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*
YÛNUS EMRE'N"N DÎVÂNI, D"L", DÜ&ÜNCES" VE SAN'ATI
Yûnus Emre XIII. As8rda Orta Anadolu'da ya?ayan mutasavv8f bir ?airdir. Kaynaklar8n
verdiBi bilgiye göre 1240-1 senesinde Eski?ehir'e baBl8 Sar8köy'de doBmu?tur. Herhangi bir
öBrenimden geçip geçmediBi belli deBildir. Tasavvuf öBrenimi için önce Hac8 Bekta?-8 Velî'ye
gitmi?, Onun yönlendirmesiyle Tapduk Emre'nin müridi olmu?tur. Menak8ba göre Tapduk
Emre'ye k8rk y8l hizmet ettikten sonra seyr ü sülûkunu tamamlam8?t8r. 1320-1 senesinde vefat
eden Yunus Emre, yazm8? olduBu ?iirleriyle Türkçe'yi bir a?k ve manâ dili haline getirmi?tir.
Yûnus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyye (ÖBüt Kitab8) ve Dîvân-8 lâhiyât (Oiirler) olmak
üzere, bilinen iki eseri vard8r.
Risâle, H. 707/M. 1307 y8l8nda, mesnevî ?eklinde yaz8lm8? tasavvufî bir öBüt kitab8d8r.
Bu eser, "Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilün" vezniyle yaz8lm8? 13 beyitlik bir mesnevî ile ba?lar
mensur bölümle devam eder. As8l mesnevî, bu mensur bölümden sonra ba?lar. Metin, mensur
k8s8mdan önce gelen giri? beyitleriyle birlikte 600 beyitten olu?maktad8r. As8l mesnevî
"Mefâ'îlün/Mefâ'îlün/Fe'ûlün" vezniyle yaz8lm8?t8r. Aruz vezninin Türkçe'de yeni yeni
uyguland8B8 bir devirde yaz8lan risalede, bir hayli vezin aksakl8klar8 vard8r.
Risâletü'n-Nushiyye, belli bir plana göre yaz8lmakla birlikte, eserin üslûbu, Yûnus'un
ilâhîlerine göre daha az ?iiriyet ve lirizm ta?8r. Bu mesnevîde ahenkten ve â?8kâne bir üsluptan
söz etmek mümkün deBildir. Fakat eserde sembolizm mükemmeldir. Buradaki kavramlar
soyut olup, genellikle te?his (ki?ile?tirme) san'at8yla i?lenmi?tir. Didaktik bir öykü olan
Risaletü'n-Nushiyye, insan8n, olgun insan olma yolunda ya?ad8B8 manevî yolculuBunu
anlatmaktad8r. Yûnus, bu manâ yolculuBunu anlat8rken devrin sosyal ve kültürel deBerleriyle,
nefisle mücadele, a?k ve muhabbet, kanaat, 8st8rap gibi hallerin evrensel kavramlar8n8
kayna?t8r8p k8smen sembolik bir mesnevî kaleme alm8?t8r.
Yûnus Emre, XIII. yüzy8lda Anadolu sahas8nda OBuz Türklerinin konu?up yazd8B8 yaz8
dilinin en önemli temsilcilerindendir. Türkiye Türkçesi'nin tarihî devresinin ilk safhas8n8
te?kil eden ve "Eski Anadolu Türkçesi" ad8 verilen bu ?ivenin olu?umunda, Yûnus Emre
büyük bir rol oynam8?t8r. Yûnus'un Dîvân'8nda kulland8B8 kelime ve ifade kal8plar8, mecaz ve
8st8lahlar, Türkçe'nin edebîle?mesi yolunda gerçek bir dönüm noktas8d8r. Esasen Yûnus'un
eserlerinde görülen dil bilimi kurallar8, Sultan Veled'in, Gül?ehrî'nin, Ahmet Fakîh ve Â?8k
Pa?a gibi, o devir ?airlerinin eserlerinde de bulunmaktad8r. Fakat Yûnus'un dili, kendine özgü
bir üslup ve estetik ta?8maktad8r.
BilindiBi gibi, Anadolu Selçuklular8 zaman8nda din ve bilim dili olarak Arapça; edebiyat
dili olarak da Farsça kullan8l8yordu. Hatta bu devirde Farsça, saray dili hâline gelmi?ti. ?te
Yûnus Emre ve devrinin diBer Türkçe yazan ?airleri, sessiz sedas8z önemli bir ink8lâp
gerçekle?tirmi?ler; Türkçe'ye dönü? yapm8?lard8.
Günümüze gelmemekle beraber, Yûnus'un ya?ad8B8 çaBda zengin bir sözlü edebiyat8n
var olduBu söylenebilir. Daha XII. yüzy8l8n ba?8ndan itibaren yaz8l8 bir edebiyat8n doBmaya
ba?lad8B8 da bilinmektedir. Yûnus Emre ve çaBda?lar8, Anadolu'da yeni bir edebî dil meydana
getirirken, halk diline, sözlü ve yaz8l8 edebiyata dayanm8?lard8r.
Yûnus Emre'den az önce ya?ayan bir kaç ?air Anadolu Türkçe'siyle ?iir yazm8?t8.
Bunlar8n içinde Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin bilinen bir kaç ?iiri ve mülemmas8
bulunmaktad8r. Mevlânâ'dan sonra oBlu Sultan Veled, ana dili Türkçe ile babas8ndan daha çok
say8da ?iir yazm8?t8r. DiBer taraftan Yûnus Emre'den biraz önce veya sonra ya?ayan Ahmet
Fakîh, Oeyyâd Hamza ve Dehhânî gibi ?airlerin Anadolu Türkçe'siyle az çok eserler kaleme

ald8klar8n8 biliyoruz. Bütün bunlar8n içinde Yûnus'un Türkçe'si, fikirleri gibi müstesna bir
yere sahiptir.
Yûnus'un as8l dehas8, Türkçe'yi bir sanatç8 duyarl8l8B8yla kullanmas8nda aranmal8d8r. O,
Türkçe tasavvuf ve manâ dilinin kurucusudur. Dilimiz, Yûnus'un kalemiyle estetikle?mi?,
edebîle?mi? ve yeniden hayat bulup yay8lm8?t8r. Bu dil, slâmî Türk medeniyetinin o devirde
ta?8d8B8 bütün zenginliBi içine alan ve aksettiren bir özellik arzeder.
Yûnus'un kulland8B8 dil, sadedir. Bununla birlikte O, devrinin Türkçe'sinde var olan ve
halk taraf8ndan da anla?8lan Arapça ve Farsça kelimeleri de kullanm8?t8r. Zira bu devirde
Türkler, slâm medeniyeti dairesine girmi?; Kur'ân, sünnet ve bunlara baBl8 olarak geli?en
slâm tasavvufuna uygun olarak ya?amaya ve dü?ünmeye ba?lam8?lard8. Dolay8s8yla halk, bu
kültürün dilini de hazmetmi?tir. Bu sebeple Yûnus'un dili, halk8n yabanc8 olduBu bir dil deBil,
aksine â?inâs8 olduBu bir dildir. Bu yüzden ?öhreti geni? bir muhite yay8lm8?t8. Onun
?iirlerinde; halk söyleyi? ve deyimleri, Türkçe'ye adapte edilen Farsça ve Arapça kelimeler,
devrin kültürünü yans8tan, bilhassa, din tasavvuf, toplum, insan, maddî kültür, kozmik âlem
ve devrin insan tipleriyle, sosyal ve siyasî düzenini dile getiren ifade ve unsurlar çok miktarda
bulunmaktad8r.
Yûnus Emre Dîvân8 incelendiBinde, pek çok Arapça ve Farsça kelimenin Türkçe’nin ses
yap8s8na uyarland8B8 görülecektir. Oiirlerde, mesela; Farsça olan bicid, "becid"e; çerâB,
"ç8rak"a; â?ikâre, "e?kere"ye; mismil, "m8sm8l" ?ekline dönü?mü?tür. Yine, Arapça olan
vas8yyet "vasyet"e; hecâ, "hece"ye; berk urmak, "balkurmak" veya "balk8mak" ?ekline
dönü?mü?tür.
Yunus'un ?iirlerinde dikkat çeken bir ba?ka özellik de, art8k bugün unutulmu? pek çok
arkaik kelimenin kullan8lm8? olmas8d8r: "Arkuru, ög, ötmek, üzmek, ayruk, bezek, kezek,
dikçi, ton, genez, kar8mak, uçmak, pusar8k, tanmak, ?e?mek, saB8nmak, s8nuk, kiçi,
esenlemek, tükeli, bay8k, iye, sünük, sösmek, utlu, yazu, yazuk" gibi kelimeler, Yûnus'taki
arkaizmi göstermektedir.
Yûnus'un as8l dehâs8 dildeki ba?ar8s8d8r. Yûnus, hangi tefekkür ürününü nas8l bir dil ile
anlatm8?t8r da, bu kadar sevilmi?tir? Bunu Nihat Sami Banarl8 ?öyle tesbit etmektedir:
"Yûnus Emre'ye kadar, üç milletin üzerinde as rlarca i ledi i Acem lisân bile vahdet-i
vücûd inan n Yûnus kadar kolay söyleyememi tir. Hiçbir yapmac olmayan, adeta san'at
kayg s ile söylenmiyormu gibi sade ve külfetsiz bir lisanla söylenen Yûnus'un iirlerine
hemen bütün tasavvuf edebiyat nda benzer iirler bulmak kolay de ildir. Bu iirlerin
benzerleri, ancak Onun yolunda yürüyen ve Onun gibi söylemek azmiyle co kun, Yûnus Emre
mektebi talebesinin baz iirleridir.
Yûnus'ta, tasavvufun söylenmesi güç heyecanlar berrak bir su içindeymi gibi zevkle
görülür. Bu su, denilebilir ki, Yûnus'un güzel, mûsikî dolu, saf ve temiz Türkçe'sidir. Bu öyle
bir sudur ki, bulundu u kap sars l p Onu ça ldatan airin ruhundaki f rt nalar artt kça daha
çok berrakla r.
Allah sevgisini, insandaki Allah' ; her varl kta Allah diyen bir ifade bulundu unu söyler
ve Tanr s na varamamak endi esiyle yand zamanlardaki ac s n hayk r rken Yûnus, âdeta
eskiden söylenmi iirleri hat rl yor ve onlar tekrarl yormu ças na iiri kolay söylemi tir.
Böylelikle, Anadolu'da XIII. as rda ba layan ve bir daha yerini hiç bir yabanc dile
b rakmayan Türkçe'nin bu kat'i zaferinde Yûnus Emre'nin aziz hizmeti vard r. Ancak, Yûnus
Emre Türkçe'si, baz lar n n yanl olarak söyledikleri gibi bir öztürkçe de ildir. Bu dil, ortak
/slâm medeniyeti içinde öteden beri geli meye ba lam ve bu ortak medeniyet dillerinden
Türkçele tirilmi kelimelerle zengin bir /slâmî Türk Dili'dir. Türk Milleti, bilhassa Anadolu ve
balkanlar Türkiye'sinde her türlü yabanc men e'li kelimeleri Yûnus Emre asr ndan bu yana,

büyük bir temsil kudretiyle Türkçele tirmi ; bunlar n pek ço unu kendi dilinin söyleyi
inceliklerine uydurarak Türkçe sözler hâline getirmi tir.
/man ve ideali gere ince, geni halk topluluklar na ses duyurmaya çal an Yûnus
Emre'nin Türkçesi, i te bu artlar içinde sade ve çok güzel bir halk lisân d r."
(Nihat Sami Banarl8, Resimli Türk Edebiyat Tarihi, C. I, stanbul 1983, s. 335.)
Onun as8l fark8, Türkçe'ye getirdiBi deBi?ik ses ve kelimelere yüklediBi kendine özgü
manâlardad8r. O, sade bir dile derin manâlar yüklemesini bilmi?tir. Oiirlerinde hakim olan
üslup, konu?ma üslubudur. Bu özellik ilâhîlerin as8rlarca dilden dile ya?ayarak günümüze
gelmesinin gerçek sebebidir.
Oairimizin dili konusunda söylenebilecek önemli hususlardan birisi de, dîvân8
incelendiBinde görüleceBi üzere, Onun az da olsa âyet veya hadîslerden iktibâslarda
bulunmas8d8r. Fakat as8l önemlisi dîvân8n hemen her ?iirinde O, bu âyetlerin adeta Türkçe
meâlini verir gibidir.
Yûnus Emre, ayr8ca, kulland8B8 dil, üslup ve soyut unsurlar8yla kendinden sonra geli?en
halk ve dîvân ?iirini haz8rlayan ki?i olmu?tur.
Nihayet, Türkçe, Yûnus Emre'nin kalemiyle en güzel ?eklini alm8?t8r. Yûnus, bütün
edebiyat tarihimiz içinde Türkçe'nin edebî bir dil hâline gelmesinde en büyük, en mühim
merhalelerden birisi ve belki de birincisidir. Onun dili, k8saca, slâmî Türk medeniyetini ve
inanç deBerlerini bütün derinlikleriyle aksettirmektedir.
*
Yûnus Emre, bir Türk- slâm mutasavv8f8d8r. Onun ?ahsiyetini yoBuran en önemli unsur
da tasavvufî hayatt8r. Bu özelliBi esas olmak kayd8yla Yûnus, dili, dü?ünce sistemi, geleneBe
baBl8l8B8, çevresi ve hayat tarz8yla Türk ve millîdir. Yûnus'u incelerken, eserinin ?eklî
yap8s8yla beraber muhtevas8n8 da deBerlendirmek gerekir.
Yûnus'un dünyas8n8 “Allah a?k8, tevhîd dü?üncesi, ahlâk ve gelenek” gibi dört önemli
kavram olu?turur. O, dü?üncelerini ?iirle ifade ederken sâde, fakat, derindir.
Yûnus Emre'nin idealize ettiBi tip, "insân-8 kâmil" tipidir. Mutasavv8f8m8za göre e?ya, tek
ve mutlak varl8k olan Tanr8'dan zuhur etmi?tir. Tanr8'dan zuhur eden e?yâ yine geldiBi âleme,
yani Hakk'a dönecektir. E?yan8n, kendisine ait müstakil bir vücûdu yoktur. Vücût tektir ve o
da Tanr8'ya aittir.
Yûnus'a göre ahlâk, insanî olmayan davran8?lar8 terk edip ilâhî yarad8l8?a yönelmektir;
ahlâkî olmayan davran8?lar, Yûnus'un sözlüBüne "yaramaz" kelimesiyle girer. "Yaramaz"
davran8?lar8n "yarar" davran8?lara dönü?türülmesi, insân-8 kâmil olman8n esas8d8r.
nsan8 insan yapan öz, yarat8l8?8ndaki a?k cevheridir. Ona göre a?k, var olman8n yegâne
sebebidir.
Yûnus'u, felsefî mânâda panteist, mistik veya hümanist kabul etmek doBru deBildir. Her
?eyden evvel, Yûnus'un tasavvuf anlay8?8 Kur'ân-8 Kerim'e, Hz. Peygamber'in davran8?lar8na,
kendisinden önce ya?ayan slâm mutasavv8flar8n8n dü?üncelerine dayan8r.
Yûnus'un mutasavv8fl8B8 dinamiktir. O, manevî hayat8 toplumla iç içe ya?ar. dealize
ettiBi insan8 anlat8rken hayat8n içinden, doBadan ve çevresinden baz8 unsurlar8 mecâz olarak
al8r. Mesela, Hak yolcusunu deniz kenar8na göçen bir ku?a; ku?un menzilini denize; mür?idi
cevhere, hazineye; câhil ki?iyi öBüt almayan hayvana benzetir.
Yûnus, ?iirinde, çevresinden, e?yadan, doBadan, dünyevî deBerlerden söz etmekle
birlikte, o, maddî deBerleri hiçbir zaman gaye olarak ele almam8?t8r. Onun gayesi ilâhîdir. Ona
göre, varl8B8n özü önemlidir. Her ?eyin özünde hakikati a?k olan Allah vard8r. A?k bu manada
hakikatin hem kendisi, hem de vas8tas8d8r. Dolay8s8yla Allah'a yine a?k ile ula?8labilir. Varl8k,
Tanr8'n8n özündeki bu a?k8n dalgalanmalar8ndan ibarettir. lk yarat8lan cevher, yarat8l8?8n
gayesi olan"Nûr-8 Muhammedî" de a?ktan ibarettir. Bu nur insan8n cevherinde vard8r ve
insana verilen deBer de bu cevherden ötürüdür.

A?k8n temelinde Allah olduBuna ve Allah a?ktan ibaret olduBuna göre, her türlü sevgi
insan içindir, diyen hümanistler, a?k8 s8n8rland8rd8klar8 için Yûnus'tan daha farkl8 dü?ünürler.
Zira Kur'an'daki Allah, âlemleri kaplam8? bur nûrdur. nsan ise, bu nurun bir yans8mas8d8r.
Bunun içindir ki, Hümanist sevgi anlay8?8 daha dar bir anlay8?t8r.
"Yûnus Emre'nin hümanizmas8n8n kaynaB8n8 ba?ka yerlerde aramak mânâs8zd8r. Onda
görülen bu insan sevgisi, tamam8yla slâm'8n esaslar8na ve bunu en iyi ?ekilde tatbik eden
Türk milletinin deBer hükümlerine dayanmaktad8r. Kur'ân-8 Kerim'de "müminler karde?tirler,"
buyurulmu?tur. Hz. Peygamberimizin ise, "Ey Allah'8n kullar8, hepiniz karde? olun." Yine,
"Kendisi için sevdiBi ?eyi mümin karde?i için de sevmeyen tam mümin olamaz." Ve yine,
“birbirinize kin tutmay8n8z, birbirinizi k8skanmay8n8z, birbirinize s8rt çevirip alakas8z
davranmay8n8z." gibi hadîsleri vard8r. slâmiyet'te insan8n deBeri çok büyüktür. Yûnus Emre
de, -ba?kalar8 gibi- slâm'8n anlay8?8n8 ve görü?ünü, hayat telakkisini anlatm8?t8r. Onun
büyüklüBü, bunlar8 ifade edi?teki kudretinden ileri gelmektedir." (Faruk K. Timurta?).
Yûnus'un manevî dünyas8na felsefî yakla?8mlarla da girilemez. Nitekim Onun sermayesi
ak8l deBil, a?kt8r. Ak8lla her ?ey tamamlanamaz fakat a?k gelince cümle eksikler biter. Yine
bundan ötürüdür ki, Yunus'un dünyas8na, Onun kabul ettiBi dü?üncelerin kavramlar8yla
girmek gerekir.
Esasen eski tabâkât ve tezkire yazarlar8 Yûnus'un san'at8ndan bahsederlerken, "tasavvufî
?ahsiyetini" daima ön plana ç8karmaktad8rlar.
Bu konuda Lâmiî, ?airin ?iirini anlat8rken "ser-â-ser esrâr-8 tevhîd ve etvâr-8 tefrid ve
rumûz u i?arettir." demektedir.
Â?8k Çelebi'ye göre Yûnus, "Tanr8 mektebinde okuyan bir âriftir." Çelebî, bu konuda
?öyle diyor: "Lisan-8 kâli, lisân-8 hâle tercemân itmi? abdâl u ebrârdand8r. Ve lisân-8 ayn8yla
izhâr-8 mafi'z-zamîr eden ashâb-8 esrârdand8r."
Oeyhî Süleymân Köstendili'nin kanaati de bunlardan farkl8 deBildir. Yûnus, Oeyhî'ye
göre, "Türkçe ibarelerle gazel ve ilâhî tarz8nda pek çok tasavvufî s8rr8 izhâr etmi?tir."
Bursal8 M. Tahir'in ?u cümleleri, Yûnus'un san'atkâr ?ahsiyetinin çerçevesini çizer:
" lâhiyât-8 ârifâneleri sâde ve amiyâne olmakla beraber, gavâm8z-8 ilm-i tasavvuf cihetiyle pek
çok mezâmin-i hakîkay8 câmi' olduBu kendisinden sonra gelen bi'l-cümle urefâ ve
kümmelînin teslim-gerdesidir."
Cemil Rif'at'8n kanaatleri de konumuz aç8s8ndan pek mühimdir: "Yûnus, bugün bile
okunmas8 lezzet verecek derecede temiz ve aç8k bir Türkçe ile yazar. Gazeliyât8n8n mevzuu,
hemen kâmilen dervî?liBe, ulûhiyete, mür?idliBe, Cennet ve Cehennem'e dairdir. Bütün
eserlerinde tasavvufun müsterih ve dünyaya gülen rûhu hissedilir. Bilhassa Yûnus Emre
m8sralar8na çok derin ve samimi bir heceyan da vermeBe muvaffak olmu?tur ki, bugün bile
üzerinden tamam yedi as8r geçtiBi halde o m8sralar8 tekrar ederken rûhumuzu saran güzelliBin
s8rr8 da budur."
Köprülü'ye göre Yûnus'un san'at8 "millî"dir. Bu Türk san'at8n8n ba?l8ca iki özelliBi vard8r.
Birincisi ona ahlâkî, sofiyâne esaslar8n8 veren slâmî-Nev-Eflatunî unsur; ikincisi, lisân8n
esas8, diBeri ?ekli te?kil eden bu iki unsur. Yûnus'un ?ahsiyetinde birbiriyle o sûretle mezc
olmu?tur ki, ondan vücûda gelen o yeni san'at ?ekli zevk itibariyle tamamen Türktür.
Esasen Köprülü'nün, Yûnus'un san'at8n8 olu?turan unsurlardan sayd8B8 " slâmî-NevEflatunî anlay8?, Hz. Peygamberden beri ya?anagelen "ledünnî" hayatt8r. Yûnus, bu hayat8 ve
görü?ü, Türk'e has bir zevk ile ifade etmi?tir. Bunu yaparken, san'at8n8 olu?turan baz8
karakteristik özelliklerden de söz etmek gerekir. Bunlar, samimilik; aç8kl8k ve ilâhî bir
duyu?tur.
Yûnus'u okurken, kar?8m8za sâde, masum ve rûhu ?efkat dolu bir dervî?in ilâhî bir lisanla
konu?tuBunu hissederiz; zaten bu sebepledir ki, Yûnus, daha ya?ad8B8 çaBda yay8lm8?, hakl8
bir ?öhrete kavu?mu?tur.

Yûnus'un kültüründe sadece mistik kavramlar söz konusu deBildir. O, ?iirlerinde, Hintran ve Yunan mitolojisinden; efsanevî unsurlardan, âyet ve hadîslerden, klasik dönem
mutasavv8flar8ndan, halk kahramanlar8ndan bir hayli iktibâslarda bulunur. DiBer taraftan bu
dîvândaki ?iirlerde mahallî hayat8n izlerini canl8 bir ?ekilde ya?ad8B8n8 görmek mümkündür.
Yûnus, Türklerin slâm medeniyeti dairesine girmesiyle birlikte ya?amaya ba?lad8B8
kültür deBi?melerinin de ?âhididir. Dîvân'da, ak8nc8 bir Türk toplumundan ekinci bir Türk
toplumuna geçi?in canl8 izlerini görmek mümkündür.
Mutasavv8f8m8z8n san'at8nda, ir?âd gayesiyle (didaktizm) a?k (lirizm) paraleldir. Bu
sebeple söz konusu ?iirler, Mevlânâ'n8n ?iirlerine benzemektedir. Onun ?iirlerinde görülen
öBreticilik, insana b8kk8nl8k verecek derecede deBildir. Çünkü Onun ifadelerindeki doBall8k ve
sevgiden kaynaklanan co?ku, öBreticiliBi hissettirmemektedir. Ba?ka bir ifadeyle, Yûnus
Emre'deki fikrî unsurlar, duygunun potas8nda erimi?tir. Oiirinin özünde insan8n hakikati
olduBu için, Yûnus'un tasvir ettiBi insan , her devirde yeniden ya?anmaya ve yorumlanmaya
müsaittir. Bu ?iirlerdeki co?kunun kaynaB8, Yunus'un deBi?en mekan ve zamanlarda,
deBi?meyen insan8 yakalamas8ndan kaynaklanmaktad8r.
Yûnus Emre, Ortaasya'da, Ahmed Yesevî ve dervî?lerinin hikmetleriyle ba?layan ç8B8r8,
ilâhîleriyle Anadolu'da devam ettirmi?tir. Fakat bu devam, taklîdî mahiyette deBildir. Yûnus,
"Hikmet GeleneBi"ni kendi kabiliyetiyle yoBurmu?tur. Bu sebepledir ki, O, “mektep bir ?air”
olarak tan8nm8?t8r.
Bir üslupçu olan Yunus, kendinden önce ya?ayan sûfiler taraf8ndan kullan8lan klâsik
kavramlar8n Türkçe kar?8l8klar8n8 bilinçli olarak arayan ilk ki?idir. Ba?ka biur söyleyi?le,
Yunus'un büyüklüBü, kendisine has soyut bir sûfî dili geli?tirerek dilimizin bir a?k ve mânâ
dili olmas8n8 saBlamas8ndan kaynaklanmaktad8r. Anadolu'da Yûnus'tan sonra ya?ayan, Onun
izinden giden pek çok ?air mutasavv8f art8k bu mânâ dilini kullan8p i?lemi?tir. Oairleri "Yûnus
dilinden konu?turan" sebep nedir, ?eklinde sorulacak bir sorunun cevab8 yine Yûnus'un
menkabevî hayat8yla ve ?iirlerinde gizlidir.
Yûnus Emre'nin destanî hayat8 kendi çaB8ndan günümüze kadar özellikle sûfî çevrelerde
"bir sâlik timsâli" olarak sürekli anlat8lm8?t8r. Bu özellik, ?iirleri için de geçerlidir. Onun
?iirleri, sâliklere gerek usûl (erkân) öBretiminde ve gerekse a?k ve irfân telkin eden özellikleri
yönüyle as8rlardan beri okunagelmi?tir.

