüsrev) burayı annesi Argun Han’a tahsis etmiştir. Daha
sonra buraya Moğollar sahip olmuştur. Geçmişte çok önemli bir yerleşme merkezi olan Sivrihisar Kalesi, günümüzde artık eski şöhretini
yitirdiği için kimsenin dikkatini çekmeyecek kadar unutulmuştur.
Sarıkaraman
Vilâyetname’de sözü edilen Sarıköy, bugün Aksaray Ortaköy ilçesine bağlı olan Sarıkaraman köyüdür. Ortaköy’e 20 km. mesafededir. Köy, beş ayrı yerleşme merkezinden oluşur: Sarıkaraman, Beşağıl, Sarıkaya, Ayvazlı, Aşağı Mahalle.
Köy, adını ilkinden alır. Kelimenin sonundaki “Karaman” ibaresi sonradan ilâve edilmiştir. Bölgede “sarı” ismi çok yerde kullanılmaktadır. Meselâ, köy halkı arasında yaygın olan soy isimlerden Sa4

İ. Hakkı Konyalı, Aksaray Tarihi, C. I, İstanbul, 1974, s. 1067.
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rı’dır. Bu, diğer soy isimlerin arasında % 30 kadardır. Civarda Satansarı, Sarıyahşi, Sarıhasanlı, Sarıağıl gibi önemli yerlerin bulunması
dikkatimizi çekmektedir. Sarıkaraman köyü, Bozdağ’ın güney ve güneybatı yamacına kurulmuştur. Köyde hayvancılık ve ziraat gelişmiştir.
Ziyaret Tepe ve Yunus Emre
Sarıkaraman köyünün kuzeyinde, 4 km mesafesinde halkın “Ziyaret Tepe” dediği mevki bulunmaktadır. Yunus Emre’nin türbesi,
işte bu tepe üzerindedir. Halk, yüzyıllardır burada yatanı Yunus Emre bilir. Türbe, şu anda Ortaköy’ün Kırşehir sınırındaki son köyü
olan Reşadiye arazisindedir. Reşadiye arazisi, daha önceleri, Sarıkaraman köyü yaylaları arasında idi.
Ziyaret Tepe’nin rakımı 1267 m’dir. Türbenin çevresinde, burada daha önceleri evlerin ve zikir yerlerinin bulunduğunu gösteren
duvar kalıntıları vardır. Türbe üzerinde hiç bir kitabe yoktur. Fakat
1944 yılına kadar mevcut olduğu ileri sürülür. Bu konuda Refik Soykut şu bilgileri vermektedir:
“Nevşehir’in Nar kasabasına şaraphane yapıldığı 1944 yılında aslen Sulhanlı (Ulupınar)’dan olan Mehmet Cingi ile
kardeşi Sami Cingi de (İkisi de mühendis imiş.) burada faaliyet gösterirler. Aldıkları krom madeni arasında mezardan çıkardıkları yazılı taşı da götürürler. Ekrem Kültepe’ye göre bu taş, herhalde Konya’ya götürülmüş olabilirmiş.” 5
Şimdiki türbe yapılmadan önceki türbe yaklaşık 12 m 2’lik olup
oda şeklindeydi. Batı ve güney duvarları düz, diğer duvarlar ise dairemsi şekilde birleşiyordu. Yunus’un yattığı yer, girişte sağda kıbleye
düşen köşedeydi. Türbenin batısında bir badem ağacı, kıble tarafında da halkın dilek bezi bağladığı bir çitlembik bulunmaktadır. Türbeye giriş, güneybatı yönündeydi ve üstü açıktı. (Halk bir türlü örtü
tutturamamış.) Birkaç ağaç ile kapatılmaya çalışılmıştı.

5

Refik Soykut, Hedef Dergisi, Yıl 3, S. 34, Ankara, 1981, s. 18.
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1982 yılında A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Paleontoloji
Anabilim Dalınca türbede yatanın kemikleri üzerine yapılan inceleme sonucu yazılan raporda bizim için oldukça önemli sayabileceğimiz bulgular ortaya konulmuştur. Raporun bir bölümünde şu bilgiler yer almaktadır:
“Kültür ve Turizm Bakanlığının 3 Eylül 1982 gün ve 18-18
sayılı, ayrıca eski eserler ve müzeler Genel Müdürlüğünün
13 Eylül 1982 gün ve 02. 3 (06) 7091 sayılı yazı ve onayları
gereğince, Kırşehir merkez ilçe köylerinden Sulhanlı (Ulupınar) köyü yakınlarındaki 1267 rakımlı Ziyaret Tepe’de
yetkili resmi ve bilim kurulu tarafından açılan Yunus Emre’ye ait olduğu söylenen mezardan alınmış 12 parça kemik, bilimsel incelemesi yapılmak üzere Emekli Albay Refik H. Soykut tarafından Anabilim Dalımıza getirildi.
Söz konusu olan 12 kemikten 11 adedinin insana ve bireye
ait olması, morfolojik yapılarının benzerliği bakımından
kuvvetle muhtemeldir. Diğer kemiğin bir keçiye (adak
hayvanı) ait olduğu, bu konunun uzmanı olan arkadaşlarımız tarafından belirtilmiştir.
...
1. Femur (uyluk kemiği)’a ait olan 2 parça yapıştırılarak
aynı kemiğe ait olduğu görülmüştür... Özellikle linea asperanın çok belirgin ve çıkıntılı oluşu, kemiğin sağlam ve iri
yapılı erişkin bir erkeğe ait olduğunu göstermektedir…
2. Talus (aşık kemiği): Kemiğin Caput tali, Collum tali ve
Processus posterior kısımlarının bazı yerleri kopmuş ve
kayıptır. Collum talus’un üzerinde tibia’nın oluşturduğu iz
(çömelme faseti) mevcuttur ve kemiğin ait olduğu ferdin
çömelme alışkanlığı olduğunu göstermektedir...”6
Burada dikkatimizi çeken nokta, kemiklerin çömelme alışkanlığı olan bir erkeğe ait olduğunun ortaya çıkmasıdır ki, Yunus bu özellikleri taşıyan birisidir.
Halk, buraya senenin belirli günlerinde yağmur duasına gelir.
Türbedeki Yunus Emre, bazan kişilerin gözüne gözükür. Kitaplarda
6

Refik Soykut, Emrem Yunus, Ahiliği-Kültürü-Yurdu, Ankara, 1982, s. 102-103.
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sözü edilen batın topunun atılması da yaşayan vatandaşlar tarafından yemin billah anlatılır. Ayrıca buraya çocuğu olmayanlar yahut
olup yaşamayanlar, yağmur ve bolluk bekleyenler, hayatta muvaffak olmak isteyenler hülasa her türlü dileği olanlar ziyarete gelirler.
Doğan erkek çocuklarına Yunus, Dede Yunus, Emre gibi isimler konulur. Gerçekten de Sarıkaraman halkının isimleri arasında sözünü ettiğimiz isimler belli bir yekûn tutacak derecede fazladır.
Ziyaret Tepe çevresinde şu anda yok olan bir Zaviye Köyü vardı. Yeri hâlâ bellidir. Reşadiye halkı evlerini yaparken, kalıntının taşlarından istifade etmişler. Tepenin eteğinde Yunus Emre’nin Çile
Damı bulunmaktadır.
Çile Damı ile ilgili olarak Refik Soykut Bizlere şu bilgileri vermektedir:
“Köylülerin anlatımına göre, çok eskiden kalma bu yapıyı
Yunus, bir süre çile damı olarak kullanmış. Ondan sonraki
zamanlarda, dervişler burada toplanmışlar, zikir etmişler,
riyazete çekilmişler, çile doldurmuşlar. Zaman zaman eşkıyalar da barınmak istemiş ama, onlara tekin gelmemiş,
tutunamamışlar.” 7
Yunus’un makamı ne gariptir, Aksaray ile Kırşehir sınırının bulunduğu yerdedir. Bu yüzden onun Kırşehir’de yattığını da ileri sürerler. Edindiğim bilgiye göre türbe Reşadiye köyü sınırındadır. Yani
Aksaray Ortaköy’e aittir. Kırşehir veya Ortaköy’e ait olup olmaması
meselenin başka bir boyutu. Bizi ilgilendiren burada yatan kişinin
kimliğidir ve biz de bunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz
Tapduk Emre ve Tapduk Köyü
Yunus Emre’nin yanında kırk yıl çile doldurduğu Tapduk Emre’nin makamı da aynı coğrafi bölgede bulunmaktadır. Tapduk Emre
bugün kendi adıyla bilinen Tapduk köyünde yatmaktadır.
Tapduk köyü, Aksaray’ın 34 km. kuzeyindedir. Tapduk Sultan’ın
burada yatmasından ve vaktiyle onun tasarrufu altında olduğundan
7

Refik Soykut, a. g. m., s. 18.
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dolayı, bu ismi almıştır. Eskiden “Oflagu” denirdi. Beştepe dağının
eteklerinde kurulmuştur. Tepede meşelerin bulunması bize, Yunus’un şeyhine getirdiği meşeleri hatırlatıyor.
Tapduk Emre hakkında bilgilerimiz, maalesef çok azdır. Vilayetname’de bir nebze olsun bilgi bulabilmekteyiz.
“Rum erenleri, Hacı Bektaş-ı Veli’ye gidecekleri vakit, Emre’ye
‘Haydi’ dediler ‘Sen bizimle gel’. Emre çok kuvvetli bir erdi. ‘Dost divanında bütün erenlere nasib üleştirilirken, Hacı Bektaş adlı er görmedik.’ dedi, Hacı Bektaş’a gitmedi. Hacı Bektaş’a, Emre’nin sözünü
haber verdiler. Hünkâr Sulucakarahöyük’te, Kadıncık Ana’nın evine
yerleşince, her taraftan muhip, mürid gelip ıhtırılmaya başlandı.
Hünkâr Saru İsmail’i gönderip Emre’yi çağırttı. Emre, yanına gelince
Hacı Bektaş; ‘Siz’ dedi, ‘Dost divanında erenlere nasib üleştirirken Hacı Bektaş adlı bir kimse görmedik.’ demişsiniz. ‘O nasib üleştiren elin
nişanesi vardır. Onu da bilir misiniz?’ Emre; ‘O divanda yeşil bir perde
vardı.’ Dedi. ‘Onun ardından bir el çıktı, bize nasib üleştirdi. O elin
avucunda latif, yeşil bir ben vardı. Şimdi bile görsem tanırım.’ Hacı
Bektaş elini açtı. Hacı Bektaş’ın avucunda, o güzelim yeşil beni görür
görmez, üç kere; ‘Tapduk Hünkârım’ dedi. Bundan sonra adı Tapduk
Emre oldu. Emre başındaki tacı çıkartıp Hünkâra teslim etti. Hankâr,
tacını tekbirleyip giydirdi. O da izin alıp makamına döndü.”8
Türkiye’de Tapduk isminde yerleşme merkezlerinde iki tane
olması (Diğeri Edirne’nin Havsa ilçesinin 15 km. kadar doğusunda
bir köyün adıdır.) ve bunlardan birinin Hacı Bektaş’a yakın olması
tesadüf müdür?
Tapduk Emre, bugün köydeki caminin minberi karşısında yatmaktadır. Cami yapılmazdan evvel burası bir külliye imiş, fakat
kendiliğinden yıkılmıştır. Camie girerken tabaka halinde, daire şeklinde tahminen 2. 5 m. Çapında, üstü düz bir taş mevcuttur. Bu taş
Tapduk Emre’nin müritleriyle birlikte yemek yediği Yemek Taşıdır.
Ayrıca Tapduk’un insanlara ilahi yolla şifa verdiği, sapı ve tokmağı
ağaç olan Şifa Tokmağı da buradadır.

8

Abdülbaki Gölpınarlı, Vilâyetname, s. 21.
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Eldeki bilgiler burada yatanın Tapduk Emre olduğunu göstermesine rağmen, İbrahim Hakkı Konyalı, Başbakanlık Arşivinde 455
numarada kayıtlı bir deftere dayanarak burada yatanın Yunus Emre’nin şeyhi Tapduk Emre değil de, Derviş Tapduk olduğunu ileri sürer. Belgede şu bilgiler yer almaktadır:
“Bu köy Derviş Tapduğ’un evladının tasarrufundadır. Ellerinde Karamanoğlu İbrahim Bey’in ve Şehzade Cem Çelebi’nin, Şehzade Abdullah Çelebi’nin mektupları (beratları)
vardır. Saltukzade Derviş Tapduk, bu köyde bir zaviye
yapmıştır. Bu köyün geliri ile bu zaviyeyi ihya edermiş.
Şimdi evladı ihya ediyorlar. Eskiden beri kimseye rüsum
vermiyorlar.”9
Konyalı, öteden beri Yunus Emre’nin Karaman (Larende)’da olduğunu savunmuştur. Sanırız bu yüzden verdiği belge üzerinde fazla zahmet etmemiştir. Konyalı’nın belirtiği ve burada adı geçen Karaman beylerinden II. İbrahim’dir. Bu bey, 1433-1460 yıllarında Osmanlı Devleti bünyesinde idarecilik yapmıştır. Hâlbuki Tapduk Emre, Mahmut Bey oğlu Bedreddin İbrahim Bey zamanını idrak etmiştir.

10

Sözü edilen berat ilk defa ne zaman, kim tarafından verilmiş-

tir? Belki de adı geçen II. Değil I. İbrahim’dir! Tabduk Emre’ye verilen berat, daha sonra Şehzade Cem Çelebi ve Şehzade Abdullah Çelebi tarafından da onun ahvadına verilmiştir. Hülasa, Tapduk köyünde yatan Derviş Tapduk, Tapduk Emre, Tapduk sultan olarak da
zikredilen Yunus’un şeyhi Tapduk’tur.

9

İ. Hakkı Konyalı, Aksaray Tarihi, C. 2, İstanbul, 1974, s. 2085.

10

Bu konuda İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi adlı eserinde (TTK Basımevi,
C. I, Ankara, 1972, s. 45. ) şöyle yazıyor: “ Güneri Bey’den sonra Karaman Beyliği,
kardeşlerden Mahmud Bey’e geçmiş ve 1307 veya az daha sonra vefatı üzerine, aile
arasındaki birlik sarsılmış, Mahmud’un iki oğlu Burhaneddin Musa ve Bedreddin
İbrahim Beyler arasında ihtilaf çıkmış ve bu münasebetle Karaman Beyliği üzerinde Memluk sultanlarının te’siri görülmüştür. Bedreddin’den sonra yerine oğlu Halil Bey Karaman beyi olmuştur. Halil Bey’in H. 745 / M. 1344 tarihli Larende vakfiyesine göre bu tarihlerde hükümdar olduğu anlaşılıyor. ”
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Yunus’un Dili ve Kırşehir
XIII. ve XIV. yüzyılda Kırşehir, önemli bir kültür merkezi idi.
Hacı Bayram Veli (1208-1271), Gülşehri (XIII-XIV. yüzyıl) Ahi Evren
(Öl. 1261), Âşık Paşa (1272-1333) bu çevrede faaliyet göstermişlerdir.
Ayrıca Konya’da mânâ âleminin sultanı Mevlânâ Celâleddin Rûmî
(1207-1273)’nin de bu yüzyılda yaşadığını unutmayalım.
Gönül

ordusunun

kumandanı

Yunus

Emre

(1240/41-

1320/21)’nin bu çevrede yaşadığına şüphemiz yoktur. Şöyle ki; Yunus’un şiirlerinde kullandığı dil, Âşık Paşa ile Sultan Veled’in kullandığı dil ile aynıdır.11 Demek oluyor ki, Mes’eleye dil açısından bakıldığında da Yunus bu bölgenin insanı olduğu ihtimali kuvvetlenmektedir.
Sarıkaraman; Hacı Bektaş
Başta hikâyesini verdiğimiz Yunus’la ilgili bölümde, Yunus’un
öküzüne alıç yükleyip –ki konu ettiğimiz bu bölgede hâlâ çok sayıda
alıç ağaçları vardır-Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin yanına, köyü Sarıkaraman’dan kalkıp gitmiştir. Bu mesafe düz hatla 34 km.’dir. Beri
taraftan Konya Karaman’ın Sulucakaraöyük (Hacı Bektaş)’e mesafesi
240 km., Eskişehir’deki Sarıköy’ün mesafesi ise 275 km.’dir. O devrin
imkânlarıyla kağnı arabasıyla her iki mesafeden de Hacı Bektaş’a
gitmek, en iyi ihtimalle bir ay gibi zamanı gerektirir. Bilindiği gibi
alıcın, dalından koparıldıktan sonra kısa sürede yenilmesi gerekir.
Kağnıya istif edilmiş alıçların tazeliğini koruması bu zaman zarfında
mümkün değildir. Bu duruma göre, Yunus’un Karaman’dan yahut
Eskişehir’den Hacı Bektaş’a gitmesini düşünmek bize biraz mantık
dışı gelmektedir.
Yunus, Hünkâr Hacı Bektaş’ın verdiği buğdayı yükleyip köyüne
dönmek için yola koyulur. . Bir yandan yol alırken, bir yandan da
düşünür. Köyün alt başındaki hamamın yanına gelince “nefes” almadığına pişman olur, geri döner. Dönmeye karar verdiği köy, Hacı
Bektaş değildir. Zira o kadar ısrara rağmen buğdayda karar kıldığı

11

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus’un Dili, Yunus Emre ve Tasavvuf, s. 113-118.
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ve birkaç yüz metre sonra vazgeçtiği düşünülemez. Kafasını toplaması ve düşünmesi için mesafe gerekir. Vilâyetname’de zikredilen
yer Hacı Bektaş’ın güneyinde ve buraya 16 km. uzaklıkta Gümüşkent (Eski ismi: Salanda) köyüdür. Sözü edilen hamam bugün bile
durmaktadır. İşin en önemli tarafı; burası Hacı Bektaş’ın güneyinde
yani Sarıkaraman köyü istikametindedir, batı istikametinde, yani
Eskişehir istikametinde değildir.
Yunus Emre-Tapduk Emre
Yunus’un şeyhi Tapduk Emre’nin bu bölgede yattığını söylemiştik. Yukarıda bahsettiğimiz Ziyaret Tepe ile Tapduk Köyü’nün mesafesi düz hatla 22 km.’dir. Tapduk’un makamı aynı zamanda Hacı
Bektaş’a ve Aksaray Sivrihisar’a 41 km.’dir. Şiirlerinden öğrendiğimize göre Yunus, gezdiği yerlerde Tapduk Emre’nin tasavvufi görüşünü anlatmıştır:
Varduğumuz illere, şol safa gönüllere
Halka Tapduk mânâsın saçtık elhamdülillah
Sonunda, şeyhinin yanına gelmeye karar verir. Niyeti, artık ondan ayrılmamaktır.
İndük Rum’u kışladık, çok hayr u şer işledük
Uş bahar geldi girü, göçtük elhamdülillah
Ne yürüyem ne hod irem, ne uzak sefere varam
Çün dostu bunda buldum, ayruk neye seferüm var
Sonuç itibariyle, Tapduk ile Yunus birbirlerine çok yakın yerlerde yaşamış ve ömürlerini tamamlamışlardır.
Yoksul Yunus
Yunus ömrünü Sarıkaraman’da tamamlamıştır. Çiftçilikle uğraşmıştır. Öyle iddia edildiği gibi, çiftlik sahibi ve varlıklı biri değildir. Burası, önceden de söylediğimiz gibi, verimli bir arazidir. Bunu
kendisi de şiirlerinde açık açık dile getirmiştir. Halbuki, Eskişe-
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hir’deki Sarıköy’ün çıplak tepeleri, çorak bir vadisi vardır. Bunun
yanında orada yatan bizim Yoksul Yunus değil tersine mal-mülk sahibi, varlıklı Yunus Emir Bey’dir.
Bir şiirinde evli olduğunu söyleyen Yunus’u, ömrünün belli bir
döneminden sonra yerleşik hayatı seçmiş biri olarak görürüz.
Bunda dahi virdün bize, ol huriyi cüft ü halal
Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçmağ içüm
Onun gurbette öldüğünü ileri sürenler, şiirlerinde bu ve buna
benzer ifadeleri göz önüne almak durumundadırlar.
Yunus’un yattığı yer hakkında en doğru teşhisi 1966’da Prof. Dr.
Şehabeddin Tekindağ koymuştur. Tekindağ, Türk Yurdu’nda birtakım tezler ileri sürdükten sonra şunları söylemektedir:
“... Onun yattığı yeri Karaman’da yahut Eskişehir’de değil,
divanda isimleri geçen şehirlerde, meselâ Konya veya
Kayseri’de aramak en doğru harekettir kanaatindeyiz.”12
Fakat bu sözlere ehemmiyet veren olmamıştır. İleri sürülen tezler de yabana atılacak cinsten değildir. Sözgelişi, Risaletü’nNushiyye’deki bir mısraa dayanarak, onun Eskişehir’de ömrünü geçirmediğini iddia eder. Yunus;
Gah bir gazi olam, Efreng ile ceng eyleyem
derken, gayr-ı müslimlerle savaşmak istediğini bildirir. Eskişehir gibi Tekfurlara yakın bölgede yaşayan bir insan bunları söyleyemez.
Bu sözler Anadolu’nun daha içlerinde yaşayan birisine aittir. Bu
demektir ki, Yunus, Tekfurlara sınır olan bölgede yaşamamıştır.
Tekindağ ayrıca Konya, Niğde ve Kayseri’de oynanan ve eski bir
Türk oyunu olan çevgandan söz eder. Yunus’un da şiirlerinde çevgana yer vermesine dikkati çeker:
Kim ala bu topu çevganımızdan
Top uran meydana çevgan benümdür
12

Şehabeddin Tekindağ, “Yunus Emre Hakkında Araştırmalar”, Türk Yurdu;Yunus
Emre Özel Sayısı, İstanbul, 1966, s. 174.
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…
Ele çevgan almadın, meydan arzu kılarsın
Erenler meydanında yuvarlanır top idim
…
Padişah çevganında kaldum ise ne oldu
Diğer taraftan Yunus’tan 100 yıl sonra doğan Âşık Çelebî (15201572), Meşâirü’ş-Şuarâ'sında Yunus’un Kırşehir’de yattığından söz
etmektedir. Bu bilgi bizler için oldukça önemlidir. İbare şöyledir:
“Yûnus Emre: Vilâyet-i Anadolu’dan livâ-yı Bolu’dandır.
Tapduk Dede mürîdlerindendir. Kullâb-ı cezbe ile âlem-i
mülkden cenâb-ı melekûta çekilmiş, âlemüñ insân-ı kâmil
ü ferîdlerindendir. Kırşehr’de medfûndur.”13

Yukarıdan beri ortaya koyduğumuz tespitler bize göstermektedir ki, Yunus Orta Anadolu’da mekân tutmuştur ve mezarı da yine
Orta Anadolu’da büyük ihtimalle sözünü ettiğimiz yerdedir. Nitekim
XVIII. Yüzyıla ait bir yazma eserdeki ifadeler bizim bu düşüncemizi
teyit etmektedir. Eserde geçen; “Şimdi merkad-i şerifleri Sivrihisar
kurbında mevludı olan Aksaray’a yakındır.”14 ifadeleri iki yüz yıl önceden bize Yunus’un yattığı yerin burası olduğunu söylemektedir.
Öyle sanıyoruz ki, ileride bu bölge ile ilgili çalışmalara daha fazla ağırlık verilirse, farklı ipuçları da elde edilecektir.
Bizlere düşen, hiçbir zaman duygularımıza kapılarak gerçeği
aramak olmamalıdır. Zira duygu, aklın önüne geçtiğinde gerçekten
uzaklaşmak da kaçınılmazdır.

13

Es-Seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi, Meşâ’irü’ş-şu’arâ, (Haz. Filiz Kılıç), T. C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2018, s.
293-294.

14

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, Yazma no. 714, varak 128.
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Foto 1: Yunus Emre’nin türbesinin önceki görüntüsü

Foto 2: Yunus Emre Türbesi girişi
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Foto 3: Yunus Emre’nin vadiden görünüşü

Foto 4: Yunus Emre’nin mezarı
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Foto 5: Yunus Emre’nin çile çektiği “Çile Damı”

Foto 6: Tapduk Köyünün uzaktan görünüşü
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Foto 7: Tapduk Emre’nin müritleriyle beraber yemek yediği Tabduk Camiinin girişindeki yemek taşı ve cami içindeki Tabduk Baba Türbesi

Foto 8: İçinde Tapduk Emre’nin yattığı Tapduk köyündeki Tabduk Camii
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Foto 9: Tapduk Emre’nin insanlara ilahi yolla şifa verdiği, sapı ve tokmağı ağaç olan “Şifa Tokmağı”

Foto 10: Sivrihisar köyü ve Sivrihisar
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Foto 11: Hacıbektaş ilçesi, Yunus Emre’nin Türbesi, Sarıkaraman köyü,
Tapduk köyü ve Sivrihisar köyünü gösterir harita.

Yunus Emre Divanı’nda Söz Dizimi ve
Eksiltim Unsurları
Hüsna Kotan*
ÖZET
Dil, en yetkin iletişim aracıdır ve doğası gereği bazı kurallar geliştirmekte ve bu kurallar çerçevesinde iletişim imkânı sunmaktadır.
Dilin söz konusu kurallarından biri en az çaba yasasıdır. En az çaba
ilkesi yazı ve konuşma dilinde kendini göstermekte ve dilin bütününü ilgilendirmektedir. İletişimde zamandan ve emekten tasarruf
ederek kolaylık sağlamak amacıyla ses düşmesi, ses benzeşmesi, ses
ve hece kaynaşması gibi olaylara yol açan dilin bu kuralı ile söylenilmek istenen en kısa yoldan gereksiz kullanımlardan kaçınılarak
verilmektedir. Dilde en az çaba ilkesini uygulamanın pek çok yolu
bulunmaktadır. Bu yöntemlerin en önemlisi bazı birimlerin yüzey
yapıda kullanılmaması, derin yapıda bırakılmasıdır.
Eksik birimlerin yüzey yapıda kullanılmaması bunların oluşturduğu boşlukların doğru olarak doldurulması, tarihî metin incelemelerinde de büyük önem taşır. Çünkü eserin anlamsal ve yapısal
boyutunun doğru olarak çözümlenmesi ile metin okuyucu tarafından tam olarak anlaşılabilmektedir. XIII. yüzyıl Anadolu’sunda yeni
bir edebiyat dilinin oluşmasında en mühim rolü oynamış, Türkçeyi
son derece güzel kullanıp geliştiren Yunus’un daha iyi ve doğru anlaşılması amacı ile bu çalışmada Yunus Emre Divanın’daki eksiltimli
yapılar ek ve söz dizimi düzeyinde incelenecek ve örneklerle dikkatlere sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Yunus Emre, Divan, eksiltim, söz dizimi.
*
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The Syntax and Ellipsis in Divan of Yunus Emre
ABSTRACT
Language is the most competent communication tool and it inherently develops some rules and offers communication opportunities within the framework of these rules. One of those rules of language is the law of least effort. The principle of least effort manifests
itself in written and spoken language and refers to the whole language. In order to provide convenience by saving time and effort in
communication, this rule of the language, which causes events such
as elision, paromasis, vocalic alternation, provides the shortest version of expression by avoiding unnecessary use. There are many
ways to apply the principle of least effort in language. The most important of these methods is that some sentence structures are not
used in the surface structure, but are used in the deep structure.
It is also very significant not using the omitted words in the surface structure, filling the gaps created by them correctly in historical
text analysis. The text can be adequately understood by the reader
providing the correct analysis of the semantic and structural dimensions of the work. With the aim of better and correctly understanding Yunus, who occupied the essential role in the formation of a
new literary language in eighteenth-century Anatolia, and who used
and developed Turkish very well, in this study, the ellipsis in Yunus
Emre's Divan will be explored at the level of suffix and syntax by giving examples.
Key words: Yunus Emre, Divan, Ellipsis, Syntax.

GİRİŞ
Kişiler arasında karşılıklı ve çok çeşitli araçlar kullanarak bilgi,
düşünce, duygu, haber vb. aktarımı yoluyla anlaşma sağlanmasına
ve kişilerin birbirini anlamalarına iletişim denir. İletişimin gerçekleşmesinde konuşucu / gönderici ve alıcı / dinleyici olan dört öğenin
bir arada bulunması gerekir. Konucunun dinleyiciyle veya gönderi-
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cinin alıcıyla sağlıklı ve doğru iletişim kurmasında en büyük etken
dildir. Çünkü konuşucunun dinleyiciye ilettiği ileti ancak her ikisinin
de aynı dili konuşuyor olması ve aynı ortak göstergeleri kullanıyor
olmaları ile mümkündür (Toklu, 2013: 34).
Göstergelerden oluşan dilde gösteren ve gösterilen iki temel unsurdur. Gösteren, dış yani yüzey yapı; gösterilen ise iç yani derin yapıdır. Cümlenin zihindeki yapısı derin yapı, söz ve yazıdaki yapısı ise
yüzeysel yapıdır. Söz ve yazıdaki her cümle, zihinde teşekkül eden
cümle veya cümlelerin aynen veya dönüşümler yoluyla yüzeye yani
dış yapıya yansımasıdır. Bir bakıma dış yapı iç yapıdaki anlamın
ifade ediliş şeklidir. O hâlde bir cümle yapı bakımından değerlendirildiğinde yalnızca dış yapısıyla değil, yapısal dil dilimin öngördüğü
gibi iç yapısıyla da ele alınmalı, bu iki yapı arasındaki ilişki araştırılmalıdır (Müldür, 2016: 65).
İletişim esnasında, yüzey yapılardaki derin yapı izleri zihinsel
anlamlara ulaşmayı sağlar. Şöyle ki, konuşucu / gönderici ve alıcı /
dinleyici arasında bazı dil bilgisel veriler, derin yapıdaki biçimleriyle yüzey yapıya ulaşabilirken bazı dil bilgisel veriler, yalnızca onları
işaret eden, algılanmasını sağlayan dil birimleri aracılığıyla yüzey
yapıya taşınırlar. Dilin zamandan ve emekten tasarruf ilkesi, estetiğe
olan düşkünlüğü, bazı dil birimlerinin yüzey yapıya çıkmasına izin
vermez. Bu nedenle kimi dil birimleri, onları işaret eden yapılar yüzey yapıda olacak biçimde saklanır yani derin yapıda bırakılır ve bu
dilsel göstergeler derin yapıda varlıklarını korur (Üstünova, 2010:
699). Bireyler, sesletime çıkmayan yapıları zihinsel olarak gördüğü
için anlam alış-verişi gerçekleşir. Ancak bu işlem, dil yetisinin sağladığı karmaşık dil becerilerinin, farkında olmadan, şaşırtıcı düzeyde
hızlı ve ustaca uygulanmasıyla gerçekleşir (Müldür, 2016: 66).
Yüzey yapıda görünmeyen fakat derin yapıda var olan dilsel
göstergeler eksiltili yapılar vesilesi ile ortaya çıkar. İletişimde dilin
tekrardan hoşlanmayışı, en az çaba yasası gibi çeşitli etkenler sonucu meydana gelen eksiltim gerek yazılı gerekse sözlü dilde sık karşılaşılan bir dil olayıdır.

252

|

Hüsna Kotan

Eksilti, eksiltme, düşüm, düşüklü anlatım, sıfır tekrar gibi isimlerle de karşılanan eksiltim iletişim esnasında konuşucu / gönderici
tarafından bazı birimlerin kullanılmaması, düşürülmesi veya yarım
bırakılmasıdır. Konuşucu / gönderici tarafından boş bırakılan bu eksik ses veya öğeler alıcı / dinleyici tarafından doldurulur. Ancak bu
doldurma eylemi herkese göre değişkenlik gösteren bir durum değildir. Çünkü eksiltim, kullanılan dilin kendine özgü kuralları doğrultusunda gerçekleşir bu nedenle söz konusu dilin dilbilgisi kuralları ve anlam bütünlüğü bozulmadan eksiltili unsur tamamlanır (Üstünova, 1998: 161-169).
Bağlantılı bir dil olan Türkçe ile kaleme alınan eserlerde cümleler arasındaki bağlantıların, anlam tekrarlarının, bütünlük ve ahenk
gibi unsurların oldukça güçlü olduğu görülmektedir. Özellikle şiir
türünde okuyucu ya da dinleyiciyi duygulandırmayı amaçlayan etkileyici bir anlam türü kullanılmakta, dilin estetik işlevi ön plana çıkarılmakta, kelimelerle birim arasında özel bir bağlantı kurulmakta ve
uyak, ses yinelemeleri, ölçü, ritim gibi dilsel bütün öğelerden yararlanılmaktadır. Şiir dilinde günlük dilden daha çok şeyi daha güçlü
bir söylem ile dile getiren şair, dili ustaca kullanarak çeşitli duygu,
düşünce ve hayalleri söze dönüştürme, az söz ile özlü anlatımlar yapabilme, tekrardan kaçınma gibi sebeplerle dilin bazı birimlerini
derin yapıda bırakmakta dolayısıyla eksiltim yaparak anlatımda kolaylık sağlamaya çalışmaktadır (Aksan, 2006: 15-19).
Anlatımı zor ve güç olan duygu ve düşünceleri kısa, yalın ve
inandırıcı bir biçimde ifade ederek şiirlerini içten ve doğal bir anlatımla okuyucuya sunan Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri de Yunus Emre’dir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada XIII. yüzyıl
Anadolu’sunda yeni bir edebiyat dilinin oluşmasında en mühim rolü
oynayan, Türkçeyi son derece güzel kullanıp geliştiren geniş halk
kitlelerini etkileyen tasavvuf felsefesini Türk dili ile güzel ve kifayetli söyleme sırrını keşfetmiş bir şair olan Yunus’un Divan’ında yer
alan eksiltili yapılar, bu yapıların ortaya çıkış yerleri, oluşma sebepleri ek ve söz dizimi düzeyinde incelenmeye çalışılmıştır.

Yunus Emre Sempozyumu

|

253

1. Yunus Emre Divan’ında Eksiltili Yapılar
“Olağan koşullardaki biçimine oranla kimi ögeleri eksik olan,
ama anlamayı aksatmayan dizim” (Vardar, 2007: 92). “Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı, elips” (Gencan 2001: 58).
“Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimenin, bir kelime grubunun veya bir cümlenin bazı ögelerinin atılıp eksiltilerek kullanılması olayı” (Korkmaz, 2003: 81). Gibi çeşitli şekillerde tanımlanan
eksiltim, gereksiz tekrarlardan kaçınma (sıfır tekrar – eksik tekrar);
sözcük yerine ek kullanımı; ek düşümü; tanımlı birimler kullanma;
dil dışı göndermeler; deyimler, atasözleri; ses olayları (Aydın 2011:
2) gibi dilbiliminin ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi gibi birçok alanında karşımıza çıkmaktadır.
Saf bir Anadolu Türkçesi kullanarak Türk halkının duygu, heyecan ve düşüncelerini, bütün iç zenginliğini en iyi şekilde yansıtan
Yunus’un Divan’ında1 oğul + an > oğlan2, sabır eyle- > sabreyle-, ne
eyle- > neyle-3, ne it- > nit-4, uş+ol > şol, ufak+cık > ufacık5, sarıġ ar- >
sarar-6 … gibi çeşitli ses olayları sonucu oluşmuş ses ve hece düzeyinde eksiltimin pek çok örneği görülmektedir.
Şekil bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi ve ses bilgisinin iç içe
geçtiği bir konu alanı olan eksiltimi tüm yönleri ile ele almak çalışmamızın hacmi gereği mümkün olmadığı için yalnızca Yunus Emre
Divanı’ndaki ek ve söz dizimi düzeyinde eksiltimler ele alınacaktır.

1

Örnek beyitler Mustafa Tatcı, Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin C. II, H Yayınları, İstanbul 2008. Adlı eserden alıntılanmıştır.

2

Oglan gider dânışmâna saladur dosta düşmâna
Sonra gelmek peşimâna assı kılmaz ola 6/1

3

Her dem dalalum bahre aldanmayalum dehre
Sabreyleyelüm kahra Allah görelüm n‘eyler 71/9

4

N’itdi bu Yûnus n’itdi bir togrı yola gitdi
Pîrler etegin tutdı Allah görelüm neyler 71/13

5

Yimiş kurd kuş bunı keler niçelerün bagrın deler
Şol ufacık nâ-resteler gül gibice solmış yatur 74/3

6

Gazal yapraklayın benzüm sarardı
Kararuban düşdüm bu ‘ışk elinden 262/4
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1. 1. Ek Düzeyinde Eksiltim
1. 1. Hâl Eklerinde Görülen Eksiltim
Dilin dizisel ögelerini dizimsel boyuta taşıyan en temel söz dizimi işlevi belirten-belirtilen veya niteleyen nitelenen ilişkisi kurmaktır. Kelime gruplarından cümleye kadar değişik terimlerle adlandırılan her seviyede kavram ilişkisi temelde belirtenlerin belirtilenleriyle geçici olarak birleştirilmesi ilkesine dayanır. Belirtmenin
niteliği dizimsel birleşenlerin görevlerini tayin eder. Türkçede bu
görevler, hâl çekimi ile değil, hâl ekleriyle veya son edatlarıyla sağlanmaktadır. Son çekim edatları ise işlev bakımından hâl eklerinden
farksızdır. Bu nedenle isimler arasında belirten / niteleyen- belirtilen/nitelenen; isimlerle fiiller / yüklemler arasında belirten-belirtilen
ilişkisi hâl ekleriyle kurulur (Börekçi, 2007: 242-275).
Yunus Emre Divanı hâl eklerinin kullanımı bakımından oldukça
zengin bir içeriğe sahiptir. çeşitli biçim birimlerle karşılanan ekler
arasında eksiltimli /+ø/ biçim birim ile de karşılanan örnekler benzerlik, bulunma, ilgi, yükleme, miktar, sınırlandırma ve sıralama hâl
kategorilerinde eksiltimli yapıların örneklerine tesadüf edilmiştir.
1. 1. 1. Benzerlik hâli eki eksiltimi:
Eylemin tarz, ismin sıfat bakımından benzetildiği unsuru gösteren hâldir. Hâl zarfı ya da benzerlik tümleci yapan (Daşdemir, 2015:
73) bu hâlin Divan’da /gib+i/, /+üm gib+i/ ̴ /+ (n)Un gib+i/, /+gibice/,
/+lAyIn/, /+ (n)un tek/, meseli … vb. ek ve edatlarla karşılandığı görülmektedir.
Divan’da benzerlik hâli bu ek ve edatların yanı sıra /+ø/ biçim
birim ile karşılanmakta ve ekler derin yapıda bırakılarak eksiltim
oluşturulmaktır:
/+ø/ < */gib+i/
“taş+ø gönül” < “taş gibi sert gönül”
‘Işkı var gönül yanar yumşanur muma döner
Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer 66/3
“incü+ø diş” < “inci gibi sıralı diş”
Esilmiş incü dişleri dökilmiş saru saçları
Bitmiş kamu teşvişleri Hak varlıgın almış yatur 73/5
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1. 1. 2. Bulunma hâli eki eksiltimi:
Bulunma hâli, ad ve ad soylu sözcüklerin işaretli ( / +…. / ) veya
işaretsiz görevli dil ögeleri (ekler, edatlar, ek+ekler, ek+edatlar ve (+ø))
ile birlikte kullanılarak cümlede işin, eylemin yapıldığı zamanı veya
gerçekleştiği mekânı (yeri) bildirdikleri kategorinin adıdır (Alyılmaz,
2010:107-123).
Bulunma hâli, zamanda bulunma ve yerde bulunma olarak iki
kategoride ele alabilir. Ad ve ad soylu sözcüklerin üzerine /+ø/ ve
/+DA/ biçimbirimini alarak cümlede işin yapıldığı, gerçekleştiği yeri
bildiren hâl, yerde bulunma; cümlede işin yapıldığı anı, gerçekleştiği
zamanı bildiren hâl de zamanda bulunma bildirmektedir (Alyılmaz,
2010:107-123).
Eski Anadolu Türkçesine dönemine uygun olarak Divan’da ekin
tonlu biçimi /+dA/ şekli kullanılmaktadır. Divan’da /+ø/ biçimbirimin
kullanıldığı örnekler ise dikkat çekicidir. Çünkü Yunus, yerde ve zamanda bulunma bildirirken Divan’da genellikle /+dA/, /+il-e/ ̴ /+ (y)le/,
/+ (y)ılan/, /+ın/ gibi ekleri kullanırken aynı yapıya sahip örneklerde
eksiltim yaparak bulunma hâlini ile de karşılamaktadır:
Yerde bulunma hâlinin /+dA/

Yerde bulunma hâlinin /+ø/

ile çekimlendiği örnekler

ile çekimlendiği örnekler

“cihân+da”

“toprak+ø” < “toprak+da”

‘Işkıla biliş cânlara ezel, ebed

Âdem toprak yatmışdı at

olmayısar

âlemi dutmışdı

Güm-râh olup bu cihânda

Fikrine bak İblîs’ün ya‘ni

kimse bâkî kalmayısar 24/1

hüner eyledi 356/5

“mescid+de medrese+de”

“deniz kenârın+ø” < “deniz

Mescidde medresede çok

kenârın+da”

‘ibâdet eyledüm

Dervîşler uçar kuşlar deniz

‘Işk odına yanuban andan

kenârın kışlar

hâsıla geldüm 196/9

Zihî devletlü başlar eve
dervîşler geldi 373/3
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Zamanda bulunma hâlinin

Zamanda bulunma hâlinin

/+dA/, /+il-e/ ̴ /+ (y)le/, /+ (y)ılan/,

/+ø/ ile çekimlendiği örnekler

/+ın/ ile çekimlendiği örnekler

“ol dem+de”

“bugün+ø”

Şimdi adum Yûnus durur ol

Varlıgum yokluga degşürmişem

demde İsmâ’îl idi

ben

Ol dost içün ‘Arafât’a kurbân

Bugün câna başa kalmazam

olup çıkan benem 187/11

ayruk 129/3

“ikinci nefha+y+ılan”

“dâim+ø”

Kopa kıyâmet hevli ikinci

Halvetlerde meşgûl olam dâim

nefhayılan

açılam gül olam

Üçünci nefha içinde yirler

Dost bâgında bülbül olam ötem

yüzi yarıla 306/5

hey dost diyü diyü 291/3

1. 1. 3. İlgi hâli eki eksiltimi:
İsimler arasında sahip olan-ait olan, bütün-parça, çokluk-bir ya
da birkaç, özne- isimleşmiş yüklem… ilişkisi kuran hâl ekidir (Börekçi, 2007: 252). Türkiye Türkçesinde /+ø/, /+In/ ve /+nIn/ ekleriyle karşılanan bu hâl kategorisi, Eski Anadolu Türkçesinde ekin /+ø/, /+Uñ/
ve /+nUñ/’dür. Bu dönemde ekin /+ø/ dışında yalnızca yuvarlak vokalli şekilleri görülmektedir.
Yunus Divanı’nda /+ø/, /+Uñ/, /+nUñ/, /+ (y)E/, /+DE/ … gibi çeşitli
biçimbirimlerle karşılandığı tespit edilen ilgi hâlinin zaman zaman
kullanılmadığı görülmektedir. Divan’da eksiz ilgi hâlinin kullanımı
dikkat çekmektedir. Yalın hâle benzeyen bu biçimbirimler söylenişte
belirtilmemiş olsa da derin yapıda kendini hissettirir.
Divan’da aynı söz dizimsel yapıda olmasına rağmen bazı örneklerde ilgi hâli eki kullanılmış bazı örneklerde ise kullanılmamıştır.
Yazarın tercihi bunda etkili olduğu gibi ilgi hâli ekinin kullanım ve
anlam özellikleri de bu durumu etkilemiştir. Aşağıdaki örneklerden
ilk ikisinde ilgi eki kullanılmışken benzer özelliklere sahip olan
üçüncü örnekte ilgi hâli kullanılmamıştır:
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“yir+ün gög+ün safâsı”
Yirün gögün safâsı Mustafâ’dur
Kamu ‘ahdün vefâsı Mustafâ’dur

100/1

“benüm gönlüm gözüm”
Benüm gönlüm gözüm ‘ışkdan toludur
Dilüm söyler yari yüzüm suludur

50/1

“bu dünyâ[nın] hâk ü sengini”
Seni sinünde koyalar menzil mübârek diyeler
Üstüne tîz tîz örteler bu dünyâ hâk ü sengini 350/5

Divan’da anlam olarak Türkiye Türkçesindeki belirli isim tamlamasına karşılık gelen, ancak kuruluş olarak tamlayanının ilgi hâli
eki almadığı yapılar mevcuttur. Yunus’un şiirlerde kimi zaman tekrara düşmemek, akıcı ve etkileyici anlatım sağlamak, beyti vezne
uydurmak gibi sebeplerle bazı ekleri derin yapıda bırakılarak yüzey
yapıya taşınmadığı görülmüştür.
İlgi eki işaretsiz olduğu hâlde bugünkü belirli isim tamlaması
anlam özelliklerine sahip yapılar şöyledir:

a. İyelik Eki Sonrasındaki İşaretsiz İlgi Hâli
“genc ü hazinem[in] kamusı sensün benüm önden sona”
İy pâdişâh iy pâdişâh uş ben beni virdüm sana
Genc ü hazînem kamusı sensün benüm önden sona

8/1

“gözüm[ün] yaşı dinmez benüm”
Denizler olsa bir kadeh susalıgum kanmaz benüm
İnildümi yenemezem gözüm yaşı dinmez benüm

226/1

“ben[im] sevdügüm”
Bencileyin gören kişi ben sevdügümün yüzini
Delü ola taga düşe yavu kıla kendözini

359/1
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b. Zamirler Sonrasındaki İşaretsiz İlgi Hâli
“kimse[nin] ‘aybı”
Eyâ gâfil aç gözüni gönlün yavlak uzatmagıl
Bakgıl kendü dirligüne kimse ‘aybın gözetmegil

159/1

“kimse[nin] rızkı”
Rızık içün gussa yime kimse rızkın kimse yimez
Rızık içün gussa yime pâdişâh eksük eylemez

109/1

c. İyelik Eki Almamış İsimlerden Sonra Gelen İşaretsiz İlgi
Hâli
Divan’da çoğunlukla sıfatla belirtilen veya nitelenen tamlayan
değerindeki isim kendisinden sonra ilgi hâli almamıştır:
“ışk şerbeti[nin] güli”
Bu bizüm ‘işretümüz oldur bu lezzetümüz
İçüp esridügümüz ‘ışk şerbeti gülidür

25/5

1. 1. 4. Yükleme hâli eki eksiltimi:
Eylemin etki alanında kalan unsurun, konuyu gösteren ismin
aldığı hâldir (Daşdemir, 2015: 85). İsmin bu hâli, yüklemin bildirdiği
ve öznenin yaptığı işten etkilendiği için cümlede nesne görevindedir.
Böylece bu ek, bir belirtme işlevi yüklenmektedir (Korkmaz, 2007:
277). Bu Standart Türkiye Türkçesinde genel akkuzatif eki /+I/’dır.
Bunun yanı sıra zamirlerde kullanılan /+nI/ şeklinde ikinci bir akkuzatif eki de mevcuttur (Ergin, 2002: 308).
Eski Türkçede ilk olarak isimlerden sonra /+ (I)g/, iyelik ekli kelimelerden sonra /+n/; zamirlerinden sonra /+nI/ olmak üzere üç türlü akkuzatif eki kullanılmıştır. Batı Türkçesine gelince ekin sonundaki /+g/ sesi düştüğü için isimlerden sonra gelen akkuzatif eki /+ı/,
/+i/ şekline geçmiş ve aynı zamanda sahasını genişleterek iyelik eklerinden ve zamirlerden sonra da kullanılmağa başlamış, böylece
genel akkuzatif eki olma yoluna girmiştir (Ergin, 2002: 308).
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Eski Türkçeden itibaren tarihi Türk lehçelerine ait eserlerde iyelik eklerinden sonra gelen bir diğer akkuzatif eki ise /+ø/’dir. Cümlede iyelik eki almış nesne görevindeki isim, yüzey yapıda yükleme
hâli eki almamış gibi görünse de bu ek, derin yapıda bırakılmıştır ve
telaffuzda varlığı hissedilmektedir (Üstünova 2008, 193-194).
Yunus Divanı’nda da iyelik eki almamış isim soylu sözcüklerden
sonra da eksiltilmiş bir yükleme hâli kendini hissettirmektedir:
“dîn+ø diyânet+ø”
Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet
‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet

17/1

“hikâyet+ø”
Niteligüm soran işit hikâyet
Su vü toprak od u yil oldı suret

19/1

Divan’da iyelik eki sonrasında yükleme hâli ekinin işaretsiz olduğu örnekler de bulunmaktadır:
“eksügin+ø”
Yatsu namâzına ol hâzır hâzırları sever Kâdir
Îmânun eksügin[i] bitür îmân pîş-rev olsa gerek
“ehl-i millet farizasın+ø”
Gerekse ehl-i millet farizasın[ı] bekleyem
Gerekse şöhret kovam şöhret ü dînden fârig

126/5

“yigidün âlâsın+ø” “gelinlerün el kınasın+ø” “anasın+ø”
Alur yigidün âlâsın[ı] dîvâne ider anasın[ı]
Gelinlerün el kınasın[ı] topraklara karar ölüm

198/7

“hicâbun+ø”
Gel imdi hicâbun aç senden ayrıl sana kaç
Sende bulasın Mi‘râc sana gelür cümle yol

151/7
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Divan’da iyelik eki sonrasında yükleme hâli ekinin işaretsiz olduğu örnekler ikinci ve üçüncü şahıs iyelik eklerinde tespit edilmiştir. Birinci şahıstan sonra yükleme hâli ekinin genellikle kullanıldığı
görülmüştür. Bu durum Yunus’un bilinçli bir tercihidir. O, ikinci ve
üçüncü şahıs iyelik eklerinden sonra yükleme hâli ekini /+ø/ biçimbirim ile kullanarak hem şiirde bir ses ve ritim unsuru oluşturmuş
hem de vezin ve kafiyeyi bozmamıştır.
1. 1. 5. Diğer hâl eklerinin eksiltimi:
Yunus Emre Divanı’nda miktar, sınırlandırma ve sıralama hâlinin de /+ø/ biçimbirim karşılandığı görülmüş, bu hâl eklerinin kullanımında da eksiltim örnekleri tespit edilmiştir.
a. Miktar hâli ekinin eksiltildiği bazı örnekler:
/+ø/ < */+kadar/
“bir zerre+ø”
Kim ki ‘aşk kadehinden bir zerre içdiyise
Ana ne ‘akl u ne us ne esrük ü ne humâr

26/5

“ne+ø şîrîn derd”
Senün ‘ışkun beni bende alupdur
Ne şîrîn derd bu dermândan içerü

290/7

b. Sınırlandırma hâli ekinin eksiltildiği bazı örnekler:
“bir kez+ø”
Bir kez yüzün gören senün ‘ömrince hîç unutmaya
Tesbîhi sensin dilinde ayruk nesne eyitmeye

3/1

“bir dem+ø”
Gele sana cân alıcı dahı cân alur kılıcı
‘Aklunı başdan alıcı bir dem amân virmez ola

6/3
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c. Sıralama hâl ekinin eksiltildiği bazı örnekler:
“evvel+ki+ø kapu” < “bir+inci+ø kapı”
Evvelki kapusında bir kişi durur anda
Sana eydür teslîm ol gel miskînlik bulasın

242/7

“beş+inci+ø kapu”
Beşinci kapusında biş ruhbân vardur anda
Dürlü metâ‘lar satar olmasun kim alasın

242/1

1. 1. 6. İyelik eklerindeki eksiltimler:
Adın karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu bildiren,
sahiplik gösteren ve adlar ile adlar arasında bağlantı kuran eklerdir.
Bu ekler getirildikleri adların dışında olmakla birlikte o adlara ait
olan, o adların malın sayılan nesneleri şahıs olarak gösteren eklerdir
(Korkmaz, 2007: 259). Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eklerinin kullanımı Standart Türkiye Türkçesi ile aynıdır. Yunus Emre Divan’ında
iyelik ekleri metnin genelinde kullanılmasına rağmen bu ekler de
eksiltim yapıldığı da görülmektedir. Örnekleri şöyledir:
“yüzi[+ø] ferâşdur âşıkun”
Kimse bilmez âşık hâlin gönlünde nedür ahvâlin
Süpürmege dostun yolın yüzi ferâşdur âşıkun

146/3

“murâdı[+ø] on sekiz bin ‘âlemün”
Murâdı on sekiz bin ‘âlemün sen
Bu gaflet pes sana sendendür indi

411/3

yirde+ø < yirde[sin]
Yûnus bak neredesin ne yirde ne gökdesin
Bekle edeb perdesin gel imdi gel tapu kıl

151/9

hem bunda+ø < hem bunda[yıdum]
Yûnus bu cümle varlıgun dost katında zerre degül
Güftile kelâmdayıdum hem bunda hem andayıdum

172/5
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hem âhir+ø zâhir+ø < hem âhir[sin] zâhir[sin]
Hem evvelsin hem âhir kamu yirlerde zâhir
Hîç makâm yokdur sensüz ben niçün göremezin

256/3

2. Söz Dizimi Düzeyinde Eksiltim:
Yunus Emre Divan’ında söz dizimi düzeyinde eksiltim iki ana
grupta ele alınacaktır. Birinci kısım kelime gruplarıyla ilgili eksiltmeler, ikinci kısım cümle düzeyinde eksiltimlerdir.
2. 1. Kelime Gruplarında Eksiltim
Kelime gruplarıyla ilgili eksiltmeler; isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiil grupları, kısaltma gruplarındaki eksiltmeler
olarak sınıflandırılabilir.
2. 1. 1. İsim Tamlamalarındaki Eksiltimler:
İsim tamlaması iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime
gurubudur. Bir ismin mânâsının iyelik sistemi içinde başka bir isimle tamamlanması esasına dayanan bu kelime grubu Bir nesnenin
başka bir nesnenin parçası olduğunu, bir nesnenin başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin başka bir nesne ile tamamlandığını ifade etmek için kullanılır. Gurubu meydana getiren iki
isim unsurundan biri tamlayan, biri tamlanan unsurdur (Ergin,
2002: 381). Bu unsurlardan birinin bazı durumlarda kullanılmadığı
düşürüldüğü görülmektedir.
Yunus Emre Divanı’nda da tamlayanın ve tamlananın kullanılmadığı örnekler tespit edilmiştir. Bunlar şöyledir:
a. Tamlayanın Eksiltildiği Yapılar:
Türkçede belirtili isim tamlamalarında iyelik ekleri bir zamirle
ilgili ise bu zamirin zikredilmesine gerek yoktur (Gemalmaz, 2010:
208). Yani şahıs zamirinin tamlayan olarak kullanılamayacağı durumlarda iyelik öbeklerinde tamlayan eksiltilebilir (Uzun, 2018: 105100). Bu durum, Yunus Divanı’ndan şöyle örneklenebilir:
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“[senün] ne kadd ü kâmetün”
Ne reng ü şekl ü hem ne cism ne hod resm
Ne kadd ü kâmetün ne sûretün var

48/5

“[onun] dün ü güni”
Dün ü güni zâr olur ‘ışkunıla yâr olur
Endîşesi sen olan cümle teşvîşden geçer

70/3

“[dünyanın] altûnı mâlı”
Bu dünye hep ıssuz kala altûnı mâlı döküle
Sebil olubanı yite hergiz ıssı bulunmaya

316/5

“[onların] her sözinün ma‘nîsi”
Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Her sözinün ma‘nîsi var sözi sebük-sâl olmaya

5/3

“[benüm] cismüm gemisinün zîrâ muhkem degüldür bağları”
Tecellîyâtun nûrına döymez vücûdum tagları
Cismüm gemisinün zîrâ muhkem degüldür bağları

365/1

b. Tamlananın Eksiltildiği Yapılar:
Yunus Emre Divanı’nda söz dizimsel bir özellik olarak bir önceki
tamlamada işaretli olan tamlanan unsuru, ikinci bir isim tamlamasında tekrar etmemiştir. Birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır. Bu durumun örnekleri şöyledir:
“Ebubekr ile ‘Ömer yüzler+i”
Ebubekr ile ‘Ömer yüzlerinden nûr tamar
Sînesi tolu Kur‘ân Osmân-ı Âffân kanı

396/7

“şeyh ü dânişmend ü velî cümlesi”
Şeyh ü dânişmend ü velî cümlesi birdür er yolı
Yûnus’dur dervîşler kulı Tapduk gibi serveri var

27/7
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“gül ü reyhânun kokusı”
Gül ü reyhânun kokusı âşık ile ma‘şûkadur
Âşık olanun ma‘şûkı hergiz öginden gitmeye

3/7

“câhil ile ‘ârifün meseli”
Câhil ile ‘ârifün meseli şuna benzer
Câhil katında îmân ma‘lûm mechûl degül mi

352/5

2. 1. 2. Sıfat Tamlamalarındaki Eksiltimler:
Hiçbir ek almaksızın vasıfladığı veya belirlediği adın önüne gelerek onunla bir takım teşkil eden kelime grubudur (Banguoğlu, 1974:
342). Sıfat tamlamalarında eksiltimin örnekleri Yunus Emre Divanı’nda iki şekilde karşımıza çıkar birincisi tamlayanı oluşturan aitlik
hâli ekinin düşürüldüğü yapılardır. Diğeri ise niteleme sıfatından sonra gelen isim unsurunun düşürüldüğü yapılardır. Örnekleri şöyledir:
“[senün] gönlünde[ki] nedür ahvâl”
Kimse bilmez âşık hâlin gönlünde nedür ahvâlin
Süpürmege dostun yolın yüzi ferâşdur âşıkun

146/3

“bende[ki] bu hâl”
Bir ‘acâyib ‘ışk geldi bende bu hâl üstine
Gönlümi taht eyledi oturdı cân üstine

334/1

“seyir içinde[ki] sır”
Gör imdi gizlü seyri seyir içinde sırrı
Kul bilmez bu tedbîri kime degdi bu nüzul

151/5

“tenüm içinde[ki] cân”
Nasîhat kandîlinden bir işâret göründi
Tenüm içinde cânum andan yana süründi

383/1

“yüz çokallu [kimse]”
Var imdi miskîn Yûnus ‘uryân olup gir yola
Yüz çokallu gelürse yalıncagı soyamaz

105/5
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“Yûnus gözile gördügin [şey]”
Muhakkikler göre durur Yûnus gözile gördügin
Düşüm degül söyledügüm necm ile ta‘bîr eyleyem

206/9

“şol seni seven [kimse]ler”
Şol seni sevenlere kıl şefâ‘at anlara
Mü‘min olan tenlere cânsun yâ Resûla’llâh

344/3

“ol şîrîn sözlü [kimse]ler” “ol güneş yüzlü [kimse]ler”
Kanı ol şîrîn sözlüler kanı ol güneş yüzlüler
Şöyle gâib olmış bular hîç belürmez nişânları

368/5

2. 1. 3. Birleşik Fiillerdeki Eksiltimler:
Bir yardımcı fiille bir veya birkaç isim, isim yerine geçen sıfat-fiil veya asıl fiil birleşmesi ile ortaya çıkan yapıdır (Daşdemir,
2015: 44). Bu yapılarda özellikle şiir dilinde art arda sıralanan cümleler her cümlenin sonunda yardımcı fiil tekrar edilmek yerine ortak
bir yardımcı fiile bağlanır ve yardımcı fiil eksiltilir. Yunus Emre Divanı’nda da sıralı cümlelerde yardımcı fiillerin eksiltildiği görülmektedir. örnekleri şöyledir:
Gâhî hilâl [olam]

199/3

Gâh bir müftî müderris [olam]

201/5

Gâh mümeyyiz [olam]

201/5

Gâh Rahmâni’r-Rahîm [olam]

201/43

Ne selâm [virem]

364/5

Gâh ma‘kûlât u meşrû‘ât u takrîr ü beyân [olam]

201/9

Tâlib meseli ırmak [ol]

229/3

Mürşid meseli deryâ [ol]

229/3

Eyyûb’ıla derde esîr [oldum]

168/5

‘Âlemlere nâm u nişân [olursun]

278/3

[Gönlüm dahı cânum dahı] yüz bin Yûnus’dan ferâgât [eder]
104/9
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2. 1. 4. Kısaltma Gruplarında Eksiltim:
Kısaltma grupları, fiilimsi eklerini alması gereken kelimelerin
düşürülmesiyle yapılır. Çünkü bu yapılar fiilimsi gruplarının yıpranma ve kalıplaşmasından oluşurlar ve cümle içinde isim, sıfat ve
zarf görevinde kullanılabilirler (Karahan, 2006: 79-80). Eksiltili yapıların en yaygın kullanıldığı alanlardan biri fiilimsi yan cümleleridir.
Bütün alt türleriyle (bulunmalı, çıkmalı, yönelmeli) kısaltma grupları (blokları) aslında eksiltili bir fiilimsi yan cümlesinin kalıntısıdır
(Daşdemir, 2015: 18).
Yunus Emre Divanı’nda da sıfat tamlamalarında, tamlayanı oluşturan sıfat yan cümlelerinin de düşürüldüğü görülmektedir. Örnekleri şöyledir:
“bin [içinde]de bir [olan] ‘ârif”
Hadîsdür Mustafâ’dan ‘ışkıla ikrâr didi
Binde bir ‘ârif bunı bakup okıyubilmez

110/5

“gönülde [bulunan] teşvîş”
Her kancaru dönerisem ‘ışkıladur işüm benüm
Oldur gönülde teşvîşüm hem ‘ışkdur yoldaşum benüm

204/1

“sözi girçek [olan] hükmi revân [olan] ol hükm-i sultân”
Ben bu cihâna gelmeden sultân-ı cihândayıdum
Sözi girçek hükmi revân ol hükm-i sultândayıdum

172/1

“Âdem atadan berü [gelen] velî evliyâ Nebî”
Âdem atadan berü velî evliyâ Nebî
Hak müşerref eyledi Ahmed’i kamu yüzden

233/7

2. 2. Cümlede Eksiltim:
Cümlede görülen eksiltim çoğunlukla konuşma dilinde ve edebî
eserlerdeki diyalog cümlelerinde görülmektedir. Dinleyici veya okuyucu tarafından tamamlanabilme ve tahmin edilebilme esasına dayanan eksiltimler, anlam bütünlüğünü bozmadan önceki konuşmalardan anlaşılabildiği için konuşma veya okuma sırasında zaman
kaybını önlemek, dinleyici veya okuyucunun uzun cümlelerle ve
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tekrarlarla ilgi ve dikkatini azaltmamak, anlatıma akıcılık katmak
gibi sebeplerle yapılmaktadır (Yavuz, 2020: 167-194).
Yunus Divan’ında öge eksiltimleri basit ve birleşik cümle türlerinin tümünde sıklıkla görülmektedir. Bu cümlelerde ögelerin bazıları
ortak kullanılır. Bu ortak ögeler sıralı cümlenin birinde söylenir ve diğerlerinde tekrar etmez. Sıralanan cümle bağlamından derin yapıda
olan, ancak yüzey yapıda eksiltilen yapı kolaylıkla anlaşılabilir.
Cümlelerde ortak ögelerin veya öge eksiltmelerinin temel sebebi
tekrardan kaçınmak, ifadeye güç kazandırmak ve söyleyişe kolaylık
ve akıcılık katmaktır. Yunus Divan’ında cümle kuruluşlarında özne,
yüklem, nesnede ve tümleç eksiltimi olduğu tespit edilmiştir.
2. 2. 1. Yüklem Eksiltimi
Cümlenin iki temel ögesinden biri olan yüklem cümlede oluşu,
kılışı, hareketi, hükmü, vs. bildiren unsurdur. Divan’da sıralı cümlelerde tekrardan kaçınmak için yüklem sadece bir cümlede yüzey yapıya taşınarak mısralarda yüklem eksiltimi oluşturulmuştur.
Ne terâzû [vardır] ne hod Sırât [vardır]

17/7

Ne reng ü şekl [var] ü hem ne cism [var] ne hod resm [var] 48/5
Zihî devlet [var] zihî sâ‘adet [var] zihî ‘ışk [var]

308/5

Ne sen ü ben [dünyaya kalandır] ne fülân [dünyaya kalandır]
358/9
Anlatımın yarıda bırakıldığı, yüklemin söylenmediği eksiltimli
cümelerin örnekleri görülmektedir. Bunlar şöyledir:
[Yûnus o] hem cândan [ayru değil]

395/5

Gerek sünnî müselmân gerek zâlim üstine [bir söz diyem] 340/1
[Sorucılar] sorı [soralar]

311/5

Cevherleri sarrâflara [virdük]

143/1

İkin aşın üstine [koydular]

321/5

Yûsuf’daki hüsn ü cemâl [benem]

199/1

[ʻIşk] kime ugradıyısa [başdan iltür]

398/7

Yol sıra yavlak uzamış bir ağaç [gördüm]

21/1

Çünki ‘amel eylemedün gerekse var yüz bin okı [boştur] 366/5
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2. 2. 2. Özne Eksiltimi:
Türkçede eylem kişi kılış ya da oluşun yapıcısını anlattığı için
bazı cümlelerde özne açık olarak yer almayabilir. Bu durumda özne,
yüklemdeki kişi ekinden çıkarılarak (Şimşek, 1987: 84) yüzey yapıya
taşınmaz derin yapıda bırakılır. Yunus Emre Divanı’nda özne eksiltiminin örneklerine sıklıkla tesadüf edilir. Divan’dan bazı örnekler
şöyledir:
[Dervîşler] bir ola her birile

304/1

[Bu] hadîsdür Mustafâ’dan

110/7

[Ol ferişteler] kâ’imlerdür ol işde

301/11

[Ol] Beni benlikden kodı [ol] varlık defterin yudı

264/7

[Biz] cevherleri sarrâflara [virdük] [ biz] ma‘deni yagmâya virdük
143/1
[Sen] lâ-şerîkden okursın [sen] sonra şerîk katarsın

248/1

2. 2. 3. Nesne Eksiltimi:
Geçişli fiillerin yüklem olduğu cümlelerde öznenin yanında kullanılan ögedir (Delice, 2007: 157) Bu ögeyi nesne hâline konmuş belirli isimler, alıntı “iç cümleler” veya “duygu fiillerine” bağlanan yapıca bağımsız yan cümleler oluşturur. Cümlede özne ve yüklemden
sonra temel ögelerden biri olan nesne geçişli fiil cümlelerinde zorunlu bir ögedir (Karahan, 2006: 12).
Divan’da geçişli fiillerle kurulan cümlelerde nesne eksiltiminin
yapıldığı görülmektedir. Vezin gereği yapılan bu eksiltimin örnekleri
şöyledir:
Olmasun kim [onu] alasın

242/11

‘Işkıla gelen erenler [aguyı] içer

80/1

Ne geçdise gönlinden [onu] virdi [onu] hâzır eyledi

355/9

Ol dem [seni] dile getüreler ayruk kimse [seni] anmaz ola 6/7
2. 2. 4. Tümleç eksiltimi:
Yunus Divanı’nda vasıta, zaman, yer, yön, ilgi, sebep, varma, birliktelik, benzetme, görelik, durum gibi tümleçlerin beyitlerde eksiltimli olarak kullanıldığı görülmektedir. Örnekleri şöyledir:
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a. Benzetme tümlecinin eksiltildiği örnekler:
Kimi biter [tohum saçmış gibi]

388/3

b. Birliktelik tümlecinin eksiltildiği örnekler:
Çün [onlarla] biledür ferişde

301/7

[Bizimle] biledür ‘illetümüz

116/5

c. Varma tümlecinin eksiltildiği örnekler:
Varam [şeyh işigine]

284/7

[Göçenler menzile] vardı

208/7

ç. Görelik tümlecinin eksiltildiği örnekler:
Gönül cemâ‘at [bize]

20/1

d. İlgi tümlecinin eksiltildiği örnekler:
[Bu semâ‘a girmeyen bize] ser-te-ser düşmân olur

58/1

e. Yer tümlecinin eksiltildiği örnekler:
[Denizde] cevlân urur balıklar

336/5

Yûnus’am ben [iş bu cihanda]

31/7

f. Vasıta tümlecinin eksiltildiği örnekler:
Yansun cânum [aşkın oduna]

129/7

SONUÇ
Yunus Emre Divanı’nda eksiltimler ek ve söz dizimi olmak üzere
iki düzeyde incelenmiştir. Ek düzeyinde eksiltimler içerisinde hâl ve
iyelik eklerindeki eksiltim örnekleri dikkatlere sunulmuştur. Söz diziminde düzeyinde eksiltimler başlığında kelime gruplarında ve
cümlede eksiltim ele alınmıştır. Kelime gruplarında eksiltimde isim
ve sıfat tamlarında eksiltimler, birleşik fiillerdeki eksiltimler ve kısaltma grubundaki eksiltimler şeklinde dikkatlere sunulmuştur.
Cümlede eksiltimde ise yüklem, özne, nesne, tümleç ögelerinin eksiltimleri örneklenmiştir.
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Eksiltimler Divan’da çok sık görülen üslup özelliklerinden biridir. Yunus eksiltilemeler ile vezin, kafiye ve edebi sanatlar yanında
şiirlere akıcılık kazandırmış söyleyeceklerini kısa ve özlü bir şekilde
ifade etmiştir. Eksiltim ile Yunus Divan’ında anlatımı zor ve güç olan
duygu ve düşüncelerini daha kısa, yalın ve inandırıcı bir biçimde
ifade ederek şiirlerini içten ve doğal bir anlatımla okuyucuya sunmuştur. Onun şiirlerinde cümleler birbirine bağlı, anlam ve yapıca
ilişkili olduğu için eksiltimlerle hem dilde tasarruf sağlanmış hem de
anlamca ve mantıki yapı ile mısralar arasında güçlü bir ilişki kurulmuştur.
Cümlede açıklanan bir bilgiyi veya sözcüğü/ söz grubunu yenilemek yerine eksiltim yapılma tercih edilmiş veya eksiltim yapılan
öge her zaman belirli olmuştur. Eksiltimli yapılara genellikle önce
veya sonra gelen cümle yardım etmiş, bu şekilde de cümlenin bağlam içindeki anlaşılırlığı kaybolmamıştır.
Eksiltimlerde görülen belirlilik aslında Yunus Emre Divan’ında
önemli bir üslup özelliği olarak dikkat çeker. Divan’da zaman, yer,
özne ve nesne tam olarak, kesin bir şekilde belirtilmiştir. Zira eserde
yer ve zaman tümlecinin kullanımı büyük bir oranda iken sınırlandırma tümlecinin sayısı sadece 115’tir. bu sayının tüm cümleler içerisindeki oranı % 4. 15’tir. Bu da eserin hacmi göz önünde bulundurulduğunda oldukça az bir cümleye denk gelmektedir.
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