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Emrah BEKÇİ Kimdir?

1974 Giresun Bulancak doğumlu. Eğitimini Ankara’da tamamladı. 1989 yılından günü-
müze kadar kitap ve arşiv belgeleri toplamaya gayret etti. İçişleri Bakanlığında 13 yıllık memu-
riyetinden istifa ederek, Türk Kültür, Tarih, San’at konularını araştırmaya başladı.  2006 yılı so-
nunda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek 
olmak üzere, Bulgaristan Deliorman bölgesi Razgrad vilayeti merkezli, erken dönem Türk Ta-
rih ve Kültürel mirasları konusunda saha araştırmaları yapıp 2008-2009 senesi arası ‘’Balkan-
larda Türk İşaretleri’’ belgeselini çekti. 2009 senesinden sonra, saha ve kültür araştırmaları için, 
Rusya Federasyonuna bağlı Murmansk Reginon, Revda vilayeti, Lovezero kasabasında ‘’Sami-
Komi’’1-2 klanlarıyla yaşayarak kültürel saha araştırmaları yaptı. İleriki tarihlerde, yine Rusya 
Federasyonuna bağlı Perm Reginon’un da ki, Ural Dağlarında Rusya Federasyonu tarafından 
koruma altına alınan ‘’Mansi Türkleri’’ 3 hakkında kültürel bilgiler topladı. Aynı sahada, Alek-
sandrovsk, Solikamsk, Berezniki, şehirlerinde saha çalışmaları ve araştırmaları yaptı. 2012 se-
nesi sonuna kadar Orta-Asya ve Azerbaycan Zakatala vilayetinde, Şeyh Şamil 4 ve Dede Kor-

1 Samiler, Norveç ve İsveç’in Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölgelerinde çok eski tarihlerden bu yana yaşa-
makta olan bir etnik grup. Laponların günümüzdeki sayıları 60.000 kadardır ve %70’i Ural dil ailesine bağlı Sami 
(Saame) dili olan Laponca konuşur. Laponların temel uğraşı,ren geyiği yetiştiriciliğidir (topraklarında 700.000 
dolaylarında ren geyiği yaşar). Laponların dokuma giysilerinin kullanışlı ve güzel olması dikkat çeker. Laponların 
kendi bayrakları, ulusal marşları ve ulusal günleri vardır. Toplam 80.000 – 100.000 arası nüfusa sahip olan bu halk 
kendilerine Lapyalı denmesini kesinlikle istemiyorlar, çünkü ‘Lapp’ yama anlamına geliyor ve Samiler rengarenk 
giysileri dolayısıyla kendilerine verilen bu ad ile, alay edildiğini düşünüyorlar. Samiler bu bölgeye yaklaşık 4000 yıl 
önce gelmişler. Vikingler ve onları takip eden ortaçağ yıllarında en kalabalık toplumun Samiler olduğu biliniyor. 
Bu yıllarda Vikinglerle sürekli savaş halinde olan Samiler, Vikingler tarafından kutup dairesi dolaylarına doğ-
ru sürülürler. Bir süre sonra dünyayı keşfe çıkan Vikingler, Samilerin ticaret ortağı haline gelirler. 17. yüzyıldan 
itibaren Norveç ve İsveç krallıkları tarafından, asimile edilmeye başlanan halk, animist geçmişlerini bırakarak, 
Hıristiyanlığı seçmeye zorlanır, dillerini konuşmaları yasaklanır. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya ulusal sınırla-
rının çizilmesinden sonra, Samiler yaşamak zorunda oldukları ülkenin kültürüne ve diline adapte olmak zorunda 
kalırlar. 1956’da Finlandiya, İsveç ve Norveç te yaşayan Samiler, Kuzey Sami Konseyini kurduktan sonra hakları 
için mücadele etmeye başladılar ve bugün bu ülkelerde resmi olarak azınlık statüsünde olsalar, dillerini ve kültür-
lerini okullarında öğrenebilseler de, halen toprak ve doğal kaynaklar konusundaki mücadeleleri devam ediyor. 11 
Aralık 2006 günü yayınlanan Banu Avar’la Sınırlar Arasında//İsveç’in Nobeli bölümünde (TRT) 1900’lü yıllarda 
soykırıma uğradığı ve zorla kısırlaştırıldığı iddia edilmiştir.

2 Komi, Fin-Ugor kavimlerinin, Perm kolu: Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Komi Cumhuriyetinde ve 
Udmurtya ile Komi-Permyak Özerk Okrug’u halkları, bu kavimlerin Perm kolunu oluşturmaktadır. Yaklaşık 
2 milyon insan bu kolun bünyesindedir.

3 Mansiler: Hantı-Mansi Özerk Okrugu — Yugra (Rusça: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
Hantı-Mansiyskiy avtonomnıy okrug – Yugra) ya da Yugra, Tümen Oblastı’nda bulunan bir özerk okrug 
olarak Rusya Federasyonu’na bağlı bir federal bölge. Merkezi Hantiy-Mansiysk’tir. Bu okrugda Hantıca ve 
Mansice, Rusça’yla birlikte resmî statüse sahiptir.

4 İmam Şamil (1797, Gimri - Şubat 1871, Cennet’ul Baki), Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve 
dini önderi. Kafkas Savaşı’nda Rus karşıtı direnişin lideri ve Dağıstan’la Çeçenya’nın 3. imamı (1834-1859). 
Şeyh Şamil olarak da anılır. Hamzat’tan sonra Kafkasya’daki direnişçilerin komutanıdır ve aynı zamanda 
Nakşibendi şeyhlerinden Seyyid Cemaleddin Kumuki’nin halifelerindendir. Kafkasya’nın özgürlüğü için 
mücadele etmiş olan Avar kökenli lider doğduğu Dağıstan’da, Kafkasya’da ve tüm İslam ülkelerinde hâlâ ün 
sahibidir. Yirmi beş yıl sürdürdüğü savaş ile onu izleyenlerin benimsediği fikir İslam ve tasavvuf bugün de 
Kafkas halklarını etkilemektedir. Genç yaşlarda Dağıstan’ın önemli bir dini lideri olan Şeyh Cemalettin Gazi 
Kumuki’den ders almıştır. On beş yaşında at binip kılıç kuşanmıştır. Yirmi yaşında bir sürü spor dalında 
yetenek sahibi bir hale gelmiştir. Ayrıca Nakşibendi tarikatında aldığı bu eğitim onda Rusların, Kafkasya’da 
ortadan kaldırmak istediği İslâmiyeti, tekrar ihyâ etmek ve yaymak için uğraşmasına, özgürlük, direniş ve 
İslam Birliği gibi bazı düşüncelerin gelişmesini sağlamıştır. Rusya İmparatorluğu’na karşı Dağıstan’da baş-
lattığı savaşını Çeçenistan’da sürdürmüştür. Hatta bir dönem savaş Kuzeybatı Kafkasya’da Çerkesya’nın ta-
mamını da içine almıştır. Şeyh Şamil Ruslarla dağ başında (1800 yıllar) Dönemin güçlü devletlerinden biri 
olan Rusların engellemesiyle dost olan ülkelerden gelen yardımlar kesilince, Şeyh Şamil ülkesinin gücünün 
tükenişini görmüştür. 1859’un 6 Eylül’ünde 70 bin kişilik Rus ordusuna, yanında birkaç yüz kişi kalıncaya 
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kud 5 üzerine veriler topladı. Daha sonra Türkiye’ye döndü. Yazar saha araştırmaları 
için 18 bin km yol kat etti. Çalışmalarını, ücretsiz olarak Vakıf, Dernek, kar amacı güt-
meyen eğitim kurumlarının dergilerinde makale olarak yayımladı.

Bulgaristan ve Moskova Eğitim kurumlarında Türk Tarihi ile ilgili kürsü aldı, 
konuşmalar yaptı.

Türkiye’de Yunus Emre ve Türk Tarihi konusunda az bilinen hususları konferans-
larına taşıdı ve konferanslar verdi-vermekte.

Türkiye’de Zihinsel engelli çocuklara ‘’Yunus EMRE’’ yi Ney eşliğinde anlatan 
ilk kişidir.

Yazarın, 470’e yakın kültürel makalesi ve ‘’Yunus EMRE’’ isimli bir kitabı bu-
lunmaktadır. Ayrıca yurt dışında faklı lisanlara çevrilmiş ve istifade 10 adet kültü-
rel yazısı vardır.

Emrah BEKÇİ çalışmalarını serbest olarak halen devam ettirmektedir. Elinizde 
ki eser yazarın derleyip hazırladığı ikinci kitabıdır.

Emrah Bekçi, 
Çanakkale, Şubat 2014

bekciemrah@gmail.com
+90544 465 46 19

kadar direndikten sonra, savaşı sürdürmesinin tehlikeli olduğunu anlayan Şeyh Şamil, Çarlık yetki-
lileriyle görüşmeler yaparak, silah bırakma yolunu seçti. Rus Çarı II. Aleksandr, Şeyh Şamil’i sarayın 
kapısında son derece nazik karşıladı ve kılıcını almayarak kendisine olan hayranlığını dile getirdi. 
Şeyh Şamil, bir ay kadar sarayda misafir edildikten sonra, saygın tutsak olarak esaret yıllarını ge-
çireceği Kaluga’ya gönderildi. Sürgüne gittiği çeşitli Rus kentlerinde sempati toplayarak günlerini 
geçirdi. Rus Çarı ile yaşamış oluğu şu diyalog meşhurdur : Bir gün Rus Çarı esaret altındayken Şeyh 
Şamil’i yemek yemek için karşısına alır Şeyh Şamil’in iştahlı bir şekilde yemek yediğini görünce 
yanındakilere: Korkarım bu adam bizi de birazdan yer diye söylenir. Şeyh Şamil bunu duyunca, 
Korkmayın dinimizde domuz eti yemek haramdır cevabını verir. Şeyh Şamil davasına sadık bir 
insan olarak yaşamıştır; bu uğurda çok sevdiği annesi ile arasında geçen olay tarihe geçmiştir: Savaş 
dönemlerinde halktan bazıları “artık teslim olalım anlaşma yapalım” diye hayıflanmaya başlamıştır, 
bunun üzerine Şeyh Şamil teslim olmaktan bahsedene kırbaç cezası vermeyi uygun görmüştür. Bu 
durumda çekinen halk çareyi Şeyh Şamil’in annesine gitmekte bulmuşlardır. Annesi Şeyh Şamil’e 
teslim olma teklifini sununca Şeyh Şamil koymuş olduğu kanundan ödün vermemiştir. Cezayı yaşlı 
bir kadın çekemeyeceğinden, ceza oğluna intikal ettirilmiş, böylece Şeyh Şamil kendini kırbaçlat-
tırmıştır. Bölgedeki Rus egemenliğini yıkmak amacıyla çalışırken en büyük desteği de “can dostum, 
kardeşim” dediği sonradan Doğan soyadını alacak olan Yunus Emre’den almıştır. Tarih kitaplarında 
hiç sözü geçmeyen bu şahsiyet görevini tamamlayıp ülkesine döndükten sonra inzivaya çekilmiş 
ahir ömrünü de ibadetle doldurmuştur. Sürgünde on yıl kadar geçirdikten sonra Çar, Şeyh Şamil’in 
hacca gitmesine izin verdi. Ancak bir tedbir olarak oğlu Muhammed Şefi’yi alıkoydu ve haccı ifa et-
tikten sonra Rusya’ya dönmesini şart koştu. Şamil, 1870 yılında Rusya’dan ayrılarak önce İstanbul’a 
uğrar. Sultan Abdülaziz tarafından karşılanarak sarayda ağırlanır. Şamil’in İstanbul’a uğradığı habe-
ri duyulduğunda, halk Şeyh Şamil’i görebilmek için saray kapılarına akın etmiştir. Şeyh Şamil, 1871 
yılında Hac ziyareti için bulunduğu Arabistan’da vefat etmiş ve Medine’de Cennet-ül Baki mezar-
lığında Rufai tarikatının şeyhi Seyyid Rüfai tarafından cenaze namazı kıldırılarak defnedilmiştir.
[kaynak belirtilmeli]Lak kökenli müridi Muhammed Emin; başlangıçta Ruslar’a karşı önemli başa-
rılar kazandıysa da, 1859 yılında Şeyh Şamil’in silah bırakmasına rağmen Çerkesya’da mücadeleyi 
sürdürme kararını almasıyla, tartışmalı bir liderlik yürüttü.

5 Dede korkud: Dede Korkutun 570-632 yılları arasında, Hz. Muhammed (S.A.V) zamanında ya-
şadığı rivayet edilmiştir. Oğuzların Kayı veya Bayat boylarından geldiği, hem geçmişten ve hem 
de gelecekten haber veren, “kerem sahibi bir evliya” olduğu rivayet edilmektedir. “Ozanların Piri” 
veya “Ozanların Başı” olarak da bilinen Dede Korkutun, (manen) Hz. Muhammed´in hayır duasını 
aldığı ve Oğuzlara İslâm dinini öğrettiği de bu rivayetlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Öte yandan 
Dede Korkut, tüm Türk kavimlerinin atasıdır ve dâhisidir. Türk destanlarında ve halk hikâyelerinde, 
Dede Korkut adına ve onun mucizevî sözlerine rastlamak her zaman mümkündür. Türk hükümdar-
larının akıl hocası ve veziri olduğu bilinen Dede Korkut, bütün Türklüğün yegâne temsilcilerinden 
ve bugün de yaşatılmaya çalışılan atalarındandır.
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Emrah Bekçi

Türk irfan ve kültürü açısından önemli olan bu hazineyi, 
uzun bir zaman diliminde bazı bölümlerini günümüz Türk-
çe’sine sadeleştirerek, kazandırmayı hedefledim. Amacım ya-
kın tarihimizde metruk ve atıl durumda bırakılan mücevher 
makalelerin tozunu alıp, millet olarak geleceğimizi tayin ede-
cek nesillerimize, iştahlarını açacak ve gönüllerini tok tutacak 
bir sofra edasıyla sunmaktı.

Ve başardık Elhamdülillah. 
Kitap içerisinde, tasavvuf, bilim, musiki, tarih, felsefe, söz-

lük, ‘’Yunus EMRE Divanı’’n dan açıklamalı seçmeler ile Türk 
edebiyatının ustalarının yazım örnekleri bolca bulunmakta.

Yunus EMRE’yi her yönü ile ele alan kitap, belki de günü-
müzde yazılmış olan en ayrıntılı bilgilerin derlendiği örnek bel-
geler arşivi. Bu hali ile, dünyada ve ülkemizde ilk olarak der-
leme yapılıp, kitap haline getirilen akademik belgeler bütünü 
‘’Akademik demek az kalacak- Akademik üstü’’ irfan’ın ta ken-
disi diye biliriz. 

Kitap içerisinde, makaleleri bulunan Ariflerimizin tamamı 
rahmetli olmuş, gönüllerde yaşamaktadırlar. Türk tarihi, İs-
lam tarihi, edebiyat, felsefe, musiki, tasavvuf, yüzlerce eserler 
bırakmış değerlerimizdir. 

Bu büyük eserin oluşmasında müsaade ve desteklerini esir-
gemeyen, Türk Ocakları Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet 
ÖZ ve Türk Ocakları Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Orhan KA-
VUNCU Hocalarıma minnetlerimi arz ederim.

Ayrıca Türk tarihi ve Türk İrfan dünyasında, tarihe düş-
tükleri satırlar dolayısı ile Atalarım olan, Büyük Selçuklu Dev-
leti Komutanı Bekçioğlu Emir Afşin Bey ile Giresun İli Piraziz 
İlçesi Bozat Beldesi Şerefli Köyü Medrese Mahallesinde Med-
fun, Müderris (Profesör), Bekçizade Hasan Efendi’nin manevi 
ruhlarınında hatırlanması, isimlerinin bu kitap dolayısı ile bu-
rada terennüm ederek, rahmetle anıyorum. Kitabın oluşma-
sında katkısı bulunan, öncelikle; Sayın Fethi Murat DOĞAN, 

ÖNSÖZ
∑

E linizde bulunan eser, geçmiş hafızalarımızın kalemlerin-
den dökülen incilerin gelecek nesillere aktarılmasından 

ibaret bir yapıttır. Uzun senelerdir, erken dönem Türk tarihi 
ve inanç kültleri konusunda araştırmalar ile geçirdim, ve ha-
len devam etmekteyim. Tarih büyülü bir dünya, tarihte yaşan-
mış olaylar ile ilgilenmek, tüm geçmiş yaşantılardan dersler çı-
kartmak, geleceğe güvenli ve huzur içerisinde emin adımlar ile 
ilerlemenin, tek yolu.

Şahsım tarafından, büyük üstat ve hocalarımızın yıllar önce 
kaleme aldıkları, Türk İslam Tasavvufu ve Edebiyatının kuru-
cusu olan, Yunus EMRE (Türkmen Kocası) na atıf ettikleri ma-
kaleler ile bir çok bilinmeyenleri bir arada bulacağınız hazine 
içerik, Türk Edebiyat’ı açısından yazım, musiki ve düşünce sa-
natının, fikirlerinin ve kalemlerinin dile gelip konuşturulduğu, 
tüm mücevherlerin büyülü ışıltısını sunduğu ve bir arada ser-
gilendiği, paha biçilmez bir gerdanlık.

1966 yılında 55 yıl başlangıcı, beşinci cilt, Ocak ayı içe-
risindeki 319 sayılı, Üstad Hamdullah Suphi TANRIÖVER im-
tiyazlı,  Türk Yurdu Dergisi Yunus EMRE Özel sayısı alınıt-
ları ile mücevherlerden oluşan bu hazine, bir ders kitabı gibi 
olup, tüm dünya üniversitelerine kendi alanında akademik ar-
şiv niteliği taşımakta. 1966 yılından günümüze, nakli sadece 
paragraf ve dip not olarak çok nadir kullanılmış, küçük alın-
tılardan öte gidilemeyen bu büyük eserler toplamı kitap ha-
line getiril-e-memiş.
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YUNUS EMRE
∑

Yunus Emre’nin son yarım asır müstesna-Türk edebiyatında 
yeri yoktu-Tanzimat devri, divan edebiyatı, bilahare edebi-

yatı cedide mecmuaları ve kitaplarında Yunus Emre’den bahse-
den yazılar hemen yok gibi idi.

Mekteplerde okunan edebiyat kitaplarında, Yunus Emre için 
ayrılmış bir fasıl ve onun isminin tekrarlanmasına vesile olacak 
her hangi bir bilgiye rastlanmıyordu. Yunus Emre; tekkelerde, 
tarikat erbabı nezdinde ve Anadolu’da dolaştığı tahmin edilen 
yerlerde onun menkıbelerinin ağızdan ağza dolaştığı köylüler 
ve halk arasında dolaştığı ayni zamanda Türk edebiyat tarihi 
incelemeleri yapan bilginler arasında tanınıyordu. Bundan 54 
sene evvel ( Miladi 1912) darül fünun Türk edebiyatı tarihi mü-
derrisi Fuat Köprülü, Türk Yurdu’nun Hicri, 1329 senesi 4. cilt 
ve 3 numaralı yazısında (Yunus Emre) adlı bir sayı yayınladı.1

Bu yazıyı aynı sene zarfında (Yunus Emre Asarı) başlığı ta-
şıyan 2.ci bir sayısı takip etti. 2

Bu ikinci yazının yayınlanması ile Türk irfan âlemi Yunus 
Emre adında bir şairin Türkiye de yaşandığını öğrenmiş bulu-
nuyordu. Fuat köprülünü son yazısında bir hafta sonra, feyle-
sof Rıza Tevfik Beyin (Yunus Emre hakkında biraz daha tafsi-
lat) 3 başlıklı bir sayısı çıktı. 

Bu yazıda Fuat Köprülü’nün Yunus Emre hakkında yazdık-
larını tasdik ediyor ve meçhuller içinde bilinen Yunus Emre’nin, 

1 Yunus Emre, Prof. Fuat Köprülü Türk Yurdu Cilt:4 Sayı:3 Hicri 1329.
2 Yunus Emre Asarı, Prof.Fuat Köprülü Türk Yurdu Cilt:5 Sayı:2 Hicri 1329
3 Yunus Emre hakkında biraz daha tafsilat, Rıza Tevfik Büyük Duygu Mecmuası, 

Sayı:10, Hicri:1329

Sayın Zülal KAYA, ve her zaman Türk Milli hafızasına tüm va-
rıyla destek olan, Ressam Sayın Ayfer GÜNDÜZHEV’ ve bu ki-
tabın çıkmasında hayır eden Sayın Naci POLAT’a Teşekkürle-
rimi Sunuyorum.

Kitap içerisinde kelime imla ve her türlü hata ve yanlışın ke-
sinlikle bendeniz miskin nakilciye ait olduğunu şimdiden taah-
hüt ederek, sözü sahiplerine, Ariflerimize bırakıyorum.

Saygılarımla.

Emrah BEKÇİ
Araştırmacı Yazar
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ayrılmıştır. Hakikatten büyük bir emek mahsulü olduğu 
ufak bir tetkikle anlaşılabilecek bu kitapta meçhuller içinde 
bulunan Yunus Emre’nin hayatı hakkında bilgi edinilecek 
hakiki kaynaklar bildirilmiş, fakat bu kaynakların pek az 
olduğu ve bunlarında pek kısa olduğu anlatılmıştır.8

Gerek Fuat Köprülü’nün Türk edebiyatında ilk mutasavvıf-
lar kitabında ve onu müteakip Yunus Emre hakkında birçok ya-
yınlardan anlıyoruz ki (Yunus Emre) meçhuller arasında bo-
ğulu kalmış bir şairimizdir. Sonradan yayımlanan Yunus 
Emre’ye ait incelemelere ve edebiyat kitaplarındaki (Yunus 
Emre) bahislerine, (Türk Edebiyatında ilk mutasavvıflar) 
kitabındaki malumat, bu mutasavvıf şair hakkında belli 
başlı bilgi membaı olmuştur. Yunus Emre hakkında ilk ta-
rihi kaynakların verdikleri malumat çok nakıs ve birbirine 
uymayan zıt fikirlerle dolu olduğu için, doğru veya yanlış 
hikâyelerin ortaya yayılması için amil olmuştur.

Anadolu’nun karışıklıklar içinde çalkalandığı, halkın ezici 
bir haleti ruhiye tesiri altında yaşadığı bir zamanda, buna şahit 
olan Yunus Emre, ıstıraplarını, kendi öz dili ile kendine has du-
yuşları ile onlara anlatmağa çalışmıştır. Bu kudretli kalemin sa-
hibi yakıcı gazelleri ve ilahileri, 9 kısa bir zaman da, Anadolu’nun 
her tarafına yayılmış olması dolayısı ile çok sevilen bir insan ol-

bir şairdir. Ahmet Yesevi ’den sonra Yunus Emre’yi en maruf ve eserleri en fazla 
yaşamış bir Türk şairi olarak tanımak icabeder. Anadolu Türklerinin edebiya-
tı üzerindeki nüfuzu da aynı mahiyette ve kudrettedir. Tarikatını yaymak için 
(Divan-ı Hikmet) adlı meşhur eser, Ahmet Yesevi ’ye aittir. Ölümünden sonra 
bir müridi tarafından toplanıp tertip edilmiştir. Ahmet Yesevi hakkında Fuat 
Köprülü (Çağatay ve Osmanlı edebiyatları üzerinde tesiri) başlıklı bir yazısının 
Bilgi Mecmuasında yayınlanmıştır.

8 A:Şakayık-ı Nu’maniye: 1268 yılında yayınlanan Şakayık’ın 78 inci sahifesinde: 
Arifi-billah Şeyh Yunus Emre Rahmet’ullah başlığı ile yazılan Yunus Emre için 
11 satır. Arifi billah Şeyh Tapduk Emre Rahmet’ullah başlığı ile Tapduk Emre 
için de (3) satırlık bir bilgi vardır. B: Hacı Bektaş Velayetnamesi. C:Nefahat’ül-
Üns. 

9 Bizim neslimiz çocukları, ilk mektebe başlandığı zaman ilahilerle, besmelelerle 
törenler yapılır ve her gün sabah akşam İlahiler okutulurdu. Bu ilahilerden bir 

hayatı hakkında biraz daha vuzuha kavuşmak için zamanın geç-
mesine ihtiyaç bulunduğunu bildiriyor ve kendisinin de saz ve 
halk şairleri ve aynı zamanda Sufi şairlerin hayatı ile de sene-
lerden beri meşgul olduğunu ilave diyordu. Hakikatten feyle-
sof Rıza Tevfik Bey bu husustaki ilk yazısını Selanik’te in-
tişar eden (Bahçe Mecmuası)’ında (Saz ve halk şairleri)4 
başlıklı yazısı ile ortaya atmıştı ne yazık ki, Rıza Tevfik’in 
birçok senelerini tasavvuf âlemini tetkikle geçirmiş olma-
sına rağmen yayınladığı kitaplar arasında tasavvuftan bah-
seden bir kitabın intişar etmemiştir.5

Yunus Emre’nin mevcudiyeti ortaya atıldıktan sonra Fuat 
Köprülü, Yunus’un hayatı, şiirleri ve yaşadığı muhit ve muasır-
ları hakkında Türk Yurdu Dergisinde yazdığı ilk yazılarından 
sekiz sene sonra Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar 6 adlı ki-
taplarında yayınladı. Profesör Köprülü bu kitabında Yunus 
Emre’nin birçok meçhuller içinde olan hayatına ışık tutan 
bir şaheserdir. Bu kitapta yalnız Yunus Emre incelenme-
miş, Ahmet Yesevi 7ve Celaleddin-i Rumi’ye büyük bir yer 

4 Saz Şairlerimiz ve Türkçe Şiirler, Rıza Tevfik. Bahçe Mecmuası. Cilt:2 No:4. 26 
Mayıs 1325 (Hicri).

 Fuat Köprülü’de: Saz şairlerinin mevcudiyeti, hayatları hakkında (Milli Teteb-
büler) mecmuası ile İkdam Gazetesinde (Saz Şairleri) başlığını taşıyan yazıları 
ile tetkikatının neticelerini bildirmiştir. Veled Çelebi Efendi (1868-1963): 1897 
yılında Serveti Fünun ve Tercümanı Hakikat Gazetesinin Girit muhtaçları için 
yayınladıkları (Nüsha-i Mümtaze) nin 53 sahifesindeki küçük bir kayıt, daha 
doğrusu bir mısra bize Yunus’un yaşadığı asrı haber vermesi (Türk edebiyat ta-
rihine) yaptığı en büyük hizmet olarak telakki edilmiştir.

5 Rıza Tevfik Hayatı ve Şiirleri. R.Gökalp, Arkın Stad Matbaası. 1942.Rıza Tevfik, 
(Hurufilik) hakkında (Etudes sur la religion des Houroüfis) başlıklı bir trava-
yı, bilahare (Peyam) gazetesindeki (Edebiyatı Sufiye) hakkında, 8 Mayıs 1330( 
Hicri) ta. 35 numaralı Peyam gazetesinde (Kaygusuz) Abdal hakkında etüdleri 
intişar etmiştir.

6 Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Prof. Fuad Köprülü. İstanbul Matbaai 
Amire 1918 Miladi.

7 Ahmet Yesevi, (Ölümü) 562 Hicri-1166 Miladi) Türkler arasında Sufiliği tami-
me çalışan ve ayrıca kendine mahsus tarikat tesis eden bir kimsedir. Şark Türk-
leri ve onların tasavvufi halk edebiyatı üzerinde çok büyük bir nüfuzu olmuş 
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On üçüncü asrın sonlarına doğru yetişen Yunus Emre, Oğuz 
lehçesinin en güzel numunelerini vermiş, kuvvetli şahsiyeti 
şüphe yok ki halk tabakaları arasında büyük tesirler yaratmıştır.

Memlekette bu kadar sevilmiş bir Türk şairinin bu kadar 
meçhuller içinde bulunması keyfiyeti üzücüdür. Yunus’un hangi 
cephesi tetkik edilirse edilsin hep bir noktai istifham ile 
karşılandığı görülmektedir. Tefsircilerin çok oluşu ve yan-
lış düşünüşleri Yunus’un yalnız, doğum ve ölüm konusunda 
rol oynamamış, kendi Divanının içine birçok yabancı Yu-
nus’ların şiirlerinin karışmasına yol açmış, işin içinden çı-
kılmaz bir hale gelmesine vesile olmuştur. 11

Bugün elde mevcut, muhtelif kitaplıklarda ve şahıs-
lardaki yazma Yunus Divanlarının, hemen ekseriye sinin 
ne yazılış tarihi ve nede yazarın ismi vardır. Hangi yazma 
eserin Yunus’un hakiki divanıdır, diye kat’i bir karara var-
mak çok güçtür… Bu yazma eserlerin içinde başka Yunus’lara 
ait şiirlerin, nefeslerin de karıştığı iddia edilmektedir. Her mu-
harrir, bu hususta kendi şahsi kanaatine göre bir hükme var-
dıktan sonra, kendi görüş ve düşünüş zaviyesine göre bir Yu-
nus Divanı hazırlamıştır.

11 Yazma Divanlarla, matbu divanların arasında birbirine benzemeyen kısımların 
mevcut olduğu keyfiyeti bir vakıa olduğu gibi, bu husustaki keşmekeşliğin de-
vam ettiği hususu Gölpınarlı’nın (Tasavvuf ve Yunus Emre) adlı kitabında uzun 
uzadıya izah edilmiş ve bu vaziyete nazaran Yunus Emre’nin hakiki şiirlerinden 
ibaret hatasız bir divanın hangisi olduğu hakkında bir tercih yapmanın çok güç 
olduğu bildirilmiştir.

 Hususi kütüphanemde mevcut, taş basması ve 1302 Hicri tarihinde hazırlanmış 
bir Yunus Emre Divanının içinde onun halifesi Âşık Yunus’un Divanı ve hamiş 
olarak da divanın kenarında Erzincani Şeyh Hayat Vehbi’nin, Kenz-ül Miftah 
adlı manzum bir eseri de vardır. Bu taş basmasını en eski bir divan olarak tah-
min ediyorum. Sayın Türker Acaroğlu (Yunus Emre için bir bibliyografya de-
nemesi) başlıklı bir yazısında 1302 tarihli nüshadan bahsetmektedir. Prof. Fuat 
Köprülü ise (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar) kitabında en eski taş bas-
masının 1302 tarihini taşıdığını bildirmektedir. Bu taş basma divanı ile birkaç 
yazma ve son zamanlarda yayınlanan matbu divanlar arasında yapılan sathi bir 
tetkik neticesinde göze çarpacak derecede bazı değişikliklerin mevcut olduğu 
görülmüştür.

muştur. Temiz duyuşları, kudretli inanışları gözyaşları ile o 
karışık devirdeki atmosfere yeni bir ahenk vermesine rağ-
men, muasırları onun hayatı-doğru dürüst- diğer nesillere 
intikal ettirememişlerdir. Halkın içinden yetişen bu şahsi-
yetin, meçhuller içinde kalmasına en büyük amil olarak, bir 
nevi edebiyat müverrihleri sayılan (Tezkire-i Şüera) sahip-
lerinin Yunus Emre’nin şiirlerini hüsniyetle benimsememe-
leri keyfiyetinden doğmuştur. Yunus Emre’nin hece, vez-
niyle yazdığı ilahilerinin halk arasında büyük bir zevkle 
ve istekle okunduğunu gören bazı şairler, onun eserlerine 
lakayt kalmışlardır. Hatta bazıları daha ileri giderek alay 
etmek suretiyle intikam almayı bile istemişlerdir.10 Şüera 
tezkire sahipleri, aruz vezni ile yazan bir takım meşayih ve 
mutasavvıfiden ahsettikleri halde, Yunus Emre’den bahse-
dilmesini lüzumsuz addetmişlerdir. Bu yanlış görüş ve dü-
şünüş neticesidir ki Yunus Emre’nin doğumu da, ölümü de 
yaşayış hayatı ve eserleri de hep meçhuller içinde kalmıştır.

Bu vaziyet karşısında elde mevcut Yunus’un şiirleri, gazel-
leri ilahileri imdada yetişmiş ise de, muhtelif şahısların istid-
lal tarikiyle yaptıkları tahliller ve tefsirler yanlış hesaplanma 
neticesinde, doğum, ölüm tarihlerinde birbirini tutmayan ra-
kamların meydana gelmesine vesile olmuştur.

tanesini sık sık okuduğumuz için ilahinin melodisi hala hafızama naklonulmuş, 
bugün ayni hassasiyet ve heyecanla söyleyebileceğim bu

 Şol Cennetin ırmakları
 Akar Allah Deyu Deyu
 Çıkmış İslam bülbülleri
 Öter Allah Deyu, Deyu
 İlahisinin Yunus Emre’ye ait olduğu, Yunus için yazılan yazıları okuduktan ve 

Yunus hakkında malumatım genişledikten sonra öğrenebildim. Meğer her gün 
okuduğumuz İlahi Yunus Emre’nin imiş.

10 Tezkire-i Şüera sahiplerinden (Seyi Bey, Latifi) ve Yavuz Sultan Selim Devri 
şairlerinden (Derviş Şemsi) namile maruf olan zat da, Yunus’u çekemeyenler 
meyanındadır. Şair Vehbi de adeta bir lisanı tezyif ve tahkirle Yunus’tan bahset-
miştir.
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MEVLANA VE YUNUS EMRE
∑

Evliyalar ülkesi Horasan’ın 13’cü yüz yıl Türkiye’sine armağan 
ettiği büyük simalar arasında ikisi, Mevlana ile Yunus Emre, 

özellikleleri dolayısıyla son yıllarda dikkatimizi çekmektedir.
Mevlana (30.09.1273) daha sağlığında ünü, şanı Selçuklu 

İmparatorluğunun geniş hudutlarını aşarak Batı’da Bizans’a 
Doğu’da Harzem diyarına ulaşmıştır. Eflaki ’nin anlattığına göre 
Gülistan sahibi Şeyh Sadi, (Miladi 1292-Hicri 691 de ölmüştür) 
nin memleketi Şiraz’da, Salguriler’in baş şehri bu güller diya-
rında, vali bulunan Şemseddin-Hindi, ondan bir gazel istemiş-
tir. Onun, o sırada Konya’dan Şiraz’a gelmiş olan Mevlana’nın içli 
bir gazelini yazıp göndermesi üzerine Şemseddin-i Hindi, pek 
ziyade duygulanmıştır. O gazelin ilk mısralı budur:

Her nefes avaz-ı ışk miresed es çepp-u rast
Ma be felek mirevim azm-i temaşagirast

Her nefeste, sağdan, soldan ışk, sevgi avazeleri geliyor,
Biz feleklere gidiyoruz, kim bu seyre, bu temaşaya ka-

rılıp, katışmak istiyor?

Vali Şemseddin-i Hindi, bu gazeli bir takım armağanlarla 
birlikte Buhara taraflarındaki Baherz 13 şehrinde bulunan Şeyh 
Seyfeddin’e yollar. Şeyh, sema meclisi kurar, orada güzel şiir 
okuyanlardan birisi bu içli gazeli, büyük bir belagat, anlayışla, 
heyecanla okur. Dinleyenler Cüş-ü huşa gelir. Yazarına aferinler, 

13 Baherz, Herat ile Nişabur arasında büyük bir Nahiye olup 168 köyden meydana 
gelmiştir. Yakut-ı Hamevi yazıyor. Kamusul-A’lam, C,II.,S,1183, Sütun 1.

Mezarının, Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde gösterilmiş 
bulunması, Yunus gibi çok sevilen büyük şairin herkesin kendi 
memleketlerinde bulunmasını arzu etmiş olmalarından doğ-
muştur. Fakat bilinen bir hakikat vardır ki, büyük insanların 
ve makamlarının muhtelif şehirlerde mezarlarının ve makam-
larının bulunması keyfiyeti bir gelenek halindedir.

Meçhuller halinde bulunan Yunus Emre için, son yıllarda 
bazı vesikaların meydana çıktığı görülmektedir… Fakat bu ve-
sikaların yalnız bir şehirde değil müteaddit şehirlerde bulun-
duğu hakkında neşriyat ve vesikaları yayınlayanların bu hu-
susta otorite sahibi oldukları düşünülürse; bunlar üzerinde 
incelemeler yapılmasına lüzum hâsıl olduğu aşikârdır.

Son senelerde Yunus Emre hakkında birbirine zıt o kadar 
çok yayın yapıldı ki bu neşriyat, hakiki bir kanata varılmasına 
imkân vermemektedir. Ortaya çıkarılan bazı vesikaların ve mü-
talaaların da karşıki tezi müdafaa eden taraflarca makbul ad-
dedilmemekte, bunların uydurma veyahut mesnetsiz bazı iddi-
alardan ibaret olduğu ileri sürülmektedir.

Adı geçen şehirlerde, hemen her vakfiyede vesikaların (Yu-
nus) adına rastlanmakta olduğu görülmektedir…

Dr. Fethi ERDEN12

12 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319, s.5.6.7.
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öven bir kasidesini altınlarla elbisesinin üzerine işletmiş. 
Tahta oturduğunda onu giyermiş.14

∑

MEVLANA; baba tarafından Sultanül Ulema lakabı al-
mış olan devrinin büyük bilginlerinden, gerçekleri kork-
madan, çekinmeden padişahlara söyleyebilme medeni ce-
saretine haiz Muhammed Bahaeddin-i Veled’in oğludur. 
Anası- Karaman’da yatmaktadır Harzemşahlar ailesine men-
suptur. Yani iki taraftan asaletin necabetin örneğidir. Böyle 
olmasına rağmen o, Hazreti Muhammed (S.A.V)’in yolunu 
tutmuştur. Fakirleri, işçi sınıfını kendisine dost edinmiş-
tir. Hatta o zaman Mevlana gibi Aristokrat sınıfa mensup 
bir zatın, Bakkal, Kasap, Marangoz, Terzi, Ekmekçi, Kun-
duracı, Kuyumcu gibi esnaf takımını kendisine dost edin-
mesi asla hoş görmeyen Selçuklu büyükleri, onun bu halini 
yadırgıyor, kınıyorlardı. O ise Meşhur Mansur, Hallaç de-
ğil midir? Ebubekir, Nessaç değil midir, yine falan zeccac 
değilmidir, hiç sanat ayıp olur mu? Ben çalışan sınıfı dost 
edinirim demiş, o zamanlar ellerinde zembil, keşkül, kandil ta-
şıyarak dilenen dervişleri çok ağır bir dille yermiştir. Dilenen-
ler benim yolumda değildir, ben sual denilen dilenme kapı-
sını kapattım diye söylemiştir. Bu bize Peygamberimizin şu 
hikâyesini hatırlatıyor:

14 Çu yeki sağar-ı merdi zi khumyar ber arem diye başlıyan bu gazel’in tercümesi 
şöyledir: Ben yarın küpünden- bir kadeh erlik şarabı- çıkarırsam, iki dünya- 
bu fani alemle- gayp aleminin bütün sırlarını- ortadan kaldırırım. (Sen Tan-
rıyı bilip tanımadığın için, Tatardan korkuyorsun, lakin ben- 200 İslam san-
cağını-Tatar tarafına gönderiyorum, Menakıbül-Arifin tercümesi, C.II.,S.357.) 
Bize kadar ulaşan, dedelerimizden, ninelerimizden işittiğimize göre-Timürlenk 
dahi- Anadolu’daki Türkler, Mevlana’nın değerini takdir etmiyorlar, halbuki 
o,-Timur XV.ci yüzyılda yaşamıştır -300 sene önce Tatarların hem puta tapıcı 
iken Müslüman olacaklarını, hem İslamlara hizmet edeceğini söyler, diye iftihar 
edermiş. Bu bilgiyi Mustafa Sakıp Dede (ölümü 1148-1736) Mevlevi Sefinesi 
adile 1283-1887 de Mısır’da basılmıştır. Sultan Divanının menakıbında bildirir.

tahsinler, tebrikler yolarlar. Oradakiler içkisiz, kadehsiz, du-
daksız sarhoş olurlar.

Bizans’tan onun adını işiten papazlar ziyaretine gelir-
lerdi. Hatta bunlardan birisi onu görmek üzere Konya’ya eri-
şince Mevlana’ya sokakta rastlar. Saygı olmak üzere tapu kılar; 
Mevlana’da ona tapu eder. Böylece 20’inci tapu’da Mevlana, onu 
alt ederek, Gebr olan adam, İslam’ın hidayetine erişir. Mevlana 
oğlu Sultan Veled’e: Bahaeddin! Tevazuu Muhammedi bir Gebri 
Müslüman etti diye söyler. Selçuklu Padişahları ona bende, mü-
rit olmaktan iftihar ederlerdi. Sultan Veled İptida Name isimli 
Mesnevilerin birinci cildinde Sultan İzzeddin-i Keykavus II. nin 
oğlu olup Miladi 1281-Hicri 680 yılında Konya’da atalarının 
tahtına oturan II. Gıyaseddin Mes’ut, Sultan Veled’e- sarayın 
büyük memurları ile birlikte gelerek-mürit olduğunu, o güne 
kadar dünya padişahı iken, bundan sonra ukbanın da sultanı 
olduğunu, akıbetinin hem Mes’ut, hem Mahmut olacağını uzun 
uzadıya anlatır. Selçuki vezirleri Mevlana’nın bendesidir. 
Bunlar arasında Muhiddin-i Süleyman Pervane, karısı pa-
dişahın kız kardeşi Gürcü Hatun, kızı Aynı Hayat Hanıme-
fendi, Harzem’li vezir Taceddin-i Mutez, Bahaddin-i Bahri, 
Emir Almeddin-i Kayser, Ahi Çoban, Ahi Başare, Ahi Kayser, 
Ahi Ahmet Şahı Kazzaz… Daha birçok zaitler arasında Kadı 
Kemaleddin-i Kabi… Kısaca Selçuklu tarihini kaplayan, Selçuk 
medeniyetine şeref veren büyük simalar, Mevlana’nın bendesi 
olmakla sevinç, kıvanç duyuyorlardı.

Sultan Veled Mesnevisinin ikincisi olan Rebabname’sinde:

Mevlana’dır evliya kutbu bilin
Ne kim ol buyurdu ise anı kılın
Tanrıdan rahmettir anın sözleri
Körler okursa açıla gözleri

Diye ona genel sevgiyi, saygıyı anlatmaktadır. Moğol pa-
dişahlarından meşhur Gazan Han, Mevlana’nın Tatarları 
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den Ebubekir, Ömer, Osman’ın adını okutturmamak için genelge 
gönderdiği zaman, buna itiraz eden, bunun tehlikeli olacağını 
söyleyen Sultan Veled, oğlunu çağırarak, ‘’Git İran’daki Har-
bende ’ye yani eşek şeyisine söyle, bu münasebetsizliği 
yapmasın. Çiharyarı güzinin isimleri kıyamete kadar baki 
kalacaktır’’ diye söylemiş, az sonra da Hicri 712-Miladi 1312 
yılında Sultan Veled ölmüştür.

Daha sonra Hicri 715-Miladi 1315 de Çelebi, İran’a doğru 
yola çıkmış ise de Erzurum Şehrine geldiğinde bu gün Yaku-
tiye adıyla iki minareli bir medrese olan Vali Hoca Yakut’un sa-
rayına misafir olmuş, sema ederken Hoca Yakutu hırkasından 
yakalayarak ‘’Hoca Yakutu! Sizin padişahınız Olcaytu Mu-
hammed Hubaden’de ölmüştür, amma bizim padişahımız 
ezeli, ebedidir, ona ölüm erişmez’’ diye söylemiş, oradan ay-
rılıp Ahlat kasabasına yetiştiklerinde İlhan’ın ölüm haberi bu-
raya gelmiştir. Eflaki Menakıbı Türkçe tercümesi C.2.S.317-322.

Türk padişahlarının hüküm sürdükleri her yerde Mev-
levihaneler açılmış, oraların İslamlaşmasında, Türkleşme-
sinde büyük hizmetleri dokunmuştur. Peç şehrinde Mev-
levihane olup, buranın Şeyhi bulunan Peçevi Ahmet Arif 
Dede, daha sonra Yenikapı Mevlevihane’sine şeyh tayin edi-
len Ehamide-i Seb’a yani Yedi Ahmed’den birisi ve yedincisi-
dir. Uşak’taki tarikat şeylerinden Mustafa isimli zatın oğlu, 
Peç şehrinde şeyh olan Hafız Mehmet Dede’nin mürididir. 
Hicri 1137-Miladi 1725 senesinde ölmüştür.

de yani seyis, eşek tımarcısı diye söylenmiş, halbuki Şi’a olan İran halkı onu 
Khudabende yani Tanrı bendesi diye anmışlardır. Gerçek ise, ne birincilerin 
dediğine, ne de ikincilerin söyledikleri gibidir. Bu zat, İran-Moğol hükümdarı 
Argun Hanım üçüncü oğludur. Moğolcada üçüncüye ‘’ghorbanda’’troisieme’’ 
denildiği için bu Moğolca sözden bozmadır. Şu halde Khodabende ‘’serviteur 
de Dieu’’, Kharbende ‘’anier’’ şeklinde anlamak yanlıştır. Bk.d’Ohsson, Histoi-
re des Mongols, t. IV, P.480; E.Blochet, Introduction a I’histoire des Mongols 
(Gibb Memorial, f. XII), p.50, n.l. ‘’CI.Huart, Les Saints des Derviches Tourne-
ures, T.II.,P.322,n.3.

Bir gün Hazret, yanında sahabeleri olduğu halde bir sokak-
tan geçerken, üstü başı temiz bir delikanlı ayağa kalkarak saygı 
ile peygamberimizi selamlar. Risaletpenah, gencin saygısına mu-
kabelede bulunmaz. Hâlbuki Hazreti Muhammed (S.A.V), son 
derece kibar bir zat olup, hiç kimsenin gönlünü incitmez. Yakı-
şıksız söz söylemez imiş. Bunu bilen sahabe, Peygamberimizin 
bu hareketine şaşmışlar. Bir müddet sonra aynı yoldan döner-
ken o genç, ilk hareketinden müteessir olarak başını kaldırıp 
geçenlere bakmamasına rağmen Risaletpenah efendimiz, deli-
kanlıya hemen selam verir, hem de gönül alıcı birkaç söz söyler. 
Oradan ayrıldıktan sonra ashabı kiram, işin iç yüzünü sorarlar, 
cevap buyur ki: ‘’ilk geçtiğimiz sırada genç oturuyordu. Bir 
iş görmüyordu, hâlbuki dönüşümüzde onun bir ağaç yont-
tuğunu gördüm. Bir işle uğraşmayıp tembel oturanlara ne 
selamım vardır ne de onların selamını alırım’’ demiştir. Bu 
biz Müslümanların çalışmağa ne derece önem vermemiz gerek-
tiğini göstermez mi?

Mevlevi tarikatı, Mevlana’nın adına-olmak üzere-oğlu Sul-
tan Veled eliyle temeli atılmış bir sistemdir. Onun iptida na-
mede anlattığına göre kendi zamanında birçok-Halife denilen-
vekilleri Anadolu’ya dağılmış, yayılmıştır. Sultan Veled’in oğlu, 
Mevlana’nın torunu Ulu Arif Emir Celaleddin-i Ferudun Çelebi, 
Küçük Asya’yı şimdiki İran Azerbaycan gezileri ile nurlandır-
mış, bütün Anadolu Beyleri ona bende, mürit olmuşlardır. Kendi 
bendesi Şemseddin-i Ahmed Eflaki Dede (ölümü Hicri 761- Mi-
ladi 1360) efendisi ile birlikte gezdiği Anadolu’yu bize renkli, 
çekici üslubu ile anlatmaktadır. 

O zamanlar Anadolu’da Kızılbaşlığın yayılma tehlikesi baş 
göstermiş, Ulu Arif Çelebi, özellikle bunlarla uğraşmıştır. Hatta 
İran’da Moğol İlhanlı hükümdarlarından Huda bende adıyla anı-
lan Ebu Sait Han 15 hutbelerde Çihariyar: Güzin Efendilerimiz-

15 Olcaytu Mehmed Hudabende’nin Şi’a olması, özellikle Hutbelerden Ciharyar-ı 
güzinden 3 zatin adını okutmamak istemesi üstüne, Sünnilerce adı ‘’Kharne-
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bir bölümünü dile getirir. Türk şiirine yenilik getiren Şeyh 
Galip’in Hüsnü aşkı, Divanı ne kadar güzeldir.

∑

Şimdi Yunus Emre’ye geliyorum:
Hayatı hakkında elimizde hemen hiçbir belge olmayan, 

fakat şiirleri, Türk halkının dilinden düşmeyen, menkıbe-
leri hala bütün tazeliği, bütün sevimliliği ile gönüllerimizde 
yaşayan bu her anlamı ile Türk, velisini, Türk şairini ancak 
Veled Çelebi efendinin (1868-1953), 1897 yılında serveti Fü-
nun ile Tercümanı hakikat gazetesinin Girit muhtaçları için 
yayınladıkları mecmuanın 53 üncü sayfasındaki bir kayıt, 
daha doğrusu bir mısra bize Yunus’un yaşadığı asrı haber 
vermesi bakımından Çelebi efendinin en büyük kerameti, 
Türk Edebiyatına yaptığı hizmetlerin en parlağı olmuştur.

Tarih dahi yediyüzyedi idi
Yunus canı bu yolda fidi idi 17

Bu beyitten ki onu Mesnevisinin sonunda bulan Hazreti 
Çelebi, Yunus’un ömrünün sonuna işaret olarak almaktadır. 
Böyle olunca Şairimizin hem Mevlana ile-gençliğinde-çağdaş 
olduğunu, fakat Sultan Veled’le behemehâl görüştüğünü anla-
tır. Eflaki Dede gerek Mesnevi sahibi, gerek onun oğlu gerek 
Ulu Arif Çelebi, emir Âlim Çelebi, Muzaffereddin-i Emir Adil Çe-
lebi ile aynı çağlarda yaşayanların ‘’Menakibul Arifin’’ adlı hem 
Fransızcaya, hem II-Murat zamanından beri Türkçeye tercüme 
edilmekte bulunan eserinde dile getirmemesine bir mana vere-
miyorum. Yunus’un Bektaşi yapılması, her halde XV yüzyıl ya-
kıştırılmalarından olacak. Eserinde bunlara ait şeylerin bulun-
maması fikrimizi kuvvetlendirir.

17 Gerçi bu son mısrağı Veled Çelebi,’’Yunus canı bu yolda kodu idi’’ şeklinde oku-
muş, mecmuada da böyle çıkmış ise de yeni bulunan Yunus divenlerında yu-
karda yazdığımız gibi Fidi idi, yani feda etmişti şeklinde kayıtlıdır. Malumdur 
ki, Farsça da feda kelimesi fidi, Musa, İsa sözleri Musi, İsi şeklinde söylenmesi o 
dilin icaplarındandır.

Belgrad Mevlevihane’si şeyhi Adni Dede, aslen Serezli’dir. 
‘’Nahli tecelli’’ adında yazmış olduğu Mesnevi Şeriften her 
beyti beş beyitle şerh eden eseri, Konya Mevlevihane’sinde 
38608 numarada kayıtlıdır. Bosna-Hersek Mevlevihane’si, 
General Tito’nun yeni devirlerde kapattığı irfan ocağıdır. 
Hele Üsküp’teki Mevlevihane, şimdi yazacağımız beytin 
gerçek ifadesini anlatan bir yerdi. Vardar Nehri onun bah-
çesinden geçermiş. Burası da Tito’nun yıktığı bir yerdir.

Nola ukbada da cennet olursa cayı Mevlana
Müferrih yerdedir her yerde çün mevayi (Mevlana)16

Bilindiği üzere Mevlevihaneler iki büyük gruba ayrılırdı. 
İçerisinde Çille-i Merdan denilen 1001 gün hizmet eden-
ler derviş ünvanı alırlardı. Böyle Mevlevihanelere Asitane 
derlerdi. Başta Konya olmak üzere Afyonkarahisar, Halep, 
İstanbul’da Galata, Yenikapı, Beşiktaş (Çırağan sarayının 
bulunduğu yerde idi, buraya saray yapılınca önce Maçka’ya, 
daha sonra Bahariye’ye taşınmıştı, fakat şeyhlerin türbesi 
sarayın altında hala durmaktadır). ( 1966 Yılında halen ka-
birler Çırağan Sarayı Altında)

Kasımpaşa, bunlar asitanedir. Bu satırların yazarının 
içerisinde altı sene oturduğu, Semazenbaşılık, düagüluk va-
zifelerini yerine getirdiği Üsküdar Mevlevihane’si, Zaviye 
idi, Gelibolu, Rumeli’de Selanik, Mısır’da Kahire asitane idi. 
Diğerleri ise zaviye olarak hizmet görürlerdi.

Mevlevihanelerin Türk irfanına, Türk ilmine, Türk 
san’atına, Türk tıbbına ifa ettikleri hizmetler her türlü öv-
günün üstündedir. Bunlardan yüksek mimar Şahabeddin 
Uzluk ’un 1957 de İş Bankası hesabına bastırılan ‘’Mevlevi-
likte Resim, Resimde Mevleviler’’ kitabı bu konunun binde 

16 Bu beyit- şimdi Sanayi Mektebi haline çevrilen Sivas Mevlevihanesinin yazlık 
köşkünün kapısı üstünde yazılı imiş. Kimin tarafından söylendiği bilinmemek-
tedir.
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Deve, At, Boğalar da öyledir. Ankara Tıp Fakültesinde Röntgen 
laboratuarının yüksek elektrik akımına maruz kalan, 5 sene-
den beri Nebati bir hayat yaşamakta olan Dr.Alp Reel’in hali 
hem acıklı, hem ibret verici, hem Yunus Emre’nin ete kemiğe 
bürünen bu zavallının ne Yunus olarak, ne de Alp Reel ola-
rak görülmediğini, görülemeyeceğini bütün dünyaya an-
latmıyor mu?

Yunus Emre’yi bu derece basit, bu derece ilkel olaylar kar-
şısında bu denli bilgisiz görmek, göstermek, herhalde insaflı-
ların işi olamaz. Uzaklara gitmeye hacet yok, Kur’an-ı Kerim, 
10 süre değil, tam 114 süre, 6666 ayet-30 forma gibi büyük bir 
eserdir. Çünkü o ilahi vahiyle yazıldığı gibi Mevlana dahi Mes-
nevisini ilahi ilham ile yazmıştır. Bundan ötürü mesnevide Cilt: 
No 1852’de ‘’İn ne necmest-u ne remlest-u ne Hab. Vahy-ı 
Hak v-Allah-ı a’lem bissavab’’

Bu, yani bu ‘’Mesnevi kitabı ne yıldızlar ilmi, ne remil 
bilimi, ne de Rüyadır. Bu İlahi vahyidir, en doğrusunu Al-
lah bilir.’’

Görülüyor ki, Mevlana, Yunus’a daha doğrusu onun gibi dü-
şünenlere-kitabın-kesin cevabı vermektedir. Fransız büyük fi-
lozofu Rene Descartes (1596-1650) şöyle der:

Je pense donc je suis!
Düşünüyorum demek ki varım!

Büyük Filozoftan dört asır önce gelen Mevlana’da şöyle der:

277 Ey birader tu heman Endişe-i
Mabakı tu ustuhan-ü Rişe-i, Mesnevi C.II. 

Tercümesi: ‘’Ey Kardeş! Sen ancak o düşünceden, o ruh-
tan ibaretsin. Mutebaki varlığın bakımından ise kemik, de-
riden başka bir şey değilsin.’’

278 Gergülest endişe-i tu gülşeni
Ver buved harı tu hime gülhanı

Yunus Divanında:

Mevlana sohbetinde saz ile işret oldu
Arif manaya daldı çün biledir ferişteh

Bugünkü anlamı: ‘’Mevlana ile görüşüp konuşup, sohbet 
edilirken, sazlar çalınarak zevk ve safa yapıldı.’’ (Buradaki 
işreti bugün anladığımız gibi rakı yahut şarap içme anlamına 
almamalıdır). ‘’Arif olanlar mana âlemine daldılar, zira me-
lekler bu toplantıda bizimle beraber idiler.’’

Mevlana Hundigar bize nazar kılalı
Onun görklü bakışı gönlümüz aynasıdır

Anlamı: ‘’Mevlana Hüdavendigar bize baktığı zamandan 
beri onun iyi, mübarek bakışı gönlümüzün parlak aynası ol-
muştur yahut gönlümüzü bir ayna mesabesine getirmiştir.’

Yunus sen de ölürsün kara yere girersin
Konya’da erler eri Mola Hondgar yatur

Bunun anlatılmaya ihtiyacı yoktur. Mevlana hakkında bu 
derece saygısı olan, onları yazmaktan, haber vermekten se-
vinç, kıvanç duyan Yunus; Hazreti Mevlana’ya güya şöyle demiş:

Ete, kemiğe büründüm
Yunus diye göründüm

26 bin beyitli Mesneviyi, 47 bin beyitli Divanı Kebiri, 142 
mektubu, Fihi Mafih isimli, Mecalisi Seba adlı eserleri yazmaz 
idim. Burada iki büyük yanlış vardır, bunlar dolayısıyla Yunus’un 
böyle bir münasebetsizliği yapacağına ihmal de verilmez.

1- İnsan etten, kemikten ibaret değildir. İnsan, yalnız ruh-
tan, akıldan ibarettir. Tanrı evvela aklı yaratmıştır. Bedeni ya-
ratmamıştır. Etle kemik, bütün hayvanatta-insanlardan daha 
kuvvetli olarak-mevcuttur. Bugün nesilleri tükenmiş, fakat Fo-
silleri elde edilen Fillerin daha büyüğü olan Mammouthe’dur. 
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Sultanul Ulema ile, Mevlana ile 40 yıl beraber bulunmuş, gör-
gülerini şu- çok manalı beytin-anlamıyla yazmıştır:

Derviş suhan zi dide guyed
Ami suhan ez şinide guyed

‘’Derviş ancak gördüklerinden, yani aynel yakin müşahe-
delerinden söyler, avam, bilgisiz kişiler ise-şundan, bundan 
duyduklarından lakırdı eder.’’ demektir. Onun Hindistan’da 
Taşbasması, İran’da matbaa harfleriyle basılan Farsça metni, 
yurdumuzda Reşit Çelebi, Ahmet Avni, Midhat Baharı Bey’ler 
tarafından yapılan Türkçe tercümelerinden, son ikisi basılmış-
tır, kısaca Sipehsalaroğlu’nun her anlamıyla doğru olan bu ese-
rinde böyle bir kayıt mevcut değildir.

4-Eflaki Dede’nin Hicri-718-Miladi 1328 de yazmaya başla-
yıp, hicri 754-Miladi 1353 yılında tamamladığı Menakıb-ül Ari-
fin ve Tecül Mükaşifin adlı Farsça eserinde-uzun ömürlü olup 
her işittiğini-doğru, yanlış olduğuna bakmaksızın yazmasına 
rağmen, orada böyle bir malumat yoktur. Eğer Yunus pek meş-
hur olsaydı, bu hikâye doğru bulunsaydı, Eflaki, herşeyi yaz-
dığı gibi, bunu da kaçırmazdı.

5-Hindistan’ın Haydarabat Degen şehrinde iki büyük 
cilt halinde Hicri 1332-Miladi1914 yılında basılan, Hanefi 
Fakihlerinin biyografisinden söz açan ciltlerde keza böyle 
bir şeyden bahis geçmez.

6-Eflaki’nin Farsça eseri daha II-Murad (1421-1451) ın tahta 
oturduğu yılların başında tercüme olunduğu, ondan sonra bir-
çok defa-başka başka kalemlerle Türkçeye dönderildiği halde 
işbu bilgiye rastlanmaz. Onun C, Huart tarafından (1918, 1922) 
arasında iki büyük cilt olarak Fransızcaya çevrildiği halde orada 
dahi not halinde olsun böyle bir habere tesadüf olunmaz.

7-Yukarıda yazdığımız hikâyeyi kitabına alan Fuat Köprülü, 
eserinde onu derç ederken şu ihtirazı kaydı yazmayı bilhassa 
önemli bulur: ‘’Bu, menkıbe, tarihen, tabi’i, kabulle şayan 

‘’Eğer gül ise endişen, gülşensin. Eğer endişen yani dü-
şüncen harı dilazar, gönül incilten diken ise sen külhana 
mensup odunsun.’’18

∑

Yunus Emre’yi büyüklendirmek üzere ileri sürülen garip 
bir iddia vardır ki, burada söylemek, tartışmak yerinde olur. 
Bursalı Şeyh Üftade ölümü Hicri 978- Miladi 1571 ‘’Vakı’at-ı 
Üftade=Üftadenin gördüğü Rüyalar’’ adlı olup Aziz Mahmud 
Hüdai tarafından toplanmıştır, orada deniliyor ki; güya hazreti 
Mevlana: ‘’manevi mertebelerden her hangisine terekki ey-
ledim ise şu Türkmen kocası Yunus önüme çıktı!’’ Son se-
nelerde tarihi bilgileri tenkidi bir süzgeçten geçirerek inceleme 
yetkisinden yoksun olanlarca söylenen bu hikâye asıldan, esas-
tan uzaktır.19

1-Mevlana’nın hayatını aydınlatan belgeler inanılmaya la-
yık vesikalardır.

2-Babasına, onun halifelerine ait olayları kendi gözüyle gör-
müş, bunları dikkatle yazmış olan Sultan Veled, (Hicri 623-712-Mi-
ladi 1226-1312) 10 bin beyitli İbdidaname name adlı Mesnevisi 
ile Rebabname, İntiha name isimli kitaplarında Yunus’tan, onun 
böyle bir zat olduğundan hiçbir şey yazmaz.

3-Selçuk Orduları Başkumandanlığında bulunan bir zatın 
oğlu olmakla Sipehsalaroğlu adıyla anılan zat ile onun oğlu, 

18 Milli Eğitimin bastırdığı Mesnevi tercümesinin Cilt 2, 278 deki ikinci mısraın 
Türkçesi- Farsça aslının ter cümesi- değildir. Çünkü orada odun Hime anla-
mına geldiği halde atlanmıştır. Halbuki Hazreti Şarih İsmail Ruhusi Dede’nin 
(Ö.1052-1642-43) kitaplığında bulunan şerhinin yazmasında yukardaki tercü-
memiz gibi Mesnevinin İngilizce tercümesi Nicholson, Volume II, S.236, Beyt 
278 deki tercümesi iyi değildir.

19 978-1571 de ölen Celveti Şeyhi Bursalı Şeyh Muhyeddin Üftade’nin sözlerini, 
halifesi olan- Üsküdarda Açık Türbe cıvarında Hüdai Astanesindeki türbesinde 
yatan ‘’Aziz Mahmud Hüdai’’ toplamıştır. İşte bu büyük Arapça esere ‘’Vakı’at-ı 
Üftade’’ derler. Bazı bölümleri Türkçeye de çevrilmiş olan bu eserin Hüdai Der-
gahı kitaplığında- şimdi Atlama Taşındaki Selimağa kütüphanesine taşınmıştır.
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ederek bu 800 kuruşu (Yukarıda 400 kuruş birden bir misli 
arttı, buna hayret ettim, Uzluk) bunlara sarf edilmektedir. 
Cami’de mübarek eşyadan peygamberimizin kutsal sakalı 
bulunduğu gibi, bitişiğindeki ufacık hücre de Yunus Emre 
ile Taptuk Emre’nin mübarek kabirleri vardır. Müslüman-
larca ziyaret, şefaat edilecek yer olarak kabul olunurmuş. 
Cami’in avlusunda bir sarnıç, bir yazlık; zaviyede ise, ha-
vuz ile yeşillik yer vardır. Yapılma tarihi: Hicri 750- Miladi 
1348-1350… Yıllığın -özü bitti.’’ 

Yunus Emre’nin Hicri 707-Miladi 1307 de hayatta olduğu 
göz önüne alınınca onun adına kurulan bir kurulu ‘’tesisin’’ ta-
rihi Hicri 750-Miladi 1350 olması elbette mümkündür. Ben ço-
cukken 1907 de Karaman’a-annemle gittiğimizde-burasını da 
ziyaret etmiştik. Birçok ikramlar arasında Şeyhin Eşi Hanım, 
Yunus Emre, burada-Kadiri tariki-üzre zikr eder, eğer mü-
ritler gelmezse şu gördüğünüz ibrikler gelir, onlarla birlikte 
tevhit okurlar, Hü çekerlermiş demişti. Çocukluğumdan 
beri Allah erlerinin menkıbelerine meraklı olduğumdan, 
ibrikleri saygı ile seyre dalmış, ah bir gelip de bizim yanı-
mızda da Hü çekseler diye anneme söylemiştim.

Büyük Annemin dilinden düşürmediği şu ilahi’yi yazarak 
ruhları şad edelim:

Yunus Hakkın dizarına
Bugünü koyma yarına
Yarın Hakkın divanına
Varsam ağlayı ağlayı.

Prof. Dr. Feridun Nafiz UZLUK 20

20 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319, s.8.9.10.11.12.

olmamakla beraber pek manidardır. Mamafih ‘’Vakı’at’’ da 
ki rivayetine göre Şeyh Muhyeddin-i Arabi’’ tesiria altında 
kalmakla beraber zahit, müttekı bir âdem olan Şeyh Üftade, 
Yunus’un bir takım- geniş, serbest telakkilerine- ekseriya 
muarız bulunuyordu.’’ Hazret-i Mevlana Hicri 672-Miladi 1273 
de öldüğü göz önüne getirilince, Üftade’nin vefat tarihi dahi Hicri 
987-Miladi 1571 olmakla Hicri1273-Miladi 1571=arada tam 300 
senelik bir ayrılık vardır. Daha eski kaynaklarda böyle bir riva-
yetin bulunması da düşünülünce Üftade’nin iddiası düşmüş olur.

∑

Biz bu satırlarımızla Yunus Emre’nin Şeyda ruhunu elbette 
incitmek istemiyoruz. 700 yıldan beri Müslüman Türkleri, ya-
nık, içli, renkli şiirleri ile coşturmuş, hepsini âşık, şeyda etmiş-
tir. Ama gerçek, her şeyin üstünde değil mi?

Yunus Emre’nin kabri nerededir?
Eskişehirliler ile Karamanlılar arasında şiddetli bir tartışma 

gazetelerde başladı (1965), bizim gibi tarih âşıkları, milletin 
gerçek uluları için gösterilen bu titizlikten sadece kıvanç duyar!

Diyorlar ki, Eskişehir’in adı söylenen köyünde yatanın ismi 
Yunus Emir Bey miş. Hakikatte ise şairimizin adı: Yunus Emre, 
Vakfiyesinin Tarihi nedir? Kısaca hepsi meçhul, meçhul.

Karaman’da yatan kimdir? Hicri 1329-Miladi 1930 (1913-
1914) yılları arasında Konya Valisi Hüsnü Bey zamanında, 
o değerli insanın teşebbüsü ile Konya Salnamesi yani Yıl-
lığı adile basılmaya başlanıp Birinci Cihan Harbinin patlak 
vermesi üstüne ancak 826 sahifesi tap edilen eserle yüz-
lerce fotoğraf, Viyana’da yaptırılmıştı, hepsi yok oldu, İşte 
bu kıymetli kitaptan S.538 de deniliyor ki:

‘’Karaman’ın Kirişçi mahallesinde vakı Kirişçi diğer 
adı ile Yunus Emre, Cami ve Zaviye ahşaptır. Mahallince 
yılda 400 (!) gümüş kuruşa yakın geliri olup İmam, Hatip, 
Kurra, Vaiz, Müezzin, zaviyedar, sair hademeleri vazife iğfa 
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olanların reaksiyonlarından sakınmak için-muhafaza ile 
yetinmişlerdir. 

İşi bu derece ileriye vardırmak, çağlardan beri güdüle gel-
miş güzel bir geleneği hiçe saymak doğru değildir. Din, millet 
ve bilgi alanlarında ün ve eser yaratmış, insanlara ve insanlığa 
yararı dokunmuş kimselerin maddi varlıklarda arta kalanları 
saklamak, bu atalar yadigârlarını birer mücevher değeri ile 
güzel muhafazalarda muhafaza etmek ve nihayet sevdikleri-
mizin fani bedenlerini açıkta ve ayaklar altında bırakmamak 
emeli ruhi, ahlaki, sıhhi ve medeni birçok iyi tesirleri ve niyet-
leri taşır. Lakin ortada hakikatle, bilgiyle bir ilişiği ve başlılığı 
yokken ortaya mezarlar, türbeler çıkarmak hurafeciliğin ve ge-
riciliğin izleminden başka bir şey sayılamaz. Bir büyük ne ka-
dar geniş ölçüde ün salmışsa onun adına o kadar çok mezar 
icat olunmuştur. 

Mesela, bilgin kitabiyatçımız Abdülbaki Gölpınarlı’nın tes-
pit ettiğine göre Alp-Erenlerden Sarı Saltuk’un Huy, Denizli, 
Moskova, Lehistan, Danzing, Bohemya, Litvanya, Moldovya, 
Dobruca, Babaeski, Baba Dağı ve daha pek çok ülke ve kentte 
ziyaretgâhı vardır. Bunun gibi, Yunus Emre’nin de Kara-
man ve Bursa’da, Kula ile Salihli arasında Emre Sultan adlı 
bir köyde, Erzurum’un Düzcü köyünde, Keçiborlu yakınla-
rında bir köyde, Konya Aksaray’ı, Sandıklı, Ünye, Sivas yolu 
üzerinde, daha birçok yerlerde ve nihayet Eskişehir iline 
bağlı Sivrihisar ilçesinin Sarı köy adlı yerinde ziyaret yer-
leri mevcuttur. Bu hususta Sayın Profesör Fuad Köprülü’nün 
(İlk Mutasavvıflar) adlı ve pek değerli eserinde gerekli bilgiler 
yazılıdır; esas itibariyle, Yunus Emre’nin kimliği, benliği, biyog-
rafisi ve her çeşit niteliği hakkında doğru sayılabilecek belge-
lere ancak profesörün bu büyük eserinde rastlanır. 

Bundan başka ortaya türlü iddia’lar süren, Topkapı Sarayı’ndan, 
Evrak Hazinesi’nden, Evkaf ve Şer’ iye Mahkemeleri sicille-
rinden, bazı gebel ve özel kitaplıklardan daha başka belgeler 

MEVLANA İLE YUNUS EMRE
∑

‘’Baad’ez vefat türbet’i ma der zemin mecüy
Der sineha-yi merdüm’i aarif mezar-i mast’’

Edası ve neşvesi Mevlana’nın stiline uyduğu için onun sana 
geldiğimiz, lakin hiçbir divanda rastlamadığımız yukarı ki 

beytin divanda Efdal Kaşani’ye ait bulunduğunu Münir Sü-
leyman Çapan imzasıyla, Hasan Ali Yücel için 19 Mart 1961 
tarihli (Bayram Gazetesi) inde çıkan bir yazıdan öğren-
miş bulunuyoruz. 1952 de bastırılan (Mevlevi) adlı değer-
siz eserime aldığım ve dilimize çevirmeğe çabaladığım bu 
beytin anlamına şu şekil verilebilir:

Yerlerde araştırma bizim kabrimizi-Aarif işiler sinesi-
dir bizlere medfen.

Gerçek olan şudur ki, en büyük Osmanlı şairi Abdülhak 
Hamid’in ünü şanı Arş’e yükselen yücelerin anıları yerlere 
sığmaz dediklerinden biri de Yunus Emre olmak lazım gelir-
ken, her nedense, son günlerde bu yüksek halk şairimize yer 
üzerinde bir kabir aramak adet oldu ve bu kabrin yeri şehir-
lerimiz arasında paylaşılmaz bir hal aldı. Yunus Emre’ye bir 
mezar kazmak ve fani bedeninin kemik artıklarını pazara çı-
karmak, elbette, saygılı bir hareket sayılamaz. Müslümanlı-
ğın aslında mezarcılık yoktur; mezarlar, türbeler kişisel 
duyguları yaşatmaya yarayan ve bir takım ‘’menfa ’at düş-
künleri’ ’nin kazanlarını kaynata gelen, düzme ocaklardır. 
O kadar ki, bazı mezhep erbabı, en büyüklerin kabirlerini 
bile süpürmüşler, sadece Peygamberlerin ve bir kişi, iki 
İslam büyüğünün mezarlarını-o da, başka mezheplerden 
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çağdaşlığı tarih bakımından kesin değildir. Bu konuda şu mü-
lahazalar tartışılabilir:

1-Mevlevi tarikatı Mevlana’nın kendisi tarafından kurul-
muş değildir, kendinden sonra gelenlerin eseridir. Konya’da 
bulunduğu sırada Yunus’da bu tarikata girmiş olabilir, la-
kin bu hal onun Mevlana ile görüşüp konuştuğunu ve ona 
intisap ettiğini göstermez. 

Yunus’un:

‘’Mevlana Hüdavendigar bize nazar kıldı
Anın görklü nazarı gönlümüz aynasıdır’’

Beyti ve:

‘’Mevlana sohbetinde saz ile işret oldu’’

Mısrası, herkese açık olan Mevlana bezmine Yunus’un da 
katıldığını ve bu meclislerden ilham ve feyz aldığını ifadeden 
başka türlü yorumlanamaz.

2-Yunus:

‘’Fakih Ahmed, Kutbettin, Sultan Seyyid Necmeddin,
Mevlana Celaleddin, ol kutbi-cihan kani ?’’

Beytiyle ölümlerine hayıflandığı büyükler arasında Mevlana’ya 
müstesna bir vasıf ve mevki ayırmamış olması da aralarında bir 
hususiyet ve bağlılık bulunmadığına işaret sayılabilir.

3-Dillerde pek yaygın bir rivayet dolaşır. Güya, bir gün Mev-
lana ile sohbet sırasında Yunus, (Mesnevi) yi işaret ederek, 
Mevlana’ya ‘’bunları sen mi yazdın?’’ diye sorar, ‘’evet’’ ce-
vabını alınca ‘’uzun yazmışsın, ben olsaydım’’ :

(Ete deriye büründüm-Yunus diye göründüm)

Derdim, olur biterdi’’ demiş! Mevlana’nın yüceliğine ve 
Yunus’un irfanına da yakışmayan bu beyitte (Yunus) mahla-
sının kullanılmış olması da rivayetin akışına uymaz, (Mahlas) 

çıkaran yazarlarımızda vardır, bunlar da tartışmaya katılmış-
lar, Yunus’un mezarını bucaktan bucağa taşımışlardır. Abdül-
baki Gölpınarlı’nın Eskişehir’de yayınlanan (Sakarya) ga-
zetesinin 2 Temmuz 1963 günlü sayısında çıkan (Yunus 
Emre’nin mezarı Eskişehir’dedir) başlıklı etüdünde etraflı 
incelemeler yapılmıştır ve kandırıcıdır. 

Doğum, ölüm tarihleri, yaşadığı köy ve kent kesin olarak bi-
linemeyen, hatta muhayyel bir şahsiyet olup diğer meşhur bir 
şairin takma adlı hüviyeti olarak kabul edilen Yunus Emre’yi 
Horasan’lı, Kırşehir’li, Bolu’lu, Konya’lı sayanları Selçuklu, Os-
manlı, daha kuvvetli olarak Kızıl Ahmet’li sananlar da çoktur. 
Hâsılı şu noktayı belirtmek istiyoruz ki, Yunus’un asıl benliğini 
ve değerini meydana koyan eserlerini bir tarafta bırakarak, aslı, 
faslı olmayan dedikodulara önem vermek asla yerinde değildir. 
Bizce Yunus Emre’nin mezarı Efdal Kaşani’nin dediği gibi, 
Aariflerin sinesindedir. 

‘’İşlerinizde hayrete düştüğünüz vakit, kabir ehlinden 
yardım isteyin’’ tavsiyesini ölmüşlerin mezarları değil, 
ölenlerin tarihleri, yaşayış tarzları anlamına almak, daha 
isabetli ve daha hikmetli bir telkin olur.

∑

Biyografisi karanlık olanın çağdaşları da kestirilemez. Bu-
nunla beraber, Yunus’un Mevlana ile çağdaş olduğu, bir arada 
sohbetler ettikleri, hatta Yunus’un (Mevlevi) tarikatında bu-
lunduğunu söylene gelmektedir. Vakıa, Hasan Ali Yücel’in 
dediği gibi: (‘’ Mesnevi’’ olmasaydı Aşık Paşa ‘’Garipname’’ 
sine bu kadar mükemmel bir numune bulamayacak, ‘’Divan’ı 
Kebir bulunmasaydı Yunus Emre vecidli ilahilerine aynı 
coşkun ritmi vermekte çok güçlük çekecekti.) böyle bir 
mütelada bulunmak Yunus’un Mevleviliğini ispat edemez. 

Yunus Mevleviliğe mal edenler yanında onu Bektaşi, Melami, 
Kadiri ve Halveti yapanlar daha çoktur. Yunus’un Mevlana ile 
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vardır. Yunus’a da bu vasfın verilmesi bazı şiirlerinin me-
lamet neş’e ve neşvesinde olmasındandır, yoksa Yunus Me-
lami değildir ve olamaz.

8-Elde bulunan Yunus Divanları bir birine tamamıyla ben-
zemez, aralarında büyük farklar vardır ve Yunus adlı başka şa-
irlerin eserlerinden bir hayli ilahiler karışmıştır. Bundan ötürü 
Yunus’un benliği hakkında muhtelif kanılarda bulunulmuştur. 
Bizim kanımızca Yunus-tıpkı Mevlana gibi-kendi felsefe-
sine, kendi prensiplerine bağlı (nev’i şahsına münhasır = 
sıis generis) bir mütefekkirdir, tefekkürde de, edebiyatta 
da özel okul sahibidir. Yunus’u hakiki yaşamış bir şahsiyet ola-
rak kabulde ısrar edenlerin Yunus’a atfettikleri biyografi fıkra-
larını ve özellikle kendi eserlerinin delaleti onun mutlaka bir 
tarikat zincirine bağlanmasını gerektirirse, onu (Babai) ler-
den ve bu yolun bir dalı olan (Emre) lerden bulunduğunu 
kabul etmek hakikate yakın olur.

∑

Kimliği ve felsefe sistemi açıkça belirmeyen Yunus 
Emre’nin belli tarafı bir İslam mütefekkiri oluşu, Kur’an’dan, 
Hadis’ten iktibaslar, Mevlana’dan, Sadi’den manzum tercü-
meler yapacak derecede Farsçaya, Arabi fıkralar yazacak 
derecede Arapçaya vakıf bulunuşu ve nihayet tasavvufla il-
gili yüksek kalitede şiirler yazacak derecede bir din ve ede-
biyat otoritesi olarak yaşatılmasıdır; o bir âşık ve bir saz 
şairi olmaktan çok yüksektir. Hele ona isnat edilen ‘’Ümmi-
lik’’ hiç de doğru değildir, Ümmilik anlamı, okuyup yazma 
bilmemesi değil, hususi bir mistik terim icabıdır.

‘’Ümmi benim Yunus benim, dokuz atam, dört tür anam,
Aşk oduna yanam, suk-u-pazar nemdir benim’’

Veya:

‘’Ne ilmim var ne taa’tim, ne gücüm var ne takatim
Meğer senin inayetin ede yüzüm ak Çalabım’’

yerine Mevlana’nın adı konulmamalıydı. Daha da önemli olan 
nokta şudur ki, Yunus’un sanılan mısralar Said Emre adlı 
başka bir zatın:

‘’Etü deri büründüm geldim size göründüm
Adım âdem urundum üşde zuhura geldim’’

Beytinin bir parçasıdır.
4-Dillerde dolaşan ikinci bir rivayet de şudur:
Mevlana ilahi mertebelerden hangisine ulaştımsa Türk-

men kocasını önümde buldum demiş; bu Türkmen kocası 
da Yunus ‘imiş. Bu rivayet de asılsızdır. Zira bu söz yazıl-
dığı üzere Abu Said Abul Hayr tarafından Şeyh Abul-Hasan 
hakkında söylenilmiştir ve bir hikâyeye dayanır.

5-Yunus’un Bektaşiliğine gelince, bu isnat büsbütün yer-
sizdir. Vilayet namelerde Erkan kitaplarında, ne Yunus’un 
mürşidi olarak kabul edilen, kendisi tarafından da teslim 
olunan (Tapduk) un adı geçer. Vakia, Yunus ziyaret yerle-
rinde, Yunus mezarı yanında bir de Tapduk mezarı varsa 
da Bektaşiliğin en büyükleri ve kaynaklarının başı olarak 
Balıkesir’de metfun Seyid Cemal Sultan, Uşak’a yakın bir 
köyde metfun Sarı İsmail, Altıntaş ilçesine bağlı Başkarış 
köyünde metfun Resul Baba’dan ibaret olmak üzere ancak 
dört zat Bektaşi kollarının önderidir, bütün zümreler bun-
lara ulaşır. Bektaşi meydanlarındaki kutsal on iki posttan 
hiç biri Tapduk’a ait değildir. Bundan başka Yunus ile Bek-
taşiliğin araları inanç bakımından oldukça şeker-renklidir.

6- Yunus’un Kadiriliği ve Halvetiliği de ona ve onun ilahi-
lerine meftun bulunan Mısri Niyazi tarafından bu şiirlerin tek-
kelere sokulmuş bulunmasının ve bunlara mistik değerler ve-
rilmiş olmasının sonucudur.

7- Her serbest düşünceli ve laubali selikalı saz ve divan 
şairlerinin topuna birden Melami lakabı takmak mutat ise 
de, Melamiliğin kendine mahsus tefekkür sistemi ve erkânı 
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tasavvufun bin bir tabirinden olmakla beraber mutasav-
vıf sayılamaz; bununla beraber her mütefekkiri tasavvufun 
bin bir tabirinden birine mal etmek de mümkündür. Profesör 
Köprülü’nün (ilk Mutasavvıflar) eserini yarısını kapsayan kı-
sımda, Abdülbaki Gölpınarlı’nın ( Yunus Emre ve Tasavvuf) 
adlı eserinde ve daha pek çok monografilerde yan yana getiri-
len Yunus ile Mevlana’nın tasavvuf cezbeleri ve zevkleri birbi-
rinin aynı değildir, her ikisi de ‘’suis generis’’ dir. Mevlana’nın 
eserleri özel (Dar-ül Mesnevi) lerde mütehassıs Mevlevihane-
ler tarafından tedris olunurken, Yunus’un ilahileri Bektaşi 
nefesleri kabilinden olmadığı gibi mitolojik ‘’hymne’’ ler 
ve kilise ‘’Cantique’’ leri gibi de tamamı ile dini değildir, 
bu ilahilerde orjinalite, çok cazip ve yüksek değerde şe-
killer vardır.

Dr. Muhittin Celal DURU 21

21 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.13.14.15.

Gibi söylevlerinde bahis konusu ettiği ümmilik (Mutlak ha-
kikat) e vukufun imkânsızlığıdır;

‘’Dört kitabın ma’nisin okudum tahsil ettim
Aşk’a gelince gördüm bir uzun heceymiş’’

Beytindeki kanısı da bunu gösterir.
İslam bilginleri, tarikat ehli ve edebiyatçılar tarafından Yu-

nus Emre’nin eserlerinde ispata çalışılan doktrin (Tasavvuf) 
dur. Münasebet düşmüşken şu mülahazayı açıklayalım ki, (Ta-
savvuf), ‘’mysticisme’’ den büsbütün başkadır ve bazıları-
nın anladıkları gibi sade İslami bir müessesede değildir. 
(Tasavvuf) u doğrudan doğruya ‘’pantheisme, theosophie, 
soufisme’’ gibi terimler başlığı olarak kabul etmek de tam 
isabetli sayılamaz. Ta’birin kökünü (soffe, sofa, sof, safa, 
safvet) ve bunlara benzer kelimelerden çıkarmak tam bir 
tevcih olamaz. Ta’birin kökünü-felsefe ve sufestaiye tabir-
lerinin de cezri olan-eski Yunanca’nın (Sofya) veya Kaba-
listlerin ‘’Külli kudret’’ ve ‘’sonsuzluk’’ anlamına aldıkları 
(En-soff) tabirlerinden çıkartmak daha doğrudur. 

Maksadımız (Tasavvuf) un tarifi ve tarihçesi olmadığı 
için sözü uzatmıyoruz; ancak şu kadarını söylemek yerinde 
olur ki, (Tasavvuf) hakkında birçok eserler yayınlanmış 
olan M.Reynold A.Nicholson’un tasavvufun 78 türlü tari-
fini topladığını, Kahire’de basılan İngilizce journ. Roy. As. 
Soci. Dergisinin 1906 de çıkan sayılarında yayınlanan Ni-
şaburlu ‘’Ebu Mansur Abdül Kaahir’’ (ölümü: Miladi 1337) 
kitabında tasavvufun bine yakın tarifinden bahsedildiğini 
meşhur Macar Müsteşriki Gold Ziher’in (İslami Kanunlar) 
adlı meşhur kitabından öğreniyoruz. 

Bundan ötürü, vesile buldukça tekrarladığımız üzere Mev-
lana herkesten ve bütün mutasavvıflardan ziyade tasavvufu 
bildiği halde nasıl mutasavvıf değildiyse, Yunus Emre’de 
tasavvufu bilenlerden olmakla beraber her mütefekkiri 
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yayınlanmakta olan ‘’İstanbul Dergisi’’in de ahilik hak-
kında geniş bilgi veren Muallim Cevdet bu yakın benzer-
liği aşikâr olarak bildirmektedir. Bu mevzuda daha geniş 
bilgi isteyenlerin; merhum ‘’Darüşşafakalı’’ müellif Osman 
Nuri Bey’in yedi cilt olarak yayınladığı ‘’Mecellei Ahkâmı 
umur u Belediye’’adlı eserinin birinci cildine müracaat et-
melerini tavsiye ederiz.

Müspet donelere dayanarak ispat etmeye imkân bulama-
dığımız, fakat yaptığımız incelemeler neticesinde vardığımız, 
kanaate göre: Ahilik ile Melamet yekdiğerine tamamlayan bir 
tarikattır.

Ahilik: (Çıraklık, Kalfalık, Ustalık) derecelerine ih-
tiva eden operatif kısımdır. Burada yetişmiş olan insan-
lardan ‘’ Ledün-Divine’’ ilme istidadı olanlar; Melami yo-
luna sevk edilerek daha yüksek manevi bilgi zevkleri elde 
ederlermiş. ‘’Sır’’larını nüfus edilemeyen Ahilik teşkilatı 
ve yüksek derecelerde onun devamı olduğunu sandığı-
mız ‘’Melamet’’;birçok müellifler tarafından başka başka 
teşekküller zannedilerek başka başka adlar ile izah edil-
mektedir. Bazı eserlerde, dördüncü ve beşinci hicri yüzyıl-
larında Anadolu’da ‘’Babailik’’ diye bir tarikat bulunduğu 
bildirilmektedir. (Burak Baba, Geyikli Baba) vb. Baba adlı 
reislere bağlı bulundukları sanılan tarikatlar için ‘’ Babai’’ 
ismi verilmekte ve Bektaşiliği: başlangıcı olarak tanıtıl-
maktadır hatta Türkçe şiirler yazması dolayısı ile ‘’Ahmet 
Yesevi’’nin de böyle bir tarikatın kurucusu olduğunu tah-
min etmektedirler. 

Hâlbuki Ahi teşkilatında reise ‘’Ahi Baba’’ namı verilmekte 
ve öz adları ile anıldıklarında, ahi lafzı kaldırılarak ‘’Filan Baba’’ 
denildiği kuvvetle sanılmaktadır. Bize göre bütün tarikatla-
rın esası; Ahi ve Melami teşkilatı olma ihtimali kuvvetlidir. 
Osmanlı İmparatorluğunu kuran Osman Gazi; Ahi Şeyhi olan 
‘’Şeyh Edebali’ ’nin damadıdır ve Ahidir. Kendisi ahiliğin silahlı, 

YUNUS EMRE
∑

Yunus Emre’nin yaşadığı devir hakkında değerli etütler 
yapılmış ve kesin denecek neticelere varılmıştır. Salahi-

yetli araştırıcılar, müspet donelere dayanarak, ortada dönen 
değişik söylentileri bir noktada toplamaya muvaffak olmuşlar-
dır.Yunus; dördüncü hicri yüzyılın onuncu yüzyıla kadar 
Anadolu’da yaygın halde bulunan ahilik teşkilatı mensup-
larındandır. Bazı şiirlerinde ahiliği överek belirtmesi bu 
yüzdendir. Ahilik kapalı çalışan bir müessese olup mensup-
ları kendilerini kardeş terakki ederler. Ahilik tarihi, meç-
huller ile örtülüdür. Ahiliğe dair ‘’Fütüvvet name ’namı ile 
bazı eserler yazılmış ise de, bu eserlerde teşkilatın kaide 
ve usullerine ait esas bilgi yoktur.

Bazılarında dışarıya açıklanmasında mahzur olmayan ahlak 
telakkileri, kaideleri ve usulleri bildirilmektedir. Orhan Gazi’nin 
ilk saltanat devirlerinde Anadolu’da seyahat eden (Dünya Sey-
yahı) İbn Batuta; o zamanki ahiliğe ait oldukça geniş bilgi ver-
mekte ve ahiliği çok övmektedir. Seyyahın bu bilgileri; ahi za-
viyesinde misafir iken gördüğü merasime aittir. Teşkilata dair 
‘’Sır’’ halinde, kendisinin bilemediği, kaidelerin de mevcut ol-
duğunu beyan etmektedir.

Bu devirlerde, ahilik ile bağdaşmış olduğu kuvvetle tah-
min ettiğimiz ‘’Melametiye’’ teşkilatı da vardır. Bir tarikat ha-
linde çalışan bu müessese hakkında mesnevi şair ‘’Sarı Aptul-
lah Efendi’’ nin eserlerinden anladığımıza göre, Melamilik 
kaide ve sırları ile ahilik kaideleri ve sırları arasında çok 
yakın benzerlik vardır. Birinci Dünya Harbi mütarekesinde 
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Bir müddet sonra ahlaken dejenere olmaya başlayan İmpa-
ratorlukta kesin söz sahibi olan Meşihat (Şeyhle İslam Makamı); 
tarikatları de emri altına almış ve tarikat şeyhliklerinde ve ra-
sat usulünü koyarak, şeyhlerin ve şeyhlerin evlatlarını kendi 
otoritesi altına getirmiştir. Bu yüzden tarikatlar bozulmuş 
ve tereddiye uğrayarak işsizler ve miskinler yuvası halini 
almıştır. Bütün bu açıklamalarımız; kendi şahsi düşünce-
lerimizdir. Bu düşüncelerimizi kuvvetlendirecek vesikalara 
sahip değiliz ve olmamıza da imkân yoktur. Çünkü kapalı ça-
lıştığı muhakkak olan bu müesseseler; kendi usullerine, örf ve 
adetlerini tamamı ile ‘’Sır’’ olarak saklamışlar ve tarihe meal 
etmemişlerdir.

Yunus Emre’nin yaşadığı devirde ahilik ve melamet tarikatı 
Anadolu’da çok yaygın haldedir, Yunus da ahi ve Melami’dir. Mür-
şidi ‘’Taptık Emre’’ veya ‘’Taptık Baba’’ da Ahi babası ve Melami 
büyüğü olmak iktiza eder.

Bu tarikat inanışında olanlar ‘’Vahdet-i Vücut-Varlık 
Tekliği’’ ne kaildirler. Yunus Emre’nin divanındaki bütün 
şiirlerinde ‘’Vahdet-i Vücut’’ esası görülmektedir. Vahdet-i 
Vücut saliklerine göre, Kâinat ve bütün varlıklar, tümü ile 
Cenab-ı Hakkın ayrı ayrı suret ve şekillerde görünüşüdür. 
Bütün Kâinat; bütün varlıkları ile ‘’Kudreti Külliyeyi Mut-
laka’’ değimi altında toplanır. Bu büyük ve bu tek kudret 
kademe kademe değişiklikler göstererek: Aşk, Aklı Kül, 
İlmi Kül halinde maddeye doğru iner. Evvela beş kudrete 
ve en nihayet, maddeye, yani tasavvuf tabirince şuhuda, va-
rır. Bu istihaleler ‘’ Binefsihi-Spontane’’dır. Bu değişe göre 
Kâinatta mevcut bütün varlıklar; Cenab-ı Hakkın bir teza-
hürü, kendini gösterme sureti ve tarzıdır. Her şey; tam ma-
nası ile Hak’tan bir parçadır. Her parçada zahir olan husus, 
Hakkın bir sıfatıdır. Bütün varlıkların mükemmeli insan 
varlığıdır. İnsanda: Akıl, Aşk, İdrak dirayeti de mevcut ol-
duğundan, insan: Cenab-ı Hakkın bütün sıfatlarını, tümü 

yani-Seyfi, kolu-reisi olduğundan Gazi rütbesini almıştır. Ga-
zilik; ahiliğin iç inzibatını ve dış düşmanlara karşı korun-
masını temin eden yetiştirilmiş silahlı kuvvetler kuman-
danına verilen ünvandır. Osman Gazi’den evvel Anadolu’da: 
Battal Gazi, Seyit Ahmet Gazi, Şemmaz Gazi gibi birçok Ga-
ziler ve menkıbeleri vardır. Orhan Gazi ve Murad Hüda-
vendigar Gazi de aynı rütbededirler. Yıldırım Beyazıt Han; 
içkiye müptela çok kibirli, olduğundan kendisine Gazilik ve-
rilmemiştir. Hatta bir ikinci nöbetinde ‘’Padişahım mağrur 
olma Senden büyük Allah var’’ hitabına maruz kalmıştır.

Ahiliğin İmparatorlukta büyük ve müessir bir kudret oldu-
ğunu gören Fatih Sultan Mehmet; Ahiliği kaldırmıştır. Yal-
nız, o zamanın ordularının süvari oluşu sebebi ile saraç ve 
debbağ esnafına şiddetle duyulan ihtiyaçtan ötürü bu gibi 
esnafa, ahilik tabirini kullanmadan teşkilatlarını muha-
faza müsaadesi verilmiştir. Bu zamanlardan sonra, ahilik 
ve melamet; gizli çalışmaya başlamıştır. Yavuz devrinin 
sonlarına doğru İstanbul’da derin ilmi ve tasavvufi bilgisi 
ile şöhret kazanan ve Aksaraylı Pir Ali Dede’nin oğlu olan 
Melami Büyüğü Oğlan Şeyh İsmail Ma’şufi; Kanuni’nin ilk 
devirlerinde verdiği bir vaazdan sonra cereyan eden zikir 
esnasında, tıpkı Hallacı Mansur gibi (Ben Hak’ım) deme ce-
saretini gösterdiğinden (İbn Kemal) fetvası ile idam edil-
miştir. Bu sebeple, İran seferine giderken, Kanuni’ye; bu za-
tın babası olup Melami kutbu sayılan Pir Ali Dede’ye arzı 
taziyet için Aksaray’a uğramış ve hayır duasını almıştır. 

Bilinen bütün tarikatlar Kanuni devrinde ve daha sonra-
ları tesis edilmişlerdir. Mevlana’nın dördüncü batın torunu 
olan (Divane Mehmet Çelebi) Mevleviliği Afyon’da tesis et-
miş, kaide, ahkâm ve kanunlarını kesin olarak vaaz etmiş-
tir. Yine aynı zamanlarda kendisini Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
torunu olarak tanıtan (Balım Sultan) da Kütahya’da Bek-
taşilik kaide ve usullerini çerçevelemiştir.
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gerektir sanırım. Zira hakikatte, kendisi zamanının ilmini tümü 
ile öğrenmiş ve tahlil ederek hakikate ulaşmış bir erdir.

Yunus’un düşünce ve duyuşlarına esas olan bu açıklamayı 
yaptıktan sonra şiirlerine ve şiirlerinde kast ettiği anlamları 
eleştirmeden evvel tasavvuf dilindeki bazı kelimeleri hususi 
anlamları olduğunu belirtmekte büyük fayda ummaktayız. Na-
sıl her ilim kolunda o ilmin hususi terminolojisi, ıstılah man-
zumesi, var ise tasavvufun dahi kullanıldığı kelimelerde zahir 
manada üstün hususi muhtevaları olduğunu bilmek lazımdır.

Filhakika tasavvuf dilinde: aşk, maşuk, saki, can, şarap, 
meyhane, sarhoşluk gibi kelimelere fazlası ile rastlanılır. Bu 
kelimelere cemiyette yaşayanlar arasında kast edile gelen ma-
nalar üzere anlar ve düşünür isek bu şiirlerin düpedüz ahlaka 
aykırı olduğunu kabul etmemiz gerekir ki, bu takdirde şiirin ih-
tiva ettiği hakikat manasını kavrayamamış noktasına düşeriz.

Tasavvuf terminolojisinde, saki: insana ledün ilmini sunan 
mürşide verilen addır.

Mürşit; tasavvufa ilk intisap eden kimseye ledüni ilmi 
yavaş yavaş, sindire sindire öğretilir. Bu ilim çerçevesi için-
deki izahlar; kadeh, izahların ihtiva ettiği manalar da: Şa-
rap telakki edilir. Saki olan mürşit, ilim kadehi ile bu ka-
dehin içindeki hakikat manasını, ledün ilmi halinde, talibe 
sunar. Hakiki mürşit talibin tahammül derecesini ölçerek 
ve bu dereceye her gün biraz daha genişleterek, ilim ve ir-
fan şarabını, zevk haleti doğuracak dereceye kadar yük-
seltir. İlmi ledün ile irfan şarabını yudum yudum içen ve 
bilgileri benliğinde zevk sayesinde idrake başlayan, talip; 
yavaş yavaş olgunlaşır. Bu; bir nevi sarhoş olgunluğudur. 
Başka bir değimle olgunluk sarhoşluğu. Sarhoşta, benlik-
ego hissi kaybolur. Hodbinliği böylece kaybetmek; ikilik-
ten kurtulup Vahdete, tekliğe ulaşmak demektir.

Hakikatte insanın egosu vehim den ibarettir. Zira milyon-
larca ve milyonlarca hücrenin mimarisinden ve çalışmasından 

ile kendinde toplamış, diğer bir değişle, Hakkın tüm zatı 
insanda kemali ile tezahür etmiştir. Her insanda bu büyük 
kudret ‘’Mekni-Gömülü ve gizli’’ olarak vardır. Arifler; bunu 
idrak edip anlaya bilenlerdir. 

Bazı insanlar ilim ile uğraşarak bazı hakikatleri meydana 
koyarlar. Bu gibi insanların ulaştığı mevki ‘’İlmen Yakın’’ ma-
kamıdır. Bazı insanlar ilim ile uğraşmadıkları halde seziş kud-
retlerinin üstünlüğü dolayısı ile bazı hakikatlere agâh olurlar. 
Bu gibilerinin mevki ‘’Aynel Yakın’ ’makamıdır. İnsanlardan 
bazıları ise Ulu kişi olarak hem ilim, hem de irfan ve derin se-
ziş sahibi olurlar ve daha ileri derecedeki tevhit-birlik ‘’Haki-
kat’’ sırrına tümü ile nail olurlar. Bunlar için ‘’Hakel Yakın’’ 
makamındadır denilir. 

İlmen yakın derecesine ulaşanlara âlim; aynel yakın de-
recesine erişenlere arif-havas; Hak-el yakın derecesine va-
sıl olanlara ‘’Ehas ül havas’’ hakiki seçkin insanlar denir. 
Mutasavvıflar; bu mertebeye ulaşmış olanlara (Hakikat-i 
Muhammedi’ye nuruna ermiş kâmil insanlar) demek te ve 
böylelerin den en büyük bir tanesine de ‘’ Kutbül Aktab’’ 
diyerek her devirde ancak bir tek zatın bu mertebeye eri-
şebileceğine ve hakiki halifenin bu zat olduğuna inanırlar. 
Şairimiz Yunus Emre hakkında Ümmi denmektedir. Avam 
dilinde Ümmi; okuma yazma bilmeyene denir. Tasavvufta 
kendilerine anasırı erbadan doğmuş telakki edenlere verilen 
bir lakap olduğu da zikir edilmektedir. Üm; ana demektir. 
Ümmi; Anaya mensup manasınadır mutasavvıflar insanın; 
anasırı erbadan doğduğunu belirtmek kastı ile Ümmi, dört ana-
dan doğma, olduklarını söylerler. Sayın Abdülbaki Gölpınarlı; 
eserlerinde, bunu gayet güzel tarif etmektedir.

Yunus da bazı şiirlerinde dört anadan doğduğunu söyler. Fani 
vücudunun dört unsurdan-toprak-hava-su-ateş- meydana gel-
diğini de izah eder. Yunus’un Ümmiliğini bu manada anlamak 
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daha çok sevmişler, daha çok âşık olmuşlar ve daha çok zevk 
etmişlerdir. Bu âşıklar; aşk ve sevgi vasıtası ile kâinatın biza-
tihi kendisi, nazımı ve hâkimi olan ilahi kudrete yükselerek, 
kendileri ile asılları arasında mevcut olan ‘’ birlik’’ bağını id-
rak etme bahtiyarlığına nail olmuşlardır.

Bu açıklamalara dayanarak Yunus Emre’nin iki şiirini tef-
sire çalışacağız. Bu tefsir, hiç şüphesiz ki, bizim kendi dar id-
rakimize göre olacaktır. Daha derin ve daha şümullü olarak ‘’ 
Sırlarını’’ çözecek kâmil insanlar elbette mevcuttur. Bu cesa-
retimizle yapacağımız açıklamalarda düşeceğimiz muhakkak 
olan hata ve kusurun müsamaha ile karşılanarak kifayet had-
dimize bağışlanacağından ümit varız.

Çalabın aşkı benim bağrım baş eyledi
Aldı benim gönlümü sırrımı faş eyledi

Allah’ın aşkı derin sevgisi; benim bağrımı baş eyledi. Yani 
bütün vücudumu düşünen akıl halinde harekete getirerek ça-
lıştırdı. Görünüme sahip oldu ve gönlümde saklı olan bütün sır-
larını açığa vurdu bana öğretti.

Her kez gitmez gönlümden hiç eksik olmaz dilden
Çalab kendi nurunu gözüme tuş eyledi

Her an gönlümdedir. Bir yere ayrılmaz. Burada Yunus ‘’Ben 
dünyalara sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım’’ sö-
zünü tümü ile anladığını ve zevk ettiğini belirtmektedir. Bu zevk 
ile hiç dilinden düşürmeden Allah adını tekrarladığını belirt-
mektedir. Allah kendi nurunu gözüme ayan etti ve Allah’ı gö-
renlerden olma bahtiyarlığına eriştim demektedir.

Can gözü anı gördü dil andan haber verdi
Can içinde oturdu gönlümü arş eyledi

Allah’ı manevi göz ile gördüm ve idrak ettim. Dilimle on-
dan haber vermekte canımın içinde oturmaktadır. Yani benli-
ğimde, her zerremde mevcut olduğunu idrak ettim bu sebeple, 
gönlüm; Allah makamı, arş oldu. 

doğan bir muhassıla hüviyetindeki insanın manevi varlığı olan 
ruh haddi zatında vücut bütününün çalışmasından doğan bir 
kudret muhasılasıdır. Her anı ayrı olan bu muhassılada, oluş 
anılarının birbirini aralıksız takibi dolayısı ile insan kendinde 
zahiri bir kudret tekliğe tasavvur eder. Mutasavvıfların bu iza-
hına dayanarak zahirde mevcut olduğunu zannettiğimiz ‘’Ben’’ 
in hakikatte bir vehimden ibaret olduğu telaki edilebilir. Filha-
kika bütünlük ve fasılasızlık şartı neticesinde ortaya çıkan bir 
ben bütününe milyonlarca hücrenin milyonlarca şekil ve mil-
yonlarca fonksiyon payı ile hak ileri sürmesi tasavvur olunamaz 
mı?’’ Kudreti külliyeyi mutlaka ‘’ nın o an için vücut çalışma-
sından doğan kudretine (Benim ruhum) demek doğru olmaz.

Bu hakikat mertebesine ulaşan insan; kendi varlığının kâinat 
bütününden ayrılamaz bir parça, bir halka olduğunu, fani vü-
cudunu yok olmasından yani ölümünden sonra bu kudretin 
baki kalarak daima yaşayacağını, idrak eder. Bu idrake daya-
nan hakikat halindeki düşünce ve duygularını söz, şiir ve eser 
olarak geleceğe bıraktığın da bu söz, bu şiir ve eserleri ile da-
ima yaşayacağını da bilir. Tasavvufun bildirmek istediği ölüm-
süzlük budur. Bu gün insani fikirleri ile Mevlana bütün insan-
lığa nasihat etmekte ve hakikatleri çağıl çağıl anlatmaktadır. 
Her an konuşabildiği için her an fikirleri ile var olabildiği için 
Mevlana her an yaşamaktadır ve yaşamakta olacaktır. Aynı se-
bep ve aynı tarz üzere âşık Yunus Emre dahi yedi yüzyıldır ya-
şamaktadır ve ilelebet yaşayacaktır. Zira öğütlerinden ve haki-
kat sözlerinden her an ibret almak her an istifade etmek kabil 
ve mümkündür.

İşte Yunus Emre’yi veya onun gibi tasavvuf ehli kâmil in-
sanları eserlerini mütalaa ederken; saki, şarap, sarhoşluk gibi 
kelimelerin değişmeceli manalarını idrak etmek lazımdır.

Tasavvuf ehli; aşıktır. Maşukları da; iyilik ve güzelliğin sahibi 
‘’Kudreti Külliyeyi Mutlaka’’ O olan Allah’tır. Allah’ı manevi 
göz ile iç duygular ile idrak etmek coşkunluğunu: şiir ile zikir 
ile sema ile fazlalaştırmaya çalışmışlar bu tarz üzere çalıştıkça 
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Kendime baktım, yani düşünerek bütün benliğimi maddi 
manevi safhası ile etüt ettim ve neticede kendi içimde gördüm 
benim ile beraber ve tek olanı, zahiri suretime, vücuduma can 
olanın kim olduğunu idrak ettim, ahi.

İsteyüben bulamazım ol ben isem ya ben kani
Seçemedin andan beni bil kezden ol oldum, ahi

Ne kadar arasam ve istesem ayrı bir varlık bulamam; o ben 
isem ya ben nerdeyim? Onunla beni ayırıp seçemedim; hemen 
ol oldum yani kendimde Allah’ı buldum Ahi.

Suret topraktır diyeni gönlüm kabul etmez anı
Bu toprağın cevherini hazrete ir gördüm ahi

İnsan vücudu topraktır diyeni gönlüm kabul edemedi, çünkü 
esasında toprağın cevher-i hakikisini dahi Allah’a erişmiş gör-
düm (Ondan başka bir şeydir değildir).

Münkir kişi duymaz bunu dertlilerin sezer canı
Ben aşk bağı bülbülüyüm ol bahçeden geldim ahi

İnanmayan insanlar bunu anlayamazlar ancak bu işi düşü-
nerek kendilerine dert edinerek canları bunu irfan yolu ile sezer. 
Ben aşk bağının bülbülüyüm, o hakikat bahçesinden geldim ahi.

Maşuk bizimledir bile ayrı değil kıldan kıla
Irak sefer bizden kalan dostu yakın buldum ahi

Sevgilimiz olan Allah bizimledir ve bizden kıl kadar dahi 
ayrı değildir. Onun için, uzaklar da aramaya gerek yok; dostum 
olan Allah’ı kendi en yakınımda, içimde, buldum ahi.

Değme bir yol kanden bana dağılmayan değme bana
Kutlu oldu bu seferim hoş menzile erdim ahi

Hiçbir suretle bana dokunma veya tarizde bulunma. Bana 
değersen dağılırım ve her şeyi ayan ederim. Bu seferim çok mü-
barek oldu, çünkü en güzel menzile eriştim. 

Bir kadeh sundu cana, can içti kana kana
Dolu geldi peymane canı sarhoş eyledi

Varlığının büyüklüğünden benim vücudum kadehi kadarını 
canıma sundu, benliğimde onu kana kana içti fakat peymane 
dolu olduğundan canım sarhoş oldu, kendi benliğimden tama-
men geçti ve kurtuldu. 

Esyük oldu canımız dür döker lisanımız
Ol Çalabımın aşkı beni sarhoş eyledi

Canımın sevgisinden ferahladı, doldu ve taştı. Bu yüzden di-
limizden inciler dökülür. Allah’ın derin aşkı beni sarhoş eyledi 
benliğimden tamamen kurtardı, onunla doldum. 

Ben kaçan derviş oldum taki ona eş oldum.
Yüzbin benim gibiyi aşk hırkapuş eyledi.

Ben derviş olduğumdan beri çalıştım, ona ulaşarak onunla 
eş ve beraber oldum. Benim gibi yüz binlercesini, aşk yolu ile 
bir hırka ve bir kisve altında topladı. 

Yunus şimdi avunur dostu gördü sevinir.
Erenler mahfilin de aşka cümbüş eyledi.

Şimdi Yunus bu sevgi ile avunmakta ve dostu gördüğü için, 
sevinmekte ve erenler arasında aşk ile cümbüş etmektedir. 

İkinci şiiri: Ahi olduğuna açıkça işarettir.

Beni bende seyr ederken acep sırra erdim ahi
Bir siz dahi sizde görün dostu bende gördüm ahi

Kendi kendini düşünür ve tahlil ederken gayet mühim bir 
sırrı anladım, kardeşim ahi. Bir defa sizde kendinizde görün; 
dostu ( Allah’ı) bizzat kendi içimde gördüm, ahi.

Bende baktım bende gördüm benim ile bir olanı
Suretime can olanı kimdir bildim, ahi
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YUNUS EMRE’DEN 
KALAN EN BÜYÜK MİRAS

∑

B ir milletin geçmişteki başarıları geleceğin teminatıdır. Bu 
başarılar, fertlere huzur ve gurur verir, cemiyet de istik-

rar ve güveni temin eder. Bunlar sayesinde bazen cemiyet için 
teşkil edebilecek burhanlar kolaylıkla atlatılır, güçlükler yeni-
lir, çünkü geçmişte büyük işler yapmış olan bir millet gelecekte 
de muvaffak olacağına inanır.

Bir milletin geçmişteki büyük başarılarının temsilcileri 
ise onun yetiştirdiği büyük şahsiyetlerdir. İlim, fikir ve san 
’atta temayüz eden şahsiyetlerde, idari, siyasi ve askeri sa-
halarda yetişen büyük dehalarda, kumandanlarda, kahra-
manlarda geçmiş müşahhaslaşır, canlanır. Geçmiş bunların 
vasıtası ile geleceğin üzerine tesir ederek bir milletin de-
vamlılığını temin eder. Onun için her millet büyük evlatları-
nın hatıralarını canlı tutmaya, onların muhtelif vesilelerle 
genç nesillerin muhayyelelerinde, hafızalarında yaşatmaya 
çalışır. Bu tip büyük adamlara kâfi derecede sahip olma-
yan milletler, bunların sun’i şekilde yaratmaya çalışmışlar-
dır. Türk milleti bu bakımdan da hiçbir vakit kısır olma-
mış, her devirde çok sayıda büyük adamlar yetiştirmiştir.

Yunus Emre hiç şüphesiz bunların en ulularından biri, 
belki de başta gelenidir. Bunun ayarında ikinci bir şairimizin 
yetişmemiş olduğu iddiası, belki indi bir fikir, ferdi bir zevk me-
selesi sayılabilir. Fakat kanaatimce onun büyüklüğü, eşsiz bir 
şair oluşunun yanında taşıdığı insani hüviyetinden ileri geliyor. 

Mansur idim ben ezelde anın için geldim bunda
Yak külümü savur göğe ben enel hak oldum ahi

Ezelde Hallacı Mansur ile aynı idim aynı hamurdan idim ve 
bu sebep ile dünyaya geldim. İstersen beni yak külümü göğe sa-
vur. Ben enel hak oldum, beka billah oldum.

Ne oda yanam dağılam ne dara çıkam boğulam
İş bitince yürüyem teferrüce geldim ahi

Ne mutasavvıf şibil gibi yanarsam dağılırım ne de Mansur 
gibi asılırsam boğulurum. Dünya da işim bitince ben mekân 
değiştirerek ahrete yürürüm hakikate intikal ederim. Bu dün-
yaya gezmeye geldim.

Münim oldum yoksul iken benim oldu kevnü mekân
Yerden göğe mağrip maşrık yere göğe doldum ahi

Öldüğümde yoksul görünürken, hakkın tecellisi olduğum-
dan, mühim oldum ve kevn ile mekânda benim oldu. Yerden 
göğe, mağripten maşrıka, yere ve göğe doldum yani ilahi kud-
rete karıştım.

Nitekim ben beni buldum, bu oldu kim hakkı buldum
Korkum anı bulunca di, korkudan kurtuldum ahi

Neticede ben beni buldum. Yani kudreti külliyeyi mutlaka 
olduğumu anladım ve bunu anladığım içidir ki, Hakkı buldum. 
Onu aradığım müddetçe korkum vardı, bulunca korkudan kur-
tuldum.

Yunus kim öldürür seni veren alur yine canı
Bu canlara hükmedeni kim ediyün bildim ahi

Yunus seni kim yok edebilir canı veren yine canı kendine 
alır. Bütün canlara hâkim ve sahip olanın kim olduğunu bildin 
ve idrak ettim, ahi.

Dr. Avni KARABECE 22

22 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.17.18.19.20.
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dergi ve kitaplarda bu mevzu konuşulmuş, bu hususta ya-
zılar yazılmış, münakaşalar olmuştur. Garplı düşünmüş, 
Anadolu Türkü gerçekleştirmiştir. Garplı tahayyül etmiş, 
özlemiş, Anadolu insanı onu yaşamıştır.

Anadolu Türkü’nün Selçuklular devrinden başlayan bu eş-
siz müsamaha ve olgunluğuna dair deliller görmek isteyenlere 
bu devrin tarihinde büyük bir otoritesi olan kıymetli tarihçi-
miz Prof. Osman Turan’ın eserlerine müracaat etmelerini 
tavsiye ederim.23 Bu geleneğin bugünkü izlerine ait deliller de 
memleketimize gelen Garplı müşahitlerin yazılarında, müşa-
hedelerinde sık sık görülmektedir. Nitekim geçen sene (1965) 
İngiltere’nin en büyük haftalık gazetelerin den Observer’de bu 
mevzua dair gayet güzel bir yazı vardı. Muharrir, misafir ol-
duğu Antalyalı bir Türk köylüsü ile Ankara civarında rastla-
dığı küçük bir çobana ait müşahedelerinden bahis ediyordu. 
Gerek genç çobanda gerek Antalyalı Mahmut’da Cambridge ve 
Oxford üniversitelerinde insani meziyetlerin ve ahlaki vasıfla-
rın en mükemmeli olmak üzere kabul edilen haysiyet ve vakarın 
en güzel numunelerini gördüğünü belirtiyor ve ilave ediyordu: 
‘’ Biz bu meziyetlerin sözünü ederken bunlar onu yaşıyor.’’

İki üç yıl Türkiye’de kalıp bir sene de bizim kürsüde ders 
veren Amerikalı sosyal psikoloji profesörüne memleketimizden 
ayrılırken intibalarını sormuştum. ‘’Şüphesiz her yerde olduğu 
gibi burada da iyi ve fena intibalar bırakacak hadiselerle 
karşılaştım, bununla beraber iyilerinin daha çok olduğu 
muhakkaktır. Ancak bunlarla ilgili bir meseleyi halledeme-
den gidiyorum, acaba siz bana bu hususta yardım edebilir 
misiniz?’’ Diyerek ilave etmişti : ‘’Dünyanın her tarafında 
haysiyetine düşkün vakarlı insanlara rastlamak mümkün-
dür. Fakat hiçbir yerde bu vasfın Türkiye’deki kadar yay-
gın ve bariz olduğunu görmedim, işin bence garip tarafı 

23 Prof. Osman Turan’ın bilhassa şu eserine bakınız: Les Souverains Seldjukides et 
leurs sujets non-musulmans, Studia İslamica, I. 1951.

Burada ‘’insani’’ yerine ‘’insanlık’’ veya ‘’insancılık’’ demem belki 
de daha doğru olurdu.

Hakikatte o, bugünkü medeniyetin öncüleri olan milletle-
rin birbirini, din, mezhep, ırk ayrılığı yüzünden boğazladıkları 
bir devirde bütün insanların eşit olduklarını, hakiki olgunluğun 
‘’yetmiş iki millete ayni gözle bakmakta belirebileceğini’’ 
şiirlerinde terennüm ediyordu. Onun fikri olgunluk, insanın 
erişebileceği manevi mertebelerin en yükseği için koyduğu bu 
şarta, bu ölçüye şiirlerinde sık sık rastlanır. Bu ideali, gerek nef-
sinde, gerek içinde yaşadığı cemiyet den mükemmel bir şekilde 
gerçekleştirmek üzere hayatı boyunca didindiği bilinmektedir. 

Yaşayışındaki içlilik, samimiyet, tevazu ve mahviyetin ef-
sane ve menkıbelere mevzu teşkil ettiğini biliyoruz. Duyduğu 
ve düşündüğü gibi yaşıyor, yaşadığı gibi de duyuyor ve düşü-
nüyordu. Şiirlerindeki sihirli kudretle insanın duyma, duygu-
lanma ve düşünme imkânlarını top yekûn harekete geçirme 
kabiliyeti sayesinde cemiyetimizi büyük ve ince bir meharetle 
insancılık istikametinde yoğuranlardan biri ve belki de en mü-
himi olmuştu. Dini tasavvuf Saik’iyle de olsa Yunus Emre’nin 
şiirlerinde ve sözlerinde insanları, insanda ebedi ve ulvi olan 
şeyleri yaşayabilecek şekilde yetişmeğe teşvik ediyorlardı. On-
ların hiçbir fark gözetmeden insanların hem cinslerini sevme-
leri onlara karşı müsamaha göstermeleri lazım geldiğine dair 
telkinleri Anadolu’yu baştanbaşa sarıyor, ulvi bir atmosfer mey-
dana getiriyordu. Ancak böyle bir atmosfer içinde Celalettin-i 
Rumi’nin tesirleri yayılabiliyor, Türkiye’nin hudutları dışına çı-
kabiliyordu. Bu hava ve atmosfer içinde Anadolu insanı hislerin 
en ulvi ve samimisi olan sevgi ve matemde birleşebiliyor, birbi-
rine karşı olan müsamahanın en yüksek mertebesine erişiyordu.

Gerçi Avrupa’da bu tarihlerden altı asır boyunca vakit 
vakit şiddetlenen bir arzu ile Hümanizm namı altında bu 
idealin peşinde koşmuş, fakat hiçbir vakit ona bu nispette 
erişememiştir. Üniversitelerde seminer ve kolosyumlarda, 
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faaliyetlerin de verimsizlik, ilim, fikir ve san ’at sahalarında kı-
sır ve her nevi icraatı aksak, disiplin ve düzenden mahrum olan 
bir cemiyette övünebilecek hiçbir şey meydana gelmeyeceği gibi 
insani fikirler de gelişemez. Taşabilmek için dolmağa ihtiyaç 
vardır. Onun için bir cemiyette insani fikirlerin hakiki bir 
şekilde gelişebilmesi için o cemiyetin kendisini aşabilecek 
kudrette milli bir kültüre milli bir bünyeye sahip olması 
gerekmektedir. 

Bu, insanın yaratılışı ve mahiyeti icabıdır. Hakikatte in-
san sadece bir hayvan olarak dünyaya gelmekte ve içinde bü-
yüdüğü cemiyetin, aile, okul ve çevrenin maddi, manevi teçhi-
zatıyla beraberinde getirdiği istidatların derecesi insanlık ve 
tekâmül yolunda erişebileceği merhaleyi tayin etmektedir. Bu 
itibarla insan her yerde ve her şeyden evvel insandır veya 
insan olarak doğar sözü, ilmi hakikatlere uymayan fakat 
kulağa hoş gelen bir vecizeden başka bir şey değildir. Çünkü 
insan yetişebildiği, manen beslendiği ve beraberinde ge-
tirdiği istidatları nispetinde insan olur. Binaenaleyh Yunus 
Emre’yi anarken onun insancılık fikirleri yanında müstakbel 
Türk milli kültürünün özünü teşkil edecek olan halk kültürü-
nün temel taşlarından biri olduğunu da hatırlamak lazımdır.

Prof. Dr. Mümtaz TURHAN 24

24 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s. 21.22.23.

aşağı tabakalarda daha kuvvetli bir şekilde belirmesidir. 
İşte bunun sebebini bir türlü izah edemedim.’’

Bu münasebetle başka yerde bahsettiğim şu müşahedeyi de 
buraya zikretmeden geçemeyeceğim: On yedi sene Türkiye’de 
kalan bir Alman profesörünün oğlu burada tıp tahsili etmiş, 
harbi müteakip memleketine dönmüştü. Burada kaldığı müd-
det zarfında memleketini çok özlemiş ve biran evvel dönmeyi 
istemişti. Alman hükümeti kendisine gayet iyi bir yer temin et-
mişti, vazifesinden memnun görünüyordu. Fakat aradan uzun 
bir zaman geçmeden bir gün babasını çok düşünceli görmüş, 
sebebini sormuştum.

--Oğlum bütün ısrarlarıma rağmen buraya dönmek istiyor, 
Almanya da yaşayamayacağını yazıyor.

Peki dedim, oğlunuzu buraya çeken, Almanya da bulama-
dığı şey nedir?

--Müsamaha dedi, müsamaha.
∑

İşte bize başka milletleri imrendiren, gıpta ettiren bu 
vasıflar bu kıymet ve gelenek asırlar boyunca Yunus Emre 
ve emsali gibi büyük şahsiyetlerin çabalamaları netice-
sinde kazanılmıştır. Onları, bu ecdat yadigârlarını miras-
yedi zihniyeti ile gelişi güzel harcayamayız, bilakis onları 
korumak, geliştirmek zorundayız. Binaenaleyh modernle-
şirken geleneklerimizi, bizi biz yapan kıymetlerimizi zede-
lemeden, kendi kültürümüzü geliştirecek tarzda modernle-
şelim dediğimiz zaman bu nevi gelenek ve kıymetlerimizi 
kast ediyoruz. Bu kıymetlerse mücerret bir insanlık ha-
yali ile kozmopolit bir hava içinde gelişebilecek nesneler 
değildir. Bunlar, kendisini yaşadığı cemiyete vakfeden in-
sanların bulunduğu disiplinli, düzenli, ne istediğini ve ne-
reye gideceğini bilen, gaye ve hedefleri olan milli bir bünye 
içinde ancak gelişebilecek kıymetlerdir. Zira içtimai, iktisadi 
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atlayıp bütün tazeliği ve safveti ile bugüne ulaşmış, dünü bu-
güne bağlayıp birleştirmiş bulunuyor. Fakat bu arada ehem-
miyetle üstünde durmaya değer bir nokta vardır ki, ona başı-
mızı çevirip geçmek, belki de bir hidayet-i vataniyedir. Şöyle 
ki: Horasan’dan gelen bu koca adama on üçüncü Asır Türk-
lüğünün ne ölçüde bir minnet borcu varsa, bugünün Türk-
lüğünün de, aynı tefekkür, iman ve san ‘at karşısında bir 
aynaya bakar gibi kendini araması ve seyretmesi lazımdır.

Zamanını zamanımıza getiren Yunus o Yunus’tur ki, bir yan-
dan Türk dilinin sırlarına tasarruf eden inşacı san’ atı ile ge-
niş halk tabakalarına hükmetmiş; bir yandan da milli zevki ve 
hür düşünceyi temsil eden tefekkürünü seferber ederek, cemi-
yetin aç ve mustarip dudaklarını iman çeşnisinin haz ve lezze-
tiyle beslemesini bilmiştir.

Şeyhi Tapduk Emre’nin terbiye ve irşadında uzun yıllar pi-
şip, mürşidinden aldığı cezbe ve ihlası hem yaşatarak, hem te-
rennüm ederek, kâh şiir kalını içinde kâh ayniyat halinde cemi-
yete tercüme ve iade ederken, şair kalenderliğine rağmen, hür 
düşünceyi daima şer’i hadde icra etmiştir.

Yunus’un vakur, samimi ve sıcak sesi, kâh korkulu, kâh 
ümitli fakat her zaman kuvvetli ve nafiz söyleyişiyle milli ha-
fızaya renk renk, kucak kucak mısralar sunarken, halk ruhi-
yatına tasfiyeli bir istikamet vermekte en sözü geçkin kuvvet 
kabul ettiği tasavvuf neşesini de, gerek sanatında, gerek terbi-
yeciliğinde temel unsur olarak kullanmıştır. Öyle ki, insanoğ-
lunun yıkıcı, zalim, hoyrat ve kaba taraflarını törpüleyip ken-
dini kendi tehlikesinden geri çekmenin lüzumuna inanan büyük 
şair, en temiz, en sade fakat en müessir bir dil ile zamanına ve 
zamanının ötesine, dervişane peyam göndermiştir.

∑

Arapça’nın ve Farsça’nın ağır bastığı bir devirde Türk 
dilini, tozu dumana katan bir efsane mahlûku gibi, kudret 

BÜYÜK KURTARICI YUNUS
∑

Anadolu Selçukluları için çetin ve burhanlı bir can çe-
kişme devri olan on üçüncü yüzyıl, siyasi ve içtimai bir 

anarşi içinde yolunu şaşırmış kütlelerin, mücahit ve düzenli 
kılavuzlar pişine düşerek, madde planında kaybettikleri hu-
zur ve sükûnu, mana planında kuvvetle aradıkları bir devirdir. 
Öyle ki, Moğol istila ordularıyla iç kargaşalıklar ortasında bu-
nalmış olan halk, ancak bu manevi merkezler etrafında birleş-
mekle, dış dünya mihnetlerini iç âleminin zevkleri içinde unu-
tarak nefes alabiliyordu.

Bir memleketin merkez yerinde oturan idareciler, fera-
gatli ve ihlaslı bir anlayışla, kendilerini kitle emrine nezr 
ettikleri devirlerde, cemiyetler de şevkli, verimli ve mes’ut 
olmuştur. Yeryüzünün san ‘at ve irfanla çiçeklendiği devirle-
rin tarihini, kapalı gözle de yoklamış olsak, karşımıza adil, 
abid, dürüst ve şahsi davalarını tasfiye etmiş feragatli hü-
kümdarlar çıkar. Fakat ne zaman ki, devlet idaresi küçük 
adamların elinde kalmıştır, o zaman da ıstırapla kıvranan 
halk, bu eksikliği manevi planda ele geçirmek ihtiyacını bü-
tün şiddetiyle hissetmiştir. Onun için, devletin kendi başına 
derdine düştüğü on üçüncü Asır Anadolu’sunda, ıstırapla yüz 
göz olmuş kitleleri ayakta tutan bu manevi mihraklar, Mevlana 
gibi, Hacı Bektaş gibi çok kuvvetli çıkışlar yapmıştı. İşte Hora-
san Eri Koca Yunus da bu zirveden biridir.

∑

Onun taştan taşa seken bir çocuk gibi, yedi asrın üstünden 
aşan muhteşem sadeliği, heyecan ve tefekkürü, zaman ve mekânı 
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YUNUS EMRE’DE CİNSEL SEMBOLLER
∑

İnsanlar, çağlar boyunca bugün hiç bilimsel değeri olmayan 
birçok yabansı kuramlar öne sürmüşler, zamanın filozof-

ları ve bilim adamları tarafından da savunuldukları için bun-
lara inanmışlardır. Bugün de derin düşünceleri gerektirmeden 
hemen inandığımız ve yarın gerçek değerleri düşecek olan bir-
çok şeyler vardır. En önemlisi hayati problemlerde gene boş dü-
şüncelere, bayağı inançlara kapılanlar pek çoktur. İnsanın en 
önemli bir organ fonksiyonunun anlatımı olan cinsellik ve bun-
ların başında gelmektedir. Bireysel ve toplum hayatta en il-
kel yaratıktan derin düşünen insana kadar cinsel gücün 
oynadığı rol kadar önemli ne vardır?

∑

İlkel felsefenin yarattığı bir takım düşünce sistemleri 
ve inançları vardı. İnsanlar ilk defa yaratıcı olarak tanı-
dıkları erkeklik organı (Phallus) na taparlardı (Phallisme). 
İlk insan bu dönemde kendi benliği ile evren arasında bir 
kıyaslama yapmış ve çevresini kendisinin bir eşi gibi gör-
meğe başladıktan sonra sivri taşları anlamlı bulmuş ve bu 
doğal taşlara tapınmakla beraber bunlara benzer anıtlar 
da yapmıştır. Bu megalithe döneminde erkeklik organını 
kutsallaştırmak için bu organa benzerde taşlar dikmişler-
dir. Bunlara Menhir deniliyor. İngiltere ve Fransa’nın birçok 
yerlerinde bulunan bu dikili taşların çocuk doğurtucu ve 
erkeklik gücünü arttırıcı bir kudrete sahip olduklarına ina-
nılır, kızlar ve kısır kadınlar gizlice gidip bu taşları kucak-
lar, üzerine çıkıp kayarlar ya da çevresinde dans ederlerdi.

ve haşmetle ufuktan ufuğa koşturan bu san ‘at ve tefek-
kür devinin irfan ve san ‘at hazinelerine sahip çıkmak için 
acaba bugün, lazım olan anahtara malik miyiz? Yunus, ke-
limelerden bir Süleymaniye kurmuş büyük dil mimarıdır. 
Bizce onun, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan felse-
fesiyle sanatının geniş halk tabakaları arasında gereken 
itibarını elde etmesi için, her şeyden evvel Türk milletinin 
kendi diline sahip olması icap etmektedir.

Binlerce yıllık şerefli mazisine ve kurduğu iki büyük 
imparatorluğa rağmen acı günleri de olmuş Türk tarihi 
içinde ne çare ki, Türkçe, bu ölçüde bir müzayaka ve bur-
hanı ilk defa idrak etmektedir. Şu halde Türk milleti, kay-
betmiş olduğu dilini istirdat etmek zaferine erişmedikçe, 
ona Yunus da edebiyatı da, milli kültür ve irfanı da tanıtı-
lıp sevdiremez vesselam.

Samiha AYVERDİ 25

25 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.24.25.
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Eski Çin’de gördüğümüz bu aktif ve pasif sembolizmi Ya-
hudi mistizminde ve Kabala felsefesinde de buluyoruz. Yahu-
diler Zerdüşt dinindeki iyi ruh ve kötü ruhlu; karanlık ve ışık’ı 
kendi dinlerine eklemişlerdir. Eski Hint’ten Mısır’a gelmiş olan 
Hermetiste’lerde de dişi ve erkek prensipler vardı. Babil’deki 
düşünceye göre: Güneş ve Güneş istemi pasif tabiattan doğ-
muştu. Milita adı verilen (Ulu Tanrıça) işte bu pasif tabiattı. 
Her gün Güneş’in Dünyanın doğusundan çıkarak yükseldi-
ğini gören Babil’liler Dünyanın O’nu doğurduğuna inanır-
lardı. Dünya onların düşüncesine göre Güneş’in anası idi, 
sonra Güneş göğe doğru yükseliyor, dünya’yı ışıklarıyla 
döllendiriyordu.

Ulu tanrıça arslan üzerinde çıplak duran bir kadın 
şeklinde gösteriliyordu. Arslan Güneş’in sembolü idi. Ulu 
Tanrıça’nın ayaklarının altına alması kuvvet ve gücüne 
işaret oluyordu. Babil’in bütün kadınları senenin belirli 
zamanlarında Ulu Tanrıça Milita tapınağının avlusunda 
Mersin ağaçlarının gölgesinde sıra sıra otururlar ve dün-
yanın her tarafından gelen aşk hacılarını beklerlerdi. Ba-
bil kadınları yabancı erkelerle buluşmayı dinsel bir ödev 
diye kabul ederlerdi. Bu bir kutsal fuhuş idi. Herodot Mi-
lattan 440 sene önce bu kutsal töreni gördüğünü yazmıştı.

∑

Eski Hint’teki Tanrı Çiva’nın erkeklik organı (lingam) 
şimdi de Hint tapınaklarında şeref mevkiinde durmakta 
ve ona hediyeler sunulmaktadır. Tapınaklar aynı zamanda 
şehvani resimlerle süslüdür. Kadınlar bu tapınaklarda sa-
atlerce derin düşüncelere dalarlar.

∑

Çok Tanrı’lı dinlerde Tanrı ve Tanrıça’lar arasında ya da bun-
larla insanlar arasında olageldikleri tahayyül ve icat edilen iliş-
kiler vardır. Böylece eski dinlerde, özellikle doğu dinlerinden 

Eski Yunan’da ve Roma’da Phallus ve Priape’a tapınılırdı. Eski 
Yunan’da Hermes çok defa başlıksız bir sütun şeklinde temsil 
edilir, kimi vakit bu sütunun şeklinde temsil edilir, kimi vakit 
bu sütunun üzerinde erection halinde erkeklik organı ile süslü 
bir büst bulunurdu. Hindistan ve Roma’da kadınlar bunların 
küçük örneklerini boyunlarına asarlardı. Eski Mısır’da üretme 
organına büyük saygı gösterilir, dinsel törenlerde onun resim-
leri omuzlarda taşınırdı.

∑

Eski çağlarda mikrokozmos’un iki elemanı olan erkek ve 
kadın gibi makrokozmos’un iki elemanı olan Güneş ile Ay’ın 
hayat cevherini yaratan evlenmeleri inancına rastlanır. Dün-
yanın; kendisini her taraftan kavrayarak Gök karşısındaki du-
rumu koca tarafından kucaklanmış bir kadına benziyordu. De-
mek ki, Dünya bütün yaratıkların anası olarak öncesiz bir dişi 
idi. Tarihin ilk zamanlarında (Chthonisme, Naturalisme) vardı. 
Bu zamanda eşyayı aydınlıkla görecek kadar bilinci gelişmemiş 
insan tabiatın bütün olaylarını, bütün güçlerini bilinçten çok bi-
linçaltı ve muhayyilenin çalışmasından doğan bir sihir ve füsun 
altında görmüştür. Eşyaya ve olaylara her şeyden çok erkek-
lik ve dişilik maleden insandaki bu eğilimin kaynaklarında 
cinsel isteklerin etkisi açıkça görülmektedir.

∑

Eski filozoflar bütün eşyanın, hatta bitkilerin ve ma-
denlerin vücudu ve ruhu olduğuna ve bunlarda erkek ve 
dişi ruh bulunduğuna inanırlardı. Eski Çin’de erkeklik ele-
manı (Yan) idi; bu (Işık) demektir. Sembollerinden biri de 
insan ve Güneştir. Dişi ruh (Yin) dir; (Karanlık) demektir, 
sembolleri de Kadın ve Ay’dır. Bütün eşya bitkiler ve ma-
denlerde bu iki ruh vardır, örneğin rüzgâr dişi ve erkek iki 
rüzgârın birleşmesinde doğmaktadır.



60 61

Emrah BekçiYunus Emre

Kelimelerle aydınlanma olanağı olmayan bilgi ve duyguyu 
anlatmak, olgunlaşma ve aydınlanma yolunun ayrışık basa-
maklarında bulunanlara her şeyi bütün açıklığı ile söyleye-
rek fikirleri karıştırmamak için semboller kullanılmıştır.

İslam tasavvufunda Tanrı buyruklarının gerçekleri harf-
ler, adetler ve sembollerle anlatılmıştır, çünkü eski inanış-
ları değiştirmek son derece zordur ve gerçekleri anlamak 
için herkesin yeteneği bir değildir. Gerçek bütün açıklığı 
ile söylendiği zaman ya Mansur gibi asılarak öldürülür ya 
da Nesimi gibi derisi yüzülür. Dergâhında ‘’Ben Allah’ım’’ 
anlamına ‘’Allah’ım Allah’ım’’ diye zikir eden Melami Şeyhi 
Oğlan Şeyh İsmail Ma’şuki Efendinin Sultanahmet meyda-
nında başı kesilmiştir. Bu bakımdan Sofiler varlık birliğiyle 
ilgili sözlere, bu işlerle bilgisi olmayanlar anlamadıkları 
için, kuşdili diyorlar. Ferideddin-i Attar’ın Mantık-ut-tayr 
(Kuş Dili) adlı bir eseri vardır. Atar kitabında tasavvuf ger-
çeklerini kuşlara konuşturur ve sembollerle anlatır.

∑

Dinde ancak inanç ile kavranabilen, akılla aydınlatılması ola-
nağı bulunmayan Myster’ler (Sırlar) vardır. İslam dininde gü-
nah ve sevapların hesabının görüleceği (Kıyamet günü) inancı 
akılla aydınlatılmaz, buna sadece inanılır. Oysa Felsefe bunları 
eleştirir ve tartışır.

Din kitaplarına göre kıyamet günü şöyle tasvir edilmektedir:
Evreni yoğun bir sis tabakası kaplayacak, korkunç bir 

yer sarsıntısı olacak ve bütün canlı varlıklar ölecekler, ne-
şir ve haşir olacak, sonra İsrafil Sur (Boru) sunu öttüre-
cek, havadan Sperma koyuluğunda yağmur yağacak, Sur 
’un içindeki canlar cesetlere girecekler, mezarlar sanki bir 
dölyatağı gibi olarak bütün ölüler canlanıp mezardan kal-
kacaklar, herkesin iyilik ve kötülükleri tartılacak, iyiliği 
ağır gelenler Sırat köprüsünü geçip Cennet’e ulaşacaklar, 

hemen hepsinde bir taraftan Natüralizme ve Chthonisme’i bir 
taraftan da daima cinsel nitelikte aktivite ve pasivitenin hü-
küm sürdüğü panseksüalizm’i görmekteyiz.

Dinlerin ortaya çıkmasıyla Tanrı kavramı değiştikten sonra 
O’na tapınılmaya başlanmış ve Phallalatrie ortadan kalkmışsa 
da kimi uruk’lar da bütün gücüyle, modern kültür sitelerinde 
ise sembolik bir şekilde varlıklarını devam ettirmektedirler.

∑

Toplumda cinsel eğilimlerin oynadığı roller sonsuzdur. Psi-
kanaliz bize bu cinsel eğilimin tahmin ve tasavvur edilemeye-
cek birçok kılık ve biçimlerini, tavır ve yabansılıklarını tanıt-
maktadır. Budizm’in kurucusu olan Buda’’ Cinsel isteğin en 
korkunç, en şiddetli ateşten daha sıcak olduğunu ve insa-
nın etine filleri öldürmeye yarayan dikenler gibi çıkma-
yacak bir tarzda batmış’’ olduğunu söylemektedir. Luther’e 
göre kendini bu doğal eğilimden korumak veya korumaya 
zorlamak ateşin yakmadığını, suyun ıslatmadığını, insanın 
yemediğini, içmediğini, uyumadığını yadsımak demektir.

‘’İnsanları bir açlık, birde aşk yönetir’’ diyen batılı bir 
düşünür bu gerçeği çok güzel belirtmiştir. Bunun bir örneğini 
Mevlana’da buluyoruz: Mevlana bir gün Çelebi Hüsameddin’in 
bağına giderken Şehabeddin Güyende de bir eşeğe binmiş gel-
mektedir. Tam bu sırada Şehabeddin’in eşeği anırmaya başlı-
yor. Şehabeddin buna kızıp eşeğin başına birkaç sopa vuruyor. 
Mevlana bunu görünce:’’ Şehabeddin, diyor, bu hayvana ni-
çin eziyet ediyorsun, niçin onu incitiyorsun! Hayvancığı-
zın ya karnı açtır ya da cinsel bir isteği vardır, fakat dün-
yadaki bütün insanlar da bu iki tasaya tutulmuş… Bu iki 
kaygıdan kim kurtulmuş.’’

∑

Cinsel olayları yazamayan İslam sofileri ancak gizli ka-
paklı yolardan bu kavramı dile getirmeye çalışmışlardır. 
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gerçek Mahşer olan Ana’nın Dölyatağında bileşim oldu ve 
insan olarak dünyaya geldi. Kaldı ki, döllenmiş yumurta-
nın her zaman canlı olarak çıkması olanağı da yoktur. İşte 
Sofiler Neşr halinden Haşr haline geçiş ve Sırat köprüsün-
den geçerek Cennet’e varış ve oradan Âdem olarak çıkışın 
aslını bu türlü yorumlamaktadırlar. 

Yunus Emre’de:

Ata belinden bir zaman anasına düştü gönül
Hak’tan bize destur oldu hazineye düştü gönül

Matlaı ile başlayan şiirinde baba belinden ana karnına düş-
tüğünü ve insan olarak doğduğunu anlatmaktadır.

İsrafil ü Azrail Mikailü Cebrail
Kıyamet ne gün kopar yarın Sur uran bilir
Bakan benem gören benem alan benem viren benem

Ne Cebrail ne Mikail İsrafillik kılan benem
İsrafil surını ura dağlar tepeler sürile

Âdem yaratılmadın can kalıba girmedin
Şeytan la’net olmadın Arş idi seyran bana

Bu cihana gelmedin ma’şuk ile bir idüm
Kul hüvallah sıfatlu bir bi-nişan nür idüm

Musa ağdığı Tur’u yoksa Beytül Ma’muru
İsrafil çalan Sur’u cümle vücuttu bulduk

Sofi’lerin düşüncelerine göre Âdem ile Havva’nın ye-
memeleri emredilen meyve, (Mythologie des plantes) ki-
tabında da yazıldığı gibi, taneleri kırmızı olan (Pomme a 
graine rouge) Nar’dır. Ortası yarık nar vulva ’ya benzetilir. 
Bu yasak meyve şehvet ve buluşmadır. Yasak edilmenin amacı 
bir çeşit isteklendirmedir. Şeytan istek gücüdür. Yılan erkelik 
organıdır. Melekler de insandaki akıl kuvvetleridir. Bu benzet-
meler pek eskiden de vardı. Bakkhos bayramlarında herkes bir 

kötülüğü ağır gelenler ise köprüden geçerken Cehenneme 
düşecekler ve Cehennem ’in yedinci ve en alt tabakasına, 
Gayya kuyusuna girecekler. Bu inanış Kur’an’da Mü’minün 
süresinde olduğu gibi daha önce de Zerdüşt dinin de vardı.

İslam tasavvufunda Kıyamet, şeriat anlamından, başka bir 
anlamla yorumlanmıştır. (Haşr) toplamak, (Neşr) dağılmak 
anlamlarına geliyor. İnsan öldükten sonra vücudu dağılacak, Kı-
yamet gününde bu dağılan parçalar bir araya gelip (Haşr) ola-
cak ve insan tekrar dirilecektir. Sofilerce insan bu (Suret) e gel-
mezden önce (Neşr) âlemindedir. Evrende öncesiz ve sonsuz 
elemanlar vardır: Su, Hava, Ateş, Toprak, Her cisim bu dört 
elemanın belirli bir birleşiminden meydana gelmiştir. Milat’tan 5 
yüz yıl önce yaşamış olan Empekdokles’in bu kuram’ı İslam ta-
savvufun da geçmiştir. İnsan bu (suret) e, insanlık âlemine gel-
meden önce maddesini teşkil edecek olan bu dört eleman tüm 
evren’de hayvan, bitki ve maden âlemlerinde dağınık bir halde 
idi. Ana Baba dünya nimetleri olan ürünleri yer, bunların 
bir kısmı idrar ve dışkı ile dışarıya çıkar, bir kısmı organ-
larda kalır, bir kısmı da Sperma haline gelir. Demek ki, bu 
dört elemandan her birinin binde biri insan gıdası oluyor, 
gıdanın binde biri de Sperma haline geliyor.

Her ejaculation’da çıkan Sperma’nın ortalama miktarı 
5 c.c. dir, daha az veya çok olabilir. Ic. c. Spermada da 60 
milyon Spermatozoit vardır. Şu halde bir defada 300 milyon 
Spermatozoit çıkmaktadır. Bunlardan ancak bir tanesi döl 
yatağında kadının yumurtasına girmekte ve canlı yaratı-
ğın çekirdeğini meydana getirmektedir. Tanrı da Kur’an’da 
‘’Biz insanı Nutfe-i emşac’dan-yani erkeğin Sperması ile ka-
dının yumurtası karışımında-yarattık’’demektedir.Düşünü-
lecek olursa milyarlarca, hatta âdeti oranlanamayacak kadar 
çok miktarda çıkan Spermatozoitlerden kaç tanesi döllenme 
niteliğini meydana getiriyor? Demek ki, Ana ve Baba çocuk 
olacak Spermayı yiyip içerek bu âlemlerden topladılar. Ço-
cuk önce Ata belinde (Haşr) e uğradı yani toplandı, sonra 
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Yunus bu şiirinde insan denilen kitabı bildiğimiz kalemin 
yazmadığını, yedi denizin mürekkebi de bu kitabı yazmaya ye-
tersiz olduğunu anlatmaktadır.

∑

Sperma dölyatağına nokta nokta düşer, sonra o nokta-
lardan insan vücudu olur. Nokta uzarsa Arap alfabesindeki 
elif gibi olur, elifi parçalarsak nokta olur. İşte alfabedeki 
bütün harfler noktadan meydana geldiği gibi insan da öy-
ledir. İlim bir noktadır çoğaltanlar cahillerdir sözü bura-
dan gelmektedir. 

Yunus da diyor ki:

Dört kitabın ma’nisin bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin bu nice okumaktır

∑

Tasavvuf insan vücudunu Alfabetik, Anatomik ve cinsel ba-
kımlardan inceliyor, onları ayrı ayrı anlamlandırıyor. Dinsel ve 
reel olayların insanda olduğunu, bilgi sırlarının insanda bulun-
duğunu, Kur’an’ın insanı anlattığını, kendini bilenin Tanrı’yı 
da bileceğini açıkça anlatmaktadır. 

Yunus da bunu söylüyor:

Halk içinde dirlik düzen dört kitabı doğru yazan
Ağ üstüne kara dizen ol yazduğu Kur’an benem

Ma’ni evine daldık vücut seyrini kıldık
İki cihan seyrini cümle vücutta bulduk

Bu çizginen gökleri tahtessara yerleri
Yetmiş bin hicabları cümle vücutta bulduk

Yedi yer yedi göğü dağları denizleri
Uçmak ile Tamuyu cümle vücutta bulduk

Tevrat ile İncil’i Furkan ile Zebur’u
Bunlardaki beyanı cümle vücutta bulduk

yılan taşırdı. Çin imparatorları göğüslerinde her zaman bir yı-
lan resmi taşırlardı. Irak’lı Abbas al azzavi’nin Yezidi tarihinde 
Yezidi’lerin Şeytan’ı kutsal saydıkları yazılıdır.

Dün geldi Safi Âdem dünyaya bastdı kadem
İblis aldadı şoldem uçmakda gazer iken

∑

Müslümanlıkta ilk olarak yaratıldıklarından söz edilen (Levh) 
ve (Kalem) varlıkları kanıtla belli olan fakat nitelikleri bilinme-
yen varlıklardır. İleri düşünüşlü kimi Sofi’ler Mutlak varlığın 
kendisini bilmesine ve ilk olarak yaratıldıklarından söz edilen 
Kalem’i erkeklik organına, Levh’i de kadının dölyatağına ben-
zetmişlerdir. Kur’an’ın Nün vel kalemi ma yesturun (And ol-
sun Nun ve Kaleme) diye başlayan 18. suresini de bu yolda 
yorumlamış ve açıklamışlardır. Bunun bir örneğini Seyit 
Şerif-i Cürcani’nin Tarif atfında kalem maddesinde oku-
yoruz: Kalem ayrıntılama bilgisidir, çünkü ayrıntılamaya 
erişmiş olan harfler hokkadaki mürekkepte öz olarak var-
dır ve orada kaldıkça ayrıntılama âlemine geçemez; nite-
kim insanın maddesi olan Sperma da insanda iken insan 
topluluğu içinde bulunmakla beraber ayrıntılama âlemine 
çıkamaz, ancak insan kalemiyle dölyatağı levhine geçince 
insan şekli ayrıntılı olarak meydana gelir. 

Yunus da bunu söylüyor:

Gördüm nice âlemi Arş u Levh ü Kalem’i
İlmi kitabı dahi delil beyan içinde
Çok cehd idüb istedüm yir i göki aradum
Hiç mekânda bulmadum buldum insan içinde
Nagehan gördüm bir yüz yoktur anınla bir söz
Sırrın dir isem olmaz sığmaz lisan içinde

∑

Ben bir kitap okudum kelem oni yazmadı
Mürekkeb eyleyeydim yetmeye yedi deniz
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Yunus Hak tecellisin senin yüzünde gördü
Çare yok ayrılmağa çün sende göründü Hak

Tasavvufi düşüncelerdeki isyanlar, apaçık inkârlar, yabansı 
yorumlamalar idealizmin realizme, natüralizme, hatta materya-
lizme bir geçişidir. Başlangıçtan beri söylediğimiz cinsel açık-
lamaları özetleyen ve ide’den maddeye geçişin en güzel bir ör-
neğini Yunus’un şu nefis şiirinde buluyoruz:

Adım adım ileri  Beş âlemden içeri
On sekiz bin hicabı  Geçtim bir dağ içinde

Yetmiş bin hicap geçtim Gizli perdeler aştım
Ol dost ile buluştum Gördüm bir dağ içinde

Gözler gibi görmedim Söz gibi söyleşmedim
Müsi’leyin münacat  Ettim bir dağ içinde

Gökler gibi gürledim Yeller gibi inledim
Sular gibi çağladım  Aktım birdağ içinde

Bir döşek döşemişler Nur ile bezemişler
Dedim bu kimin ola Sordum bir dağ içinde

Ayrılmadım pirimden Ayrılmadım Şeyhimden
Aşktan bir kadeh aldım İçtim bir dağ içinde

Vardım ileri vardım  Levhi elime aldım
Ayetlerin okudum  Yazdım bir dağ içinde

Kalbden büyük dağ olmaz Ol Allaha doyulmaz
Sohbetine kanılmaz Erdim bir dağ içinde

Açtım Mekke kapısın Duydum ol dost kokusun
Erenlerin hepisin  Gördüm bir dağ içinde

Yunus eyder gezerim Dost iledir pazarım
Ol Allahın didarın  Gördüm bir dağ içinde

Dr. Veli Behçet KURDOĞLU 26

26 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.26.27.28.29.

Yunus’un sözleri hak cümlemiz dedik sadak
Nerd’istersen orda Hak cümle vücutta bulduk

Dinler üzerine çıkan ve zamanındaki tasavvuf bilgilerini, 
inançlarını yabancı fakat gerçeğe uygun bir tarzda anlatan So-
fi’lerin düşüncelerine Tanrı buyruğuna (Şeriata) aykırı söz-
ler anlamına (Şatıh) ve şiirlerine de (Şathiye) deniliyor. Bu 
yorumlarda bilinç altında kapanıp kalmış cinsel eğilimlerin bü-
yük etkisi olduğu bir gerçektir.

Sofi’ler mutlak varlık olan Tanrı’yı tüm varlık olarak 
kabul edip evreni O’ndan ayrı görmemişler yani her şey 
O’dur demişlerdir. Şu halde yazda, kış da, sevişmek te, ay-
rılık ta, yaşayış da, ölüm de, güç de, aciz de hep O’dur. Mev-
lana şiirlerinde bunu yaptığı gibi Yunus da:

Ben yârimi yerde gördüm ne isterim gökyüzünde
Benim yüzüm yirde gerek bana rahmet yirden yağar

Deyivermiştir.
Şiirlerinde insani duyguları hâkim olan Yunus gerçek ha-

yattan ayrılmamış, mal mülk tutkusu olmamış ama dünyayı 
sevmiştir:

Bu dünya bir gelindür yeşil kızıl dananmış
Kişi yeni geline bakubanı doyamaz

∑

Yunus’un gönlünü alan, aklını dağıtan güzel yüzlü sevgililer-
dir. O bu yüzde Tanrı aşkını, Tanrı’nın da kendisini bulmaktadır:

Kerem et bir beri bak nikabı yüzden bırak
Ay’ın ondördü müsün balkurur yüzde yanak

Diye başlayan şiirinde:

Borun servi boyundan hiç farkeyleyemezin
Gümana veren beni küpeli iki kuluk



68 69

Emrah Bekçi

Yunus bir şiirinde,

‘’Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm’’

Der. Elbet insanın iki cephesi vardır. Biri maddi, yani et ve 
kemik olan tarafı, diğeri manevi cephesidir.

Yunus’u ölümsüzlüğe kavuşturan elbette et ve kemik olan 
tarafı değil, manevi tarafıdır. İşte bugünün münevverleri bile-
rek veya bilmeyerek Yunus’un et ve kemik olan tarafını Es-
kişehir ve Karaman’da aramak suretiyle, mana âleminde 
dipdiri yaşayan her Türk’ün gönlünde taht kurmuş kâinata 
sığmayan ölümsüz Yunus’u bir avuç toprak olarak göster-
mek niyetindeler.

‘’Bir ben var bir de benden içeri’’

Diyen Yunus’u bir avuç toprak olarak değil, Yunus’tan içeri 
olan yani bugün aramızda yaşayan Yunus’u öz cevheriyle tet-
kik edip millete tanıtmalarıdır. Şurasını da belirtmek isterim 
ki, Yunus’un Eskişehir’de veya Karaman’da olduğunun ispat-
lanması onu sevenlere en ufak bir tesir icra etmeyecektir. Zira 
asırlar boyu gelmiş geçmiş Yunus âşıkları onun mezarını ara-
mayı düşünmemişler dahi, sadece onu sevmişler, onun gittiği 
yoldan gitmeye çalışmışlar, onu yakan od’dan yanmak istemiş-
ler, işte bu sırrı çözmek gerekir.

Refet KÖRÜKLÜ 27

27 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.30.

ÖLÜMSÜZ YUNUS’U TOPRAKTA ARAMAK 
ÖLDÜRMEK DEMEKTİR

∑

T anrı aşkı ile kavrulup duman duman savrulan ve 
Anadolu’nun her zerre toprağına sinen, her Türk’ün 

gönlünde taht kurup o tahtda inmemecesine kurulan ölüm-
süz Yunus, kimdi ne yaptı, neye gönül verdi, nasıl yaşadı, 
hayat felsefesi neydi? Bütün bu suallerin cevabını arayıp 
bulacağımız, gerek ona gönül veren Türk’e ve gerekse dün-
yaya tanıtacağımız yerde, ne hazindir ki, yerli veya yabancı 
turiste bir toprak yığınını göstermek yolunu seçmişiz.

Yunus’un Karaman’da veya Eskişehir’de bulunması Yu-
nus sevgisine hiçbir şey eklemediği gibi gönüllerde taht kuran 
ölümsüz Yunus’u bir avuç toprağa bağlayıp öldürmek demektir.

Yunus’un mezarının şurada veya burada olduğunu ara-
yan ve bu uğurda zaman sarf eden ilim adamlarımız, sarf et-
tikleri zamanı Yunus’u her cephesiyle tanıtmak hususunda 
harcarlarsa hem Yunus’un ruhunu şad etmiş hem de Türk 
milletine en büyük hizmeti yapmış olurlar. Şurasını unutma-
mak lazımdır ki, Yunus’u sevmek Yunus’tan bir şeyler söylemek 
veya Yunus’un mezarını bulmak Yunus’u tanımak, tanıtmak de-
ğildir. Zira bugün okuyup yazma bilmeyen dağdaki çoban dahi 
Yunus’tan bir şeyler söyleyebilir. Bu Yunus’u tanımak değildir. 
Zaten bugün münevverler arasında dahi Yunus’u bihakkın 
tanıyabilenin çıkacağını zannetmiyorum.

Ölümünden bu yana asırlar geçmiş olmasına rağmen unutul-
mayan ve her Türk’ün gönlünde müstesna bir yeri olan ölümsüz 
Yunus’a mezar aramak bence en büyük manasızlıktır.
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kanaatimiz bu. Niçin diyeceksiniz? Yazımızın hedefi de soru-
nun cevabını vermeye çalışmaktan ibarettir.

Mektup dostu ( karşılıklı görüşmek imkânı olmadı kendisiyle) 
Prof.Dr. Annemarie Schimmel (Mevlana hayranlarındandır)’in 
işaret ettiği gibi, bilmek-inanmak ve yapmak başka başka şey-
lerdir. Hepsini ayrı ayrı yönlerden ele almak gerekir. Ama asıl 
hayat gidişlerini Allah’ta sonuçlandırmaya ayar edende bunu 
gerçekleştiremeyiz. Yani, şunu demek istiyoruz ki, Yunus 
Emre’nin hüviyeti öyle dar açılardan ele alınacak türden 
değildir. Şurada doğdu, şurada öldü, şu-şu eserleri vardır 
sözünü etmekle Yunus açıklanamaz. O’nun için bizce, ölüm 
yeri ha Sarı köy olmuş ha Karaman olmuş, önemli değil. 

Yunus Emre’nin varlığı önemli. Bütünüyle ele alırsak, O’nun 
sırlar Sultanı olduğunu görürüz. Görünürde basit-kısa kelime-
lerle anlatır. Fakat sırları açmak değil, sanki bir el çabukluğuyla 
küpe doldurduğuna şahit oluruz. O küp bugün nerededir? Toz-
dur. Topraktan oradan oraya savrulan bir zerredir. Bunu kendi 
söylüyor Yunus. Ömrü boyunca, Allah’a dönüş uğruna direnen 
sırlar sultanı’’Bana seni gerek seni.’’ Diyor. O’nda Mevlana’daki 
panoramayı aramak, hata olur bizce. Zira Yunus tek başına 
yürür. Mevlana öyle değil. Çevresiyle birlikte hareket edi-
yor. Coşuyor, yine beraber. Duruyor, yine beraber. Oysa Yunus 
Emre tekdir, coşmasında, durmasında. Bir zahit havası vardır 
davranışlarında. Belli etmez kendini. Şibli gibi görünmek ister 
aslında. Divanında birkaç yerde çevresinden geldiği, nerede bu-
lunduğu, nerede göçtüğü hala anlaşılamıyor. Yunus’un hayat 
yolunda yalnız Allah vardır. Dimağı, dili, eli, ayağı, her şeyi-
her şeyi O’na dönüktür. Kendi yoktur ortada, Allah’tan al-
dığını Allah’a çevirir.

Tasavvuf yolu da bundan başka nedir ki. O’nu Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin yolunda kabul edenler, Bektaşi’dir derler. Etmeyenler bir 
zahit, bir veli olarak tanıtmaya çalışırlar. Biz diyoruz ki, Yunus 
Emre, Tapduk’u tanıyıncaya dek birçok mürşit değiştirmiştir. 

SIRLAR SULTANI ULU YUNUS EMRE
∑

U lu Yunus’tan söz açmak elbette kolay değil. Bunun yazı-
mızın başında belirtmekle, gerçekleri ifade etmenin bile 

zor olduğunu söylemek istiyoruz. Sırlar Sultanı Yunus Emre 
hakkında hemen her dilde eser bulmak kabildir. Hiç olmazsa, 
O’ndan iki satırlık cümleye rastlanabilir. Bunun ispatında her-
hangi bir engel de yoktur. XIII ncü yüzyılın bu erişilmez insa-
nının nerede öldüğünü hala tartışma konusudur. Fakat yaptığı-
mız araştırmalar bize gösteriyor ki, (O’nun doğuş ve ölüş yerleri 
hakkındaki) tartışmalar daha yıllarca sürüp gidecektir. Çünkü 
ortada kapalı kalmış noktalar vardır. Hatta Yunus Emre’nin ça-
ğında yaşamış olan ünlü kişilerin bile aydınlığa çıkarılmamış-
çıkarılamamış yanları bulunmaktadır. 

Bir Tapduk Emre var. Kanaatimizce Tapduk Emre iyice 
bilinmeden, Yunus Emre’nin hayatının önemli bir bölümü 
anlaşılamaz. Evet, destan havası içinde nakledilen bilgi-
ler var. Ama bunlar bayat tekrarlardan ibarettir. Ve hepsi 
ağızdan yayılmış bilgiler halinde. Doğru olup olmadıkları 
bugünkü ölçülere göre şüphelidir. Türkiye’de, yazarlarımız-
dan birkaçı Yunus Emre’yi tartışma konusu yapmaktan çekin-
melidirler. Mezarı Karaman’da mıdır yoksa Sarıköy’de midir 
sorularına cevap vermeye çalıştılar. Belgede koydular ortaya. 
Fakat o ortaya konulan belgeler, XX nci yüzyıla yakın yüzyıl-
lara aittir. Oysa biz XIII ncü yüzyılın Yunus’la ilgili olan yanının 
aydınlatılmasını istiyoruz ki, buda tatmin edici olmamıştır so-
nuçta. Anlaşılıyor ki, Yunus Emre’nin kesin bir şekilde nerede 
doğduğu ve nerde öldüğü bilinemeyecektir. Bizim bu konuda 
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Yunus Emre, günün geleceğini Allah fikriyle doldurmuş, arkasın-
dan mürit aramayan bir Sofi’ydi. Kibir-Azamet-Bilgiçlik yoktu. 
Ve uzaktı hepsinden. Varacakları hedef itibariyle aynı tutumda 
olan Mevlana’yla Yunus’u birbirinden ayıran tek özellik, birbi-
rinin maddi kalıcılıkta ısrar etmesidir. 

Der ki, Mevlana:’’-Bizim soyumuz kıyamete dek gidecek-
tir.’’ Oysa Yunus’ta böyle bir endişe yok:’’-O’ndan geldim yine-
O’na gidiyorum’’ diyor. Gerçekte, İslamiyet mezarın yok ol-
masını makbul kılar. Çünkü Ben’in karşısında Sen’in (Yani, 
insan vücudunun önemi yoktur. Vücut bir cifedir. Kokmaya-
dağılmaya mahkûmdur. Esas olan Can’dır. Dava, Can’ı tam 
değerleriyle asıl sahibine iade edebilmektir) önemi nedir 
ki? O halde, Yunus Emre, yalnız bu noktaya sadık kalmış 
ve ömrünü öyle tamamlamıştır. Fakat Yunus, daha sonra gel-
seydi ve şartlar daha olumlu sonuçlar verseydi, elbette Yunus’un 
bilinen bir yerde mezarına rastlamak kabil olurdu. Hem kendi 
istememiş hemde şartlar ters yönde gelişmiştir. Zira Selçuklu-
ların sonu Osmanlıların kuruluş devridir. Ve üstelik Yunus, be-
lirli bir şehirde kalmamıştır. Kalsaydı, çevresi O’nu bu yönde ih-
mal etmezdi sanıyoruz. Yunus Emre hakkında hep belkili bilgi 
veriliyor ortaya konan eserlerde. Onun için kesin bir şey söyle-
nemez. Yine tekrar edelim. Sırlar Sultanı Ulu Yunus Emre, 
bugün hangi yanımızı dolduruyor? Biz öyle sanıyoruz ki, 
bütün bilinmezlikleri bir yana, tek mısraı bile ışıklı hedefi 
göstermekte devam ediyor. Bakınız ne diyor:

Mal sahibi, mülk sahibi;
Hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan…

Bu dört satır, ta baştan sona dek o uzun sanılan, karışık gö-
rülen hayat panoramasını çarçabuk çiziveriyor. Ve ‘’HİÇLİĞİ’’ 
ortaya bütün yanlarıyla koyuveriyor. Tanrı erlerinin toprakla 

Ve böyle olması da normaldir. Aynı değişmeleri Mevlana’da da 
görüyoruz. Aslında gelişmenin-arayıp bulmanın şartıdır bu bir 
bakıma. Ne zaman ki Hacı Bektaş-ı Veli:’’-Biz o anahtarı Tapduk’a 
verdik. Git O’na ‘’ diyor. O zaman, Yunus, Yunus oluyor. Fakat 
O’nun Tapduk’la karşılaşma tarihi belli değildir. Yani, ağızdan 
ağza gelen nakiller yoluyla anlıyoruz bunu. Yunus isteseydi, ge-
leceğe duyurmasını bilirdi. 

İstemediği için, bugün, Karaman, Sivas, Eskişehir, Konya, Ke-
çiborlu, Aksaray, Kayseri sahip çıkmak istiyor Yunus’a. ve pek 
tabii kesin bir sonuca varılamıyor. Topraktan bir zerre: ‘’-
Sen nerelisin?’’ Diye sorulur mu? Olmaz ki, böyle şey. Bir 
yerde, Yunus için kendi halinde çiftçi diyorlar. Yoksul köylü 
diyorlar. Bir yerde, hali vakti yerinde toprak sahibi kişi di-
yorlar... Zamanının belli başlı kültür merkezlerini gitmiş 
görmüş diyorlar. Arapça-Farsça-Türkçe bilirdi sözleri edi-
liyor. Batı kültürünü tanırdı deniliyor. Bıraktığı divan neyi 
anlatıyorsa, ancak onu bilebiliriz. Bunun dışında öğren-
diklerimiz, daima bir ‘’acaba?’’ yaratıyor dimağlarda. Bazı 
eserde, kırk yıl Tapduk’un ocağına odun taşıdığı işaret edi-
liyor. Bazı eserlerde, bu devre (hizmet süresi) daha kısadır 
deniyor. Velhasıl, Yunus’tan başka ne varsa hepsi söylen-
miş oluyor böylece. Yalnız Yunus’un asıl bilinmesi gereken 
yanları bir yığın laf kalabalığı içinde yok olup gidiyor. Biz 
Yunus’ta ne arıyoruz? Ne buluyoruz Yunus’ta? Yunus Emre, 
halk şairidir- tasavvuf şairidir, işte filan mesnevisi var, fi-
lan divan-ı var demek kolayımıza mı gidiyor?

Sırlar Sultanını anlamak-tanımak için O’nun gittiği yönü 
çok iyi bilmek gerekir. Mevlana, mesnevisiyle Kur’an-ı Kerim’i 
şiir halinde tefsire kalkmış ve bunda erişilmez bir başarıya 
ulaşmıştır. Ya Yunus ne yapmıştır ortaya koyduklarıyla? O’da 
en kısa yoldan aynı şeyleri anlatmıştır. Hatta şöyle dediğini 
naklederler:’’-Uzun söylemişsin, ete kemiğe büründüm, Yu-
nus diye göründüm deseydin, kâfiydi.’’ Şurası muhakkak ki, 
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KULA’DAKİ YUNUS EMRE
∑

1966 Yılı Kula Turizm ve Yunus Emre Derneği tarafın-
dan bir inceleme. İddiaları ve dayandıkları vesikalar. Yu-

nus Emre’nin halen ihtilaf konusu olan mezarı hakkında görüş 
ve kanaatimizi belirten Tetkik Komitesi ve yönetim kurulu Ra-
porları ve vesikalardan elde edilen sonuçlar:

1-Taptuk Emre; (nam diğer Emre Sultan) Yunus Emre’nin 
şeyhi olup Kullanılan Emre köyündeki Türbede metfundur.

2-Yunus Emre söylentilere göre Karaman’lıdır. (Çevremiz 
halkı da böyle bilir) Karaman’da emlak ve akar edinmiş ve bir 
tekkesi bulunduğu söylenir.

3-Yunus Tapduk’a intisap ettikten sonra bir müddet yurt 
sathında gezmiş, bilahare Karaman’daki emlak ve akarını Tek-
kesine vakfederek şeyhine dönmüş, 29 vefatında vasiyeti üze-
rine şeyhinin kabri eşik’ine gömülmüş. Yunus’un şeyhine nasıl 
döndüğünün halk arasında efsaneleşmiş bir hikâyesi de var-
dır. (Abdülbaki Gölpınarlı-Yunus Emre ve hayatı)…Sayın Ab-
dülbaki Gölpınarlı bir noktada yanılıyor. Diyor ki: Yunus Şey-
hine döndükten sonra, Şeyhi Yunus’a: Sen artık yetiştin asamı 
atıyorum, asamın düştüğü yerde öl. Demiş ve Yunus beş sene 
arayarak nihayet Sarıköy’de asayı bulmuş ve orada ölmüş. Bu 

29 Özeti Türk Foklör Araştırmaları Dergisinin 1962 Temmuz ve 156 sayılı yazı-
sında neşredilen aslı Başbakanlık arşivinde mevcut vesikada, Yunus Emre’nin 
sağlığında kendisi tarafından Karaman’daki emlak gelirinin, gelip geçenler için 
Tekkesindeki şeyhlere tevdi edildiği yazılıdır. Bu yazı Karaman’lıların sözde id-
dialarını tevsik maksadi ile Adalet gazetesi 23 Aralık 1964 tarihli nüshasında 
yayınlanmıştır. Aslında Yunus Emre’nin Karaman’da Emlak ve Akar sahibi ol-
duğunu göstermekle beraber bu emlak ve akarını Tekkesindeki Şeyhlere devir 
ederek terki diyar ettiğinin bir ifadesidir.

ne ilgisi var? O’nu, onları daha başka bir yerde aramak ge-
rekir. Duyabiliyor muyuz o sırlar Sultanını içimizde? Yürü-
yebiliyor muyuz ardından aynı sırlar uğruna? Sevebiliyor 
muyuz birbirimizi insana en yaraşır şekilde? İşte o zaman:’’ 
Yunus Emre’yi anladık’’ diyebiliriz.

Hakkı Şinasi ÇORUH 28

28 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.31.32.
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4-Yunus’un mezar taşı üzerinde balta resmi mahkûmdur. 
Bu taş Yunus Emre’ye ait olduğu sanılmakla beraber sembolik 
bir mana taşımaktadır. Üzerinde tarih yoktur.

5-Taptuk’un Türbesi önce Selçuk mimarisi tarzında ve üzeri 
kümbet şeklinde inşa edilmişken sonradan birkaç kere tamir 
görmüş ve sakafı kiremitle örtülmüş, fakat bina temelden yu-
karıya şekli aslisini muhafaza etmektedir.

…Camii 954 Hicri senesinde inşa edilmiş, inşa değil Tapduk’un 
yaşadığı asırda mevcut olan Tekkenin tadil ve tamir edilerek 
camiye çevrilmiş bugünkü manzarasıdır. Bu camii hemen ya-
kınında çok eski zamana ait yıkık bir hamam mevcuttur. Cami 
ve Türbenin inşa tarzı ve Türbe yakınında bulunan eskiye ait 
geniş bir mezarlık’ın bulunması, mezarlıktaki taşlar inancımızı 
kuvvetlendirecek niteliktedir.

Yunus gibi kültürlü bir şairin köy muhitinde yetişeme-
yeceği iddiası doğru olmakla beraber Emre köyünün bun-
dan 700 sene evvelki hali, mevcut eser ve kalıntılara göre 
bir köy değil bir şehir manzarasını arz ediyor.

6-Keza ilişikte sunduğumuz 1004 tarihinde verildiğini gös-
teren Şer’ iye mahkemesi karar örneği bu tarihten önceki ta-
rihlerde Tekkeye vakfedilen arazi ile ilgilidir. Ve buranın çok 
önem verildiğinin bir ifadesidir.32

bi post-neşin-i Kirişçi Baba’’ demektedir. Eskişehir’liler buna cevaben: Yunus 
Emre Hicri 918 tarihinde ikinci Bayezıt zamanında sağ idi. Bu aradığımız Yu-
nus Emre değildir. Derler…

32 Saruhan oğullarından Hızır Paşa’nın Vakfiyesi: ‘’Kıdved-ül-ümera-il-kiram 
Umdet-ül-kübera-ilfiham Zül-kadri vel-ihtiram Elmuhtas bilmezidi inayet-
ilimelik-il-allam Saruhan Sancağı bryi dame izzedhu ve mefahir-ül-kuzatı vel-
kelam maadin-ül-fazlı vel-kelam Adala ve Akhisar ve haliye Manisa kadısı olan 
Mevlana zide fazlühüm tevkii-refil-himayun vasıl olıcak malum olaki Darende-i 
ferman-ı vacibüliz’an kıdvel-müderrisin Mevlana Nurullah zide fazlühüm süddei 
saadetime arzuhal edüp Adala kazasına tabi ildadis ve Enakris nam karyeler kur-
bunda merhum Saruhanoğlu Hızır Paşa çiftliği Mezrayı Emre Sultan nam kimes-
neye ve evladına batnen bade batnin şartedüp lakin etrafına nice kura ve mazari’ 
ilhak olunmakla yetmiş sekiz çiftlik yerleri mezrea hasıl olup senevi beş bin akça 
mahsul hasıl olup vakfa Kemal mertebe vüs’at gelmekte zevaidi yirmi akça vazi-

rivayeti kabul etmiyoruz. Mantık ölçüsüne uygun düşmeyen bir 
iddia bu. Yunus şu sözlerle şeyhinden ayrılmak istemediğini Di-
vanda açıklamış bulunmaktadır.

Miskin yunus sen canını Şeyh yoluna eyle feda
Şeyh ile buldum ben hakkı ayrık ne buldum bilmezem

(diğer beytinde)

Ko beni yatayım Şeyh eşiğinde
Dönmezim Şeyhimden ya ne döneyim…30

Ayrıca diğer yerlerdeki münferit Yunus ve Tapduk mezar-
ları Kula-Emre köyündeki Tapduk ve Yunus mezarı pozisyo-
nunda değildir. Sarı köydeki mezar Yunus Emre’nin değil Yu-
nus Emir Bey’in dir.31

30 Bu beyitler eski el yazması ve taş basma divanlarda mevcuttur.
31 Cemal Kutay’ın ‘’Tarih Konuşuyor’’ adlı mecmuasının (17 Hazian 1965) sayılı 

nüshasında neşredilmiştir.
 Vesika Metni
 Mezrea Sarı köyünde, Yunus Emir Bey’in bir çiftlik yeri var imiş, Zaviyeine 

kadimden vakıf imiş. Şimdi evladından Osman oğlu Şeyh Mehmet tasartuf 
eder ve Beylerbeyi İsa Bey, mektubuyla iki kırda(?.) çeltik edermiş deyu nak-
lonulmuş der. Defter-i köhne mezbur vakıf kadim vakfiyeti üzere tasarruf 
olunur imiş. Şimdi Nasuh Şeyh tasarruf eder deyu kaydolunmuş der. Defter-i 
köhne, elhaletü hazihi Nasuh Şeyh evladından Derviş İbrahim mutasarrıftır. 
Karındaşı Derviş Halil ile ellerinde padişahımız mukarrernamesi vardır deyu 
kaydolunmuş der. Defter-i köhne, Haliyen vakfiyet üzere ebulmüslim Çelebi 
mutasarrıftır. Elinde nişa’ı şerif var deyu..Bebişte der Defter-i atik hasıl 600. 
Cemal Kutay’ın ‘’Tarih Konuşuyor’’ adlı mecmuasının 19 Ağostos sayılı nüs-
hasında neşredilmiştir. Topkapı Sarayı defterhnesinde, padişah mührü altında 
muhafaza edilerek bize kadar gelen en eski bir il yazıcı defterinde bulduğumuz 
bir vesikada onun zaviyesi şöyle yazıyordu: ‘’Vakf-i Zaviye-i Yunus Emre İbn-i 
Hacı İsmail El-meşhur bi kirişçi Baba’’. Yine bu defterde ; ona şeyhlik de isnat 
ediliyordu, Divanında da (Şeyh, Derviş, Miskin) kelimelerini ekler. Ankara’da 
Vakıflar Umum Müdürlüğünde (Sari Evvel Askeri) adlı 417 No’da kayıtlı bir 
(sadire ve varide defterin) de şöyle bir kayıt vardır. ‘’Zaviye-i Yunus Emre 
Der kaye-i Sarı der Kaza-i Sivrihisar günyüzü’’. Mukayyit, deftere Hicri 1207 
ve Miladi 1792 tarihinde bu Zaviyeye kadiri şeyhlerinden Sivrihisar’lı Hacı 
Yakupoğlu Mustaf ’nın Zaviyedar olduğunu yazmış. Konya Vakıflar Müdürlü-
ğünde 6 No: Vakıf kayıd defterinde, bir vakfiyede: ‘’Şeyh Yunus Baba el-maruf 
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on bir yerde makamı olduğu söylenir. Bu makamlardan muhak-
kak birisi Yunus’un hakiki mezarıdır. Fakat hangisi?

Eskişehirlilere göre: Yunus Emre’nin mezarı Eskişehir’in 
Sarı köyündedir. Bu köyde bir zaviyesinin bulunduğunu 
iddia ediyorlar. Profesör Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpı-
narlı on beş sene önce (1956-1951) yazdıkları Yunus Emre 
divanında kesin olmamakla beraber Yunus’un mezarı-
nın Sarıköy’de-Sakarya ile Porsuk suyunun karıştığı yer-
olmasını kuvvetli bir ihtimal dâhilinde görüyorlar. Profesör 
Orhan Oğuz ise; bu ihtimali kesinlikle savunarak mezarın 
Sarıköy’de olduğunu iddia ediyor. Kaydı Atike ve vesika-
larla ispat edeceğini söylüyor.

Karaman’da kurulan ‘’Yunus Emre Derneği’’ yani Karaman’lı-
lar da Yunus’un mezarının Karaman’da olduğunu ve bunu ispat 
edecek delilleri bulunduğunu iddia etmektedirler.

İleri sürülen bu iddia ve açıkladıkları vesikaların ispatlarını 
yetecek nitelikte olup olmadığı konusunda söz sahibi değil isek 
de zannımızca tahminden ileri gidemez. Ancak Yunus’un ga-
lip bir ihtimalle Karaman’da doğduğu ve Karaman’da mal 
mülk edindiği ve Eskişehir’in Sarıköy’nde de bir zaviyesinin 
bulunabileceği ispata yarayacak vesikalar ve kayıtlardır.

Sivrihisarlı Baba Yusuf ‘’Kitab-ı Mahbube-i Mahbub’’ın da: 
‘’Azizlerim Husse Yunus Emre edermiş Zühdü Uzlet Uyup 
Emre bu yerdedür bu zumrenün mezarı, Müşerref eylemiş-
lerdir diyarı.’’

Başbakanlık arşivi 1135 Hicri tarihli emir namede, ‘’Medine-i 
Lürendede medfun, merhum, mağfurunileyh Yunus Emre 
zaviyesi’’ diye kayıtlı bulunduğu, ayrıca Yunus’un ölümünden 
100 sene sonra yazıldığı söylenen şu şiirde:

Larende de çoktur deli
Çünkü sitemden azdır veli
Yunus Emre bundadır ıyan
Tekkesi kurbunda medfun nihan.

Her ne kadar ilamda ‘’Emre Sultan’’ diye yazılı ise de 
‘’Emre Sultan-Tamtuk Emre’’ den başkası değildir. Tap-
duk onun takma adıdır. Bunun da halk arasında efsane-
leşmiş bir hikâyesi vardır. (Abdulbaki Gölpınarlı-Yunus 
Emre hayatı), 33

∑

Yunus Emre’nin Mezarı Hakkında:

Yunus Emre Türk edebiyatının en büyük ve içli şairlerin-
den biridir. Bazı din büyüklerinin birçok yerlerde makam ve 
ziyaretgâhları bulunduğu gibi Yunus Emre’nin de Bursa’da, 
Kula’nın Emre köyünde, Isparta’nın Çiçeborlu kazasında ve kuv-
vetle üzerinde durulan Sivrihisar’ın Sarı köyünde olmak üzere 

fe ile bana medrese tevcih olunup bilfiil berat ve temessükatile mutasarrıf iken 
evladı mücerred cümle mahsulü bel’etmek vakfın zevaidi yoktur deyu müstahak 
olduğum vazifemin bikusur alıverüp talep ederim deyu bildirdi. İmdi buyurdum 
ki, Hükmü şerifimle vardıkta ihzarı lazım olanları meclis-i şer’a ihzar ve hu se-
mayı beraber edüp bahusus şer’ile görülüp fesh olunmayup ve bila özrü-şer’i on 
beş yıl murur etmiş değilse bermucubi şer’i şerif hak üzere teftiş ve tefahhus edüp 
ve elinde olan temessukatına nazar kılıp göresiz kaziye arz olunan gibi ise olup 
(Olup kelimesi fazla) medresei mezbure bilfiil üzerinde ise elinde olan beratı ve 
temessukatı mucibince kemakan zaptültasarruf ettirüp dahi dahi müstahak ol-
duğu vazivesine külli ve cüz’i dessubut her ne ise (dört kelime okunamadı) itdir-
meyüp şer’e teveccüh edenlere hükmedüp bikus alıveresiz Minbaat şer’i şerife ve 
emrü-hümayyunuma ve temessukatıne muhalif kimseye inat ve muhalefet ettir-
meyüp men’ü dahledeni men ile memnu olmazsa merkumu üzere yazup süddei 
saadetime arz eyleyesiz, Hak üzere olup tezvirden ve telbisten ve eslemeyeni ve 
muhtac arz olnı bildiresiz tekrar şikayet elunup emri varımlu eylemeyesiz şöyle 
bilesiz hat-en nazar bu itimat kılasız tahriben fi rebievvel sene 1004 Bi makamı 
Kostantiniye. (1004 yılı Manisa mahkemei şer’iye sicilleri M. Çağatay Uluçay’ın 
1943 yılında Manisa-Gediz Basımevi tarafından basılan ‘’Yunus’un Mezarı’’ adlı 
kitabın 5-6 ncı sahifelerinden aynen alınmıştır.

33 Saruhan sancağının Kula ve Salihli kazaları arasında ‘’Emre’’ namındaki yetmiş 
hanelik bir karyede kargir bir türbede ‘’Tapduk Emre’’ hazretlerinin evlat ve 
ahfidile türbe derununda ‘’Aşık Yunus’’un türbe kapısının eşiği önünde med-
fundur mezar teşlarının hiç birinde yazı yoktur. Yalınız ‘’Aşık Yunus’’ ün senk-i 
mezarında ufak bir balta resmi mahküktur.( Osmanlı müelifleri Bursalı Meh-
met Tahir Bey.).



80 81

Emrah BekçiYunus Emre

Dedikten ve böylece kararını verdikten sonra müritleri 
bu vasiyeti yerine getirmesinler, o günün inançlarına göre bu 
mümkün ve ihmal dâhilinde değildir. Bu kadar açık burhan ve 
delil karşısında Taptuk’un türbesi eşiğindeki 600 küsür sene-
den beri ziyaretgâh olan, Yunus diye uğruna kurbanlar kesilen 
Emre köyündeki mezarından başka yerde mezar aramak zan-
nımızca yersizdir.

Gerek türbenin Selçuk mimari tarzdaki yapısı ve vasiyetine 
uygun ve sadakatine misal teşkil edecek derecede Yunus’un Tür-
benin giriş kapısının önünde mütevazı mezarında gömülü ol-
ması, gerekse Yunus’un yaşadığı coğrafi durumunu çizen şiirleri 
ile burayı pek beğenmiş bulunması iddiamızı doğrulamaktadır.

Köylüler arasında halen söylene gelmekte olan:
‘’Doğusu Kula,34 Batısı Hatıl kaşı, Kuzeyinde Gediz Çayı, 

Güneyinde yanar dağlar, Kapusu kıbleye karşı, Eşiğinde 
Yunus Yatar’’

Tekerlemesi küçümsenmeyecek bir değiş değildir. Belki de 
hakikati ifade etmektedir. Bunu kim söylemiş ne zaman söyle-
miş bilen yok.

Karaman’da çıkan ‘’Yunus Emre’’ adlı bir derginin yazdığına 
göre ‘’Yunus Emre’nin Horasan’dan göçüp Karaman’da yer-
leştiği ve ölümünden sonra hocası Taptuk Emre’nin yanına 
gömüldüğünü’’ iddia ediliyor. Fakat Evliya Çelebi Karaman’da 
Yunus’un mezarını ziyaret etmiş;

Yunus Emre Hazretleri merkatı Türki’ce Tasavvufa ne 
Ebyat iş’ar ilahiyatı meşru afaktır.

(Evliya Çelebi Seyahatnamesi cilt 9 sahife 315)

34 Taptuk Emre…Salihli ile Kula arasında şimdi Emre Köyü diye anılan bir köy 
vardı Taptuk oranın Gülüydü..

 Kula’nın Emre köyünde Yunus, Tapduk Emre’nin Türbesinin eşiğinde yatmak-
tadır. Türbe içinde şeyh ve onun çoluğu çocuğu yatar.

 Yunus’un baş ucunda, üzerinde balta resmi işlenmiş bir mezar taşı, onun derga-
ha odunculuk ettiği günlerin yadigarıdır. Bu makamda o mahsus kapu eşiğine 
yatmıştır. Şeyhine ziyarete gelenler beni çiğneyip geçsinler diye.. (Anadolu evli-
yaları Nezihe Araz: Sahife 61-78).

Hangisini kabul edelim; Baba Yusuf’un şiirini mi, yoksa 
Larende’de metfun olduğunu beyan eden şiir mi doğru? Karaman’da 
tekkesi ve ismine izafeten Camii olduğu için mi? Eskişehir’in Sa-
rıköy’ünde de zaviyesi var kaydı atikle ispat ediyoruz diyorlar, 
onlar da bu zaviyenin hatırı için Yunus’a orada bir mezar bul-
dular tabii. Eskişehirlilerin iddiasına göre de: Ankara Kuyudu 
Kadime arşivinde 850 No. Da Kanuni devrine ait defterin 
191 nci yaprağında ‘’Yunus Emre’nin Eskişehir’in Sarıköy’ün 
deki çiftliğini zaviye vakfettiğini’’ bildirmektedir.

O halde Yunus yukarıda arz ettiğimiz veçhile bu emlak ve 
akarını sağlığında tasfiye ederek ve dünyadan el etek çekerek, 
bütün mevcudiyetiyle bağlandı. Şeyhi Tapduk’un dergâhına av-
det etmiş, Yunus’un bu avdetinden sonra bir daha geri dönme-
diği; divandan okuyalım:

‘’Geçtik yazı kışladık, çok hayırlar işledik
Uş bahar oldu geri göçtük Elhamdülillah’’

Bu beyitte, taşralarda birçok yaz ve kışlar geçirdiği ve çok 
hayırlar işlediğini ve sonra geri göçtüğünü ne güzel anlatıyor. 
Elbetteki bu hayırlar, Karaman’daki emlak akarını gelip geçen-
ler hayrına sarf edilmek üzere ve Eskişehir’deki çiftliğini de 
Sarıköy’deki zaviyesine vakfederek ve bunların idaresini evlat 
ayaline bırakarak şeyhine dönüp geldiğidir.

Tapduk’un Tapusunda-Kul olduk kapusunda
Yunus miskin çiy idik-piştik Elhamdülillah

Demekle ben her şey’imi bütün varımı geride bıraktım 
Taptuk’un kapusunda kul olmaya geldim diyor. Bunun başka türlü 
manası olamaz. Nihayet Taptuk vefat ettikten sonra kaç sene 
daha yaşadı bilemiyoruz. Ölümünden önce şu vasiyeti yapıyor.

Ko beni yatayım Şeyh eşiğinde
Dönmezim şeyhimden ya ne döneyim.
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Osmanlı müellifleri yazarı Bursalı Mehmet Tahir Bey bu 
eserinde,-Emre’deki Türbede metfun Zatın Taptuk olduğunu-
açıklıyor. Köy adının Emre olması bir tesadüf eseri değildir. Bu 
iki büyük zatın yaşayan adlarının abidileşmiş bir sembolüdür. 
Köy halkının ekseri adlarının Yunus olduğuna bakılırsa bu sem-
bol daha çok kıymet ifade eder.

Yunus Emre’nin halkça sevimli ve Taptuk’tan da üstün olduğu 
halde bunun için türbe yapılmayıp da şeyhinin türbesi eşiğine 
defin edilmesinin nedenleri elbette merak uyandırabilecek bir 
keyfiyettir. Sebebine gelince: Bir defa ‘’Ko beni yatayım Şeyh 
eşiğinde’’ diye vasiyet etmiş, ikincisi Yunus ‘’Bir garip olmuş 
diyeler, üç gün sonra duyalar, böyle garip bencileyin’’ de-
mekle alçak gönüllü olduğunu ve böyle kalmak istediğini ifade 
ediyor. Ölümünden sonra müritleri onun arzusuna uyarak ha-
reket etmişler, defin ettikleri gibi bırakmışlardır.

Ayrıca tekkenin yerini de tespit etmiş bulunuyoruz. Tekke-
nin bulunduğu yere 1954 senesinde cami inşa edilmiş çok yakı-
nında 13 ncü asrın ilk yarısından kalma yıkık bir hamam var, 
Selçuk mimari tarzda inşa edilmiş olan bu hamam tekkeye ait 
imiş ve yine o zamana ait konuk yerleri bulunduğu kalıntıla-
rın tetkikinden anlaşılmaktadır. Taptuk’un türbesi camiye 400-
500 metre uzaklıkta kuzey batıdadır. Türbenin 3-3,5 km. ku-
zeyinde Gediz nehri geçer. Bu nehrin halk arasında adı ‘’Gediz 
Çayı’’dır. Yunus şiirinin bir yerinde:

Gerçek âşık olan kişi-Zehri katili nuş eder.
Topuk’a gelmiyen çaylar-Deniz ile savaş eder.

Ve yine:

Eriyüp Tağ’u taşlar hep su oldu
Denizler cuşa geldi aşk elinden

Hakikatten köyün güneyinde bulunan sönmüş yanar dağ-
lara ima ederek dağların bile ilahi aşktan eriyip su olduklarını 

Dediği halde hocası Taptuk’tan niçin bahsetmemiş? Taptuk’a 
ait bir mezar yokmuş ki, olsaydı bahsederdi. Öyle sanıyoruz ki; 
Karaman’lılar ustaca davranarak davayı kazanabilmek için 
Yunus’a atfedilen mezarın yanında sun’i olarak Taptuk’un 
mezarını da irade ediyorlar.

Ne garip tecelli ki; Yunus’un yaşadığı yeri ve gömülü olduğu 
mezarı ima ile bildiren şiirlerini dahi, bunlar Yunus Emre’ye 
ait değildir diyip Divandan çıkarıvermişler. Bu takdirde insa-
nın aklına şöyle bir soru sormak geliyor. Bu şiirler Yunus’un 
değil de kimin?

Yunus Emre Anadolu çocuğudur Anadolu şivesi ile söylemiş 
öz Türkçe bu şiirler nasıl olur da Yunus’un değildir. Bununla be-
raber Yunus’a ait olup olmadığının münakaşasını bilim adam-
larına bırakarak Şeyhi Taptuk Emre’ye geçiyorum:

Taptuk Emre (asıl adı Emre Sultan) rivayete göre 
Horasan’dan gelmiş Türkmen oymaklarından bir zat 
olup yine o tarihlerde (orta çağda) Horasan’dan gelen ve 
Karahöyük’de yerleşen Hacı Bektaş-ı Veli’nin muhiplerin-
den olup Emre köyüne gelerek onun tarikatı üzerine irşada 
memur edilmiştir. Taptuk ismi onun sonradan iktisap ettiği 
mahlası (takma adı) dır. Evkaf Müdürlüğü ve Şer’ iye sicil-
lerine ismi ‘’Emre Sultan’’ olarak geçer. Önceleri Salihli’nin 
Adala Nahiyesine bağlı iken bil ’hare Kula kazasına bağ-
lanan Emre köyünde metfundur. Ve bu Türbeye (Zaviye) 
Adala’daki Hızır paşa çiftliğinin vakfedildiği senevi 5000-
7000 kuruş arasında gelir getirdiği tarihi bir hakikattir.

Yunus Şeyhi Taptuk’u şu sözlerle över:

Yunus sen de ölürsün-Karayerlere girersün
Mürşitlerin ulusu-Ol Emre Sultan yatar

Bundan da Taptuk’un asıl adının Emre Sultan olduğunu an-
lıyoruz.
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(Eylül 1964 ayı içinde Ankara ve Hacıbektaş’a yaptığımız 
vazife gezisine ait 20.09.1964 günü raporumuzda bir kısım.)

Netice ve Kanaat:
Gidiş ve dönüşte Sivri Hisar ve Sarı köy yakınlarından geçi-

yoruz. Gözümüze çarpan manzara şu: Bir kısım ekilir arazi ve 
etrafı alçak ve çıplak tepeciklerle çevrili geniş çorak bir vadi. 
İnsanın ilk hatırına gelen şu oluyor. Yunus Emre şiirleri ile yaşa-
dığı yerin coğrafi durumunu çizerken bağlık, bahçelik, orman-
lıktan ve yanar dağlardan bahis ediyor. (Yunus Emre Divanı: 
s.148.149.155.156) Sayın Macit Aray’ın dediği gibi yayla vas-
fına haiz olmayan ve uçsuz bucaksız bir bozkırdan ibaret olan 
Sivri Hisar ve havalisinin Yunus’un mesken ve metfeni olama-
yacağı kanaati bizde hâsıl olmuştur.

Oduncu Yunus diye tanıdığımız ve kırk sene dergâha sır-
tında odun çeken Yunus Emre’nin bu odunları hangi ormandan 
ve nereden taşıdığı teemmül edilmelidir. Esasen Fuat Köprülü, 
Burhan Ümit Toprak, Abdülbaki Gölpınarlı dahi Yunus’un me-
zarı hakkında kesin bir kanaat ileri sürmemektedirler.

M.Çağatay Uluçay’ın ‘’Tarih Ansiklopedisi’’, Hayat yayın-
ları tarafından çıkarılan ‘’Hayat Ansiklopedisi’’ Yunus’un 
doğup öldüğü yerin kesin olarak bilinmediğini yazar, yine 
M.Çağatay Uluçay ‘’Yunus Mezarları’’ adlı 1943 de basılmış 
kitabında- Yunus’un hakiki mezarının bu olduğunu göste-
rir-demekle kullanılan Emre köyünde metfun olduğu Bek-
taşi tarikatının (bazıları halveti demişler) ulularının be-
nimsediği Yunus, Emre köyünde şeyhi Taptuk’un türbesinin 
eşiğinde yatan Yunus’tur. Bu kanaatimizi destekleyen başka 
sebepler var. Yunus’un yaşadığı yer ve tarih ile Emre Sultan tür-
besinin tarih ve inşa tarzı arasında bir münasebet kurmak ister-
sek, Türbenin Selçuk mimari tarzında oluşu Yunus’un ve Şeyhi 
Taptuk Emre’nin yaşadığı asra tetabuk etmektedir. Ayrıca, bu 
gün bir harabe halinde olan Emre köyündeki üç hamam, Emre 
köyünün batısında 2-3 km. mesafede bir dağ eteğinde bulunan 

anlatmak istiyor. Buranın tabii ve coğrafi durumu şiirleri ile 
bağdaştırmış, hatta rivayete göre 40 sene dergâha odun taşı-
dığı dağın ismi bile unutulmamış halen meşelik ve ağaçlık bir 
saha olan ‘’Kale’’ denilen bu dağ da keza Emre köyüne 5-6 km. 
mesafede ve kuzeydedir. Türbenin ön ve yanlarındaki geniş sa-
hanın vaktiyle kabristan olduğu göz önüne alınırsa burasının 
eski sakinlerinin büyücek bir topluluk halinde Bektaşi Tarika-
tına mensup kişiler olarak yaşamakta iken eski sultanlar za-
manda Bektaşi tekkelerinin kapatılmasıyla halkının dağıldığı 
anlaşılmaktadır. (Selim-I.’’Yavuz Selim’’ 1514)

Bu gün kısmen harman yeri olan mezarlıkta rastladığımız 
mezar taşlarından bazıları Bektaşi Dedelerinin giydikleri ser-
puşlar ve işaretleri gösteriyor, bundan da Taptuk Emre ve mü-
ritlerinin Bektaşi tarikatın olduklarını anlıyoruz.

Yunus’un tarikatı ne olursa olsun dava, Yunus’un mezarı-
nın Kula’daki Emre Sultan türbesinin kapısının sağ yanında 
yani eşiğinde olduğudur.

Sayın Fuat Köprülü Bektaşi velayetnamesinden bahisle 
‘’Yunus’un mezarının Sarı köyde olduğuna inanmak daha 
uygun düşer’’ diyor. Fakat Eskişehirliler velayetnamenin eski 
rivayetlerden toplanmış ve vesika değerinde olduğunu ileri 
sürmektedirler.

Son olarak Hacı Bektaş da bu tarikat büyüklerinden aldı-
ğımız vesika davamızı destekler mahiyettedir. Velayetname ne 
kadar eski olursa olsun rivayete dayandığı için bize verilen ve 
son araştırmalara dayanan vesika kuvvetinde olamaz sanırız.

Öğrendiğimize göre, Alaattin Cünbüş’ün ‘’Aşkın Anah-
tarı’’ adlı kitabında Yunus Emre’nin Kula’nın Emre köyünde 
metfun olduğu açıklanmaktadır.

Yukarıdan beri izah ettiğimiz konular ve irade eylediğimiz 
deliller muvacehesinde büyüklerimizden de haklı davamızda 
bize müzahir olacaklarını ümit ederiz.
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Sami, Sakarya ve Porsuk nehirlerinin birleştiği yerde ya-
şadığını gösteriyor’’ dedikten sonra şu şekilde neticelendiri-
yor. ‘’ Yunus’un nereli olduğu hakkında kat’i bir fikir der-
miyanı kabil olmamakla beraber onu Bulu mülkatından bir 
yerde doğmuş addetmek pek yanlış sayılmaz’’

Abdülbaki Gölpınarlı da Yunus’u Sivrihisar’ın Sarı kö-
yünden yetişmiş kabul etmek doğru olacak. Çünkü mezarı 
da oradadır. (Yunus Emre Hayatı s.63) diyerek Köprülü’nün 
fikrine aynen iştirak etmektedir. Bu fikirlere muhalif olan Bur-
han Ümit Toprak 1933 yılında bastığı ‘’Yunus Emre Divanı’’ 
adlı kitabı ile şöyle cevap vermektedir. ‘’Lakin bence bu ri-
vayet de doğru değildir, doğru olarak da kabul edilmesi için 
hiçbir sebep yoktur. Çünkü kabili ispat değildir.’’(s.17) de-
dikten sonra 1135-1175 Hicri senelerinde hazinei ervahta 
bulunan bir vesikayı açıklayarak Yunus’u Larende de gö-
mülü olduğunu söylemektedir.

İşte biz de bu fikirlerin doğru olmadığını söyleye biliriz. 
Çünkü:

Yunus ne Sarı köylü ve ne de Larende’li olmadığı gibi 
oralarda bulunan mezarlarla da Yunus’un hiçbir alakası 
yoktur. Yunus, Kula’ya 15 km. mesafede Emre köyündeki 
üstadı Taptuk’un (nam diğer Emre Sultan) eşiğinde med-
fundur. Bunu ispat için de ayrıca mucize yaratacak değiliz. 
Saruhan oğullarından Hızır Paşa’nın Emre Sultan’a bazı yer-
lerini vakıf ettiğine dair bir vesikayı açıklayarak ve muka-
yese ederek ispata çalışacağız. (Vesika ek:1) Emre Sultan 
için vakfedilen bu yerler Emre köyü civarında bulunmak-
tadır. Buranın adı halk arasında ‘’Yaren Mevkii’’ denilmek-
tedir. (1300-1305 Hicri) Kula tapu kayıt defteri)

Sayın Fuat Köprülü ‘’İlk Mutasavvıflar’’ kitabında Tap-
tuk Emre ve Yunus Emre’nin kabri meselesini tetkik ederken, 
Erzurum’un Dutçu köyünde Yunus Emre ve Taptuk Emre’nin 

bir değirmen döndürecek kesafetteki su membaı geniş bir sa-
hayı ilhata eden eski mezarlık o asırlarda kalabalık bir halk 
kütlesinin meskûn olduğunu ve hariçten pek çok ziyaretçi ge-
lip gittiğini göstermektedir.

Çalışmalarımızı bu zaviyeden ele alarak ilmi bir şekilde in-
celemelerimizi devam ettirmek yerinde olacağı mütalaasıyla ra-
porumuz sunulur. 20.09.1965

İkinci Rapor:
Bugüne kadar Yunus hakkında tetkik birçok kişiler ta-

rafından yapılmıştır. Bunlar arasında en ciddi ve etraflı 
araştırma, Profesör Fuat Köprülü ‘’İlk Mutasavvıflar’’, Bur-
han Ümit ‘’Yunus Emre Divanı’’ ve Abdülbaki Gölpınarlı ta-
rafından ‘’Yunus Emre Hayatı’’ adlı kitaplarında yapıldı-
ğını gösterebiliriz.

Bunlardan başka Yunus hakkında, Hamamizade İhsan, 
Ziyaattin Fahri, Faruk Uluğ ve J.Kinkley Birge türlü makale 
ve broşürler yazıp neşir etmişler ise de bazılarının ise görüş-
lerinin yetersiz ve ilmi kudreti haiz olmadığı görülmüştür.

Bu yazılar hakkında buraya tasavvufa kaçarak geniş tafsi-
latla mukayeseye girişecek değiliz. Ancak Yunus’un mezarı ile 
ilgili Sayın Profesör Fuat Köprülü, Burhan Ümit Toprak ve Ab-
dülbaki Gölpınarlı ile karşılıklı münazara mahiyetinde fikirleri 
mukayese yapmak niyetindeyiz.

Muhittin Arabi ve Mevlana gibi şahsiyetlerin tasavvufuna, 
sade bir Türkçe’nin içli sıcaklığında eriterek içten fışkıran bir 
düşünce ile cevap veren büyük şahsiyetin doğup yaşadığı mem-
leketten bahseden Profesör Fuat Köprülü ‘’Yunus Emre Sivri-
hisar civarında yahut Bulu mülhakatından Sakarya suyu 
yakınlarındaki karyelerden birinde yetişmiş bir Türk-
men köylüsü idi…’’ diyor. (İlk Mutasavvıflar s.197.) ve daha 
sonra ‘’Sivrihisarlı olduğu, Bektaşi annesinde musarrahtır. 
Bulu’lu olduğunu, Şakayık tercümesi söylüyor. Şemsettin 
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	 	 ∑

Bir garip ölmüş diyeler
Üç gün sonra duyalar
Soğuk su ile yuvalar
Şöyle garip bencileyin

  ∑

Hey Ermem Yunus biçare
Var eyle derdine çare
Gezer şöyle şardan şar’a
Yoktur garip bencileyin

Diyerek Yunus’un gurbet hayatında şikâyet ettiğini ve hatta 
ölümden bile korktuğunu kayıt ederken daha evvelki rivayeti 
neden dolayı benimsemediğini anlamıyoruz. Yunus Emre Hacı 
Bektaş mülakatından sonra Taptuk Emre’ye intisap etmiş ve 
onun hizmetinde Ruh-ul Beyanda 31 sene hizmet ettiği göste-
rildiği halde birçok menkıbelerinde bunun 40 sene olduğu söy-
lenmektedir.

Mahalli rivayetlerde ise, Hizmetin 47 sene olduğu id-
dia edilmektedir.

Kuddusi divanında Yunus’un şeyhine 47 sene hizmet 
ettiği yazmaktadır.

Çünkü Yunus kırk yedi yıl hizmet etti Şeyhine
Bunca hizmetle dediler sen hizmete dayanmadın

Yunus Emre’nin yaşadığı tarih hakkında ne kadar Burhan 
Ümit 7.nci Hicri asrın son ve 8.nci asrın ilk seneleri olarak ka-
bul etmediğini, Yunus’un tarikata hayli ihtiyarladığı zaman in-
tisap ettiğini yazmakta ise de, Yunus Emre Divanında:

Tarih dahi yediyüz yedi idi
Yunus canı bu yolda kodi idi

mezarlarının olamayacağını çünkü bunların hayatının Batı 
Anadolu’da geçtiğini ileri sürerek reddetmektedir.

Sayın Profesörü bu fikrini aynen kabul ediyoruz. Yalnız 
Yunus’un Porsuk nehrinin Sakarya ya karıştığı yerde yattı-
ğını-Sarı köy-kabul etmiyoruz. Porsuk’un Sakarya’ya karıştığı 
yer İç Anadolu bölgesi, Porsuk’un çıktığı bölge ise Batı Ana-
dolu bölgesidir.

Yunus da bu hususta:

Eriyüp dağ ve taşlar hep su oldu
Denizler cuşa geldi aşk elinden

Diyerek yaşadığı yerin coğrafi durumunu çizmiş oluyor. 
Her halde buradaki binlerce sene evvel fışkıran yanar dağ-
lardan akan lavlarla kaplı saha sayın üstadımız Köprülü’nün 
Sarıköy’de olmasa gerek.

Abdülbaki Gölpınarlı da Yunus’un metfeni hakkında şu ri-
vayeti ‘’…Bunun üzerine Taptuk artık kendi öğrendin bu-
rada duramazsın, asamı attığım yere gider orada yatıp 
ruhunu teslim edersin—‘’diyor ve asasını atıyor Yunus bu 
asayı tam beş sene arıyor. Nihayet Sarı köyde buluyor ve 
orada ölüyor (s.80) diye yazarak o da hakikatten uzaklaşmış 
olmaktadır. Hâlbuki Yunus’un kendi tarikatı olan Bektaşi tari-
katına mensup Sarı Saltuk, Barak Baba ve hatta hocası Taptuk 
Emre gibi diyar diyar gezmeyi vasiyet ile değil bilakis o devrin 
tekke geleneklerindendir.

Sayın Abdülbaki Gölpınarlı Yunus için eserinin başka bir 
yerinde ‘’Şairin gezip dolaştığı yerlerde birçok mezar var, 
bu hususta kendisini saygı ile andığım Sarı Saltuk’a benzi-
yor’’ (s.66) dedikten sonra diğer başka sahifede;

Bendeler garip olmasun
Firkat oduna yanmasun
Hocam kimseler duymasun
Şöyle garip bencileyin
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Bir garip öldü diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Öyle garip bencileyin

Böyle tarif etmektedir.
Hâlbuki Sayın Burhan Ümit’e şunu hatırlatmak isteriz ki, 

Yunus’un Şeyh eşiğinde yatma vasiyeti bir tezliden ziyade onun 
hocasına karşı son derece bağlılığını ve yakınlığını gösteren hal 
olup eşik kelimesinin lugavi manası da ayak basılacak yer ol-
mayıp yan ve yakınlık manasına gelmektedir.

Diğer bencileyin bağlantılı şiir de Yahya Efendi kütüp-
hanesindeki Divanda mevcuttur.

Bu hususu teyit eden bir rivayeti Abdülbaki Gölpınarlı’nın 
‘’Yunus Emre Hayatı’’ adlı kitabından alarak aynen nakle-
diyoruz. (s.78,79)

‘’Taptuk Emre’ye hayli zaman hizmet eden Yunus bir 
gün nasılsa şeyhini kızdırır

Taptuk, Yunus’a bir tekme vurarak kapıdan dışarıya 
atar ve kapıyı üstüne kapatmak ister, fakat Yunus’un başı 
içerde kalır ve ilk defa olarak-Eybaşım Elhamdülillah taş-
lara yollamadın-mısraını söyler. İla’’ Bundan anlaşılıyor ki, 
Yunus başı pahasına da olsa şeyhinden ayrılmak isteme-
mektedir. (Kuddusi divanı s.112)

Yunus’un murakıplarına gelince:
Yunus’un edebiyatımıza da tesiri kuvvetli ve sürekli ol-

muştur. Hemen her şair Yunus edasını benimseyerek şiirlerini 
o tarzda kullanmıştır. Mesela ‘’Sait Emre, Kasım, İsmail Ümmi, 
Şeyhoğlu Satu, Bursa’daki Âşık Yunus, Eşrefoğlu, Nazillide Âşık 
Hulusi, Karaman’daki Katipzade Yunus Baba gibi şairleri gös-
terebiliriz. Asırlardan beri Yunus’un hakiki kabrinin bir türlü 
bulunamayaşının birçok sebeplerinden biri de bu kadar çok 
şahsiyetlerin Yunus’a (Bizim Yunus) benzemek arzusundan 

Diyerek 13.ncü asrın son ve 14.ncü asrın ilk başlarında 
yaşadığını bizzat itiraf ederek cevap vermiş bulunuyor. 
Aşık Paşa tarihine göre, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’ya 680 
Hicri-1380,1381 de gelip ve çömezi Yunus’un ölüm tarih-
leri bundan sonra gelmektedir. Zira Yine Aşık Paşa, Tap-
tuk Emre ile Yunus Emre’nin Orhan Gazi zamanında yaşa-
dıklarını yazmaktadır. (s.100-104)

Yunus’un yaşayış senelerini Yunus çile çektikten sonra 
(Gurbette) Taptuk’a avdet etmiş ve bir daha vatan sathında se-
fere çıkmamıştır. Bunu teyit eden Yunus’un şiirlerini hep be-
raber okuyalım.

Ne yörürem nede ivem ne ırak yerlere varam
Çün dostu bunda buldum ne de artık seferim var

Geçtik yazı kışladık çok hayırlar işledik
Uş bahar oldu geri göçtük Elhamdülillah

Taptuk’un tapusunda kul olduk kapusunda
Yunus miskin çiğ idik piştik Elhamdülillah

Ayrıca Yunus’un üstadı Taptuk’un eşiğinde gömülü oldu-
ğuna dair yine hakikati Yunus’tan dinleyelim.

Hakkı kaçan bulaşan Hakka kol olmayınca
Erenlerin eşiğin yaslayıp yatmayınca

Ko beni yatayım şeyh eşiğinde
Dönmezim şeyhimden ya ne döneyim

Burhan Ümit, her ne kadar Yunus’un şeyhinin eşiğinde 
yatmasını, ‘’Fransuva’nın kendisini tezlil etmek için kıya-
fetini tebdil ederek Roma’da ‘’Saint Pierre’’ kilisesi önünde 
dilendiğini hatırlıyorum… Fakat ne hakkın Yunus’a izafe 
edilen bu vasiyeti, ne de onun aşağıdaki şiirini hiçbir ede-
biyatta hatırlamıyorum, kimsenin de hatırlayacağını zan-
netmiyorum’’ (s.68) 
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YUNUS EMRE’DE İKİ MESELE HAYAT VE ÖLÜM
∑

Yunus Emre, muhakkak ki, Türk edebiyatının en büyük bir-
kaç isminden biridir. Ona, bu şerefi sağlayan da, şüphe-

siz, şiirleridir. Edebiyat tarihimizde böyle bir yeri olduğu halde, 
hayat hikâyesini layığı ile bilemediğimiz Yunus, XIII. Yüzyıldan 
beri Türk dünyasında zevkle okunmakta olan şiirlerinde birçok 
‘’mesele’’ leri ele almıştır. Bunlar arasında ‘’hayat’’ ve ‘’ölüm’’ 
konuları önemli bir yer tutar.

Yunus Emre’nin ‘’hayat’’ veya başka bir deyişle ‘’dünya’’ dan 
bahseden şiirlerinin sayısı hayli kabarıktır. Fakat bütün bu şiir-
lerinde, bu konunun tek ana fikir etrafında toplandığı görülür. 
Bu ana fikir, ‘’dünyayı umursamamak!’’ tır. Tasavvufun ‘’dün-
yayı terk etmek!’’ görüşü olan bu fikir, bir mutasavvıf şair olan 
Yunus Emre’nin bu konudaki şiirlerini sarmıştır. Bu sebepten, 
Yunus için dünya bir ‘’yalan’’dır:

Yürü, yürü, yalan dünya;
Yalan dünya değil misin?

Yunus Emre’ye göre, dünya bir ‘’gelip göçme’’ alanıdır. Ge-
len göçüp gidecektir:

Bu dünyaya gelen göçer
Gelen göçer, konan göçer!

Madem ki, her konan göçüp gidecektir. O halde ‘’dünya’’dan 
vefa beklemek boştur:

Meyil etme bu dünyaya
Hiç kimseye kılmaz vefa.

meydana geldiğine inanıyoruz. Bundan başka Yunus’un Divanı 
rastgele kimseler tarafından tahrif edilmiş olduğu şu beyitten 
de anlaşılmaktadır.

Yunus:

Yunus sen de ölürsün kara yerlere gidersin
Mürşitlerin ulusu ol Emre Sultan yatur

Âşık Yunus’a mal edilen şiir,

Yunus sen de ölürsün kara yere girürsün
Mürşitlerin ulusu ol Emir Sultan yatur

Halvetinin Nur-Bahşi kolundan olan ve Bursa’da bulunarak 
Emir Sultanı öven ikinci şiir Yunus’un şiirine benzetmekte yolu 
ile Âşık Yunus’a izafe edilmiş olmaktadır. Hâlbuki şiirde ‘’Mür-
şitlerin ulusu mevkiine erişmemiştir. Yunus’un şiirindeki 
‘’Emre Sultan’’ ululardan olup Emre köyünde Selçuk mimari 
tarzda inşa edilen mahsus türbede metfundur.

Netice:
Gerek 11.06.1964 tarihinde hazırladığımız rivayet ve tah-

minlere dayanan raporumuzda olsun, gerekse bu kere ha-
zırlanan tarihsel yönden incelemelerimizde Yunus Emre’nin 
Kula-Emre Köyünde Taptuk’un türbesinin eşiğinde gömülü 
olduğunu ispat edecek delillerimizi mukayeseli bir şekilde 
arz etmiş bulunuyoruz.

İsmail TOSUN-Merdan DİNÇTÜRK 35

35 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s 33…42.
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Hayat, yalan olmasaydı, nice ulular tahtlarından indirilir; 
nice büyükler göçüp gider miydi? Analar, atalar, cihan uluları, 
hatta Peygamberler hani, nerede? 

Kanı, noldu ana, atan?
Dünya için yeme gussa

Kanı Davud, kana Musa?
Kanı Meryem oğlu İsa?

Ömer, Osman, Ebubekir.
Anlara kalmadı dünya.

İki cihanın sultanı
Resule kalmadı dünya.

Peygamberi komadı,
Aziz kişi demedi,
Fani dünyadır adı.

Dünya böyle bir yalan, hayat böyle bir vefasızlık. Gerçek, tek 
gerçek ise ölüm! Yunus, ebedi gerçek olan ‘’ölüm’’ ü de birçok şi-
irlerinde ele almıştır. Bu konu ile ilgili şiirlerinde, Yunus Emre, 
ölüm gerçeğini, çeşitli yönlerden, gafillere anlatmaya çalışmıştır:

Ey dünyayı seven kişi,
Gafil olma, ölüm vardır.

Ölüm… Zaman boyunca milyonları toprağa çeken ölüm. Fa-
kat dünyadakiler, sanki bunlardan habersiz gibiler. Yunus Emre, 
bu gafilleri şöyle uyarmaya çalışıyor:

Gelin, bir nazar eylen
Noldu cihan içinde;
Niceler toprak oldu,
Bu az zaman içinde!

Çünkü ölüm meleği Azrail, insanın önüne ergeç dikilecek-
tir. Ve ona karşı durmaya imkân yoktur:

Yunus Emre; bu gerçeği görmek istemeyen, dünyaya bel 
bağlayan ve onu seven kişileri, şiirlerinde, uyarlamaya çalışır:

Ey dünyayı seven kişi!
Bir gün kopup gitmek gerek.

∑

Ne acep olur şu âdem oğlanı
Öleceğin hiç gönlüne gelme mi?

Azrail bir pençe urup canını
Alacağın hiç gönlüne gelme mi?

∑
Hey gafil, bir gün sana
Öl derlerse ne dersin?

Soru, hesap yerine
Gel derlerse ne dersin?

Esasen ‘’hayat’’, daimi ‘’ayrılık’’ larla doludur. Ölüm yolu ile 
gelen bu ‘’ayrılık’’lar, hayattakilerin yakasını bırakmaz:

Bu dünyaya gelenlerin
Hiç fırakı dinmez imiş!

Ve ölüm, zengin ve fakir ayırmadan, herkesin yakasına ya-
pışmakta değil midir?

Ne yoksul der, esirger,
Ne baya hürmet eder!

Hayatın sonu yok… Dünyanın sonu viran… Dünyada, şu 
veya bu şekilde yaşamakla gurur duymanın sonu ise pişmanlık:

Hey, yarenler, bu dünyanın
Sonu viran olur bir gün;
Buna mağrur olanların
İşi pişman olur bir gün.



96 97

Emrah BekçiYunus Emre

Tutmaz oldu tutar eller,
Söylemez şol, bülbül diller.

Evet, dünyanın sonu bu. Sade gözler, kaşlar, dişler, saçlar, 
eller, diller değil; daha nice şeylerin, yüce köşklerin ve saray-
ların sonu da bu harabelik. Bu, böyle olduğu halde, dünya için 
yerinen kişiye ne demeli?

Bu dünyanın sonucu
Böyle olduktan geri;
Ebleh imiş ol kişi
Dünya için yerine…

Ve dünya misafirliği olan bu hayatın son işi bu korkunç 
ölüm. Ölüm, ani kuru bir kemiğe ulaşan sonuç.

Kuru bir kemikte düğümlenen bu sonuç aynı zamanda bü-
yük bir sır! Öyle bir sır ki, tek bileni bile yok:

Bir kuru kemik kalmış
Kimse ermez sırrına…

Şu örneklerde de görüldüğü gibi, Yunus Emre, biri geçici 
diğeri ebedi olan iki gerçeği yani hayat ile ölümü, şiirle-
rinde sade, basit, fakat kuvvetli bir şekilde dile getirmiş-
tir. Kâinatın sırları sayılan böyle meseleleri, hem de şiirin 
büyülü diliyle, bu derece sade ve rahat bir şekilde teren-
nüm edebilen bir şair, elbette büyük bir şairdir.
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Ol Azrail pençe vura,
Kimdir ona karşı dura?

Bundan dolayıdır ki, gidenlerin ardından kimisi kardeş diye 
dövünür, kimisi evlat diye bağrını deler. Ve her yerde çare bu-
lan insan, ölüm karşısında elleri kolları bağlı durur:

Kimisi kardaş deyüben yulunur,
Oğul diyenlerin bağları delinür;

Hep kamu dertlere çere bulunur,
Ölüm, sana niçin dermen bulunmaz?

Ölümden kurtulmak imkânsız… Herkes vaktine hazır olmalı. 
Çünkü defterler, günü gelince mutlaka dürülecek:

Vaktinize hazır olun
Ecel varır, gelir bir gün.

Bir gün senin defterini
Dürürler bir eyyam gelir.

Ölümün girmediği ev, yarmadığı yer mi var?

Ev komadı girmedik,
Yer komadı yarmadık,
Bunculayın görmedik
Vay vay ölüm, elinden.

Ecel ömre kefen biçtikten, üstümüze çimenler ve otlar bit-
tikten sonra, insanı bekleyen akıbeti, Yunus Emre, gözler önüne 
şöyle koyuyor:

Ol gözler ve ol kaşlar,
Ol inci gibi dişler,
Ol tendeler ve ol saçlar
Yılan, çıyan içinde…

∑



98 99

Emrah Bekçi

Yunus Sultan diye anılan Taptuk Emre’nin ve bütün ai-
lesi efradının mezarları bu köydedir. Bu birçok rivayet ve 
arşiv kayıtlarıyla sabittir. Başka yerlerde Taptuk Emre’ye 
izafe edilen mezarlar doğru değildir. Bunlar teberrüken ih-
das edilmiş makam ve mezarlardan ibarettir.

Tasavvuf edebiyatının kurucusu büyük şair mütefekkir Yu-
nus Emre, yazdığı risale-i Nushiyyesindeki:

Söze tarih yediyüz yedi idi,
Yunus canı bu yolda koydiydi.

Sözünden anlaşıldığına göre, (707) tarihlerinde yaşa-
mıştır.

Doğduğu ve yaşadığı tarih hakkında kesin malumatı araş-
tıran bilginlerimiz, bu tarih etrafında bazı çeşitli ihtimaller ile 
tespite çalışmış iseler de, Profesör Fuad Köprülü bu hususu in-
celemiş, netice itibariyle müsteşrik Kip’in ve diğer bazı bilginle-
rin rivayetini daha sıhhate yakın olarak kabul etmiş ve Yunus’un 
Hicri yedinci asrın son nısfı ile sekizinci asrın ilk senelerinde 
yaşamış olduğu kantine varmıştır.

En son, Türk Tarih Kurumu Kütüphane ve neşriyat iş-
leri uzmanı Prof.Adnan Sadık Erzi tarafından bulunup 1950 
tarihinde yayınlanan bir kayıtta, Yunus Emre’nin 648 Hicri 
(1250 Miladi) tarihinde doğup 720 Hicri (1320 Miladi) ta-
rihte vefat eylediği ve 72 yıl yaşadığını açıklayan bu mu-
teber kayıt, Prof. Fuad Köprülü ve daha birçok bilgin ve 
yazarların kanaatlarını kesin olarak teyit ve teşvik etmiş 
bulunmaktadır.

Şark ve garp Türk ve İslam âleminin, milli ve halk tasav-
vuf edebiyatı, iki büyük şahsiyetin hayat ve eserleri ve onların 
kurdukları tasavvuf esaslarıyla başlamış ve inkişaf etmiştir.

Bunlar, şarkta Hacı Ahmed Yesevi, garp ta Yunus Emre’dir.
Hacı Ahmed Yesevi, hicri beşinci ve altıncı asırlarda şarki 

Türkistan’da yetişmiş, oralardaki Türk İslam halkın anladığı, 

YUNUS EMRE
∑

T am yedi yüz seneden beri bütün hayat ve hatıraları kalp-
lerimizde, şiir ve ilahileri dillerimizde yaşayan Yunus 

Emre’yi bilmeyen ve sevmeyen bir Türk ve Müslüman yoktur. 
Hatta yabancılar bile, onun sade ve özlü şiirlerinin hayranıdırlar.

Yunus Emre, birçok bilginlerimizin, derin incelemeleri ile 
muteber kaynak ve esaslı delillerle ananelere ve elde mevcut 
kayıt ve vesikalara dayanan kanaate göre, Sivrihisar kazası ci-
varında Porsuk çayının Sakarya’ya karıştığı yerdeki Sarı Kö-
yünde doğup yetişmiştir.

Hacı Bektaş Veli tarafından, Taptuk Emre’ye ısmarlanan Yu-
nus Emre, şeyhi ve mürşidi Taptuk Emre’nin yoluna girdikten 
sonra, ona candan bağlanarak samimi bir duygu, derin bir ihlas 
ile kırk sene ona hizmet etmiş, sırtı ile dergâha odun taşımış-
tır. Daima düz ve doğru odun getiren Yunus’a, bir gün şeyhinin 
sorması üzerine ‘’senin kapında odunun bile eğrisi yakış-
maz’’ cevabı ile şeyhine olan bağlılık ve hulusunun derecesini 
ifade etmiştir. Gönlü ve ruhu, şeyhinin feyzi ile dolan Yunus, pi-
şip kemale eriştiğini, ruhen olgunlaştığını şu:

Taptuğun tapusunda, Kul olduk kapısında
Yunus miskin çiy idin, piştik elhamdülillah.

Sözü ile beyan etmiştir.
Taptuk Emre, hicri yedinci asırda, şöhreti Anadolu’yu 

dolduran tanınmış şeyhlerden olup, Ankara’nın Nallıhan 
(eski adı Kuru Pazarı) kasabasının, Sakarya nehri civarın-
daki ‘’Emre’’ köyünde ibadet ve halkı irşat ile meşgul ola-
rak yaşıyordu.
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kayıtlarında da onların başka isimlerde oldukları ve hakiki 
Yunus’la alakası bulunmadığı sabit bulunmaktadır.

İşte böylece, Türk ve Müslüman halkın her ferdinin 
gönlünde, kendisine manevi bir abide kurmuş olan Yunus 
Emre’nin Sarı köy deki türbe ve mezarının basit oluşu, onu 
candan seven ve muhabbet besleyen milletin kalbini rencide 
etmekte olduğundan, o büyük şair ve mütefekkirin şan ve 
şahsiyetine yakışır, şerefine uygun, turistik bir şekilde güzel 
bir abide yapılması zaruriyetini duyan kadirşinas evliyayı 
umurumuz 1947 yılında teşebbüse geçmiş ve mezarı açıl-
dığında, yedi yüz seneden beri hiç bozulmamış olan cesedi, 
veli ve olgunlara has bir şekilde sağ tarafına, kıbleye karşı 
yönelmiş, sağ eli başı altında ve sol eli kalbinin üstünde so-
fiyane bir vaziyette yatmakta olduğu görülmüştür. Özel bir 
tabuta yerleştirilen mübarek cesedi, 6 Mayıs 1949 tarihinde 
binlerce insanın toplandığı muazzam bir törenle, ruhani ve 
efsanevi bir şekilde, aşk ve heyecan içinde ve ilahi bir sır ha-
linde yeni makamına nakil edilmiştir.

Bu suretle ruhu taziz edilen büyük şair ve velinin, keramet 
eseri olan bu olay, kendisinin burada yatmakta olduğunu canlı 
şekilde göstermiş ve gerçek makamı olduğunu ispat etmiştir.

Yunus Emre’nin hayat ve metfeni hakkında gerçek ve mute-
ber kayıt ve malumat ile elde mevcut vesikalara dayanarak ha-
zırladığımız ve Eskişehir’de müteşekkil Yunus Emre ve Turizm 
ve Tanıtma Derneği Kurucu ve Başkanı Prof.Dr. Orhan Oğuz 
tarafından yayınlanmasına himmet buyurulan eserimizde bu 
hususta okunan ve incelenen eserlerde delillerini bahsetmiş 
olduğumuzu yazılarıma ilaveten sayın okuyanlarıma hürmet-
lerimle arz ederim.

Necmeddin DİNÇER 37
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kendine mahsus dil ve eda ile hitap ederek büyük şöhret kazan-
mış ve oralarda ilk olarak kurduğu tasavvuf meslek edebiyatı, 
sekiz asırdan beri yaşamakta bulunmuştur. Garpta da Yunus 
Emre, sade ve özlü bir ifade, milli ve cazip bir lisanla doğrudan 
doğruya gönüllere hitap eden şiir ve ilahilerle, Anadolu Türkleri 
arasında şöhret kazanmış, içli ve ruhlu şiir ve ilahileri, tekke 
ve tasavvuf edebiyatının temeli, ilahi aşk ve tasavvuf felsefe-
sinin kaynağı olmuştur. Vaktiyle tekkelerde, okullarda, mevlit 
ve türlü cemiyetlerde, onun şiir ve ilahileri neşe ile terennüm 
edilir, zevk alınırdı.

Şeyhinin feyzinden aldığı ilham ve coşkunlukla gönlü tutu-
şan, daldığı aşk ve heyecan ateşi ile yanmaya başlayan Yunus 
Emre, o zamanın dervişlerine mahsus umumi haleti ruhiyeye 
tabi olarak bir müddet diyar diyar gezmiş, seyahat çilesi yap-
mıştır. Bunu, şu kendi sözlerinden anlıyoruz:

Gel ey Yunus’ü biçare, var derdine eyle çare
Gezer şöyle şardan şara, yoktur garip bencileyin

Gezdim urum ile şamı, yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin

Seyahatini ikmal eden Yunus, nihayet memleketi olan Sarı 
Köye dönerek ömrünün sonuna kadar orada ibadet ve halkı ir-
şat ile meşgul olmuştur. Yunus’un medfenine (mezarına) gelince: 
Memleketin bazı yerlerinde Yunus için bir takım mezarlar is-
nat edilmektedir. Ezcümle: Erzurum, Sivas, Bursa, Aksaray, Ka-
raman, Bolu, Keçiborlu, Sandıklı, Tire ve nihayet Sivrihisar ci-
varında Sarı Köyünde yatmakta olduğu rivayet olunmaktadır.

Bunlardan Sarı köyden maada sının, büyük şaire ait olma-
dığı, ancak halkın ona karşı duyduğu derin hürmet ve muhabbet 
sebebi ile onun maddi varlığını kendi muhitlerinde yaşatmak 
gayesiyle, bilhassa seyahatlerinde uğradığı yerlerde onun na-
mına sonradan ihdas edilmiş veyahut müstear isimlerle Yunus’a 
atfedilerek kurulan mezarlardan ibarettir. Hakikatte ve arşiv 
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ruhu istemiş ve kendi hazırlamıştır.Her büyük insana olduğu 
gibi Yunus’a da iftiralar olmuştur. Bazı ilim adamları Yunus’un 
Ümmi olduğunu söylerler. Köprülü Fuat Bey Yunus için bir ta-
raftan ‘’elde mevcut bütün vesikalara göre Yunus Emre’yi 
Ümmi bir derviş addetmek icab eder’’ diyor; bir taraftan da 
Mevlana’nın Farisi şiirlerini okuyacak kadar acemce bildi-
ğini söylüyor. Hâlbuki ki Yunus’un divanındaki mısraları 
onun Arapça, Kur’an tefsir, hadis, felsefe, tarih ile meşgul 
olduğunu gösteriyor. O devirde kendi dilinden başka iki 
dil bilene Ümmi denir mi? Bazı ilim adamları da Yunus’un 
Mevlana’nın tesiri altında kaldığını söylüyorlar. Hâlbuki 
Yunus yaratıcı bir dâhidir. Mevlana’dan üstün bir tarafı da 
kendi dilini bir musiki ahengi içinde kullanmış ve yaşat-
mış olmasıdır. Yunus büyük bir Türk şair ve filozofudur.

Birde herkesin dilinde dolaşan halk musikisi, halk şairi sözü 
var. Halk şairi ne demek. Bir şiir dünyası yaratmış ise onu ya-
ratan da şairdir.Bazı sözlerin manası düşünülmeden sarf edili-
yor. Mesela ‘’Klasik müzik hüzünlü, kasvetlidir’’ gibi. Peki, halk 
müziğinde ağıt yok mudur? Hayır, halk müziğinde neş’e varmış. 
Klasik müzikte neş’e, şakraklık yok mu? İşte Yunus’un sözleri:

Bir garipsin bu dünyada
Gülme gülme ağla gönül

Olmaktadır derdin ziyade
Gülme, gülme ağla gönül

Hüzünlü bir halk şairi ve bestesi. Nedense kusin musikisini 
almıyor. Yunus için halk şairi diyenler, onu biraz küçümse-
yenler olsa gerek. Evet, hece ile yazmış ama aruz da kullan-
mıştır. Yunus Emre ‘’Tekebbür, Vahdet, Veli, Mücrim’’ gibi 
kelimeleri kullanmışsa da bunların karşılığı olan Türkçe-
lerini de ihmal etmemiştir. Onun için bir istihale devri ya-
ratmıştır. Ondan evvel de, onun zamanında da bir divan 
edebiyatı yoktu; ama elbet bir halk edebiyatı vardı. Sultan 
Veled’e izafen edilen bir segâh ilahinin sözlerinde de pek 
çok Türkçe kelimeler var, fakat bir Yunus Emre değildir. 

YUNUS EMRE
∑

Yunus Emre gönlümün sultanı, hakikatin nadir yetiştir-
diği bir sima, eşsiz şair, yedi asır evvel, taassup ayrıla-

rak yazdığı:

Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Mısralarını tefsire, tahlile kalkarsak neler yok. Neler. Allah’a 
bağlılık, samimiyet feragat…

Cennete gitmek için yatıp kalkıp namaz kılan Allah’a ina-
nışın derinliğine giremeyen softalar, Yunus’un her mısraında 
tefekkür olan bin bir mana dolu ölmez sözlerini hazmedeme-
miş, onu anlayamamış ve bu büyük insana kıymış, öldürmüşler.

Yunus’un yurt dışında hayranları çok. Bir Ankara seyaha-
timde trenle yolculuk eden Alman’lar vardı. Karşımda oturanlar 
içinde İngilizce bilenler vardı. İlk konuşmada bana: Yol üstünde 
bir büyük halk şairinin mezarı varmış, onu görebilir miyiz? Diye 
dediler. Yunus Emre mi? Dedim, evet, diye sevindiler.

Yunus Emre’nin mezarı kat’i şekilde belli değil. O ne bir 
sultan, ne bir padişah idi. Ona şahane mezar lazım değildi. O:

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni,
Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile övünürüm, bana seni gerek seni.

Diyordu.
Rus, İngiliz, Alman ve Türklerin araştırmalarına rağmen 

hakiki mezarı bulunamadığına göre, bu meçhulü onun büyük 
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YUNUS EMRE
∑

Mana erleri, ipekböceğine benzerler: hepsinin haya-
tında bir tırtıl, bir koza, birde kelebek safhası gö-

rülür.Geleneğe göre koza çağının Yunus Peygamber, balığın 
karnında geçirmişse Yunus Emre, Taptuk’un kapısında ve yol-
larda geçirmiştir…‘’Yunus miskin, çiğ idik; piştik elhamdü-
lillah!’’ şiirinin manası, bu olsa gerektir. ‘’Erik dalına çıkıp 
orda üzüm yemek’’, bu olgunlaşma sayesinde tahakkuk etmiş-
tir. Yunus’un, maddesini meçhuller perdesi arkasına saklaması 
da bir hikmete dayanır. Bu, dikkatimizi mana üzerine toplamak 
içindir. Fani cephesini tam bir Halk ve tasavvuf adamına yakışır 
şekilde-adeta-silmiş, yok etmiştir. Mana olarak yaşamak için.

∑

Gözünü yumdukça Cennet’i görebilen, Cennet’i evinin bah-
çesi gibi tasvir eden Yunus’taki harikuladeliği izah ederken bin 
dereden su getirmeye lüzum yok. Halk teşhisiyle ‘’ermişlik’’ ke-
limesi, maksadı ifadeye kâfi.O’nun sanatı ancak, şiirin ermişli-
ğiyle izah edilebilir ve halk tarafından konan bu teşhis, şairliği 
ile birlikte şahsiyetinin öteki cephelerini de kavrar, içine alır.

∑

Şiirimizi, düşüncemizi, ilimizi, musikimizi ve ülkümüzü 
beslemektesin, Yunus!

Hakkında yazılan kitaplar, senin kitabını ende, boyda 
ve kalıklıkta- çoktan-geçmiş bulunuyor. Çocukların, seni 
anma dernekleri kurdular. Türbende çiçekler bitirmeyi, 
mezarını dallarla gölgelemeyi düşünüyorlar. Kimi, bir Yu-
nus heykeline; kimi, bir Yunus abidesine; kimi, bir Yunus 

Onun için ona Ümmi demek ve halk şairi diye küçümsemek 
yersiz ve haksızlık olur, kanaatindeyim. Yunus’tan sonra ge-
len şairler, İran edebiyatını takliden Farsçayı kullanarak 
Türkçe ’yi bırakmışlar ve aruz veznini kabul etmişler. Ede-
biyatla kardeş olan musikide de bu şiirler kullanılmış, dini 
musikide de böyle olmuş. Ayinlerin nağme motifleri ölmez 
parçalar olmakla beraber çalınıp söyleşirken anlaşılama-
makta bu yüzden de musikimize hücum edilmektedir. Şe-
hirle teması olmayan, aşiret olarak yaşamış kimseler bize 
halis Türkçe şiirler hediye etmişlerdir; bunlarla bestelerde 
yapılmıştır. Şiirle musiki arasında bir fark var. Divan edebiyatı, 
halk edebiyatı var ve ayrı yollardır. Ama musiki böyle değil, Halk 
musikisi ile klasik musiki malzemesi tamamen aynıdır, zerre şa-
dar başka unsur yoktur. Böyle olduğu halde iki yabancı yol ze-
habı var birçok insanda.

Yunus halk şairi değil, haktan, hayattan ayrılmamış, zama-
nının bilgilerini hazmetmiş olgun bir insandır. Kendi tabiri ile 
çiğ iken pişmiş ve ölümsüz bir insan olmuştur. Büyüklüğü ka-
dar da, mütevazı ve bencillikten tamamı ile uzak kalmıştır. İşte 
mezarının bile bilinmeyişi, doğum ve ölüm tarihlerinin meçhul 
oluşu bunun bir örneğidir. Bunu hayatında iken o hazırlamıştır. 
Bize hediye ettiği güzel sözlerini okurken, ben, buna inanıyorum.

Yunus Emre’ye ve onun Şeyhi Baba Taptuk Emre ye, onun da 
Şeyhi olan Sinan’a rahmet okurken Türk milletinin yetiştirdiği bu 
büyük insanlarla iftihar etmemek, gurur duymamak mümkün mü?

Yunus dile gelsin:

İlahi bir aşk ver bana, nerdeyim hiç bilmeyeyim
Kaybedeyim de ben beni, isteme de bulmayayım

Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü
İsteyeyim daim seni, başka nakşa kalmıyayım

Laika KARABEY 38

38 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.47.48
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olup gökte meleklere, suya atılanlar sularla akıp denizde ba-
lıklara ve elindekiler de, nesilden nesle geçerek, bize kalmış.

Yunus üzerinde konuşmak için içtihat kapıları kapanmamış 
olduğuna göre, bu menkıbeyi beraberce ve yeni bir dikkatle bir 
daha tahlil edelim… Yunus, öyle istiyor:

Burada Molla Kasım, bazı sathi hükümler hilafına, 
Yunus’u yırtıp parçalayan çiğ, ervah numunesi değildir. 
Molla Kasım, Yunus’un mirasını şer’i şerif üzre ve hakka-
niyetle, varisler arasında taksim eden bir adalet timsalidir 
ve bilerek veya bilmeyerek, gaybın emri ile hareket etmek-
tedir. (Kasım) kelimesi de (taksim eden) demek olduğuna 
göre, bu vazifeye son derece uygun düşmektedir; bir nevi 
kassamlık yapılmaktadır. Onun adaleti sayesinde melek-
ler de, insanlar da, balıklar da payını almıştır.

Kıssada ve şiirde geçen ‘’anlamak, aykırı bulmak, yak-
mak, atmak, sigaya çekmek, kendine gelmek…’’gibi olaylar 
ve sözler, bu hikmetin tecellisi için, bir takım vesilelerdir.
Tarikatla şeriatı birbirine sımsıkı bağlıyan bir menkıbe 
karşısındayız. Fakat tahlil henüz bitmedi; balıklar mese-
lesi kaldı. ‘’Mirasçıları arasında melekleri, insanları anla-
dık. Lakin şu balıklar neci oluyor?’’ denilebilir:

Melekleri düşünen, insanları düşünen Yunus; arala-
rında adaşları da bulunan balıkları, mirasından mahrum 
edemezdi ve Molla Kasım da, veraset ilamını eksik yaza-
mazdı… gaybın emri böyleydi. Menkıbemizin hava, top-
rak, su, ateş yolu ile eski ‘’anasır-ı erbaa’’ anlayışına da te-
ması aşikârdır. Tahlilde o taraftan da yürünebilir ve zaten, 
az çok, yürümüştür. Demek oluyor ki, 3000 şiirden-2000’i 
şöyle dursun-bir teki dahi zayi olmuş değildir: Yunus, hil-
kati, unsurlarından yani tabiattan ve yerle gökten okun-
masını bilirdi. Menkıbe bizi de havayı, suyu; toprağı, ateşi 
ve yeri göğü okumaya davet ediyor.

Fakat nakledilen olaya biraz daha eğilelim:

resmine gebe sanatkârların var… Onlardan da himmetini 
esirgeme!

Torunlarından biri, seni musiki yapmış, dünya san ‘at mer-
kezlerinde dinletiyor… Ve uzaklar, bir Türkmen dervişinden 
kendilerine yollar, ufuklar açıldığını görerek hayran oluyorlar. 
Dillere eserlerin çevriliyor. İnsanlığın Yunus’u olmak ülkün, ger-
çekleşme yolundadır. Böyle olacağını sen, yedi asır önce söyle-
miştin. Buna da istiyen ‘’antisipasyon’’ istiyen ‘’keramet’’ desin!

∑

Benim neslimin âmin alaylarında ilahilerin okunurdu; bizi 
elimizden tutup, mektebe sen başlatırdın. Şimdi mektepte de, 
kitapta da bizimlesin; çocuklarımızlasın… Seni okuyor, senden 
okutuyoruz. Menkıbendeki eğri odun-doğru odun olayından ve 
birbirimize tekrarlıyoruz. Anlatabilenler de, anlatamayanlar da; 
anlayabilenler de, anlamayanlar da- elbet- olacaktır.

Rüzgâr maziden estikçe, yedi asır öteden, bize selamın geliyor;

Biz dünyadan gider olduk; kalanlara selam olsun!
Bizim içün hayır dua kılanlara selam olsun!

Diyorsun.
Aleyküm selam, Yunus! Senin için hayır duamıza karşılık, 

bir selamın yeter bize… Hayır, duamıza ihtiyacın olmasa da…
Yunus’un bazı şiirlerine şerhler yazılmış, menkıbelerine şerh-
ler söylenegelmiş. Biz de iki menkıbesini ele alalım:

Bilirsiniz: Molla Kasım, üç bin adet Yunus şiirini okumaya 
koyulmuş. Düşündüğüne aykırı bulduğu bin tanesini bir bir 
ateşe atmış. Bu işten usanç getirerek, bin şiirlik bir desteyi de 
toptan, suya fırlatmış.

‘’Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme: Seni sigaya 
çeker bir Molla Kasım gelür!’’

Beytini okuyunca kendine gelen Kasım, Yunus’u o zaman 
anlamış. Fakat olan olmuş ve neticede ateşte yananlar duman 
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YUNUS EMRE’NİN GÖZÜYLE 
YURT VE TABİAT

∑

Her yıl mayıs ve haziran ayları geldiğinde, gök ekinler 
sarı başaklara dönmeğe başladığında Orta Anadolu’da 

Eskişehir’e hummalı bir hazırlık görülür. Bu bir anışın hazır-
lığıdır. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye bir esintidir eser… 
Zaman zaman çekişip tartışan, kırıp koparan, kestirip atan bu 
esinti, aslında gönülleri birbirine bağlayan, bahar kokuları ye-
rine sevgi taşıyan bir esintidir.

Bet-bereket yatağı Anadolu’nun dokuz köşesinde dokuz türlü 
ses gelir. İller ilçelere, ilçeler bucaklara, bucaklar köylere sesle-
nirler. Bendedir, derler, bendedir! Bu seste sevgi vardır, hasret 
vardır, gurbet vardır, taşıyla toprağıyla, seliyle çorağıyla, yeşi-
liyle yaprağıyla bu seste bütün bir memleket vardır. Dokuz kö-
şenin paylaşamadığı, daha doğrusu paylaşmaya kıyamadığı Yu-
nus, Türk edebiyatının ünlü atası, Türk şiirinin ilk ve en büyük 
ustası Yunus. Kısacası Taptuk Emre’nin söylediği gibi ‘’Bizim 
Yunus’’, Türk dilinin güvenci, Türk kültürünün dayancı, Türk 
soyunun övüncü Yunus Emre…

Nerede, ne zaman doğduğu; nerelerde, nasıl yaşadığı; mü-
barek vücudunun, aziz yurt toprağının hangi köşesinde din-
lendiği yıllardan beri tartışılıp gitmektedir. Yunus’un hayatı, 
destani tarihlerden, menkıbelerden örülmüş kalın bir tülün ar-
dından hayal gibi ancak seçilebilen bir yaşantıdır. Onda Ana-
yurttan ancak seçilebilen bir yaşantıdır. Onda Anayurttan ko-
pup gelen Alperenlerin ruhu yaşar. XIII.Yüzyılın son yarısıyla 
XIV. Yüzyılın başlarında türlü iç ve dış tesirlerle paramparça 

‘’Kasım’’, bugün bir ay adıdır ve eski takvimde senenin, kışı 
da içine alan yarısının ismidir. Yine manalar, seneyi ikiye böl-
mek yolundan, taksimle alakalıdırlar. Bu isim veya terimlerin, 
o gün, bugünkü anlamlarda, mevcut olup olmadıklarını düşün-
meye dahi lüzum yok. Yunus’un şiirleriyle de, menkıbeleriyle de 
yarınlara seslenen bir kudret olduğu kabul edilince, kıssamız 
başka türlü yorumlarla gül, gül, katmer, katmer yeniden açılır:

Gerek Kasım ayı, gerek (eyyam-kaasım) ın başlangıç-
ları, soğukça bir çağdır: Molla Kasım, ateşi, durup durur-
ken yakmamıştır. Bu, aynı zamanda, yaprak dökümü çağı-
dır: bir yandan Kasım, Yunus şiirleriyle ısınmaktadır; bir 
yandan da Yunus’un ağacı, bir yaprak dökümü yaşamakta; 
varını yoğunu sağa sola, yere göğe, düne bugüne, zaman ve 
mekâna rüzgâr rüzgâr dağıtmaktadır.

Hilkatin, kısmet dağıtımında gibiyiz.
Eteğini, avucunu, ruhunu kıssanın kasım rüzgârlarına aç-

masını bilenler; eteklerine, avuçlarına, ruhlarına; dışlarına, iç-
lerine yapraklar döküldüğünü duyarlar, görürle ve kendilerini 
bu altın yapraklarla zenginleşmiş bulurlar. Öteki kıssaya geçe-
lim… Onu da bilirsiniz: 

Yunus, uzun yolculuklarından sonra, şeyhinin kapısına dön-
müş. Görünmeye yüzü yok Taptuk’un sabah namazı için geçe-
ceği yola uzanmış. Taptuk beşikte ayağına takılanın ne oldu-
ğunu sorunca, Ana Bacı’dan ‘’Yunus!’’ cevabını almış. Taptuk 
Emre, ‘’bizim Yunus mu?’’ dediği zaman, sevincinden, dünya-
lar Yunus’un olmuş.

Ey büyük Yunus, ey yarınların Yunus’u bugün, burada 
çevrendeyiz… Belki günde beş vakit geçtiğin yerdeyiz. 
Taptuk’un yerinde sen varsın, senin yerinde biz…

Bu toplananların kimler olduğunu merak edip sorar-
san, elbet, biri çıkıp ‘’Ahmet, Mehmet, Arif…’’diyecektir. ‘’Bi-
zim Ahmet mi, bizim Mehmet mi?’’ dersen ne mutlu bize!

Hele ‘’bizim Arif mi?’’ dersen ne mutlu bana!
Arif Nihat ASYA 39

39 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.49.50.
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Yunus okur diller ile ol kumru, bülbüller ile
Hakkı bilen kullar ile çağırayım Mevlam seni

Nitekim:

Ağar pervaza kuşlar, tesbih okur ağaçlar
Himmet alın kardaşlar dur irte namazına

Beytinde de olduğu gibi seher yeliyle kıpırdanıp hışırda-
yan ağaçları, uçuşan kuşları sabah namazına duracak mümin-
ler için himmet alınacak örnekler olarak verilir. Memleketin 
bahçelerini anlatır:

Gel varalum bizüm ile kim giresin bağçelere
Daim öter bülbüllerüm gülistanum solmaz benüm

Bizüm ilün bağçeleri daim tazedür gülleri
Ma’muredürür bostanum ağyar gülüm üzmez benüm

Bir bahar tablosu çizer, sanki XVII. Yüzyıl divan şiirinin ünlü 
ustası Nef’i nin ‘’Esti nesim-i nev bahar, açıldı güller subh-
dem’’ mısra’ıyla başlayan musanna eserine samimi, içten ve öz-
den bir deyişle öncülük eder:

Yine bu bad-ı nev-bahar hoş nev’ile esdi yine
Yine kışun sovukluğı fuzulluğın kesdi yine

Yine rahmet-i bi-kıyas, yine işret oldı dem-saz
Yine geldi bu yeni yaz, kutlu kadem basdı yine

Yine yeni hazineden yeni hil’at giydi cihan
Yine virildi yeni can, ot u ağaç süsdi yine

Ölmüş idi ot u şecer, dilüben girü biter
Müşriklere nükte yeter var itdüği nesli yine

Yine sahra vü mug-zar, hoş akar esrük bu sular
Cihanlara saçlı nisar cümle âlem dostı yine

olmuş, sükûn ve huzura muhtaç bir yurda sanki, Tanrı tarafın-
dan sevmeyi ve sevilmeyi aşılamak ve öğretmek için gönderil-
miştir.Yunus’un bıraktığı, yüzyılların ötesinden diri yaşayıp ge-
len şiirlerindeki öz, sevmek ve sevilmektir.

Yunus’un doğduğu, öldüğü yer söylenmese de olur. Hayat 
çizgileri silinmiş olsa da ne çıkar? Bilinmesi gerekli tek şey, 
Yunus’un bir çağın, bir çevrenin insanı olmadığıdır. O büyük bir 
milletin kökünü teşkil eden temel unsurlardan biridir. O yalnız, 
yurt topraklarını, milletin fertlerini birbirine bağlamakla kal-
mamış, asırları da birbirine bağlamış, denilebilir ki, her yüz-
yılda Yunus adı altında olsun, olmasın yüzlerce saz şairinin, 
Hak ve halk aşığının ruhunda yaşamakta devam ede gelmiştir.

Kayseri, Tebriz ü Sivas Nahcuvan, Maraş u Şiraz Gönül 
sana Bağdat yakın âlemlere divanesin.

Derken de:

Gezdim urum ile Şam’ı yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin

Derken de Türk illerini bir bütün olarak dile getirmek is-
temiştir. Gün olmuş bu yurdun sularıyla boz bulanık çağlamış, 
gün gelmiş bulutlayın göğe ağmış, oradan yağmur olup yurt 
topraklarına, bu toprakların asıl ve asil sahiplerinin gönülle-
rine yağmış, gün olmuş yel olup dağların, tepelerin başlarında 
esmiş, sel olup ovalara inmiş, bet-bereket olup bir uçtan öte uca 
bütün yurdun bağlarına sinmiştir. Sonra da şiirleşmiş ses olup 
göklere yükselmiş, Tanrı’ya el açmıştır; bu el açışta dağı-taşı, 
üzerine yaşayan canlarıyla bütün bir yurt vardır:

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni
Seherde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni

Su dibinde mahi ile sahralarda ahu ile
Abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni
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Tabiat unsurları onun şiirlerini bir takım semboller ve ben-
zetme vasıtaları olarak doldurur. Gül ve bülbül denile bilir ki, 
Yunus’un şiirlerinde en çok geçen iki isimdir. Bütün dünya 
edebiyatın da olduğu gibi gül ve bülbül Yunus’un şiirine de se-
venle sevilenin sembolleri olarak girmiştir. Yunus kendi kişili-
ğini, bülbülün garipliğinde bulmuştur; bu sebeple kendini bül-
büle benzetir:

Sehergahın durup zarı kıluram
Sanasun bülbülem gülzare karşı

Biçare bülbülem dost bağçesinde
Varam direm haber şol yâre karşı

O dost bağının bülbülüdür:

Dost bağında bülbül olam
Güllerin derem yürüyem

Dost bağının bülbülüyem
Budakdan gül üzer oldum

Dost bağçesine girdüm öğerem gülzarını
Dostun yüzi gül bana aşıkam bülbül ana

Yalnız kendi derdiyle değil, bazen gerçek bülbüllerin dert-
leriyle de dertlenir:

Sen bunda garip mi geldün niçün ağlarsın bülbül hey
Yorulup iz mi yanıldun niçin ağlarsın bülbül, hey

Karlı dağları mı aştun derin ırmaklar mı geçdün
Yârinden ayru mu düştün niçün ağlarsın bülbül, hey

Kadrün bilinmez mi oldu hatırun sorulmaz mı oldu
Ol gül görünmez mi oldu niçün ağlarsın bülbül hey

Yunus da gülün arkasındadır:

Yine yir yüzi dolanup, kat kat olup renge batup
Bülbül karşı ötüp, can budağa asdı yine

Yunus bu şiiri niçin yazdığını şöylece izah eder:

Sözüm değül yaz kış içün geldi maşuka iş içün
Öldürdüğin bağışlamak padişahun kasdı yine

Bu beyitten anladığımıza göre, Yunus baharı bir bağışlama, 
öldürülenleri yeniden canlandırma ve diriltme mevsimi olarak 
kabul etmektedir. Şairimiz tabiatta karşılaştığı her şeyden bir 
takım dersler almaktadır. Nitekim:

Gider idüm ben yol sıra yavlak uzamış bir ağaç
Böyle latif, böyle şirin gönlüm aydür birkaç sır aç

Ağaç karır devran döner kuş budağa bir kez konar
Dahi sana kuş konmamış ne güğercin ne hod dürraç

Bir gün sana zevai ire yüce kaddün ine yire
Budakların oda gire kaynağa kazan, kıza saç

Şiirinde olduğu gibi, yol üzerinde gördüğü büyük ve güzel 
bir ağaç ve o ağacın ya bir kazanı kaynatırken veya bir ekmek 
saçının kızdırırken bulacağı son, Yunus için, dünyada her şeyin 
bir zavli olduğunu gösteren bir ibret vesilesidir. Yunus, ancak bir 
çiftçi memleketinin şairine yaraşacak derecede toprağa önem 
verir; toprak onun için mübarektir, mukaddestir:

Miskin Yunus erenlere tekebbür olma toprak ol
Topraktan biter küllisi gülistan toprak bana

Toprağı suret olarak görenlerin fikirlerini kabul etmez:

Suret toprakdur diyen gönlüm kabul itmez anı
Bu toprağın cevherini hazrete irgürdüm ahı

Dediği gibi bir şiirin de ‘’Erenlere toprak yüzüm’’ der.
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Harami gibi yoluma arkurı inan karlu tağ
Ben yarumdan ayru düştüm sen yolumu bağlar mısın?

Karlu tağların başında salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benüm içün yaşın yaşın ağlarmusun

Gün olur yeller gibi eser, gün gelir yollar gibi tozar, gün ge-
lir seller gibi akar, akan sular gibi çağlar ve avareleşir. Bütün 
bunların sebebi de aşktır. Çünkü:

Denüzleri kaynadur, mevce gelür oynadur
Kayaları söyledür kuvvetli mesnedür aşk

O aşkın elinde benzinin gazel yaprakları gibi sarardığını 
söyleyen Yunus, sevdiğini bazen bir gül şeklinde; bazen de do-
lun bir ay olarak takdim eder:

Bu dem yüzüm süre duram her dem ayum yeni doğar
Her dem bayramdurur bana yazum kışum yenibahar

Benüm ayum ışığına bulutlar gölge kılmaya
Hiç gedilmez doluluğı nurı yireden göke ağar

Ben ayumı yirde gördüm ne isterem gök yüzinde
Benüm yüzüm yirde gerek bana rahmet yirden yağar

Ay ve güneşin kendisi için bir takım semboller olduğunu 
gerçekte asıl sevdiğini söylemek istediğini şu beytinde açıklar:

Sözüm ay gün değül sevenlere bir söz yeter
Sevdüğüm söylemez isem sevmek dedi beni boğar

Yunus vahdet burcundaki hakikat güneşine âşıktır. Ne var 
ki, o ışığı görebilmek için gaflet perdesinin açılması gerekir:

Ol hakikat güneşi doğar vahdet burcundan
Şule vermez Yunus’a hicablar gitmeyince

Bir bağçeye girmek gerek hoş teferrüc kılmak gerek
Bir güli yaylamak gerek hergiz ol gül solmaz ola

Gerçekte Yunus’un aradığı gül, başka güldür, o gül kokusu-
nun değil, aslında tek ve büyük sevdiğinin kokusu peşindedir:

İki cihan toptolu bağ u bostan olursa
Senün kokundan yahşi gül ü reyhan bitmeye

Bir beytinde kendini de güle benzetir:

Erenler sohbetinde deste kızıl gül idüm
Açıldum ele geldüm soldum ise ne oldu

Yunus bu, bir bakarsınız dost bahçesinin bülbülü olmakla, 
bir bakarsınız erenler meclisinin kırmızı gülü olmakla övünür. 
Bir yerde kendini dost burcunda doğup dolunan bir güneş veya 
bir ayla kıyaslar.

İlk yaz güneşi gibi meve urup doğa geldüm

Veya ayla güneşin kendine kul olduklarını söyler. Bir de ba-
karsınız ki bir ayın ışıkları altında gönlünü esriti verir:

Bir ay gördüm bu gice kamu burçlardan yüce
Esritdi gönlüm canum bilmezem halüm nice

Ol ayun şulesinden âlem münevver olur
Gönlümdeki çerağı nur itdi ulu hoca

O esrik gönlüyle tabiatın ortasında coşup taşar:

Daşdun yine delü gönül sular gibi çağlar mısın?
Akdun yine kanlu yaşum yollarumı bağlar mısın?

Yavu kıldum ben yoldaşı onulmaz bağrımun başı
Gözelerümün kanlu yaşı ırmağ olup çağlarmısın

Ben toprak oldum yoluna sen aşuru gözedürsün
Şu karşuma göğüs gerüp taş bağırlu tağlar mısın?
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Değirmen de olsa o dünyaya gelinmiştir:

Bülbülem oş öte geldüm dilde menşur tuta geldüm
Bunda müşkim sata geldüm giyiğem otlağım anda

Tanrı buyruğu karşısında hiçbir şey duramaz:

Dağlar yirinden ırıla, heybetinden gük yarıla
Yıldızlar bağı kırıla düşe yire perran ola

‘’Kar yağdurup yir donduran, hayvanlara rızkın viren’’

Tanrı buyruğu karşısında hüner Yunus’un yaptığını yapa-
bilmektir:

İki cihan zindan ise gerek bana bostan ola
Varam ol dosta kul olam hem açıluban gül olam
Hem ötüben bülbül olam durağım gülistan ola.

Evet, Yunus dünyayı kendine bir gülistan yapmak için uğ-
raşmış, tabiatı, tabiattaki bütün unsurları gönül vermiş, as-
lında tabiatı değil, onu yaratanı ve kendi güzelliklerini tabiata 
aksettiren niçin ve nedensiz tek ve büyük varlığı sevmiş, şiir-
lerinde bu ilahi aşkı terennüm etmiş, şiirlerini okuyanlara da 
tabiat güzelliklerindeki gerçek sırrı anlatmağa, gördürmeğe ve 
buldurmağa çalışmıştır. Neticede kendisi de iyinin, iyiliğin, gü-
zelin, güzelliğin özü, esası olmuştur.

Dr. Müjgan CUMBUR 40

40 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s. 51.52.53.

Demesine rağmen, Yunus’un gönül gözünden o perde kalk-
mıştır. Onun sözünü anlamak için âşık olmak gerekir:

Biçare Yunus’un sözin key âşık gerek anlaya
O kuş dilidür neylesün öğütlenmez ötmeyince

Tabiatı dolduran kuş sesleri, Yunus’un divanını da doldu-
rurlar, bülbülden başka güvercin, dürrac, serçe, kartal, doğan, 
şahin, hatta kaz ve ördek kuşdiliyle, diğer bir deyimle marifet 
diliyle Hakkın birliğini anlatırlar. O marifet dilinin sırlarını çö-
zen müstesna insanlardan biridir, Yunus:

‘’Ben kuşdilin bilürem söyler Süleyman bana’’ der.

O tabiattaki dağlar, denizler, kuşlar, çiçeklerle ve diğer un-
surlarla hep bu varlıktaki birlik sırrını anlatmaya çalışmakta-
dır. Bunlar birer bahanedir:

‘’Yir gök kaim durduğu denizler mevc urduğu Cennet u 
hur olduğu cümle sana bahane’’

Derken bu sırrı açıklamak ister.

‘’Çıkdum erik dalına anda dirdüm üzümi. Bostan ıssı 
kakıyup dir ne yirsin kozumu.’’

Diye başlayan şahsisinde de mana yüzünü bir takım sem-
bollerle örtüp dolayısıyla gerçeği anlatmaya çalışır. Tabiat onun 
için bir vasıtadır. Ömrü esip geçen yele, canı kafesten uçan kuşa, 
insanı tohum saçan ekinciye, âşık olmayanları kuru ağaca, yi-
ğit iken gençliğinde ölenleri biçilmiş gök eline, dünyayı değir-
mene, gafleti sepete, insanları öğütülen una, Azrail’i de değir-
menciye benzetir:

Ben dünyanın misali benzer bir değirmene
Gaflet onun sepedi bu halk anda öğüne

Dünya bir değirmendür ol Çalaba fermandur
Azraildür dimişler ol unu öğüdene
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Erzurum Merkatının doğruluğunu ispat raporu’’ndan bir 
bendi 1965de neşretmeği ve eski harfli kaynakları bileme-
yen yeni nesilleri haberdar etmeği düşündüm. 42

-II-
Erzurum’a 1925 de geldiğim günlerden beri halk edebiyatı 

ile alakadar olduğumu düşünenler beni bir hususu İstanbul ve 
Ankara’ya karşı Erzurum’da ele almağa davet ediyorlar. Bu dü-
şünce ile Erzurum için müstesna bir yaz günü Köşk’ten Boğaz’a, 
oradan bir saat kadar ötede Palandöken eteklerinde bulunan 
Tuzcu köyüne gittik. 43

Bu arada başta Profesör Köprülüzade Fuat Bey olduğu halde 
bazı alakalıların sıhhatini ve doğruluğunu kabul etmedikleri 
Yunus Emre Mezarı vardır. Gerek köy, gerek köyün bağlı ol-
duğu Erzurum çevreleri halkı her bahar bu kabri, şaire ait 
olduğu kanaat ve inancı ile ziyaret ederler. Köy halkından 
edinilen bilgiye göre seferberlikten önce ki bahar toplan-
tıları eski ‘’Şölen’’ leri andırırmış.44

Pilav kazanlarının kurulduğu yerlere bile işaret ediyor-
lar. Yalınız Erzurum çevre halkı değil daha uzak çevreler-
den dervişler, halk şairleri o gün türbe etrafında matemle 
karışık bir neşe günü yaşarlarmış. Bu pilav kazanlarından 
pilav yediğini, İspir ve Tortum’dan gelme kuru meyvelerden 
yapılmış ‘’Hoşaf’’ları içtiğini söyleyen aksakallılarla temas, 
bu zan ve kanaatin doğruluğu için adeta bir delil oluyor.45

42 Bk.’’Meslek’’ mecmuası, 1925, Sayı:23-36.
43 ‘’Köşk’’,’’Boğaz’’, Erzurum’dan Tuzcu Köyüne giden yol üzerinde bir nevi sayfiye, 

çadır kurma ve semaver kaynatma yerleridir!
44 Hakikatte Anadolumuz daimi seferberlik psikolojisi içinde bir hayat sürdüğü 

halde her nedense halk yalnız 1914-18 Dünya savaşına harbe hazırlık devresi 
manasında değil, harp manasına Seferberlik adını takar.

45 Erzurum’un birkaç kazası, Erzurum yaylasının uzun asırlar boyunca şeker ihti-
yacını karşılayan ‘’Meyve Kuruları’’ kaynağı olmuştur. Bugün meyve kurutma, 
eski bir anane halinde mevcut ise de yalnız dar çevre ihtiyaçları için başvurulu-
yor. Seferberlik zamanında Batı Türkiye’si kuru üzümle çay içerken, Doğu, dut 
kurusunu kullanmıştı!

ERZURUM’DAKİ YUNUZ EMRE’YE DAİR
∑

-I-
Son birkaç yılın edebiyat tarihi bakımında gösterdiği bir 

hususiyet var: Büyük bir şairi paylaşamayan memleket bölge 
ve beldelerin çatışması. Gerçekten başlıca iki şehrimiz son bir-
kaç senede(1965-66), Yunus Emre’nin kendi evlatları olmasa 
bile, edebi uykusunu kendi çevrelerinde uyuduğunu, bu yüz-
den sevgi ve hürmet duygularını bu büyük şaire yöneltilmesi 
gerektiği zaman bu şekillerden birine gelinmesi icap eylediğini 
söylüyorlar: Eskişehir, Karaman.

Vakti ile Erzurum lisesinde hocalık yaptığım devrede 
Erzurum’un halkı ve ona tercüman olan bir meslek teşekkülü 
ile mecmuası, bana bir üçüncü, hatta beşinci veya altıncı Yunus 
Emre mezarının da Erzurum’da bulunduğunu söylemiş ve bu ‘’ta-
rihi gerçek’’in tanıtılmasına beni adeta ‘’memur’’ etmişlerdi.41

Yunus Emre’ye tahsis edilen bir kolektif eserde Eski-
şehir ve Karaman’ın Yunus’u paylaşma mücadelesine bir 
de üçüncü şehir temsilcisi olarak katılmak fikrinde de-
ğilim. 1925 de Üniversiteden yeni çıkmış bir hoca olarak 
Erzurum’da üzerime aldığım veya telkin edilen bir ispat 
vazifesine kırk şu kadar yıl sonra devam edeceğim de sa-
nılmasın. Fakat böyle bir paylaşma işinin tarihini yokla-
yacak olanlar için alaka çekici olur düşüncesiyle 1925 de 
bir İstanbul Mecmuasında da neşredilen bu ‘’Yunus’un 

41 Bu teşekkül ‘’Erzurum Muallimler Birliği idi’’ Teşekkülün adını taşıyan bir mec-
muası vardı. Şimdi 1924-25 arasında kurulan bu teşekkül ile o mecmua’dan or-
tada bir eser ve iz bulunamadığını, üç dört yıllık bir ömürden sonra kapandığını 
söylemeğe ne hacet!
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Dereler yaslı sanki tecelli yok bir yandan,
Gül solmuş, bülbül susmuş aşkındaki hicrandan!

Kalbimde hasret yanar ayrılırken türbenden,
Şiirden yetim yurdum selamını al benden!

Tuzcu
5 Temmuz 1925

Türbe etrafında çömelen bizlere, köylü gençlerin ve çocuk-
ların da dikkatle dinledikleri ihtiyarlar, altı şu kadar asır ön-
ceki Yunus’u aralarında yaşamış gibi anlatıyorlar:

-Yunus Armam ahan şu dağdan Taptıh Armama odun 
taşıdı!47

-Türbede seferberlikten önce daha mamur idi, ben o za-
manı iyi bilirim… 

-III-
Yunus Emre’nin Erzurum çevresi ile gerçekten herhangi 

bir alakası var mı? Halk inanış ve görüşlerini biraz olsun tas-
dik edecek müspet deliller gösterebilir mi? Düşündüklerimiz 
sıralayalım:

a-Yunus’un zamanındaki anane icabı seyahat ettiği inkâr 
edilemez. Divan’ında bunu teyit edecek parçalar vardır. Her-
halde doğuş ve yaşayış itibariyle ömrünün büyük bir kısmını 
geçirdiği orta Anadolu’da duraklamış olmadığı aşikârdır. Bu 

47 Halk bu çevrede ‘’Yunus Amram’’, ‘’Taptıh Amram’’, bazen ikincisi için ‘’Tap-
tıh Baba’’ diyor. Şimdiye kadar Türkiyatça henüz ‘’Emre’’ adı için bir terkibi, 
toplu monografi hazırlanmamıştır. Prof. Köprülü (İlk Mutasavvıflar) da bazı 
işaretler bulunduğunu gibi Oryantalistler de bu kelime üzerinde durmuşlardır. 
Bk. M. Hartmann: Der İslamicshe Orient, 1902, Sf. 144. Keza Mordtmann’ın 
da bazı mütaleaları vardır. Bk. Şark semineri tebliğileri C.5, (Almanca, Sf.168) 
Necip Asım bir yerde (Amrah) in eski Türkçe’de şair demek olduğunu söyler. Ya 
Macarca’daki İmre! (Tekeli İmre). Mesele başlıbaşına Türkoloji ve Onomastıca 
problemidir. 

O kadar ki, ziyaretçi gurup arasından biri, ‘’Yunus’u Zi-
yaret’’ başlıklı şu şiiri, bile yazmıştı 46:

Karşımda yükselen dağların coşkun,
Gamlı gözyaşı ile çağlarken dere;
Gittikçe uzayan bir yolda yorgun
Yürüdüğüm kalbimin döndüğü yere!

Rüzgârı tarihten sesler getiren
Yemyeşil bir köye nihayet vardım.
Bir anda mazinin ufkuna eren
Ruhumu Yunus’un sesine sardım.

Zair! Bu yeşil köy mezarlığında
Böyle bitgin, argın ne geziyorsun?
Kimsesiz türbemin yalınızlığında
Esen rüzgârdan ne seziyorsun?

Şu’lesiz tarihimin ufkunda yıldız: Yunus!
Ey kararmış mazinin fecrinden bir iz: Yunus!

Yıllardır şiire bağlı dertli kalp sana bende,
Susamış bir zairim, hıçkırırım türbende!
Ufku sönük asrımın kırılırken nefesi,
İçimde dalga dalga şiirin yüce sesi:

‘’Karlı dağlar mı aşdın?
Derin ırmaklar mı geçtin?
Yârinden ayrı mı düştün?
Niçin ağlarsın bülbül hey!’’

46 Bu şiir, o tarihten iki sene sonra Ankara’da H.B.D. tarafından düzenlenen ‘’Yu-
nus Emre’’ toplantısı vesilesi ile Ankara’da çıkan (Hayat) dergisinde neşredil-
miştir. Bk. ‘’Hayat’’, 1927, sayı:30. Bu toplantı sonradan İstanbul ve İzmir’de de 
tekrarlanmış ve ‘’Yunus’’a hitap eden bir çok şiirler yazılmıştır. Tuzcu köyünde-
ki hitap ile açılan bu an’anenin mahsullerini, yani bazı şairlerin Yunus Emre için 
yazdığı şiirleri toplamak yerinde olur. İstanbul toplantısı için bakınız: ‘’Vakit’’ 
gazetesi 4 Nisan 1929 (Bu nishada ressam Münif Fehim’in tasarladığı bir Yunus 
Emre portresi ile Prof.Köprülü’nün konuşması da neşredilmiştir.)
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sokulabilir. Gerçekten Yunus Emre divanındaki dil, kelime, 
lehçe ve şive, tamamen Erzurum ağzını aksettiriyor. Mer-
katın bulunduğu köy çevre ve bölge konuşması ile divan ara-
sındaki bağlılık ne kadar dikkati celbediyor! Neden Yunus’un 
lisanı gerek ‘’Ağız’’, gerek ‘’vokabüler’’ olarak Anadolu’nun 
Şark bölgesi ile çok daha alakalı?

Hakikaten lügat bakımından bu bağlılık, üzerinde durulmaya 
değer. Bugünkü Erzurum lehçesini tetkik etmek isteyenler 
için Yunus başlı başına bir kaynaktır. Divanın dili, Anadolu 
bölgeleri için de en ziyade Erzurum çevresinin yaşayan diline ve 
‘’ağız’’ına yakın (Mesela Yavuz= Cesur, ivinmek=Acele etmek, 
bile=Beraber, Sin=Kabir. ihl… gibi). Kelimelerin içyapıları, 
yaşayan Erzurum lehçesinde mevcut (Mesela Gelmezem= 
gelmem, Gidem= gideyim, Bile= böyle İle=öyle ilh.. gibi).

e- halk ruhunun ve içtimai şeniyetin Yunus’la münasebeti 
bakımından Erzurum Merkatı dikkati çekiyor. Diğer merkatla-
rın bulundukları yerlerin halkı Yunus’la o kadar alakalı değil-
dir. Merkadler, sadece bilinir ve ziyaret edilir… Erzurum mer-
katının bulunduğu köy halkı ise Yunus’un hayatını teferruatıyla 
anlatıyor. Siz bunları dinlerken şairin aile efradından biri ile 
karşılaşma duygusunu duyuyorsunuz! Konuşanlar, Yunus’un 
köylüler dedelerinin dedelerine işaret ederek Yunus’un kendi 
mürşidi olan Taptıh Baba ile bu köyde yaşadığını anlatıyorlar. 
Anlatmalarının kâfi olmadığını düşünerek:

-Ah beğ! Dedem olsa da bir anlatsa hele!

Veya

-Geçen sene ölen dedemden Yunus Amram’ın koşmala-
rını dinlemeli idin Beğ!

Diyorlar.
Okuryazar olan köylüler çok değil, 1900 den önce 

köyde Yunus’a bağlı birçok dervişlerin bulunduğunu, bahar 

seyahatlerden birinde ve belki sonuncusunda Erzurum’a gel-
mediği ve nihayet burada ölmediği söylenemez.

b-Yunus’un yaşadığı asırda Erzurum, şairi cezp edecek dini 
ve mistik bir çevredir… Roma Erzurum’a hâkim olduğu za-
man Abbasi Kumandanı Ayaz bin-i Ganem bu havaliyi zapt 
etmiş, mahiyetinde birçok âlimler, şeyhler çevreyi tam ma-
nası ile bir İslam ülkesi haline getirmişti. Osmanlı devrinden 
çok önce, muhtelif İslami devrelerde birçok halk adamları 
Erzurum’a gelmişler veya Erzurum’dan etrafa yayılmışlar-
dır. Bu düşünceden çıkarılacak netice Orta Asya ile Küçük 
Asya arasında geçit köprüsü olan Tebriz-Erzurum çevresi-
nin seyyah bir mutasavvıf şairi celbedici hüviyetidir.

c- Anadolu’da milli bir vahdet kuran Selçuklu saltanatının 
idari ve içtimai sebeplerle yavaş yavaş ihhilale yüz tuttuğu bir 
sırada birçok mutasavvıf şairlerin diyar diyar halkı irşada çık-
tıklarını tabii bir durum olarak kabul etmek lazımdır. Yunus’un 
da aynı hareketle tabi olduğunu, seyahatinin sonunda Erzurum’a 
gelerek hayatının son kısmını burada geçirdiğini ve öldüğünü 
kabul ederiz. Öte taraftan Yunus’a muasır, hatta Konya 
Dergâhının müdavimlerinden olan Sadreddin-i Kunevi’nin 
de Erzurum’da irşat vazifesi ifa ettiği, Erzurum’da öldüğü, 
şehrin merkezinde kabri üstüne bir kümbet inşa edildiği 
müspettir.48 

Bu nokta, Taptuk’la Yunus için de bir delil olabilir. Keza 
İskender Baba, Ümidim Baba, Sinan Gazi, Şeyh Hüsnü Baba… 
Gibi tasavvuf mensuplarının bu çevrede metfun bulunma-
ları da bu delili kuvvetlendirebilir.

d- Yunus’un divanı üzerine yapılacak lisani bir tetkik, şairin 
Erzurum Merkatının sıhhatini ispata yarayacak deliller arasına 

48 Erzurum’daki Sadreddin-i Kunevi türbesi ile Konya’dakini karşılaştırma işi bi-
raz nazik bir meseledir. Fakat Erzurum’da bir Sadreddin-i Kunevi türbesi mev-
cuttur. Eski Erzurum mebuslarından Nusret Bey’in ‘’Tarihçe-i Erzurum’’ adlı 
eserine bakılabilir.
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olarak bunu da reddediyorlar. Faraza 707 yi doğum için 
kabul etsek bile 843’ ölüm tarihi saymak gayri tabii olur.

3-Erzurum merkatındaki 797 tarihi, 707 ile karıştırılabi-
lir… Biz şairin ölüm tarihi için Erzurum merkadini esas almak 
fikrindeyiz. Tarihin sükûtu, bu hükme mani olamaz…

-IV-
İşte Erzurum rivayetine dair 1925 de hazırlanan raporun 

esas kısmı bundan ibaret. Bu raporun tanziminden ve neşrin-
den iki sene sonra, 1927 de, bir eser neşrettim: Erzurum Şa-
irleri. Bu kitapta Yunus’u da Erzurum’a mal edilmiş, Nef’i, 
İbrahim Hakkı, Ziya Paşa Emrah… larla birlikte, tuzcu kö-
yünde yatan Yunus Emre’ye de birkaç sahife ayrılmıştır.49 O 
zamanlar herhalde bu gibi ‘’Paylaşamamak’’ halleri pek gergin 
olmamalı ki, ne Eskişehir, ne Karaman, Bursa ve Keçiborlu… ilh, 
gibi Yunus Emre için birer mezara sahip olan beldelerden hiçbir 
ses ve itiraz yükselmemişti. Ancak 1940 dan dan sonra, ga-
liba değerli kültür ve san ‘at tarihçisi Burhan Toprak’ın Es-
kişehir-Sarı köy merkatını bazı Eskişehir’li ve Evkafcı mü-
nevverlerle birleşerek memleket ölçüsünde tanıtmasından 
sonra bir (Yunus Emre Efkâr-ı umumiye si) belirdi. Der-
ken Karaman, Karaman oğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi de-
ğerlendirmesini anma ile beraber oradaki Yunus Türbesi 
de edebiyat ve gazetecilik aktüalitesi oldu. Yunus’u payla-
şamamak hadisesi, şimdi bile vakit vakit Eskişehir ve Ka-
raman yerli kültür hayatında ve yerli matbuatında devam 
etmektedir.50

49 Bk.Erzurum Şairleri, 1927, İstanbul.
50 Bu hususta son zamanlarda bir hayli neşriyat yapılmıştır. Eskişehir (Emre) adlı 

bir dergi çıkarıyor, Karaman’da çıkan gazetelerde Eskişehir-Karaman çatışması 
etrafında bir hayli yazılar neşrolunuyor.

bayramlarında hem Taptıh Baba’nın hem Yunus Amram’ın 
ilahilerini söylediklerini, en ziyade ‘’Veysel Karani’’ ile ‘’Şol 
cennetin ırmakları’’nı makamla, ‘’kayda-kaide’’ ile teren-
nüm eylediklerini anlatıyorlar…

Erzurum merkatı, hem müridin (Yunus’un) hem mürşidin 
(Taptık’ın) mezarlarını yan yana bulunduruyor ve ayni tarihi 
taşıyor. Bu nasıl olur? Merkatı ilmi bir tecessüs ile ziyaret eden 
bir kimseyi şaşırtan bu noktayı köylü şöyle izah etmektedir:

‘’Palandöken ormanlarından şeyh Taptıh Baba’ya kırk 
gün odun taşıyan Yunus’un sırtı yara oluyor. Yunus dağda, 
şu karşıdaki İğerli dağında bir mağarada gizleniyor. Ertesi 
sabah iki derviş yanına geliyor. Yunus ile iki derviş açıkla-
mışlardı. Hemen gökten bir sofra (Maide) indi… Yunus dağ-
dan köye inüp şeyh Taptıh’ın şuradaki evine girdi. Taptıh 
Armam onu görünce ‘’Yunus! Nittinse kendine ettin! Ben 
seni açılmamış gül gibi götürecektim!’’ diye itab etti. O anda 
ikisi de can verdi…’’

İşte iki mezar taşındaki ayni 797 Hicri tarihinin Tuzcu kö-
yünde yaşayan menkıbesine göre manası budur. Mutasavvıflar 
bunu tefsir ederek Mürşit ile Müridin aynı anda göç etmelerine 
renkli manalar verebilirler.

Taptıh Emre’den sarfınazar edersek Yunus’un 797 de 
Erzurum’da vefatına hükmedilebilir. Yunus’un doğuş tarihi ko-
nusunda bu suretle üç ihtimal görülüyor: 

1-Yunus Divanında görülen:

Tarih dahi yediyüz yedi idi.
Yunus canı bu yolda kadu idi!

Beytinde 707 tarihi, ölümü herhalde bu tarihten çok sonra, 
Fuat Bey bu fikirde. Muhakkak olan husus, bu tarihin hakiki ve-
fat tarihi olmadığıdır.

2-Bazıları Gülşen-i tevhit ‘’tarih’’ inin delalet ettiği 843 
rakamına dayanıyorlar, Fuat Bey ve başkaları pek haklı 



126 127

Emrah BekçiYunus Emre

olan Yunus Emre’yi bütün Anadolu bir ‘’ruh’’ olarak benimsiyor 
ve ona kendi çevresinde bir maddi sembol dikiyor!

Kısacası şu ki, kırk yıl önce avukatlığını yaptığım ‘’Erzu-
rum rivayeti’’ karşısında o günlerin iddiasından uzak bulunu-
yorum. Fakat yine de Tuzcu köyü merkatına bir mana ver-
mek, halk psikolojisinin gerginleştiği bir ‘’keşif’’ in, yani 
‘’Marifet name’’ yaratıcısı feylesof ve mutasavvıf İbrahim 
Hakkı’nın ‘’keşif’’ inin Türkiye’nin dört köşesini birbirine 
bağlıyan vasıta olduğunu düşünmek lüzumuna kani bulu-
nuyorum.53

Bu itibarla 1925 deki rapor ve neşriyat sahibi, 1965 de bir 
başka yoldan evvelce sarf ettiği ispat gayretlerini faydalı ol-
duğu kanaatini beslemekte devam ediyor ve Yunus Emre bah-
sinde Mevlana’yı yâd etmekle kalıyor.54

Ord. Prof.Dr. FINDIKLIOĞLU 55

53 Galiba Anadolu’nun altı yerinde ‘’Yunus Türbesi’’ vardır. Müsbet tarihin yanın-
da menakib tarihi de folklorik değer taşıdığına göre bir ‘’Yunus Emre Merkezi’’ 
veya ‘’Enstitüsü’’ bu gibi menkibeleri de toplıyabilir.

54 ‘’Vefatımızdan sonra türbelerimizi yer yüzünde aramayınız-Bizim mezarımız 
arif kişilerin sinesindedir!’’

55 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.54…58.

-V-
Kırk sene evvel ‘’ispat’’ işini vazife edindiğim ‘’Erzurum Ri-

vayetleri’’ karşısında bugün ne düşünüyorum? Önce şunu söy-
leyeyim. Erzurum rivayeti 1925 den çok evvel ‘’Erzurum Vila-
yeti Salnameleri’ ’inde ileri sürülmüştür. Daha sonra Rıza Tevfik 
ve Prof. Köprülü de buna işaret edip geçmiştir. Erzurum lise-
sindeki hocalığım esnasında kader bu ‘’ispat’’ işini bana yük-
ledi: Fakat çok geçmeden gerek 1925 de neşredilen ‘’Meslek’’ 
Mecmuasında (sayı23-36), gerek daha sonra ‘’Erzurum Şa-
irleri’’ ile devam eden bu iddianın ‘’Tarih’’ bakımından 
sağlam delillerden mahrum olduğunu, yalnız halk edebi-
yatı psikolojisi zaviyesinden derin bir mana taşıdığını an-
ladım. Muhakkak olan nokta şu ki, müspet ve ilmi tarih bu 
davadan yana değil.51

Fakat şu iki unsur bizden yana:
1-‘’Marifetname’’ müellifi 18 asırda Yunus’un Tuzcu 

köyünde yattığını rüyasında görüyor ve yerini bile işaret 
ediyor. Hasan Kal’eler ve Erzurum’lar dururken (Tuzcu) 
köyünün tercih sebebi nedir? Acaba bu köy, o asırda bir 
mistisizm merkezi mi idi? 52

2-Mevlana ‘’Ariflerin Mezarları’’, yine ‘’Arifler’’ in sine-
sindedir, diyor. Bu belki gerçek mezarı Eskişehir-Sarıköy’de 

51 Mesela Erzurum’u köşe köşe anlatan Evliya Çelebi de buna ait hiçbir işaret yok-
tur. Esasen Erzurum rivayeti ve Tuzcu sembolü XVII.asırdan sonra teessüs et-
miştir.

52 Erzurum Üniversitesinde sosyoloji hocalığı yapan genç meslektaşım Dr.Orhan 
Türkdoğan, bu köy hakkında tarihi usul ve müşahede yolu ile bir monografi 
hazırlamaktadır. O zaman geçen asırlarda kalabalık bir köy olduğu menkibe-
lerde zikrolunan TUZCU’nun varlığı aydınlanabilir. Erzurum’daki imar faali-
yetleri dolayısı ile bazı Erzurum ‘’Ekabir’’ mezarları son senelerde Tuzcu’daki 
Yunus Merkadi çevresine nakledilmiştir. Geçen sene (1964) Atatürk Üniver-
sitesinin davetlisi olarak Erzurum’a gittiğim zaman 1925 deki Tuzcu ziyaretini 
tekrarladım. Bu vesile ile Üniversitenin Edebiyat kolu, köydeki Yunus Emre 
measimlerine her yıl ilmi ve terbiyevi çalışma ve araştırma programları ile ka-
tılma kararını vermiş idi. Mezarın müsbet yönden Yunus’a ait olmaması, bu gibi 
merasimlere mani olmamalıdır.
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Bu dil, ortak İslam medeniyeti içinde öteden beri geliş-
meğe başlamış, yine ortak medeniyet dillerinden Türkçe-
leştirilmiş kelimelerle zengin bir İslam Türk dilidir. 

Nasıl bugünkü Batı medeniyeti milletlerinin dillerinde eski 
Yunan ve Latin dillerinden ya da birbirlerinden alınıp millileş-
tirilmiş yığın yığın kelime varsa, dünkü İslam medeniyeti mil-
letlerinin dillerinin dillerinde de başka dillerden alınma bir-
çok kelime vardır.

Türk milleti, bilhassa Anadolu ve Balkanlar Türkiye’sin 
de bu yabancı menşe’li kelimeleri, Yunus Emre asrından bu 
yana, büyük bir temsil kudretiyle Türkçeleştirilmiş, bun-
ların pek çoğunu kendi dilinin sesine ve estetiğine uygun 
Türkçe sözler haline getirmiştir.

Bizde Yunus Emre Oratoryosu’nun icrasında bulunanlar, bu 
eserde adeta iki ayrı musiki dinlemişlerdir: eserin büyük kısmı, 
belki güzel fakat kilise musikisini andıran, gamlı hatta karanlık 
bir ifade içindedir. Bu karanlığın içinde ise, yer yer, göz ve gö-
nül aydınlatan ışıklar yanıp söner. Dinleyenler, kendilerini ses-
ten ve ışıktan örülmüş bir başka âlemde hissederler.

Bunlar, oratoryo’da, melodileri asırların Türk halkı tarafın-
dan yaratılmış, hakiki Yunus ilahileri’nin armonize edildiği bö-
lümlerdir. Yunus Emre Oratoryosu, bizim mistik halk musiki-
mizle kilise musikisini karşılaştırma imkânı veren, karanlığa 
ışık sunup yapılmış siyah-beyaz bir kompozisyon tesirindedir.

İşte, Yunus Emre asrına kadar, bilhassa Selçuk Türkleri ta-
rafından-türlü zaruri sebeplerle-yaşanılmış Arabi ve Farisi de-
virlerini, Türkçe için bir karanlık devir diye düşünürsek, Yunus 
Emre’nin saf ve samimi bir Türkçe ile Türk vezin şekil ve kafi-
yeleri ile söylediği ilahiler, o asırların Arabi ve Farisi karanlı-
ğında böylesine parıldayan birer Türkçe ışık’tır.

∑

YUNUS’UN TÜRKÇESİ
∑

13 . Asır, Anadolu’da Türkçe’nin şahlanışı bakımından, bir 
Yunus Emre asrıdır. Bu asırda, bugünkü Türkiye toprak-

larında, gerçek bir dil inkılabı olmuştur. Bunun başlıca sebebi, 
Anadolu’da Türk nüfusunun gün geçtikçe artması ve bir ekse-
riyet sağlamasıdır. Halk ekseriyeti Türk olan bir vatanda, bü-
yük halk edebiyatına sahip bir milletin kültür ve edebiyat dili-
nin de Türkçe olması ya da Türkçe’ye dönmesi, tabii hadisedir.

13.Asır ortalarında başlayan bu dil inkılabı, başka dillerden 
kelimeler ve kaideler almış bir dilin, bütün bu yabancı unsurları 
tasfiye ederek katıksız Türkçeye bir inkılap değildir. Çünkü o 
yıllara kadar, Selçuk Devleti’nin sahip ve hâkim olduğu ül-
kelerde Türkçe, ne bir kültür ve edebiyat dili ne de resmi 
dil olabilmişti. Hemen iki asrı aşan bir zaman içinde Türk-
lerin ilim dili, doğrudan doğruya Arapça olmuş, edebi eser-
ler Farisi ile yazılmış devletin resmi lisanı olarak da bazen 
Arapça, çok kere Farisi kullanılmıştır.

Bu sebeple Yunus Emre asrındaki dil inkılabı, büyük 
ölçüde inkılaptır ve doğrudan doğruya yabancı dillerden 
Türkçe’ye bir geçiştir.

İşte Anadolu’da 13. Asırda başlayan ve bir daha yerini 
hiçbir yabancı dile bırakmayan Türkçe’nin bu kat’i zafe-
rinde Yunus Emre Türkçesi, günümüzde her kelimeyi yan-
lış kullanmaya alışmışların bilerek veya bilmeyerek söyle-
dikleri gibi Öz Türkçe değildir.
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Türk yazısının ilk harfi elif, Türkiye’de özel sevgi görmüştür. 
Bu harf, bir yaradan hat sanatının celil çizgisi olarak levha-
lara, camilere işlenmiş; bir taraftan tasavvufta hakikat’in 
sembolü bilinmiş; bir taraftan da narin endamı ve mev-
zun çizilişiyle öylesine güzel Türk kızlarına isim olmuştur.

Yunus, bir tek ELİF’de manaların hepsini toplu bulma irfa-
nıyla söylediği:

Dört kitabın manisi bellidür bir Elif’de
Sen Elif’i bilmezsün bu nice okumakdur

Mısralarıyla, Anadolu’da Elif’in ilk ilahisine başlar. Bir başka 
ilahisinde de aynı görüş ve duyuşu:

Yedi Mushaf manisi bellidür bir elif’de
Ba dedürmenüz bana ben bu yoldan azarum

Bir Elif tahsil eden münezzehdür ilimden
Endişe ikliminde niçün düşüp gezerüm

Diye, daha geniş tekrarlar. İşte bu söyleyiş ve bu başlangıç-
tır ki elif’e Türk hayat ve sanatında ölümsüz yer ayırır ve bir 
gün, Karacaoğlan’ın şiirinde aynı kelime:

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye

Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Şeklinde Türküleşir.

∑

Yanlış ve sapıtılmış bir dil anlayışı içerisinde Türkçe-
mizi baltalayanların göremedikleri ya da görmek isteme-
dikleri büyük gerçek şudur ki, Türk Milleti’nin hâkim mil-
let olduğu İslam medeniyeti asırlarında o üstün duruma 
ulaşırken fethettiği topraklar gibi, fethettiği kelimeler de 

Yunus Emre, yeni vatan coğrafyasının topraktan yükselen 
bütün güzel seslerini Türk halk diliyle birleştirmiş, Anadolu 
Türkçe’sine o çağlara kadar hiçbir Türkçe’de görülmemiş bir 
musiki işlemiştir. Anadolu’da bir felsefe olmaktan yükselerek bir 
iman vasfı kazanmış ve çok sayıda halkı kendi ışıklı çevresine 
toplamış tasavvuf felsefesi’ni Yunus, Türk diliyle söylemenin fa-
kat hem güzel hem de kifayetli söylemenin sırlarını bulmuştur.

Daha 13. Asırda, Türkistan’da Ahmed Yesevi ile başlayan, 
Türk diliyle tasavvuf edebiyatı, Yunus’un ilahilerinde Türkçe’nin 
zaferleri olmuştur. Dinin ve tasavvufun Türklerden önce Arap-
lar ve İranlılar tarafından geliştirilmiş Arapça ve Farsça söz-
leri, terimleri, Yunus’un Türkçe’sin de ebekuşağı altından geç-
mişçesine milliyet değiştirip Türkçeleşmiştir. 

Büyük şair, bu yolda bir kelime bile uydurmaya tenez-
zül etmemiş, ilahilerinin nice tılsımlı sözlerini, kendileriyle 
haşır neşir olduğu Türk halkının yaşayan dilinden derle-
miştir. Bulamadıklarını, Arabi’den Farisi’den almış fakat 
öyle bir eda ile kullanmıştı ki, bu kelimeler sanki öteden 
beri Türkçe imişler gibi milli bir ses, milli bir çehre almış-
tır. Vahdet-i Vücud görüşünün, insanda Tanrı inanışını:

Beni bende demen bende değülem
Bir ben vardur bende benden içerü

Gibi, halis Türkçenin bu ölçüde bu kadar boyasız, pırıltı-
sız malzemesiyle fakat bu kadar aydınlık söyleyebilmek için, 
Yunus’un her bakımdan milli deha’ya sahip olması lazımdı ki, 
onun Türkçesinde ışıldayan nur, işte Türkçenin dehasıdır.

∑

Böyle, Türkçe sözler kadar Türkçeleşmiş kelimeleri de 
kullanmakta Yunus aynı dehayı gösterir. Mesela, Anadolu 
Türkçesi’nde dilimizin ve sanatımızın en milli çizgisi olmuş 
elif sözü, bir gün, Türk kızlarına isim olacak kadar millileş-
meye Yunus’un şiiriyle başlamıştır. Allah adının ve İslami 
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Nidem elim ermez yâre
Bulunmaz derdime çare
Oldum ilmden avare
Beni bunda eğler misin?

Gibi dörtlüklerle, Türkçe ’ye kuşdilini söyleten Yunus 
Emre, Anadolu Türkçe’sinde yeni yeni başlayan uzun he-
ce’lerin de hemen ilk şairidir. Her dile çok sesli musikilerin 
büyük imkânlarını veren bu uzun hece’yi dilde duymaya 
başlamak, Türkçe’ye her şeyden çok Akdeniz ikliminin ka-
zandırdığı üstün bir esnekliktir. Yukarıdaki mısraların 
yâre, çare, avare gibi kelimelerini hemen hemen bugünkü 
sesleriyle kullandığı, Yunus Emre’nin bilhassa aruz’la ses-
lendirilmiş şiirinde bellidir. Bu seslendirilişte Anadolu’da 
yine Yunus’la başlayan ‘’Türkçe’nin aruz’la anlaşması’’ du-
yulur. Bu hadise, Türkçe’nin, müzikal tekâmülünde nota va-
zifesi görmüş bir vezinle büyük bir ses güzelliği’ne doğru 
ilerlemesi tarihi’nin de başlangıcı sayılabilir.

∑

Yunus Emre Türkçe’si, burada gösterilemeyecek kadar zen-
gin, milli yüksek inanış ve düşünüş çizgileriyle süslü ve güzel 
sesli varlığıyla onu okuyan her Türk’te büyük gurur uyandırır. 
Bu Türkçe halis Türkçe hatta beyaz Türkçe’dir. Fakat aynı 
Türkçe’nin kuruluş ve yükselişi hiçbir övünüşe hiçbir gösterişe 
tenezzül edilmeden, herhangi bir Türkçe’lik propagandasına 
başvurulmadan, büyük bir şairin kendi Türk dili kültürüyle ve 
Türkçe’nin içinde oluşuyla gerçekleşmiştir.

Bu Türkçe anlayışında ne zararlı kelime ırkçılıkları, 
ne de millete zorla kabul ettirilmek istenen uydurma söz-
ler vardır. Yunus Emre tam bir büyük şair sezişiyle mil-
letinin lisanını hissetmiş ve ondaki güzel sesi duymuş-
tur. Yine çok olgun bir insan olarak, kendileriyle medeni 
alışverişler yapılan başka milletlerin dillerinden alınmış 

vardır. Türklük, bu kelimeleri, tıpkı yeni vatan toprakları 
gibi, kendi zevki, san’ atı ve dehasıyla işleyerek Türkçemi-
zin çok sayıda kelimesini böylesine millileştiren bir lisan 
fatihidir. Mesela, Anadolu Türkçesi’nde türlü mana kazanıp 
Türkçeleşmiş bir garib kelime vardır. Bu kelime, Anadolu’daki 
zengin ve büyük hayatına Yunus’un şiiriyle başlamıştır. İlk fe-
tih asırlarında yeni vatana gelen Türkler, bir yerde vatan tu-
tup yerleşinceye kadar, türlü gurbet sızıları duyarlardı. Buna 
tasavvuf felsefesinin ilahi varlıktan gurbete oluş fikri de katı-
lınca gerek gurbet gerek garip sözleri, daha birçok nüanslarıyla 
ya da vatan tuttukları yerlerden tam bir Allah aşkıyla ayrılıp 
diyar diyar dolaşan ve her gittikleri yerde halka Allah’a varma 
yoları gösteren gezici dervişler ve abdallar da yeni yurdun ga-
ripleriydi. Yunus Emre’nin:

Acep şu yerde var mı ola
Şöyle garib bencileyin

Bağrı başlu gözi yaşlu
Şöyle garib bencileyin

Dörtlüğüyle başlayan şiirinde garib’in çeşitli mana zengin-
likleri vardır. Böylelikle Türk’ün irfan ve gönül gücüyle fethe-
dilmiş kelimelerden biri de bu garib’dir, Türkçe’de: Gurbette 
kalmış, kimsesiz, zavallı, fakir, değişik, tuhaf, yabancı, içe do-
kunan, tesirli, anlaşılmaz, Allah aşıkı, derviş, meczup, v.b. gibi 
manalar kazanmış bu garib sözü, ayrıca gariblik, garibsemek, 
akşam garibliği v.b. gibi kullanışlarla da Türkçeleşmiştir.

∑

Meşhur bir ilahisinde:

Taşdın yine deli gönül
Sular gibi çağlar mısın?
Akdın yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın?
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YUNUS EMRE’NİN MESELESİ ( ? )
∑

M istik bir şair olan Yunus Emre’yi, felsefe ve filozof terim-
lerinin kapsamı içine almak, belki de aşırı bir cesarettir; 

fakat özel bir hayat ve dünya anlayışına malik olan, amaçları 
ve metotları bakımından öteki klasik felsefe doktrinlerine ben-
zemeyen mistiklik de bir felsefe okuludur ve buna bağlı olan-
ların da az çok bir feylesof veya bilge tarafları vardır. Şüphe-
siz ki, Yunus, felsefeyi bir bilim dalı olarak benimseyenlerden 
değildir; o, mensup olduğu tarikatın inanç ve ilhamlarını şakı-
yan (terennüm) manzumelerinde, mistik anlayışın hayatı bü-
tün evreleri ile (safha) yaşamaya ve yaşatmaya çalışmıştır. Bu 
itibarla o, içinde yaşadığı dönemin ve toplumun inanç, duygu 
ve gidişi (conduite) üzerine derin etkiler yapmışlardır. Bu etki, 
yüzyıllardan beri halkın yalınız dilinde, inancında değil, ahla-
kında ve dünya görüşünde devam edip durmuştur. 

Hazreti Mevlana, kullanmış olduğu dilin Farsça olması, bilgi-
sinin ve şairliğinin derinliği ve yaratılışının üstünlüğü dolayısı 
ile daha çok aydın ve aristokrat tabakalar üzerine etki yapmış 
olduğu halde, Yunus, Müslümanlığın telkin ettiği iman ve aksi-
yon konularını, kendi dervişlik ve ermişlik merceğinden geçi-
rerek o şekilde sunmuştur ki, türkü ihtilaller, savaşlar yüzün-
den olduğu kadar da ağalarla yöneticilerin çeşitli baskıları 
altında ezilmiş olan yoksul ve bağrı yanık insanlar, teselli-
lerini onun ilahilerinde ve diğer manzumelerinde bulmuş-
lar, kanaat, sabır, teslimiyet, tevekkül, fazilet ve tanrısal 
inayet hakkındaki bilgi ve inançlarını, onun uyarıcı şiirle-
rinden almışlardır.

kelimeleri, bir imanın ve irfanın ifadesi için en tabii sözler 
bilerek Türkçe’nin kendi öz sözleri gibi, kolaylıkla kullan-
mıştır. Hele bir kısım yabancı sözleri, Türkçe’nin sesine mima-
risine ve estetiğine göre söylemekte gösterdiği hüner ve olgun-
luk, yaptığı her işi kadar büyüktür.

Yunus Emre’nin Türkçe ‘yi kavrayış ve kullanışı, Bir di-
lin sesi ve mimarisi milli olmalıdır, diye, ancak bugünkü 
mukayeseli dil bilgisinin vardığı neticeye bundan yedi asır 
önce varmış, öylesine ileri bir anlayışa uygundur.

Nihat Sami BANARLI 56

56 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.59.60.61.
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b-Nurlanma evresi. Bunda mürit, Tanrısal inayeti ka-
zanmak için dua, ibadet, zikir ve tesbih gibi kutsal işlem-
lere daha içten ve aralıksız devam eder.

c-Birleşme evresinde ise, mürit, cenneti, cehennemi, me-
lekleri ve bütün varlıkları ve nihayet Tanrıyı kendi içinde 
ve kendi nefsi ile özdeşmiş gibi algılar, (idrak). Bu üçüncü 
evrede mürit veya derviş, dalınç, esirgeme, cezbe, mistik 
sanrılar ve rüyalara dalar. 

Bireysel iradeye bağlı olan bu haller, kendi başlarına var-
lıkta birlik şuuruna ulaşmak için yetmez; müridin, mutlak 
birliye, karşı duracağı aşkın yeğinliği ile (şiddet) orantılı 
olarak Tanrının lütuf, inayet ve ihsanına da nail olması ge-
rekir. Bu itibarla Yunus, mutlak birlik konusunda, mensup 
olduğu okul gibi, reatifciliğe veya ülkücülüğe düşmeksizin 
tinselci (spiritualiste) ve birci sezgicilerden (monisme intu-
itionniste) olmuştur. Zira Yunus da, O ve Ben ve öteki, Ben 
ve başkası gibi ikilikleri reddeder. Kendisini ve bütün ev-
reni, tekmil olay ve varlıklarıyla mutlak birliğin, yani Tan-
rının nesnel görüntülerinden ibaret sayar. O da, biri dış (Za-
hiri) diğeri iç (Batini) olmak üzere iki âlem kabul eder.57

Ve asıl hakikatin, görünmeyen iç âlemde bulunduğuna ina-
nır. İskenderiye okulu ve bilhassa Plotinos, Yüce hayırdan iba-
ret olan mutlak nura, yani tabiatüstü âlem ve varlıkların sır-
rına, Eflatun gibi diyalektik metoduyla değil, mistik pratikleriyle 
ulaşılabileceğini öğretmiştir. İslam mistiklerinin hemen hepsi, 
bu metodun etkisi altında kalmış, Yunus da, bütün kendi ma-
nevi halinde olanlar gibi yaşamış ve hareket etmiştir. Bu pra-
tikler sayesindedir ki, herkesin seviyesini aşan bu yüksek bil-
giyi elde edebilmiştir.

57 Bu iki alem, Eflatun’da, duyulur (sensible) ve kavranabilir (intelligible) alem, 
Kant’da Fenomen ve Numen alemi, romantik filozoflarda Ben’le Ben olmayan 
(Non-Mol), pozitif felsefelerde bilinebilen bilinmeyen (inconnaissable) gibi ad-
lar alır.

1- Bilindiği gibi mistiklik (mistisisme), tanrılığı dolaysız 
olarak, iyilik ve kötülük (hayır ve şer) yönleriyle tanımak ve 
bilmek iddiasıdır (Victor Cousin), ya da mutlaka ulaşmak için 
girişilen masum bir çabadır (TH.Ribot); ve daha açıkça sonlu-
nun sonsuzlukta, fani olması veya sonsuzluğu sonluya çevirme 
(irca) gayretidir. (Muhiddin-i Arabi). Dolaysız deyiminden mak-
sat, pozitif deney ve metotları terk etmek, kalp ve basiret gözü-
nün mistik sezgilerle beslenen görüşlerine başvurmak, nihayet 
derin bir iç gözlemle (introspection) Mutlakı, kendi şuurunda 
kendisi olarak kavramaktadır. Sonsuzluğu bütün unsurlarıyla 
kapsayan mutlak varlıkla özdeş (aynilik) olabilmek için, akıl-
dan, bilimden vazgeçerek aşka sarılmak, şuursuz ve çoğu za-
man kelamsız bir dua içinde ve düşüncenin dalıncı (contemla-
tion-istigrak) arasında varlıktan ve iradeden soyunmak gerekir. 
Mistikliğin metafizik anlayışı, varlıkta birlik demek olan 
vahdet-i vücud inancında toplanır. 

Bu, kendimiz de dâhil olduğumuz halde, bütün varolan 
şeylerin mutlak varlık olan yüce Tanrıdan ibaret olması 
demektir. Genel olarak kamu Turancılık (panteizme) de-
nilen bu sistemde, varolan her şey ve her olay, yokluk ay-
nasında yansıyan gölge ve hayallerden başka bir şey değil-
dir; bunların archetype’leri Eflatun’un deyimiyle İdealar, 
yani Misaller âlemindedir. Fakat bunu bir ikilik sanmamalı-
dır. Yaratanla yaratılmış olan özdeştir; yaratan, yarattıklarında 
yansımaktadır; yani Tanrı kendisini insanda ve eşyada göster-
mektedir. Bu itibarla Yunus, bütün mistikler gibi varlığın birli-
ğine kavuşmak için, ya ermişler mertebesine yücelmek ve yet-
kin insan (kâmil insan) olmak için, dervişin aksiyonlarını şu 
üç evreden geçirmiştir;

a- Arınma evresi ki, bunda mürit, her türlü dünya haz 
ve tutkularından soyunmaya çalışır; sükût, inziva, sabır 
ve teslimiyetle bir mürşide, yani Pir’e bağlanır, çile çeker.
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Esasen bilimden ve okumaktan maksat, bir taraftan ibret 
almak, bir taraftan da Kendini bilmektir. Delphe tapınağının 
kapısında yazılı ve Sokrat’ın da dilinden düşmeyen bu ken-
dini bilmek dövizi, mistikler için, Tanrı ile kendi nefisleri 
arasındaki perdeyi kaldırmak ve kendi nefisleri ile mutlak 
varlığın özdeşliğini (ayniyet) kavramak için zorunludur. 

Nitekim Yunus:

İlim okumaktan gerek, kişi kendin bilmektir;
Pes kendini bilemezsen, bir hayvandan betersin!

Demektedir.
Şairimize göre, bilimlerin mutlak hakikati kavrayamama-

sının sebebi, yalnız çoklukla uğraşmaları değildir; bilginlerin 
mistik aşktan mahrum olmaları, aşk kitabından habersiz bu-
lunmalarıdır:

Ey çok kitaplar okuyan, çün kim tutarsın bana dak 
(yermek)

Okur isen sırrı ıyan, gel aşktan oku bir varak.

Yüce hakikatin açıklanmasında, ona göre, yorumlamalara ve 
diğer düşünce oyunlarına (tevillere) ihtiyaç olmadığından, kut-
sal kitaplar ve onlara uygulanan metotların hiçbir değeri yoktur:

Dört kitabı şerh eden, hakikatte asidir,
Zira tefsir okuyup manisin bilmediler.

Yunus’un kendisi de: dört kutsal kitabı okumuştur, ama on-
ların aradıkları yüce hakikati medresede değil, harabatta (mey-
hane-tekke)ve varlıkta bulmuştur.

Tevrat ile İncili, Furkan ile Zeburu
Bunlardanki beyanı, cümle vücutda bulduk.

Şu halde mutlak birliği algılamak için din ve dünya bilim-
lerine değil, başka ve daha derin ve geniş bir bilgiye, yani Aşk 
bilgisine ihtiyaç vardır:

2-Şimdi onun bilgi ve bilim hakkındaki görüşünü açık-
laya biliriz:

Bir manzumesinde, Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat 
gibi dört bilgi derecesinden söz eden Yunus, hakikatin ko-
layca elde edilemeyeceğine emindir ve şüphesiz ki, o, bir 
bilginin kaynak ve değeri gibi iki ana konuyu kapsar, akıl-
cılarla görgücüler arasında türlü tartışmalara sebep olan 
bu konu, mistikler ve dolayısıyla şairimiz için, dış âlemin 
olay ve varlıklarından daha derine inemez.

Gerçek bilim ise, batın bilimidir ve hakikat, bu bilimde sak-
lıdır. Descartes, hakikate ulaşmak için, zihni bütün eski 
bildiklerinde temizlemek gerektiğini savunmuştu. Tasav-
vuf erbabı da aynı fikirdedir. Yani en yüce hakikat olan Tanrıyı 
kavramak için, bütün laik bilimlerden, hatta şeriat bilimlerin-
den vazgeçmek lazımdır. Yunus, bunların Tanrı ile kulun ara-
sını açacağına, birliği ikiliğe çevireceklerine inanır. Zira o 
bilimler, dış âlemdeki çoklukla uğraşırlar. Çokluktaki birliği gö-
rebilmek için ise, evvela bireysel ve teorik aklı terk etmelidir; 
zira insan aklı yalancı bir fakültedir; mutlakı kavramaya engel 
olur ve tümel (külli) aklın bildiğini ve bildirdiğini elde edemez:

Nerye vardın ey akıl? Bir ağızdan cümle dil,
Cüz’iyyat-ı müselsil haber verir Aklı-kül

Bilime gelince:

İlim hod göz hicabıdır; dünya, ahret hesabıdır;
Kitap, hot Işk kitabıdır; bu okunan varak nedir?

Yunus, dervişi hakikate ulaştıran bu Aşk kitabının, kâğıtlarda 
değil, gönüllerde yazılı olduğunu bildirir:

Âlimler kitap düzer, karayı aka yazar;
Gönüllerde yazılı, bu kitabın suresi.
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Der ve ancak bu bilgiye ulaşan insanın gözünde din, mez-
hep, millet farklarıyla iyi ve kötünün kaybolacağına inanır. Zira 
bütün bunlar, Tanrıdandır ve Tanrıdır.

Yunus’a göre bilimlerin gerçek ödevi, insanın ahlaki aksi 
yönlerini düzenlemeye hizmet etmektir, bunu anlatan şu ihtar-
ları ayrı bir değer taşır:

Okuma bu ilmin yüzün, ilmile amel eyle Güzin (seçilmiş)

Ve bilimin insanı böbürlenmeye değil ancak gönüllülüğe 
hizmet etmesi gerekir:

İlmin var diye mağrur olmağil

Zira Tanrı, kefen soyanı bile bağışlamaktadır.

Okudum yedi mushafı, taat gösterir ol sofi
Çünkü amel eylemedin gerekse var yüz yıl oku!

3-Aklı ve bilimleri bir tarafa atarak, bir mürşide bağlan-
mak ve çileler çekmek sureti ile kazanılan aşkın şiddeti saye-
sinde ulaşılan hakikat nedir? Bütün mistikler gibi Yunus’un da 
kavradığına inandığı bu yüce hakikat, varlığın birliği ve dola-
yısıyla her şeyin Tanrı oluşudur. Kendisinin, daha varlık var ol-
madan evvel yaratanda içkin (mündemiç) olduğunu söyleyen 
şairimiz, bütün varlıklarda, mistik hayal gücünün İslami mitle-
rinde (mythes), cennet, cehennem, melek. v.s. nin hepsinde varo-
lanın kendisi olduğunu iddia eder; kendisi, ‘’Ete, kemiğe bürü-
nüp Yunus diye’’ görünmeden evvel de (O) idi, (O) da Yunus’tu. 
Hatta ‘’ Bulut olup göğe agan (yukarı çıkan), yağmur olup 
yagan’’ da şairin kendisiydi. Kar yağdırıp yeri donduran, hay-
vanların rızkını veren, yaratıklara acıyan, ‘’Muhammed’le mi-
raca giden’’, Sina’da Tanrı ile konuşan da kendisi olduğu gibi, 
İsa peygamberle göklerde kalan da kendisidir. 

Yunus, daha ileri giderek: 

‘’İlmi hikmet okuyanların da Işktan mahrum’’ oldukla-
rını, ‘’Işkın ise bir uzunca hece’’ olduğunu söyleyen Yunus:

Hak bir gönül verdi bana, Ha demeden hayran olur;
Bir dem gelir şadi kılur, bir dem gelir giryan olur.

Beyti ile başlayan manzumesinde, aşığın geçirdiği ve yaşa-
dığı türlü ruh hallerini tasvir eder ve ondan daha üstün bir yü-
celik ve hazzın bulunmadığına inanır:

‘’Nice yüksek yörür isem, aşk başımdan aşa gelir.’’

Zira bu aşk, yalnız yüce değil, aynı zamanda büyük ve geniş 
bir hayat kaynağıdır ve kendisi onsuz yaşayamaz:

Senin ışkın deniz, ben bir balıcak;
Balık sudan çıksa hemen ölüdür.

Esasen ona göre, âşık olmayanlar, ‘’bir kuru ağaca’’ ben-
zerler, böyle ağaçlar işe yaramazlar. Demek, mutlak hakikat 
olan mutlak birlik, akılla, pratik veya teorik bilimlerle nesnel 
olarak elde edilebilen bir ürün değil, aşkın kudreti ile kazanı-
labilen ve yaşanılan bir dinsel haldir. Bunun içindir ki, mistik-
lere hal ehli de denir. Zira aşkın kendisi de bir bilimdir, hem de 
okunması güç bir bilimdir:

Bildin ise ilmi tamam, gel ışktan oku bir sabak.

Şairimiz,

İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir;
Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır?

Beytiyle başlayan manzumesinde, okumaktan maksadın 
yalınız kendini bilmek değil hakkı bilmek olduğunu anlatırken, 
başka bir manzumesinde de:

Kendi miktarın bilen, bildi kendi halini
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Bu suretle her şeyin kendisi olduğunu ve mutlak birliğin ken-
dinde tecelli ettiğini ve ona karşı duyduğu aşkın kendini ne hal-
lere soktuğunu anlatır:

Ben yörürüm yana yana, aşk boyadı beni kana;
Ne akılem, ne divane, gel gör beni aşk neyledi.

Bununla beraber Yunus’un bu yüce varlığın kendini hiç de 
görmediği, fakat onu görme özlemi içinde kavrulduğu anlaşıl-
maktadır:

İşbu vücud şehrine her dem giresim gelir;
İçindeki sultanın yüzün göresim gelir.
İşitirim sözünü, göremezem yüzünü,
Yüzünü görmekliğe canım veresim gelir.

O, bunun sebebini ve çaresini de pekiyi bilmektedir:

Yunus, nefsini öldür, bir yola geldin ise:
Nefsini öldürmeyenler, bu demi bulmadılar.

Aynı zamanda:
Yunus, öteki mistikler gibi, bu birliğe âşık olmayı kendi te-

keline almış değildir. Bütün varlıklar, bu aşk ile coşmuştur. Bu 
yüce Tanrının kendi kendine âşık olması demektir.

Benim adım derdli dolap, suyum akar yalab yalap

Beyti ile başlayan ilahisinde saklı olan hakikatlerden biri 
de budur.

4-Yunus’un öğütlediği ahlaka gelince, bu mistik ve pratik 
hayatın zorunlu kıldığı çilecilik (ascetisme) le aşka bağlana-
bilir. Bilindiği gibi mistiklerin hemen her çeşidi Yetkin insan 
olma amacını güderler. Yetkin insan, Tanrı olmayan ve varsa 
hepsinden vazgeçebilendir. Büyük ve çetin bir irade eğitimine 
dayanan bu vazgeçişin ahlaki prensipleri, yalnız dervişler için 
değil, bütün halk için de geçerli faziletler toplamıdır. Şairimiz, 

‘’Evvel benim, ahir benim, canlara can benim.’’ demekle 
kalmaz, ayını zamanda;

Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan
Ak üstüne kara dizen, ol yazdığı Kur’an benim

Diyecek kadar kutsal ve dış kutsal her şeyin kendi nefsin-
den ibaret olduğunu ilan eder, Zira:

Bu âlemi kesrette sen Yunus’ü ben Ken’an;
Ol âlemi vahdette ne Yusüf ü ne Ken’an!

Görülüyor ki, bu bircilik genel manzarasıyla ve bir bakıma 
mistik bir şuurculuk (solipsizme) yani tekbenciliktir. Yunus, her 
çeşit ikiciliği (düalizme) reddeder:

Senlik, benlik olucak, iş ikilikte kalır;
İkilik tutan kişi, nite birike birle?

Bu itibarla, ‘’Bir isen birliğe gel, ikiyi elden bırak…’’ di-
yen şairimiz, bu birliğe kavuşan bahtiyarlardan biri olacaktır ki:

Ben de baktım, ben de gördüm, benim ile nem olanı;
Bu surete can verenin kim idiğün bildim ahi.

Diyor ve:

Nereye bakarsam dopdolusun;
Seni nere koyam benden içeri?

Diyecek kadar yüce varlığı bütün evrene ve kendine sığdır-
mış görünür. Sonsuzluğun kendi sonlu varlığında boş bir yer bı-
rakmayacak kadar yerleşmiş olmasına rağmen:

Işkın aldı benden beni, bana seni gerek seni,
Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni.

Beytiyle başlayan manzumesinde, yüce sevgilinin vusla-
tına kanmamış görünür; Yunus, bazı manzumelerinde de ay 
olur, güneş olur, Davut olur, Musa olur, yağmur olur, nur olur. 
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Bunun nedeni ve yaptırımı da şudur:

Gönül, Çalabın tahtı, Çalab gönüle baktı;
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.

Ona göre, insan, kazanmaya çalışmalı, yemeli, yedir-
meli ve ele bir gönül geçirmelidir. Çünkü bir gönül ziya-
reti, yüz Kâbe ziyaretinden daha iyidir. Tanrıya kulluk etme-
nin amacı, ona kendimizi beğendirmek ise, bu ancak gönülleri 
onarmakla gerçeklenebilir:

Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi elin, yüzün yumaz değil.

İnsan, halk ile öyle ilişkiler kurmalıdır ki, öldükten sonra, 
kimse onun aleyhinde bulunmasın:

Şöyle dirilğil halk ile ölüceğiz söyleşeler
Baki dirilik budur canım, yavuz ad ile gitmeğil.

Ona göre ‘’cahilin gönlü taştan beter’’ olduğu için, onlar-
dan uzaklaşmalı, cimriliği terk etmeli, ehliyetli insanlarla bağ-
daşmalıdır:

Eksik olman ehillerden, kaça görün cahillerden,
Tanrı bizar bahilerden, bahil didar görür değil.

Yunus’a göre, ‘’Haklı gerçek sevenlere cümle âlem kar-
deş gelür.’’ Onun bu geniş sevgi ve hoş görüşünün bir sebebi 
de, bütün varlıkların Tanrı eseri olduğundandır; bunun içidir 
ki, o, ‘’yaratandan ötürü’’ yaratıkların kusurlarını görmemeli, 
bağışlamalıdır, der. Denebilir ki, o yüce yaratana insanda saygı 
göstermektedir. Fakat şairimiz yine fazileti korumak için, der-
vişin halka uymasına pek de taraflı değildir:

Derviş gönülsüz gerektir, sevene dilsiz gerektir;
Dövene elsiz gerektir, halka beraber gerekmez.

Risalat-al Nushiyya adlı manzum kitapçığında, bu konuyu adeta 
sembolik ve romantik bir tarzda açıklamıştır. 

Ona göre, insan, ateş, su, toprak ve hava (yel) gibi dört un-
surla can’ın bileşiminden yaratılmış bir varlıktır. İnsanda bu 
dört unsurun nitelikleri, onun savunduğu faziletlerin asasını 
teşkil eder. Toprak, sabrın, iyi huyun, Tanrıya güvenme-
nin, halka iyilik yapma ve kişisel izzet ve şerefi koruma-
nın sembol ve kaynağıdır. Su, arılık, cömertlik, alicenaplık 
ve Tanrıyla buluşma niteliklerinin sembol ve kaynağıdır. 
Yel ise, sahtekârlığın, gösterişin, aceleciliğin; ateş de, kib-
rin, şehvetin, tamah ve hasedin kaynak sembolleridir. Bu 
dört unsurla sonradan birleşmiş olan can ise izzet, birlik, 
utanma ve hal edeplerinin kaynağıdır.

Demek ki, ona göre, insanın ahlaklılığına ait nitelikler, orga-
nik yapıyı oluşturan maddelerin nitelikleri ile can’ın ürünüdür-
ler. Yunus, adı geçen kitapçığındaki Ruh ve nefis destanında, 
insana hükmeden iki hükümdardan bahseder. Bunun biri 
Rahmani’dir ki, toprak, su bu türdendir. Kendilerinde bu 
unsurların nitelikleri üstün gelenler cennete giderler; di-
ğeri Şeytani olan ateşle yeldir ki, bunların hükmü altında 
olanlar cehenneme maliktirler.

Nefis, genel olarak münafıklığın ve Tanrıya ortak koşarak 
birlikten kaçmanın ve tamahın egemenliği altındadır. Bunlar-
dan kurtuluşun çaresi de aklın çağırdığı kanattır. Fakat akıl da 
kibirlidir ve onun arkadaşı alçaklıktır. Yine aynı kitapçıkta bu-
lunan Öfke destanı’nda, şairimiz, bir kimseyi arkasından yerme-
nin (gıybet) ve kinin kötülüğünü anlatır ve doğruluğu savunur. 
Divanın da ise, Yunus, en yüce ahlak prensibi olarak gönül kır-
mamak ve gönül almaktan söz eder ve bunların dinsel ödevler-
den daha üstün iyilikler olduğunu telkin etmeye çalışır:

Yunus Emre der, Hoca, gerekse bin var hacce,
Hepsinden iyice, bir gönüle girmektir.
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zalim bir çekime maliktir; oysaki vefadan mahrum olan bu ge-
çici dünya, insanı türlü didinmeler ve uğraşmalarla ve fani tut-
kularla yıprattıktan sonra ölüme mahkûm eder:

Vücudun çünki fanidir, Yürü ey bi vafa dünya!
Fena yokluk nişanıdır, yürü ey bi vefa dünya!

Zira bu dünyada:

İpek donları soyarlar, nazik tenleri yuyarlar,
İletip toprağa koyarlar, yürü ey bi vefa dünya!

Yatur kafiyeli iki manzumesi de gerçekçi ve nesnel bir ha-
yat tablosunu çizer: Kız, kadın, genç ihtiyar, çocuk, zengin, ana, 
baba, ata. Sıra, yaş ve cins farkı gözetmeden ölümün herkesi 
alıp götürdüğünü anlatırken, kefen, teneşir, mezar, cenaze na-
mazı… vs. gibi dini törenlerin korkunç ve acı manzaralarını an-
latır ve mezarlara gömülen bedenlerin acıklı halini tasvir eder. 

Bu itibarla:

Yüzyıllar hoşluğa ömrün geçerse Yunus;
Son ucu bir nefestir, sen onu unuttun tut.

Bunun içindir ki, şairimiz için:

Bize didar gerek, dünya gerekmez,
Bize mani gerek, dava gerekmez,

Yani o, dünya kaygı, tutku zevk ve savaşlarının hepsinden 
vazgeçmeyi tavsiye eder. Bu dünyaya bağlanan insan, birliğin 
kutsal dostluğundan yoksun kalır; 

Bunun için:

Bu dünyaya kalmayalım, fanidir aldanmayalım
Bir iken ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül!

Zira

Bu dünyanın misali, benzer bir değirmene
Gaflet onun sepeti, bu halk onda öğüne.

Halka benzetmeye işin, süre gönülden teşvişin,
Yüz bini birdir dervişin, arada agyar gerekmez.

Yunus, bir insanın doğuşundan ölümüne kadar geçirdiği se-
rüvenleri birer birer saydıktan sonra, dünyadaki en esaslı ve 
kutsal ödevin iyilik yapmaktan ibaret olduğunu türlü vesile-
lerle tekrar eder:

Yunus, anlayıver halin, şuna uğrayısar yolun
Burada elin erer iken hayr işlere düşgil gönül.

O, âşık kişilerin kibirle kini terk etmelerini de telkin eder-
ken, yüce Tanrının kayrasından (providence), inayet ve alice-
naplığından emin olduğu için:

Yunus, eksikliğini Allah’a arz eyle
Anın keremi çoktur, sen ettiğin ol etmez.

Diyerek İslam din ve ahlakındaki ümit, yarılgama ve mer-
hamet kapılarını açık tutmaktan hoşlanır. Görülüyor ki, O, in-
sanların manevi saadetlerini sağlamak için, dervişçe bir sükûn, 
tevazu ve kanaatle, kimseyi kışkırtmayan, tepkilere meydan 
vermeyen, başa gelen haklı, haksız her olay karşısında yalı-
nız Tanrıya sığınan ve ona yaranmak için sabır ve rıza göste-
ren bir tahammül ahlakını, bir Eyvallah ahlakını yani çile ah-
lakını savunmuştur.

5-Yunus’un dünya hakkındaki görüşü, onun yukardan beri 
açıkladığımız ahlak doktrinlerine temel ve kaynak vazifesini 
görmüştür. Değişmeler, bozulmalar ve ölümler alanı olan dünya, 
bütün mistiklerde olduğu gibi şairimiz için de zahiri âlemin bir 
parçasıdır; burada her şey bir görünüşten ibarettir. O, kötüm-
ser bir duyarlılıkla dünya hayatının değersizliği üzerinde fazla 
durur ve bu konuyu ölüm olayına bitişik olarak açıklar; acı acı 
sızlanır. Ona göre, dünyaya bel bağlayanlar, kendilerini al-
datmış olurlar. hakikatten uzaklaşır ve ikilik bataklığına 
düşerler. Zira dünya nimetlerinin hepsi insanı baştan çıkaran 
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İşbu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur;
Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.

Özet olarak Yunus, dünya hayatının aldatıcı zevklerini kut-
sal aşkla, yetkinliğe, ermişliğe engel saymış, dünyaya bağlan-
manın nafileliğini ispat için sızlanarak ölümden bahsetmemiş-
tir. Bu onun ölümü hor görecek kadar hayata bağlı oluşunun da 
bir delili gibi görünür.

6-Yunus’un din hakkındaki düşüncesine gelince, bu konu 
bütün mistiklerde ham sofulara ve şeriat bilgilerine karşı 
gösterilen tepki ve protestolarla önemli bir özellik göste-
rir. Yıllarca tarikat adamlarıyla şeriat adamları birbirleri 
ile anlaşamamışlar, birincilerin daha hür, geniş ve esnek 
düşüncelerine karşı, ikinciler, adamlarını kâfirlikle şuçlan-
dırmışlardır. Oysaki bütün mistikler, mensup oldukları di-
nin dar anlamında ve sadece ibadetten ibaret saymazlar; 
hatta bu formalitelere fazla değer vermezler. Varlığın bir-
liğine inandıkları için, kendilerinin de kutsallığına inanan 
mistikler için din, yetkin insandan ziyade halk için bir ma-
nevi disiplinden başka şey değildir. 

Bunun içindir ki, Yunus, Tanrıyı görmek için dinin ve 
kutsal kitapların yetersizliğine inanmaktadır:

Gökten inen dört kitabı, günde bir kez okurısan,
Erenlere minkir isen, didar ırak senden yana.

Yetkinliğin yolu, ona göre, din ya da şeriat değil, Aşktır; bu 
itibarla:

Aşkı olmayana din ve iman gerekmez!

Fakat o, gerçekte din düşmanı değildir:

Kimse dinine biz hilaf demeziz,
Din tamam olıcak doğar muhabbet.

İşte böyle anlaşılan bu dünya değirmeninin ununu öğü-
dene de Azrail derler. Ona göre, dünya ve ölüm, birbirine ay-
rılmaz bir suretle bağlı olduğu için, ‘’zenginler, köşkü, sarayı 
beğenmeyerek, mal hırsızından kurtulmayanlar, şirin yüz-
lüler, kapılarını bekçilere bekleten beyler ve kullar hep öle-
ceklerdir.’’ Ve bu dünya: ‘’ içinde suretlerin dükkân olduğu 
bir pazardır.’’ Böyle bir dünyada imrenilecek hiçbir şey yok-
tur, hatta buradaki hayat iğrençtir:

Bu dünyanın meseli, benzer murdar gövdeye,
İtler murdara düştü, hak dostu kodu, kaçtı.

Şairimiz insanları bu dünyadan soğutmak için gereken mo-
tiflerin hemen hepsini kullanmış yalınız âşıklar için ölümsüz-
lüğü savunmuştur:

Âşık öldü diye sala verirler,
Ölen hayvan olur, âşık ölmez.

Esasen,

Âşık bir kişidir, bu dünya malin,
Ahret korkusun bir çöpe saymaz!

Yunus’a göre asıl fani olan bedendir:

Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Canım bu mutlu ölümsüzlüğü, onun âşık olmasından ve be-
deni terk edişi de ebedi sevgiliye kavuşmak istemesindendir; 
bu itibarla ona göre ölmek, mutlak birliğe kavuşmak için bir 
suret değişmektir:

Benim canım bir kuştur kim gövdem onun kafesidir.
Dosttan haber geliceğiz, bir gün uçar kuşum benim.

Zaten can tene sonradan ve geçici olarak yerleşmiştir:
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YUNUS EMRE VE TASAVVUF
∑

Edebiyat tarihimizin büyük şahsiyetlerinden olan ‘’Yunus 
Emre’nin ölmez hatırasını bir kere daha yâd etmek 

üzere Türk Ocaklı kardeşlerimiz ‘’Türk Yurdu’’ mecmua-
sında ona tahsis edilen bir sayı hazırlamışlardır. Benden de 
bir yazı istediler. Edebiyatçı olmadığım için onun edebi şahsi-
yetini incelemek bana düşmez. Ancak, bu büyük adamın yaşa-
dığı devri, hayatına ve tasavvufa ait bildiğim ve bulabildiğim 
bilgiyi yazmayı doğru buldum.

Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Sultanlığının inkıraz yılla-
rında yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Anadolu’yu 1071 tarihle-
rinden itibaren doldurmuş olan Oğuz Türkmenler, Anadolu Sel-
çuklu Sultanlığını kurmuşlardı. Fakat bu devlet önce Avrupa’dan 
bir sel gibi Anadolu’ya akıp gelen Haçlılarla daha sonrada doğu-
dan gelen Moğolların istilası karşısında zayıflamışlardır. Dev-
let otoritesinin kaybetmiş, halk sefalete düşmüştü. Maddi ve 
manevi bir çöküntü hâsıl olmuştu. Bir yönden de manevi çö-
küntü tahribatını yapmaktaydı. Merkeze toplanan Selçuklu ri-
cali Acem kültürünün tesiri altında eserlerini Acemce’ye veya 
Arapça yazıyor, şairler şiirlerini bu yabancı dille terennüm edi-
yorlardı. Yabancı kültüre hayranlara mukabil, Anadolu’yu baş-
tanbaşa dolduran Oğuz Türkmen’ler ana dillerini, eski töre-
lerini devam ettiriyorlar. bir yandan da Türk tefekkürü olan 
‘’Tasavvuf’’dan da vazgeçmiyorlardı.

On dördüncü yüzyılda Horasan Erenleri Anadolu’yu irşat 
etmek üzere geliyorlardı. O zamanlar Kırşehir’de bulunan 
(Ca-Ca Bey) medresesi Türk kültürünü yaşatan ve yayan bir 

Din formalitelerine anlamadan bağlanmış olan sofuların 
ham imanları yerine Aşk imanını savunan şairimizin nazarında:

Din ve millet sorar isen, âşıklara din ne hacet?
Âşık kişi harap olur, âşık bilmez din, diyanet.

Zira onlar, dost yüzünü görür görmez ‘’şirk yağmalanmış-
tır’’; bu yüzden de ‘’şeriat kapıda kalmıştır.’’O, cennete ka-
vuşmak, cehennemden korunmak için ibadete kusur etme-
yenlerin dininden şüphe eder:

Başında aklı olan ücretle amel etmez,
Hurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçer.

Bu itibarla din adamları:

Erenler nazarında sofuluk satmayanlar;
İhlas ile bu aşka riyayı katmayalar.

Zaten Yunus’a göre; ‘’Kimin Müslüman veya kâfir oldu-
ğunu, ancak Hak bilir.’’

Bütün bu kuşbakışı açıklamalardan, büyük şairimizin nasıl 
bilgece bir cesaretle, mensup olduğu tarikatın duygu ve inanç-
larını savunduğu ve bunlara kendi kişiliğinden neler katmış ol-
duğu fark edilmiştir ümidindeyiz.58

Cemil SENA 59

58 Yunus’tan aktardığımız mısra ve beyitleri Abdül Baki Gölpınarlı’nın, 1943-48 de 
yayımlamış olduğu 3.ciltlik Yunus Emre Divan’ından aldık. Burhan Toprak’ın 
Yunus Emre Divanı’ndan da faydalandık (2. Cilt.1934). 

59  Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.62…67.
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-Perde arkasından bir el uzanıp bana nasip verdi. O 
Erenler bezminde Hacı Bektaş adlı kimseyi görmedim, di-
yince Hacı Bektaş-ı Veli:

-O elin işareti var mı idi?
-Elinin ayasında yeşil bir ben vardı.
O zaman Hacı Bektaş elini uzattı Emre bu elde yeşil beni 

görünce hayretle:
-Taptuk Sultanım’.
Dedi. O zamandan sonra adı (Tapduk Emre) oldu. Tapduk, 

arayıp bulmak, buluşmak, hizmet etmek manasına gelmek-
tedir. O sıralarda orta Anadolu’da kıtlık olmuştu. Yunus adında 
rençber köylü de sıkıntıya düşmüştü. Hacı Bektaş Veli’den yar-
dım istemek üzere bir miktar alıç alıp dergâha geldi. Pirin aya-
ğına yüz sürüp hediyesini verdi, Pir den Buğday istedi. 

Hacı Bektaş ona:
-Buğday mı istersin, yoksa Erenler himmetini mi?
Dedi. Yunus buğday istedi. Üç defa sorduğu halde yine buğ-

day istedi. Fakat sonra hatasını anlayarak himmet diledi. Hacı 
Bektaş da:

-Senin kilidini Tapduk Emre’ye verdim, dedi. 
Yunus doğruca Tapduk Emre’ye giderek meseleyi anlattı. 

O da onu Dergâhın odunculuğuna tayin etti. Yunus kırk yıl bu 
Dergâha odun taşıdı. Dergâha ne eğri ne de yaş odun getirmedi. 

Bir gün Tapduk Emre Yunus’a:
-Artık senin zamanın geldi, kilidini açtım, durma söyle!
Dedi. 
Yunus şiirlerini okumaya başladı. Yunus Emre Tapduk 

Emre’nin müridi olarak yetişmiştir. Tapduk Emre ona seyahat 
verdi, Yunus birçok şehirlerde dolaştıktan sonra onun halifesi 
oldu. Yunus Emre bundan sonra tasavvuf âlemine dalarak şiirle-
rini yazmaya başlamıştır. Yunus Emre’yi anlamak için Tasavvuf 

Üniversite idi. Türklük için bayrak açan Karamanoğlu Mehmet 
Bey bu havaliyi müdafaa ettiğinden Moğolların baskısı yoktu. 
Horasan Erenleri burada milli bir edebiyatın doğmasına yar-
dım etmişlerdir. Gülşehri, Aşık Paşa ana dilden şiirler yazı-
yorlar, yine bu devirde Horasan’dan gelmiş olan (Hacı Bek-
taş Veli), (Ahi Evren Veli) irşatlarına devam ediyorlardı.

İşte bu devirde Yunus Emre gibi büyük bir halk tasavvuf şa-
iri yaşıyordu. Yunus Emre’nin hayatı hakkında geniş bir bilgiye 
sahip değiliz. Nede ve hangi tarihte doğduğu kesin olarak belli 
değildir. Ancak 1307 Miladi yılında öldüğü söylenmektedir. 
Yunus Emre, Sakarya nehri civarında bulunan (Sivri Hisar) 
köyünde doğmuş bir Türkmen Köylüsüdür. Adı (Yunus) la-
kabı (Emre) dir. (Emre kelimesinin (Büyük Kardeş) mana-
sına geldiği anlaşılmaktadır. Bazılarına göre de Emre’nin 
(Âşık) (Şair) manasına da kullanıldığı iddia edilmektedir. 
Osmanlıların ilk devirlerinde (Emre) nin (Ata Bey) mana-
sına kullanıldığı da görülmektedir. Türkmenler arasında 
(Ahi) mukabil olan (Emre) kelimesini kullanmışlardır ki, 
manası (Kardeş) demektir. Yunus’a Emre’nin bir lakap ola-
rak verildiği anlaşılmaktadır.

Köylü Yunus okumuş mu, okumamış mı belli değil. Köylü 
çocuğu olduğu için çocukluğunu tarlada ekin eken, olarak bi-
çenlerin arasında geçirmiştir. Fakat nasıl olup da tasavvuf ce-
reyanının içinde ilahi aşka vasıl olup, ona Emre, âşık ve şair de-
mişlerdir. İşte hayatının bu devresi karanlıktır. Yunus’un Hacı 
Bektaş-ı Veli’ye intisap ettiği görünmektedir. Hacı Bektaş-ı 
Veli Horasan’dan Anadolu’ya geldiği sıralarda büyük büyük 
mutasavvıflardan (Hacı İbrahim Sultan), (Seyit Mahmut 
Hayrani), (Celaleddin-i Rumi) ve (Emre) yaşıyordu. Hacı 
Bektaş-ı Veli’yi bütün Rum eneleri ziyaret ettikleri halde, 
Emre onu ziyarete gelmemiştir. Hacı Bektaş, Karaca Ah-
met ile Sarı İsmail adlı dervişlerini Emre’ye gönderdi. Emre 
geldi, kendisine Hacı Bektaş niçin gelmediğini sorunca:
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vücudu mutlakı görür. O zaman ‘’Hak ile Hak’’ olunur. Bu 
mertebeye ‘’İlahi Aşk’’ ile varılır. Bu sebeple tasavvufun si-
hirli âlemine dalmak lazımdır.

Tasavvufun ehli olan Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram, 
Yunus Emre bu ilahi aşkın ateşi ile yanıp tutuşmuşlardır.

Yunus Emre’yi iyi anlamak için tasavvufa ait bu kısa 
özeti bilmek, ona göre onun şiirlerini okuyup zevk almak 
gerektir. Yunus Emre on dördüncü yüzyılın en büyük bir halk 
şairidir. O ana dille yazdı, Türk ruhunun asaletini terennüm 
etti, tasavvufu şiirlerinde yaşattı. Yunus Emre edebiyat tari-
himizin ölmez bir varlığıdır. Onu yâd etmek her Türk’e Milli 
bir borçtur.

Enver Behnan ŞAPOLYO 60

 

60 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.68.69.

nedir? Bunun hakkında biraz bilgi edinilirse, Yunus’un şiirleri 
çözülebilir, ruhuna ve zevkine erişebilir.

Tasavvuf:Atalarımız olan Oğuz Türkmenlerin kâinatın 
kuruluşu hakkındaki tefekkürleri, yani metafizik düşün-
celeri, mistik olan hisleridir.

Tasavvuf, ‘’Vahdet-i Vücud’’ dan doğmuştur. Buna Fel-
sefeciler (Vucudiye- Hayaliye) adını vermektedirler. Avru-
palılar ise (Patinesisme İdealiste) demektedirler. Tasavvufa 
göre ‘’Allah’’ vücudu mutlaktır. Bütün varlıklar onda mevcuttur. 
O, bir güzelliktir cemaldir. Bu sebeple, hüznü mutlaktır. İşte ta-
biatı ilahiye böyledir. Bu güzellik bir nur halinde idi. Bu varlı-
ğın ne görecek gözü, ne de vecde gelecek gönlü vardı. O yalnız 
nur halinde bir güzellikti. Bu güzellik görmek ve sevmek için 
nur olan varlığı tecelli ettirdi. Kâinat meydana geldi. Onun için 
de yıldızlar âlemi, insanlar, hayvanlar, nebatlar doğdu. O, gü-
zel olan bu varlıklara gönül verdi, aşk doğdu. Kâinatın doğuşu 
bu aşk sebebiyle meydana geldi. Bir şair ‘’kendi hüsnün hub-
lar şeklinde peyda eyledik, çeşmi âşıktan dönüp sonra te-
maşa eyledik’’ pek veciz olarak bu fikri ifade etmiştir.

Varlıklar tecelli edince üç cevher meydana geldi.‘’Vücudu 
mutlak,’’Hüsnü mutlak’’,’’Hayrı Mahz’’ yani ‘’Varlık, güzel-
lik, iyilik’’ dir. Bunun zıdlarıda doğdu. Bunlar da ‘’Âdem, 
kubüh, la hayır’’. Yani ‘’yokluk, çirkinlik, kötülük’’ dür. 
Fakat yokluk, kötülük, çirkinlik bunlar bir hayaldir. Ha-
kiki varlık hüsnü mutlaktır. O ‘’Tanrı’’ dır. İnsanlar, diğer 
mahlûkatlar da onun birer zerreleri ve tecellileridir. Bu 
ana varlığa ‘’Aşk’’ ile vasıl oluna bilir. Bu vuslata ‘’Fenafil-
lah’’ denilmektedir. Bu gayeye erişe mani olan ‘’Nefis’’ dir. 
O halde nefse galebe çalmak için ‘’Aşk’ ’lazımdır. Yokluğun 
karanlığını giderecek, bizi hüsnü mutlaka menbaı lahuti-
mize götürecek ancak o dur. Bu sebeple yokluktan, çirkin-
likten, şerden kurtulmak lazımdır. Bu zamanda her şeyde 
hüsnü mutlak görünür, kendi iç âlemine dönünce orada 
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Bir garip ölmüş diyeler
Üç gün sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Söyle garip bencileyin.

Ona şu bu tarikat menkıbelerinin ve halk efsanelerinin Ümmi 
dediğine ancak şu anlamda hak verebiliriz:Beylik bilgileri de-
ğil, özlü sezişleri benimsemiş; okumuş, hazmetmiş, temsil et-
miş, kendini sarmayan bilgiden de soyunmasını bilmiş.

O bir arif; rasgele bir âlim değil!
Dilinden milliyet fışkıran insaniyetçi bir şair:

Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyan da olsa bizce asidir!

Şeriatçıların dar görüşlerinden, tarikat ve mezhep taassup-
larından sıyrılmış; Hoca’ları ‘’şeriat oğlanları’’ diye hor gör-
müş; kullukla Tanrılığı birbirinde eritip kaynaştırarak yüce dini 
korkutup yıldırıcı bir ukubet olmaktan çıkarmış, aşka ve cez-
beye kalp etmiş bir ermiş insan.

Anadolu halk edebiyatının, Anadolu şiir dilinin kaynağı o, ya-
ratıcısı o, Sakarya’nın kaynağına yakın bir yerde yattığına göre; 
ulusal savaşımızda ulusal dilimiz de kaynağı Sakarya’nın başı.

Biz Yunus’u gerçekten sevenler, tarikatların sömürdüğü bir 
derviş diye değil, halkı bu dünya nimetlerinden ve gayretlerin-
den soğuyup yüz çevirten ahret kokulu bir mistik diye değil;

Büyük ve derin şeyleri gerçekçi Türk halkına arı-duru bir 
dille anlatabilen bir usta şair diye seviyoruz.

Bir yeryüzü cenneti bu sanki topraklarda gözyaşlarımızla 
olduğu kadar alın terlerimizle yaratmak şevkini halkımıza 
yayıp benimsetebilmek için onun telkin kudretine sahip ol-
mayı özlüyoruz; O’na ancak bu yüzden imreniyoruz. Onunla 
bir olup: Aşk gelecek cümle eksikler biter diyoruz. Ana-
yurdu, Atatürk’ü bu görgülü ve cefakeş halkı gerçek aşkla 

YUNUS EMRE’YE DAİR
∑

Milleti dil ve dilek birliği diye kısaca ve doğruca ta-
nımlamak pek ala mümkün olduğuna ve dilek de an-

cak dille tam anlatılabileceğine göre; millet denen birlik dö-
nüp dolaşıp dil’de karar kılıyor. Bu şuuru bizde, Anadolu’ya 
yerleştiren Türkler arasında ilk gösteren de Yunus Emre 
oluyor. Medrese tahsiline, aristokrat yetişme imkânına hiç 
de kapılmayarak; büyük Selçuklu Sultanlarının ve yüce 
Mevlana’nın müthiş gafletinden silkinerek; Türk dilini san 
‘at ve iman dili yapmak çabasını ömrü boyunca güden ve 
gerçekleştiren adam.

Ana dilini, nas atının ve imanının başı üstünde bir bayrak 
gibi dalgalandıran bu büyük Türk’e geç kalmış minnetimizi na-
sıl ve ne zaman ödesek ancak bir ödevi yerine getirmiş oluruz.

Kâh tozarım yollar gibi
Kâh eserim yeller gibi
Kâh çağlarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Sanki yanı başımızda yaşayan bir içli âşık, bugünün dili ile 
sesleniyor. 30-40 yıl önceki ‘’Aşk neşideleri’’ bize hem ağdalı 
hem gülünç geledursun; bu, bizim içimizden sesleniyor. Hepimiz, 
hepimiz anlıyoruz ki, karşımızda gerçekten inanan, gerçekten 
seven biri var ‘’İşte, diyoruz, Allah’ı sevince de böyle sevmeli, 
yurdu sevince de, kadını sevince de?’’ Halk şiirine musallat 
olmuş gurbet motifini de en iyi işleyen O; Yunus’a göre, mutlak 
varlıktan kopup geldiği günden beri, yurt da gurbet, dünya da:
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YUNUS VE MEVLANA 
ÜZERİNE SÖYLENTİLER

∑

Yedi yüz yıl önce, Konya, Anadolu’nun bir ilim ve irfan mer-
kezidir. Selçuklu devrinin bu ünlü baş şehri, yüksek med-

reseler, İslam âleminin tanınmış bilginleri ile dolup taşmakta, 
şeyhler, dervişler, âşıklar, seyyahlar Konya’ya uğramaktadırlar. 
Bu devirde Hak aşığı, coşkun şairimiz Yunus Emre’de Konya’ya 
gelmiş, muhtemelen Konya medreselerinde okumuştur. Ogün-
lerde, Hz. Mevlana ile Âşık Yunus’un görüştüklerine, sema mes-
citlerinde hembezm olduklarına dair Yunus’un divanında kayıt-
lar bulunduğu gibi, Mevlana’mızın Yunus hakkında: (Meratib-i 
manevi yeden hangisine terakki eylediysem, şu Türkmen 
kocası Yunus karşıma çıktı.) dediği de rivayet olunur.

Mevlana’dan aşağı yukarı elli yıl sonra vefat eden Yunus’un, 
Mevlana gibi müstesna bir mütefekkir ve sufi ile gençliğinde 
tanışmış ve ondan feyz almış olduğunu ancak Yunus’un kadir-
şinas dilinden öğrenebiliyoruz. Fakat bu da kâfi gelmemekte, 
bu görüşmenin nasıl ve ne şekilde olduğu hakkında, kitaplar 
susmaktadır… Bir rivayete göre Yunus, Mesnevi’yi okumuş ve 
Mevlana’ya ‘’Uzun yazmışsın, ben olsam’’:

Ete, kemiğe büründüm,
Yunus diye göründüm.

Derdim, olur biterdi, dediği söylenmektedir.
Bir mesnevi dervişinden dinlediğimiz şu efsane ise çok ma-

nalıdır. Yunus, Hz. Mevlana’nın büyük oğlu Sultan Veled’le arka-
daşlık etmiş, her ikisi de Mevlana’dan ders almışlardır. Mevlana 
vefat edince Yunus çok perişan olmuş ardından içli gözyaşları 

sevmeyi; onun ‘’fena fi-lhak’’ oluşu gibi ‘’fena fi-lhalk’’ ola-
bilmeyi; Mehafet-üllah yerine muhabe-ü-llah’ı koyabilmeyi 
istiyor ve özlüyoruz.

Onun, topraklarının üstü kekik kokan mezarı başında şöyle 
çırpınıyoruz:

Bir ses ver; başım hazır, seslenirsen ‘’ver’’ diye.
Galat-ı hilkat olduk bizler ‘’münevver’’ diye!
Biz yaklaşsak bile halk kaçıyor bucak bucak;
O kime seslenecek, O’nu kim anlayacak?
Onu ürkütmektedir attığımız her adım.
Seslen, bir daha seslen ‘’Mürşit halktır’’ anladım:

Ezeli gerçek odur, eyreti yalan biziz;
O bir uçtan ermiştir, ham ervah olan biziz!
Kim demiş: Çile çeken- beş-on derviştir, Yunus?
Bu millet baştanbaşa çekmiş-ermiştir, Yunus!

Samansı çatlak çamurdum
Harmanda saman savurdum
Kabarma bilmez hamurdum
Yunus’um dan maya erdi

Aşk ermeden önce idi
Âşık kara gece idi
Cüce idi cüce idi
Yıldız öper boya erdi

Binbir çeşit zikr-i Cemil
Âşık Ömer kim imiş nil
Para değil tesbih değil
Hece saya saya erdi

Ankaralı Âşık Ömer

Behçet Kemal ÇAĞLAR 61

61 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.70.
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Durmuş ma’rifet söyler erene Yunus Emrem
Yol eriyle yoldadır yolsuza yoldaş değil.

Diyerek, ters yüzü tekkeden uzaklaşmış, (-Aman etme ey-
leme, kusurumuzu bağışla!) diye arkasından koşanlara da 
(Size derviş değil, hırka ve külah lazım. Onu da bitpaza-
rında arayınız.) cevabını vermiştir.

Bunlar birer söylenti. Gerçek şu ki, Yunus Konya’dan ayrıl-
dıktan sonra Taptuk Emre’ye ısmarlanmış ve burada çilesini 
doldurarak, gönüller bina etmiş, gönüller doyurmuştu.

Mehmet ÖNDER 62

62 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.71.

dökmüş, tesellisiz, ışıksız bir ömür sürmeye başlamış. O günlerde, 
Mevlana’nın mübarek merkatı üzerine bir türbe yapılıyormuş.

Âşık Yunus, inşaatın gönüllü ırgadı. Sabahtan akşama 
kadar, omuzlarında taş tuğla taşıyarak vecd içinde çalışı-
yor. Bir seher vakti erken, baş mimar, inşaatı kontrole gel-
miş. Bir de ne görsün. Bir işçi yerden bir tuğla alıyor, (Al-
lah, Hak!) diyerek yukarıya fırlatıyor, tuğla havada birkaç 
devir yaptıktan sonra, kubbede yerini buluyordu. Mimar 
hayretler içinde kalmıştı. Biraz daha yaklaşarak (Kimsin 
sen?) diye bağırmıştı. Bu sırada işçi, yerden aldığı tuğlayı 
yukarıya fırlatmıştı. Fakat bu tuğla yerini alamadan yere 
düşmüş, parçalanmıştı. Mimar işçinin yanına yaklaştı. 

Bu, Âşık Yunus’tu.
Yunus’un kerameti meydana çıkmıştı artık. Konya’da fazla 

durmadı. Sultan Veled ona: (Git Yunus, git de türbe değil, gö-
nül bina et!) demiş uğurlamıştı.Yunus, içi yana yana Konya’dan 
ayrıldıktan sonra, yollara düşüyor. Aşk alıp aşk verecek, baş ko-
yup feyz alacak, gönül sahibi bir mürşit, bir şeyh arıyordu. Bir 
gün yolu üzerine bir tekke rastlamış, etraftan, tekke şeyhinin 
gerçekten bir ‘’insan-ı kâmil’’ olduğunu işitmiş, ziyaret edip 
elini öpmeyi, kabul edilirse şeyhe hizmeti tasarlamıştı. Baş açık, 
yalınayak, üst-baş perişan Yunus, tekkeye adımını atar at-
maz, şeyhin müritleri:- Hani senin sırtında hırka, başında 
tac’ın. Böyle dervişlik olmaz! diye çıkışmışlardı. 

Bunun üzerine Yunus:

Dervişlik didükleri hırkayıla tac değil
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil

Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan
Vargil yolunca yürü er yolu kalmaç değil

Girsün şeyhin yoluna yalın ayak, baş açık
Er var dirlik dirilmiş yalın ayak aç değil
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‘’Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane’’

Olup en büyük bestekârımız olan İsmail Dede her iki şiiri de 
bestelemiştir. Bu iki şiirden daha ilgi çekmiş ve yayılmış olan 
ikincisi dokuz kupleden ibaret olup tamamı şöyledir:

Ben yürürüm (1) yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akılem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar (2) gibi
Gâh çağlarım sular (3) gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm ilden ile(4)
Dost sorarım dilden dile
Gurbette halim kim bile
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı gözlerim yaş
Bağrım yara (5) ciğerim taş
Halim bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Ben Yunus-u biçareyim (6)
Aşk elinden (7) avareyim
Başdan ayağa yareyim (8)
Gel gör beni aşk neyledi

Gurbet elinde (9) yürürüm
Dostu (10) düşümde görürüm
Uyanır melül olurum (11)
Gel gör beni aşk neyledi

TÜRK MUSİKİSİNDE YUNUS EMRE
∑

En büyük halk şairlerimizden Yunus Emre’nin çeşitli şiirle-
rini daha ziyade dini musiki bestekârlarımız bestelemiş-

lerdir. Pek azıda şarkı ve Türkü olarak bestelenmiştir. Bestele-
rin sayısı 250 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Aşağıda 
sunulan liste ile benim tespit edebildiğim 220 bestenin ya-
rısının bestekârı bilinememektedir. Bilinen bestekârların 
sayısı ise 55 dir.

Bu iki yüz küsür bestece form olarak; ‘’Naat-ı Şerif’’, 
‘’İlahi’’ ‘’Mersiye’’, ‘’Kaside’’, ‘’Durak’’, ‘’Tevşih’’, ‘’Şarkı’’ ve 
‘’Türkü’’ kullanılmış olup büyük çoğunlukla ‘’İlahi’’ kulla-
nılmıştır. İlahilerde genellikle ‘’Düyek’’ usulü kullanıldı-
ğından bestelerin çoğu da bu usulle bestelenmiştir. Düyek 
usulünden başka pek az da olsa; Samai, Sofyan, Devrihindi, 
Aksak, Y.ksak, Ağır düyek, Çifte düyek, Devrirevan, Evsat, 
Hafif ve Ağır çember usulleri de kullanılmıştır.

Makam olarak da dini ifadede elverişli makamlar olan; Rast, 
Uşşak, Bayati, Neva, Hüseyni, Hicaz, Hüzzam, Saba gibi makam-
lar çoğunlukla kullanılmıştır.

Aşağıdaki listede adı geçen 55 bestekâr ile bunun dışında 
isimleri meçhul kalmış diğer bestekârların da Yunus’un şiirle-
rinde bazen birden ziyadesinin birleştiği görülmektedir. Bu hal 
en fazla iki şiirde sekize ve ona kadar yükselmiştir. 

Bu şiirler:

‘’Şüride vü şeyda kılan yârin cemalidür beni’’

İle 
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YUNUS’UN ŞİİRLERİNDEN BESTELER
Abdullah Dede: Rast ilahi-Devrihindi, ‘’Dolap niçin iniler-

sin, derdim vardır inilerim’’
Tosunzade Abdullah: Hüseyni ilahi-Düyek, ‘’ Behey kardeş 

Hak’kı bulam mı dersin’’
Hüseyni İlahi : ‘’Ben bu aşka düşeli’’, ‘’Ey hocam seni 

göreli’’,’’Milk-i bahadan gelmişem’’
Kürdi ilahi : ‘’Ol Çalabımın aşkı bağrımı baş eyledi’’
Tahir ilahi: ‘’Ey hocam seni seveli gözüme cihan görünmez’’
Buhurizade Abdulkerim: Rast İlahi, ‘’Acep bu benim canım 

azad ola mı ya Rab’’
Çulha Küçük Ahmed Ağa: Rast İlahi, ‘’Ömür bahçesine gülü 

solmadan uyan hey gözlerim gafletten uyan’’ 
Şikarizade Hacı Ahmed Sünbüli (?-1831): Beyati Durak, ‘‘Nice 

bir uyursun uyanmaz mısın’’?
Çargâh ilahi: ‘’Şüride vü şeyda kılan’’
Hüseyni İlahi: ‘’Mevlam senin cehennemin od’una’’
Segâh İlahi: ‘’Bir gece yatur iken ben gaflet ile’’
Ahmed Münir (Koyun Halife): Saba İlahi, ‘’Benem ol aşk bah-

resi denizler hayran bana’’
Nayi Şeyh Ali Rıza Efendi: Nevruz İlahi-Düyek, ‘’ Bir padi-

şaha kul olmak gerek, herkes mazül olmaz ola’’
Derviş Ali Şirügani Dede63 : Çargâh ilahi-Düyek, ‘’Aşkın aldı 

beni benden’’
Dügâh ilahi: ‘’ Benem zari ola yâre karşı’’
Eviç İlahi: ‘’Derviş olan kişiler deli olağan olur’’
Rast İlahi- Sofyan: ‘’Ömür bağçesinin gülü solmadan’’
Revahi İlahi: ‘’İniler dünü günü derdli olanlar iniler’’
Saba İlahi: ‘’Ol Allah’ımın sevdiği Muhammed, canım Mu-

hammed’’

63 En fazla ilahi besteleyen bestekarımız olup, 202 ilahisi vardır.

Aşkın beni mesteyledi
Aldı gönlüm hasteyledi
Öldürmeye kasteyledi
Gel gör beni aşk neyledi

Ya elim al (12) kaldır beni
Ya (13) valsına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayin (14) çağlarım
Dertli yüreğin dağlarım
Yârim için ben ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi

------------------------------
 1-Yürürem.
 2-Yerler.
 3-Coşarım seller.
 4-Elden ele.
 5-Pare.
 6-Müslim Yunus.
 7-Baştan ayağa.
 8-Dost elinden avareyim.
 9-Mecnun olup da (oluban)
10-Oyari düşte (seni düşümde)
11-Yanar eririm.
12-Tut elimden.
13-Yaar.
14-Su gibi.

Halen, bu şiire ait elimizde 8 beste mevcuttur.
Hiçbir yerde bir arada yayınlanmamış, hatta bazıları da ancak nadide 

koleksiyonlarda bulunabilen bu besteler şunlardır:

Bestekârı  Formu  Makamı  Usulü
?   İlahi  Acemaşiran Düyek
?   İlahi  Şevkefza  Düyek
?   İlahi  ……….  Düyek
İsmail Dede  İlahi  Arazbar  Düyek
Ş.Kemal Ef.  İlahi  Acempuşelik Düyek
S.Pınar  Şarkı  Neva  Düyek
A.Saygun  Arya (Recitativo-Bas solo ve orkestra için, No:11)

Etem Üngör  Şarkı (2 sesli) Saba  Y.Aksak
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Meydancı İmamı Zakir Hafız Hasan Efendi: Suzinak İlahi-
Düyek, ‘’Rumda acemde âşık oldum’’

Sünbüli Şeyhi Kenzi Hasan: Dügâh İlahi, ‘’Ben dost olmuşam’’
Rehavi İlahi: ‘’Ben dost Olmuşam’’
Yeniköylü Hasan (1822-1905) Karcığar İlahi, ‘’Yine yaz ay-

ları geldi’’
Hüseyin Halis: Isfahan İlahi-Düyek, ‘’Gönül hayran olub-

dur aşk elinden’’
Murad Paşa Müezzini Hüseyin: Acem ilahi, ‘’Milk-i bakadan 

gelmişem fani cihanı neylerim’’
Segâh İlahi: ‘’Run’da Acem’de âşık olduğum’’
Hamamizade İsmail Dede (1777-1845): Arazbar İlahi-Dü-

yek, ‘’Ben yürürem yane yane’’
Bestenigâr İlahi: ‘’A Sultanım sen variken’’
Ferahfeza ilahi-Düyek: ‘’Şüride vü şeyda kılan’’
Segâh ilahi-Düyek: ‘’Yürük değirmenler gibi dönerler’’
İsmail Hakkı Bey (1865-1927): Gülizar İlahi-Hafif, ‘’Behey 

kardeş Hakk’ı bulam mı dersin’’
Neva-Uşşak İlahi-Düyek: ‘’Bir tahta yaratmışsın halim anda 

yazmışsın’’
Çayırlı İsmail Hakkı: Uşak İlahi-Evsat, ‘’Eyyub’um müptela-

yım derde derman isterim’’
Irsoy Ahmed (1870-1943): Hicaz İlahi-Düyek, ‘’Ey Fatıma 

ey Fatıma’’
Kaynak Sadettin (1895-1961): Hüzzam İlahi-Düyek, ‘’Alma 

tenden canımı aman Allah’ım aman’’
Balat İlahi-Devrirevan: ‘’Varsam bir amile sorsam halimi’’
Şeyh Kutbi Efendi: Hicaz İlahi-Düyek, ‘’ Dağlar ile taşlar ile 

çağırayım Mevlam seni’’
Ama Derviş Mehmed: Hicaz zirgüle (Uşşak?) İlahi-Düyek, 

‘’Benem ol aşk bahçesi’’

Uşşak İlahi:’’ Çıktım erik dalına yedim üzümü’’
Zeki Altın: Hüzzam ilahi-Devrihindi, ’Firkatin narile yan-

dım ya Resul Allah maded’’
Muhayyerpuselik İlahi-Aksak: ‘’Sana ben olmuşum ümmet 

bana yetmez mi bu devlet’’
Arel H. Sadettin (1880-1955) 64: Çeşitli makam ve usuller-

den besteler.
Başara Necati (1909): Karcığar Türküsü, ‘’Cennet dedikleri’’
Dürüst Kamil (1926): Sultaniyegâh İlahi-Devrihindi, ‘’Hak 

yarattı âlemi aşkına Muhammedin’’
Edhem Ağa: Acempuselik İlahi-Düyek, ‘’Aşk bezirgânı ser-

maye canı’’
Şeyh Edhem Efendi (Hacı) XIX. Yüzyıl Sonları: Ferahfeza 

İlahi-Evsat, ‘’Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi’’
Emir Çelebi (Diyarbakırlı): Isfahan ilahi, ‘’Allah emrin tuta-

lım rahmetine batalım’’
Neva İlahi: ‘’Mülk-i bakadan gelmişem fani cihanı neylerem’’
Hacı Faik Bey (?-1892): Hicaz İlahi-Düyek, ‘’ Gelin gidelim 

Allah yoluna’’
Müstear ilahi-Düyek: ‘’Taştı rahmet deryası’’
Yeniköylü Hadi Bey (?-1917): Beyatiarabam İlahi-Düyek, 

‘’Dilhanesi mir’at-ı Hak’’
Dügâh ilahi- Düyek: ‘’Dolap niçin inilersin’’
Neva İlahi-Düyek: ‘’Bir katra yaratmışsın’’
Hafız Hakkı: Mahur ilahi-Düyek, ‘’Dervişlik baştadır taçta 

değildir’’
Enfi Hasan Ağa (1670?-1729): Arazbar İlahi, ‘’İlham ile dün 

gece seyrettim Muhammedi’’

64 En büyük müzikoloğumuz Arel’in iki bin bestesi arasında; 50 Ayin-i Şerif, 90 
Durak, 88 İlahi olarak 250 kadar da dini musiki eseri bulunmaktadır. Zengin 
kütüphanesi ile birlikte bütün besteleri de‘’Türkiyat Enstitüsü’’ne bırakılmış 
olup geçen 10 yıla rağmen maalesef tasnif edilemeyen nota koleksiyonunu tabi-
atile, incelemek imkanı bulunamadığından besteler açıkça belirtilmemeiştir.
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Okur Hafiz Yaşar (1885): Segâh İlahi, ‘’Dünyaya mağrur kişi 
tövbeye gel tövbeye’’

Pınar Selahattin (1902-1960): Neva şarkı-Düyek, ‘’Ben yü-
rürüm yane yane aşk boyadı beni kane’’

Hacı Ramazan: Mahur ilahi-Düyek, ‘’Ayırma beni senden 
yaradan’’

Rıfat Bey (1820-1888) :Saba İlahi-Düyek, ‘’Çıktım erik da-
lına anda yedim üzümü’’

Uşşak İlahi-Evsat: ‘’Müştak olup özlediğim şehri ramazan 
merhaba’’

Şeyh Ruşen (?-1794): Mahur Savt, ‘’Şüride vü şeyda kılan’’
Derviş Sadayi: Puselik ilahi, ‘’Bir dürr-i yetimin kim gör-

medi beni umman’’
İmrahor Zakirbaşı Arap Salih Efendi: Uşşak İlahi-Düyek, 

‘’Durmaz yanar vücudum ah itmeyup nideyim’’
Saygun Adnan (1907): Arya (Recitativo-Bas solo ve Orjestra 

için) ‘’Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane’’
Oratoryo: (Çeşitli Şiirlerden)
Şehzade Seyfeddin Efendi (1861-1876): Evinç İlahi-Evsat, 

‘’Uyan behey gafil uyan kâfirdir beş vaktin koyan’’
Şefik Dede: Evinç İlahi-Düyek, ‘’Yunus de bunu dedi yanar 

yürekler aşk ad’u’’
Şengel Ali Rıza (1880-1953): Nikriz İlahi-Düyek, ‘’Dervişlik 

başdadır taçta değildir’’
Uşşak ilahi-Düyek: ‘’Adım adım ileri üç ben adım ileru’’
Tokay Fehmi (1889-1959) Hüzzam İlahi-Düyek, ‘’Ne durur-

sun gafil insan’’
Rast ilahi-Düyek: ‘’Allah diyelim daim Mevlam görelim neyler’’
Üngör Etem (1922): Saba şarkı (ikisesli)-Y.Aksak, ‘’Ben yü-

rürüm yane yane aşk boyadı beni kane’’ 
Zekai Dede (1825-1897): Acem ilahi-Düyek, ‘’Yine aşkın 

sırrı düştü serime’’

Şeyh Mehmed Kadiri: Uzzal ilahi, ‘’Aşkın dürür hayatım cis-
minde can gerekmez’’

Tului Şeyh Mehmed: Segâh durak, ‘’Bende buldum çün Hak’ı 
şekk-ü güman nemdir benim’’

Yakupzade Mehmed (Bursalı): Neva İlahi, ‘’Mil-i bakadan 
gelmişem’’

Eyüplü Memiş Efendi: Puselik ilahi, ‘’Sen canımdan geçme-
den canan arzu kılarsın’’

Çalakzade Şeyh Mustafa: Arazbar ilahi, ‘‘Evliyanın kelamı 
söylenmesin kalsın mı’’?

Beyati İlahi: ‘’Ance zar eyler kim şol bülbül eyler’’
Beyati ilahi-Evsat: ‘’Rum’da Acem’de âşık olduğum’’
Beyati İlahi-Evsat: ‘’İdelim cevlan kılalım seyran’’
Hicaz İlahi: ‘’Ya Rabbi cennet evine girenlerden eyle bizi’’
Hüseyni İlahi: ‘’Halet ile bana bir aşk yöneldi’’
Hüseyni İlahi: ‘’Sensin bize bize yakin’’
Rast tevşih-Evsat: ‘’Âlemler nura gark oldu Muhammed doğ-

duğu gece’’
Saba İlahi: ‘’Gaflet ile bana bir hal yöneldi’’
Segâh İlahi: ‘’Yazıklar bu benim geçen ömrüme’’
Uşşak İlahi: ‘’Toprak yatacak teni’’
Uşşak İlahi: ‘’Halet ile niçin ah-ü feryad idersin’’
Uzzal İlahi: ‘’Derdli derdli gezersin şu yerde’’
Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876): Humayun İlahi-

Evsat, ‘’Rum’da Acem’de âşık olduğum’’
Muhammediyeci Mustafa: Şehnaz İlahi, ‘’Rum’da Acem’de 

âşık olduğum’’
Hacı Nafiz Bey (1849-1877): Mahur İlahi-Düyek, ‘’Yar yüre-

ğim yar gel gör ki, neler var’’ 
Musullu Hafız Osman: Hicaz İlahi-Düyek, ‘’Şehidlerin ser 

çeşmesi Enbiyanın bağrı başı’’
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Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah’ım
İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi
Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan hey gözlerim gaf-

letten uyan

MERSİYE:
Şehidlerin ser çeşmesi Enbiyanın bağrı başı

İLAHİ:
Adım adım ileri bu âlemden içeri
Ağla gözüm ağla gülmezem artık
Ağlayalım hep kardeşler Muhammed gitti dünyadan
Allah adın uludur emrin tutan kuludur
Allah diyelim daim mevlam görelim neyler
Allah emrin tutalım rahmetine batalım
(Uşşak-Düyek)

Arayı arayı bulsam izini izinin tozunu sürsem yüzümü
(Saba-Düyek)

A Sultanım sen var iken ben kime yalvarayım
(Neva-Düyek)

A Sultanım sen var iken ben kime yalvarayım
(Saba-Düyek)

Âşık oldum ben Allah’ın adına doyamadım lezzetine 
tadına

(Hüzzam-Düyek)

Aşk bezirgânı bahadır gördüm
(Acempuselik-?)

Acemaşiran (Rast?) ilahi-Düyek, ‘’Yine aşkın sırrı düştü se-
rime’’

Acemişiran (Rast?) ilahi-Düyek, ‘’Durmaz yanar vücudum’’ 
Acemişiran İlahi-Düyek: ‘’Ey Allahım sen var iken’’
Beste Isfahan İlahi-Düyek: ‘’Aşkın ile âşıklar yansın ya Re-

sul Allah’’
Hicaz (Ferahnak) İlahi-Düyek: ‘’Şüride vü şeyda kılan yârin 

cemalidür beni’’
Hüzzam İlahi-Düyek: ‘’Ne bahtlü ol kişiye ki, okuduğu Kur’an 

ola’’
Mahur İlahi-Düyek: ‘’Allah adı uludur’’
Suzidil ilahi-Düyek: ‘’Yüce Sultanım derde dermanım’’
Uşşak ilahi-Düyek: ‘’Allah emrin tutalım rahmetine batalım’’

YUNUS’UN ŞİİRLERİNDEN BESTEKÂRI MEÇHUL BESTELER
NAAT-I ŞERİF:
Âlemler nura gark oldu Muhammed doğdu gece
Araya araya bulsam izini izinin tozunu sürsem yüzümü
Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi gü-

zel Muhammed
İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi
Seyrettim Muhammedi doğmuş nurlar içinde
(Hicaz)
KASİDE:

Erişti hicranın demi şehr-i ramazan elveda
Ey Hüdadan lütfu ihsan isteyen mevlid-i pak-ı Resulil-

laha gel
Ey padişahı lemyezel ey kadiru hayyü ezel
Ezelden aşkına canım yanıp püryana gelmiştir
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Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
(Düyek)

Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
(Şefkefza-Düyek)

Bilmem nideyim aşkın elinden
Bir garipsin şu dünyada gülme gülme ağla gönül
(Neva-Dü-yek)

Bir gün sana erer ecel uyan hey kafil uyan hey
Bir kişiye haber sorgil ki maniden haberi var
Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yüklettim
(Suzinak-Düyek)

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
(Humayun-Düyek)

Derviş der kim a çiçek bonun niçin eğridir
(Isfahan-Düyek)

Dinin imanın var ise hor görme gel dervişleri
(Bestenigâr-Evsat)

Dolap niçin inilersin derdim vardır inilerim
(Uşşak-Düyek)

Durmaz yanar vücudun ah itmeyin nideyim
(Mahur-Düyek)

Durmaz yanar vücudun ah itmeyin nideyim
(Rast-Düyek)

Aşk bezirgânı sermaye canı
(Uşşak-Düyek)

Aşkın aldı benden beni Mevlam seni ben isterem seni
(Saba-Sofyan)

Aşkın ile âşıklar yârisin Yaresulallah
(Humayun-Düyek)

Aşkın ile âşıklar yârisin Yaresullah
(Uşşak-Düyek)

Ay ve Güneş kıskanır nurunu Muhammedin
Bana bu ten gerekmez can gerekir
Ben bu aşka düşeli Allah ile bilişeli
(Beyazi-Evsat)

Ben dervişem diyene bir ön idesin gelir
(Çargâh-Düyek)

Ben dost ile dost olmuşam kimseler dost olmaz bana
(Acem-Düyek)

Benem ol aşk bahresi denizler hayran bana
(Saba-Düyek)

Benem ol aşk bahresi denizler hayran bana
(Saba-Ağır Düyek)

Benem ol aşk bahresi denizler hayran bana
(Saba-Düyek)

Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane
(Acemaşiran-Düyek)
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Halet ile bana bir hal göründü
(Neva-Düyek)

Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım
(Uşşak-Evsat)

Hor görmeniz bu toprağı görünüz kimler yatar
İdelim cevlan kılalım seyran
(Beyati-Evsat)

İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi
(Dügâh-Çifte düyek)

İsmi süphan virdin mi var
(Saba-Düyek)

İster idik Allah’ı bulduk ise ne oldu
Mecnuna sordular Leyla nice oldu
(Beyati-Düyek)

Mecnuna sordular Leyla nice oldu
(Uşşak-Düyek)

Mülki bekadan gelmişem fani cihanı neylerem
(Neva-?)

Müslümanlar gönül şehri açılmaz key melamet var
Ol Hak nedir diye soran gelsin bizden olsun haber
Ölümü aklına getir aklını başına devşir
(Humayun-Düyek)

Sen bunda garip mi geldin niçin ağlarsın bülbül hey
Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicap nedir
(Hüseyni-Semai)

Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
Ey aşıkan ey aşıkan aşk mezhebi dindir bana
(Hicaz-Düyek)

Ey dervişler ey kardeşler ne acep derdim var benim
(Uşşak-Çifte Düyek)

Ey embiyalar serveri ey evliyalar rehberi
(Uşşak-Düyek)

Ey âlemleri yaratan hem yeşertip hem kurutan
(Uşşak-?)

Gaflet ile Hakkı buldum diyenler
Gelin bir nazar eylen noldu cihan içinde
Gelin kardeşler gelin hü Mevla hü
(Saba-Düyek)

Gönül hayran alupdur aşk elinden
(Beyati-Düyek)

Gönül hayran alupdur aşk elinden
(Hicaz-Düyek)

Gönül hayran alupdur aşk elinden
(Mahur-Düyek)

Gönül hayran alupdur aşk elinden
(Uşşak-Düyek)

Görerek dost cemalin göçer illallah diyenler
Haktan gayri sevgili külli yalandır yalan
(Rast-Evsat)
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Şuride ve Şeyda kılan yârin cemalidir beni
(Uşşak-Düyek)

Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
(Hicaz-Evsat)

Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
(Hicaz Humayyun-Evsat)

Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
(Rast-Düyek)

Taştı rahmet deryası gark oldu cümle asi
(Uşşak-Düyek)

Tehi sanman siz beni dost yüzün görüp geldim
(Eviç-Düyek)

Tevhidi hoşça nesne olur tevhit eden mest olur
(Uşşak-Ağır çember)

Vücudun hoş imarettir harap olmak ne müşküldür
Yar yüreğim yar gör ki neler var
(Zavil-Düyek)

Yine yaz ayları geldi hasretin bağrımı deldi
(Karcığar-Düyek)

Yüce sultanım derde dermanım
(Suzidil-Düyek)

Yürük değirmenler gibi dönenler
(Şehnaz-Evsat)

Sen canımdan geçmeden canan arzu kılarsın
(Puselik-?)

Seni ben severim candan içeru
(Hüseyni-Düyek)

Seyyah olup şu âlemi arasan
Şehidlerin ser çeşmesi Embiyanın bağrı başı
(Arazbar-?)

Şehidlerin ser çeşmesi Embiyanın bağrı başı
(Hicaz-?)

Şehidlerin ser çeşmesi Embiyanın bağrı başı
(Hüseyni-?)

Şehidlerin ser çeşmesi Embiyanın bağrı başı
(Saba-?)

Şuride ve şeyda kılan yârin cemalidir beni
(Acem-Düyek)

Şuride ve şeyda kılan yârin cemalidir beni
(Çargâh-Düyek)

Şuride ve şeyda kılan yârin cemalidir beni
(Hicaz-Düyek)

Şuride ve şeyda kılan yârin cemalidir beni
(Hic.Humayun-Düyek)

Şuride ve şeyda kılan yârin cemalidir beni
(Saba-Çifte Düyek)
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YUNUS EMRE
∑

Şark bu, neler uydurmuş, Türk, dünyanın en masum ve mil-
letlerin olgunlukta bir mutasyonu. Bunlara inanıyor. Menbaı 

da bizim Şark tarafımız. Doğuya kadar git gidebildiğin kadar. 
Yalnız Türkler mi bazı uydurmalara inanmış? Orta Şarkta baş-
tan başa. O kadar ki, bir İngiliz âlimi buraları dolaşmış. İnanç-
ların yüzde doksan sekizi uydurma. İkisi doğru. Ama bu ikiyi 
de aralarından ayırmak güç, diyor.

İşte bizim halis, muhlis Sünni, mübarek ve içimizden çık-
mış, efsaneleşmiş hayatiyle sözleri hislerimize tercüman olmuş 
bir Yunus Emre’miz varken onu Bektaşi saydırmışlar, Mevlevi-
liği Bektaşiliğe yaklaştırmak için Mevlana ile uydurarak ko-
nuşturmuşlar. Değerli tarihçimiz Rahmetli Mükrümin Halil Yi-
nanç derki:

-Yunus Emre ile Mevlana konuşması bahis mevzu ola-
maz. Yunus, Hazreti Mevlana ölümü zamanında on yaşında. 
Belki Sultan Veled ile muasır. Daha neler neler. Tasni’et-
mişler. O saf bir dane Yunus’umuz, ne kadar kisve altında 
birçok zümreler ne Ali’ler uydurmuşlar. Uydurma Şark’ın 
hoşuna gidiyor. Ne nedir? Çünkü bunlara hoşa giden ta-
raflar katılıyor. İşte halis ve asıl birinci Yunus’un yanında 
ikinci ve üçüncüsü de çıkmış. Bunlar da Yunus amma ayrı 
ayrı. Neye hakiki birinciye gayri samimi olarak katılmış 
ve buna neye lüzum görülmüş? Bu neden böyle olmuş? Se-
bebi şu: Üç danesi de şiir söylüyor. Çok eskiden birbirine 
karıştırılmış. Neye ayırmaya zahmet çekelim. Yunus’u kar-
makarışık belleriz. Öyle olmuş. Ve öyle de maalesef devam 

Yüz bin cefa kılsın bana senden yüzüm döndürmezem
(Çargâh-Düyek)

TÜRKÜ
Irak mıdır yolarımız
Kırmızı gülün alı var
İncecikten bir kar yağar65

ETEM ÜNGÖR 66
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 Ergun S.Nüzhet- ‘’Türk Musikisi Antolojisi’’ İstanbul Üniversitesi Yay. No.205, 
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 Gürer, Selahattin-‘’Yunus Emre, Bestelenmiş Şiirleri’’ İsmail Akgün matbaası 

1961 İstanbul.
 Ozak, Muzaffer-‘’Güzar-ı Arifan’’ S.Bilici kitabevi, 2.Baskı 1963 İstanbul.
 Okur, Hafız Yaşar-‘’Elli Yıllık Ünlü İlahiler’’ Sabah Yayınları 1963 İstanbul.
66 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.72…80.
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Yunus Anadolu’da hakiki İslamiyet’i kökleştirmek için va-
zife alanlardan çok mübarek, gıllu gişsiz, tam Müslüman ve 
tam Müslüman terbiye ve ahlakiyle halkı yetiştirmeye memur 
olanlardandır.

Âşık Paşanın aşka dair Şiirlerinden anlamamız icabeder ki, 
Aşık Paşayı da Yunus’tur diye düşünmemek mümkün değildir. 
Eğer Aşık Paşa kabul edilirse doğumu (1271-1272) dedir. 
Ve 733 (1332-33) de ölmüştür. Zira ilk Yunus meşrep ve ne-
şidesindedir. Diyor ki: Terk ettim adu sanı. Şöyle haber bı-
raktık. İlk adım Yunus idi, sonra ben âşık taktım.

Yunus Taptığı şöyle yazıyor:

…Taptık gele ol dem dile
Şol bakiye biz taptık,
Dünyayı elden bıraktık
Ahiret kabul ettik.
Şakiriz ulumuza
Yunus sen bahri ol gil
Nur denizine dal gil
Bu hak sözleri al gil
Giresin kanımıza
*
Taptuğun tapusunda
Kul olduk kapısında
Miskin Yunus çiy idi
Pişti Elhamdülillah
*
Halka, taptık, manasın saçtık Elhamdülillah
*
Taptığına secde kıl sen
Sana vuslet gerek ise

edecek. Yunus’u meydan boş olduğundan herkes bir tarafa 
çekmiş. Yunus’ların şiir, tefekkür, felsefe ve tasavvuf yol-
ları olduğu kadar kültür tarafları da var. Kolayına gelen-
leri almış ve güç kültür tarafına yönelmişiz. 

İşte yüksek kültür tarafını araştırıcı ve inceleyici zekâsı ve 
buluşlarıyla ele alan ve bizleri şifahen aydınlatan kitabı dostu-
muz Raif Yelkenci Bey Yunus’u şöyle anlatıyor:

-Bizde Yunus’lar birkaç tane. Üç tanesi malumunuz ve 
diğerleride belli değil. İlki ve asıl olanı 707 (1037) tarihin-
deki şiirinden belli. Süleymaniye Umumi Kütüphanesinde 
bulunan Fatih kısmındaki nüsha da böyle. İçinde Yunus’un 
âşıkane ve Sünni Müslüman vari şiirleri var. Bu nüsha ‘’Ri-
saletün Nushiye’’ ismini alır. Attarın ‘’Pendi’’ gibi Mesnevi 
tarzında Türkçe yazılmış manzum bir eserdir. Pek az tah-
rife uğramıştır ki, kitabın sonlarına doğru 707 tarihi be-
lirtiliyor. İlahilerin esası hep Kur’an ve Hadistir. Ve İlahi 
başlarında ‘’Yunus Emre Fermayed’’ denmektedir. Saf ta-
savvuf akidesi üzerinedir. Una da karışmışlardan girenler 
vardır. Mesela Said Emre’nin:

Ben Hazrete tuttum yüzüm, ol aşk ile açtı gözüm
Gösterdi bana kendüzüm, ayati kül denen benem

Beyti de bir şiiride vardır. Bunu salahiyetli zevat Yu-
nus Emre sözüne benzetemezler. Hatta yanlı bu mısra, bile 
olsa küfürdür, demektedirler. Sonrakiler başka meşrepte. 
Bunları birbirlerine karıştırdılar. Bektaşi de diyorlar. Yu-
nus için birkaç eser yazılmıştır. Bunlarda bütün Yunus’lar 
karmakarışık sokulmuştur. Birbirine muhalif ve akideleri 
şüpheli olanlar bile bir araya getirilmiştir. Bunları birbirin-
den ayırt etmek için uğraşmak lazımdır. Şeyhi Taptık Emre 
derler ve ondan da başkalarına bağlarlar. Asıl Yunus’un 
Taptık dediği bizzat Allah’tır.
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Karaman’da bir Yunus Emre makamı var. Asıl Yunus bura-
dadır, diyen bir zümre peydah oldu. Eskişehir’dekiler de Yunus 
bizdedir diyor. Hepsinin hakkı var. Lakin iki tarafa bölünme is-
tidadı beliriyor.(1965)

Yalnız bu iki yerde değil. Erzurum’da, Bandırma’da.
Diğer yerlerde de medfun diyenler az değil. Bunlar bazı 

eserlerde sıralanmıştır. Yalnız başlıca iki yer iddialı. Diğerleri 
böyle bir arzu göstermiyorlar. Bizce olan şudur: İlk Yunus’u 
Anadolu’da hakiki manasıyla olgunlaşan Türkler benimsiyorlar 
ve 14 yerde birçok şehirlerde ona İslami heykel makamına anıt 
kabirler ve yanlarında da muhafaza için ve herhangi bir tarikat 
zümresine mal ederek bir de tekke inşa ediyorlar. Olanlar bu-
dur. Lakin bu arada Kırşehir’deki Âşık Paşa’nın makamı mual-
lasını pek okadar aklımıza getirmek istemiyoruz.(1965) Çünkü 
ilgililer bu bahsi tarafsız mütalaadan ziyade zanlerince bulduk-
ları delillere dayanarak hatta tereddütsüz olarak kesip atıyor 
ve uygun görmedikleri taraflar üzerine parmak basanları da 
belki istihfaf ediyorlar. Bu tezebzübe bir son vermek zamanı 
gelmiştir. Zira iddialar hep zaif kanaatlerden doğar.

Bu manaca mademki, ilk Yunus milletimizin kalbinde yer 
almaktadır. Onu yalnız bir yerde değil her yerde anmak ve en 
doğru yönden Yunus’u yâd etmek seçilecek en doğru bir yoldur.

Ord. Prof.Dr. Süheyl ÜNVER 67

67 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.81.82.83.

*
Var derdini bir fazıla sor neye geldin

Fatih kütüphanesindeki esas 1000 tarihli nüsha Eskişehir’de 
Faksimile basılmıştır. Ondan Yunus’a muzaf şiirlerden birkaç 
özlü parça:

‘’La şerik’’ okursun. Sonra şerik katarsın.
Bire iki deme ki. Fitne kim tutarsın
*
İlim okumaktan gerek, kenduzini bilmektir.
Kenduzini bilmezsen bir hayvandan betersin
*
İlim okumak, manası ibret olmaktır ancak
Çün ibret almadın sen görmeden taş atarsın
*
Dosttan yana giden kişi kenduden el çekmek gerek
Dost yağmalar can şehrini olup gönül kalesin
*
Karga ile bülbülü bir kafese koysalar
Birbiri sohbetinden daim melül değimli?

İşte ilk Yunus’tan birkaç beyit. Safiyete ve samimiyete 
bakın. Bu ilkinden ayrılması icabeden diğer nuslardan: 
İkinci Yunus 843 (1439) da Âşık Yunus derler. Üçüncü Yu-
nus, Derviş Yunus. Bursalı İsmail Hakkı ile beraber. At pa-
zarlı Osman Efendi halifesi oluyor. Bu da 1123 (1711) de 
vefat eder. Bunların araştırılması ve her üçünün ve daha 
varsa onların da hakkını hak etmeğe uğraşmalıdır. Bizim 
buraya aldığımız birinci Yunus’tur.

Ayrıca Yunus vari bazı İlahiler ve hatta ona naziriler söy-
lemişlerdir. Söyleyen isimler kaldırılarak Yunus’lara mal edil-
miştir. Buna ‘’Said Emre’’ yi misal verebiliriz.
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yerine geçen Abbasi saltanatı nasıl ki, İslam’ı siyasi fitnelere kur-
ban etmiş idiyse, On üçüncü asırda Asya’dan gelen Moğollar da 
Anadolu’da İslam ruh ve davasını öylece boğmak istemişlerdi.

Yirminci asırda tazelenen dert, altı yüz sene evvel bu top-
rakta İslam’ı filizlendiren neslin de derdi idi. Bu derdi dermanı 
Kılıçta mı aranacaktı? Hınç davasında her müşkülü çözen kılıç, 
hak davasında neyi halletmiş ki? Kılıcın kabzası kalp olduğu 
zaman o da zaruri bir vasıta idi. Onu bir yerde bırakarak kalbi 
kullanmak, büyük Peygamberden sonra Hazreti Muaviyelerle 
Alparslanların ve Kılıç Arslanların, Fatihlerin ve Yavuzların en 
büyük silahı olmadı mı? Filhakika ilk ve son kurtarıcı kalbidir. 
Sade aradaki karanlık yoldan kılıçla geçilir. Kurtarıcı kalp top-
raktan fışkırdı; acılarla beslendi; Tapduğun Dervişinde dile geldi:

Acep şu yerde varmı ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlu, gözü yaşlu
Şöyle garip bencileyin

Ancak bu garipliğin lutfu sonsuzdur. Derviş her şeyden, bü-
tün varlıklardan ayrıldığı için gariptir. O, bir olanı kazanmak için 
her şeyi kaybetmiştir. Büyük yalnıza kavuşmak, onda kendini 
bulmak için büyük insanları, sonsuz sevdası ve eşyası ile dün-
yamıza bırakmıştır. Vuslat başlamazdan önce bu hicran müt-
hiştir, amansızdır. Onun duyulmaz acısındaki zevki tadan der-
viş, o zevk ile yanan ruh sonsuz bir boşlukta mı kalacak? Hayır, 
her şeyi bırakan irade sonsuzluğa saracak, büyük yalnızla bir-
leşmede kurtuluşunu arayacaktır. Bu ihtirası La Martine bir 
şiirinde şöyle anlatmıştı:

Akşam gelmeden önce, şüphenin Babillerinden yorgun,
Yol arkadaşlarımı yollarında kıvrılıp gitmelerine bırakarak
Yakub’un kuyusuna oturup, alnım ellerimin arasında
Kulaklarımı her türlü insan sözlerine tıkayabilecek miyim?

YUNUS EMRE’DE VAHDET-İ VÜCUT
∑

Anadolu Moğol istilasından sonra ezilmiş, çökmüş bir vücut 
halinde idi. Kılıçla kargının son şakırtılarının şimşeklen-

diği bedbaht iklimde kuvvet, son sözü söylemişe benziyordu. 
Böyle bir beldede güneşin doğması bekleniyordu. Bu toprağın 
üç asırlık müslüman sahipleri bir gerçek sahip, bir kurtarıcı, 
bir mehdi bekliyorlardı. İşte bu sırada Porsuk vadisinin niha-
yetlendiği ıssızlıktan,

Bu ne derttir ana derman bulunmaz

Diyen fer yâd yükseldi. Ses topaktan fışkırıp arşa yükseldi. 
Rahmet istiyordu. Yerin gökle birleşmesini dileyen bir dua idi. 
Dağlara inen ve gönüllere dolan sonsuz rahmete doymuyordu. 
Bulutlar dağıldığı zaman dağ başlarında gözüken garip yolcu-
nun iniltileri duyuldu:

Ben ağlarım yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akılim ne divane
Gel gör beni aşk neyledi.

Anadolu’nun havasında şimşekler yeni dağılmış, intikam ko-
kularına bulanmış yatan gövdeler topraklarda ufalanmış; üstüne 
olup bitenlerden benzi sararmış toprak bitkin, yerler kan izi. Bir 
kere de o zaman bu ülkede ümidler ölmüştü. Hazreti Osman’ın 
katli ile başlayan, şakilerin İslam’ı kana boğma teşebbüsleri, bü-
yük İslam halifesi Hazret-i Muaviye’nin dehası ile bertaraf edil-
dikten sonra, daha bir asır bile geçmeden İslamı yine İslam adile 
içinden yıkmak isteyenlerin fitnesi ile Emeviye Devleti yıkılarak 
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(Einfühlung) teorisi ile açıkladılar. Ruh ile tabiatın bu sım-
sıkı kucaklaşması dini hayatta, Allah’ı ararken vecdi do-
ğuruyor. Vecd nedir? Ruhu Allaha götüren bu ilahi iksir, 
bizi varlıktan varlığa çarpan içsel fırtınadır. Sanki biz-
den yükseklere serpilmiş bulunan sonsuz varlıklardan 
birine ‘’Allah’’ diye atılıyoruz. Onu yakalayınca Allaha 
ulaşacağımızın sevinci içimizden taşan bir ümit uma-
nını andırıyor. Başımız dönmüş ve varlığımızda ağırlık-
larını duyuran bütün süfli unsurlar terkedilmiştir. Yü-
künden kurtularak hafifleyen benlik, boşluktaki engin 
mesafeyi bir hamlede aşarak göz dikilen varlığa çılgınca 
atılmış ve Onu yakalamıştır bile. 

Ancak ona, bir kurtarıcıya sığınır gibi ve kendisine sığın-
dığımız anda hiç zaman geçirmeksizin atıyor; boşlukta başka 
bir varlığa fırlatıp atıyor. Kendisine yöneltildiğimiz bu sonuncu 
varlık, kurtuluşunu arayan ruhun şimdi hedefi olmuştur; Ona’ 
’ALLAH’’ diye atılıyoruz. Kendisine temas ettiğimiz anda O da 
benliğimizi daha ilk temasında fırlatarak başka bir varlığa yö-
neltip atıyor. Allah O’dur, öyleyse, Lakin o da başkasına gönde-
riyor. Ve böyle sonsuz atılışlarla her defasında başka bir varlığa 
sığınıyoruz, Allah’tır diye. Uçtan uca ok gibi fırlatılan benliği-
miz, milyonla yıldızlar gibi bütün varlıkları hamleler yaparak 
dolaşıyor; her hamlesinde Allah’ı bulduğuna inanarak varlık-
lardan başka şey olmayan bütün parlak uçların böyle dolaşıl-
masına vecd diyoruz. O, her şeyde Allah’ı arayan ruhun hare-
ketidir ve hamlelerinin sırası ile her şeyde onu bulmaktadır. 
Vecd içinde murada eren ruhun şükür taşıran terennümlerini 
yine ondan dinleyelim:

Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun
Assı ziyandan geçtim, dükkânım yağma olsun
Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım
Dost valsına iriştim, gümanım yağma olsun

Ve cesareti küstahlık derecesinde olan adam (Hazreti 
Musa) gibi,

Hani Seninle karşı karşıya konuşmuştu, Sen de ona lüt-
fettin,

Onu kendi gölgenle örttün, hâlbuki beni kefenimle ör-
teceksin.

Tıpkı onun gibi çölde yapa yalınız, büyük yalnızın imanı 
içinde ölebilecek miyim?

Şu tabiat, şu kâinat, şu varlık dediğin şeye dikkatle bak! On-
dan ne görüyorsun? Aklınla değil, bütün varlığınla varlığa yak-
laş, Sen, Ben, O’ var mı O’nda? Hayretle seyrettiğin âlemde ne 
sihirler bulacaksın! Ağaçlardan Allaha yükselen kollar, seherde 
boyun bükmüş, Allaha bakan nazlı çiçekler, akan suların hikme-
tine hayran, kurtarıcı kudretin sahibi imiş gibi dimdik duran 
kavakların huzurunda akşamları secdeye kapanan dağlar. Bü-
tün bunların temaşasına âşık yıldızların sabahlara kadar yuka-
rıdan bize faş ettiği sırlar. Böylelikle insan ruhunun ıslahı, tabi-
atın esaslı fonksiyonu oluyor. Gözlerimizin önünde dalını delip 
fırlayan yaprak Allah’ı arıyor. Boşluğu yaran ağaç Allaha uza-
nıyor. Dağları delen sular Allaha koşuyor. Bunların hepsi kendi 
gerçeğini aramakta. Hepsinde barınan O, fısıldayan O, gerçek-
ten var olan O’dur. Her şey O’nu arıyor ve bu arayışta biz, dağ-
larla taşlardan, ahularla kuşlardan ayrı değiliz:

Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile çağırayım mevlam seni
Sular dibinde mahi ile sahralarda ahu ile
Abdal olup yahu ile çağırayım mevlam seni

Burada tabiatla mistik bir kaynaşmanın varlığı aşikârdır. 
Ruh ve tabiat ikiliğini ortadan kaldıran ruhun eşya ile kalp 
kalbe beraber yaşadıktan sonra içsel bir hamle ile tabiatı 
kendi varlığında birleştirmesini, Almanlar sempatik sembolizm 
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Bir sakiden içtim şarap, arştan yücee meyhanesi
Ol sakinin mestleriyiz, canlar anın Peymanesi
Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebab olur
Bir şems’dir bunda yanar, güneş anın pervanesi

Aşk oduna yananların, külli vücudu nur olur
Oldu od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi
Andaki mest olanların olur Enelhak sözleri
Hallac-ı mansur gibidir en kemine divane

Aşkın seri, varlıktaki şekillerle örtülüp gizlenen hakikati 
tanımak için, çekirdeği kırıp bir olan özü elde etmektir. Bütün 
âleme saçılan bu aşkın kaynağı nerededir? Aşk dağlarda sevgili-
nin yüzünü görüyor. Her bir çiçekte bir başka hicranlı bakış 
buğulanmış. Rüzgârın iniltisi sonsuzluğa hasretindendir. 
İçli ve derin bir mırıldanışla hıçkırarak akan sular gerçek 
kaynaklarını arıyorlar. Varlığın her zerresinden sızan ses 
O’nun, söz O’nun, didar O’nundur. Nereden, neden, hangi 
zerreden O’nu ayırabiliriz? Varlığın aslı atomdur, denildi; 
ya atomun aslı ne olsun? Bölümler bütünden ayrılarak çıkı-
yorlar; ya bütün nereden çıkıyor? Bütün nedir, nerededir? 
Akıl, bu sırrı hiçbir zaman çözemeyecek. Bu hakikat, ak-
lın verebileceği bir bilgi değildir, aşkın yaşattığı bir haldir:

Bu sırrı ne bilsin usanlar, uyalar
Ne varsın bu yola azıksız yayalar

Yunus sen bir olgil, bir ile bir olgil
Bir olan âşıklar bu sırdan duyarlar

Aşkın rolü, ruh cüz’ilere bağlılıktan kurtarmaktır, Cüz’inin 
mutlak inkârına kadar götürmektir. Böylece ulaşılan vecd çe-
kirdeği kırıyor, içindeki özü elde ediyor. Ama onu hiçbir zaman 
aklın eline vermiyor, ancak kendinde yaşatıyor.Tek tek varlık-
lardan sıyrılarak bütünde karar kılan aşk, onda murada eriyor; 
bütün sevinç bütün neşve ile doluyor. Varlığında bir damla şüp-
heye, korkuya, hatta bir damla düşünceye bile yer kalmayacak 

İkilikten usandım, birlik hanına kandım.
Derdi şarabın içtim, dermanım yağma olsun
Varlık çün sefer kıldı, Dost andan bize geldi
Viran gönül nur doldu, cihanım yağma olsun

Geçtim bitmez sağınçtan, usandım yaz-ü kıştan
Bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun
Yunus ne hoş demişin, bal-ü şeker yemişsin
Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun

Vecdin gayesi vahdettir. Bu tabiatın ve bu sonsuz kâinatın 
önümüze serdiği çokluk resmi sadece bir oyundur; kendini 
çoklukta gizleyen birliğin oyunu. Her şeyin arkasında giz-
lenen Bir’i görmek Bir’i bulmak vahdet sırrına ermektir. 
Vahdet, iyi ile kötünün, ruh ile tabiatın, kanun ile kudre-
tin birleştiği yerdedir. Vahdet sırrına ermenin yolu, var-
lıklarla kalp beraberliği yapmaktır. Bunun için de varlıktan 
ibaret safrayı kendinden atmak şart:

Sen sende iken menzil alınmaz
Bahri olmadan gevher bulunmaz

Yunus ver canını Hakkın yoluna
Can vermeyince canan bulunmaz

Bizim varlık hakkında bilgimiz, hakikatin yabancı bir dille 
yapılan tercümesinden ibarettir. Varlıkla düşünce arasında tam 
manası ile yabancılık vardır. Ancak içsel olan mistik tecrübe va-
sıtası ile varlığın gerçek mahiyeti yaşanarak anlaşılır. Mistik 
tecrübe, aşkın ocağında yapılır:

Aşk imamdır bize, gönül cemaat

Eşya ile ruhun arasında aşılmaz bir mesafe bulunmak-
tadır. Bu mesafeyi yok edip ortadan kaldıran gönüllerdeki 
aşktır. Sonsuzluğun bütün yolcuları bu mesafeyi aşk ile tayye-
debilmiştir
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Eti ve kemiği sıyırın; işte O’nun sesi, O’nun kendi ifadesi:

Ol kadir-i kün feyekün, lütfedici Sübhan benem
Nutfeden âdem yaratan, yumurtadan kuş türeten

Kudret dilini söyleten, zikreyleten Sübhan benem
Hem batınem hem zahirem, hem evvelem hem ahirem

Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yezdan benem
Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan
Bin bir adı vardır Yunus, ol sahib-i Kur’an benem

Bayezidi Bestami den ve Hallacı Mansur’dan, Niyazi-i 
Mısri’den ve Nesimi’den, Muhiddini Arabi ile Sadreddin-i 
Konevi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’den sonra en mü-
kemmel ve açık ifadesini Yunus da bulan vahdet-i vücud 
mesleği inkâr değil, itmamdır. Hazreti Mevlana’nın da de-
diği gibi şaşılıktan kurtulmaktır. Allah ve Kâinat diye bir 
olan varlığı ikiye bölüp de iki görme hali, ruh için şaşılık-
tan başka bir şey değildir. Ancak ferd ferd eşya, şekiller 
ve tek tek varlıklar Allah olamaz; şekiller halinde görünü-
yor. Ancak bu şekiller O’nun taayyünatıdır, belirtileridir. 
O eşya olur, hayat olur; dağ olur, sahra olur; yol olur, dava 
olur; mekân olur, bakış olur, kalp olur, iman olur; göz olur, 
bakış olur, aşk olur, hicran olur.

Vahdet-i vücud gözünde Allah’ı Kâinat dışına esirgemek, O’nu 
dosdoğru tanımamaktır; Ona yarım iman etmektir; Onu kendi 
kendisinden ayırarak düşünmektir. Onun hilkatten ve kudret-
ten, tabiat kanunundan ayrılmayan varlığını tanımaksa ona tam 
iman etmektir.Hakiki İslam inancına göre her şeyde gözü-
ken Allah’ı her şeyden ayrı olarak düşünmek, tezada düş-
mektir. Ancak görebilecek göz lazımdır. İbrahim Hakkı Haz-
retlerinin dediği gibi:

Görenedir Görene!
Köre nedir Köre ne?

kadar dolmuştu. Taşınca da damla damla kendi kaynağı olan 
deryaya taşmaktadır. Onda sevinç, neşve, şükür aynı cevher-
dir; hepsi aynı deryaya taşmaktadır:

Haktan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah
Şol kudet denizini geçtik Elhamdülillah
Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları
Sağlık, safalık ile aştık Elhamdülillah

Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk
Havalandık kuş olduk, uçtuk Elhamdülillah
Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda
Yunus miskin çiğ idik, piştik Elhamdülillah

Dini tecrübe tamamlanmış, varlık vahdette gayesine ulaş-
mıştır. Mesele, bu tecrübenin yapılmasıdır. Maddi ve nesnel de-
ney gözü ile çelişikliğe düşüren, aklın hudut ve iktidarını da aşan 
bu mistik tecrübenin doğrudan doğruya verisi ilahi huzurdur. 
Bu tecelli, bir defa Tur dağındaki incir ağacının vücudundan ta-
şan nur dalgası olmuştu. Sonra O, Mesih’in vücudunda temaşa 
edildi. Hira dağındaki Melek de Ondan bir haberdi. Vahdet sırrı 
çözüldüğü zaman buna ulaştıran mistik tecrübe, ilahi varlığı, 
Yunus’un gerçek benliği yerine koyarak kör benliği bertaraf etti: 

Beni bende demem, bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeru

Bu tecrübede vücutla alelade psikolojik tecrübenin konusu 
olan egoist benlik yok edilmiş ve dinin ikamet ettiği Allah adı 
ile varlığın bütününün içine alan mutlak benlik onun yerine 
geçmiştir. O aşktır, O bölünmez bütündür, O her şeyde gizlenen 
Bir şeydir. Dağda ve deryada O, secdede ve duada O, gecede ve 
günde var olan hep O’dur. O’nun kendi varlığı da büyük tecelli-
den başka bir şey değildir:

Ete, kemiğe büründüm
Yunus diye göründüm
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GARB’IN GÖZÜYLE YUNUS EMRE
∑

Yunus Emre’den bahsetmek çok sevilen eski bir aşinanın 
sözünü etmek gibi bir şey. Hem tatlıdır, hoştur, hem de 

güçtür. Bu aşinanın hangi cephesinden başlasam, o ummanın 
hangi zerrelerini yakalayıp suyun yüzüne çıkarsam! Ancak bu 
satırlardan maksat, Garp âlemi Yunus’umuzu tanıyor mu, ne 
kadar tanıyor ve nasıl tanıyor, bu ciheti belirtmeye çalışmaktır.

Yunus’un, nikabını açıp, yüzünün nuru ile bu âcizi aydınlat-
maya başlaması, 1930 yılına düşer. Onu bana ilk tanıtan ciddi 
bir müsteşrik ve gayretli bir ilim adamı olan Amerikalı Dr.J. 
K.Birge olmuştu. Yıllarca süren uzun mesai ve tetkik neticesinde 
bu zat, ayrıca, İngiliz edebiyatına ‘’Bektaşilik’’ adlı bir eser ka-
zandırmıştır. Uzun süren çalışmalarında kendisine yardım et-
mek bahtiyarlığında bulunmuş ve böylelikle Yunus Emre’nin 
aşk umanına dalmıştım. Bu mesainin neticesi olarak 1933 
yılında, Amerika’da Princeton Universty tarafından neşr 
olunan ‘’The Macdonald Presentation Volume’’ aslı eserde 
Yunus Emre hakkında uzun bir makale çıkmıştır. 

Bu, İngiliz dilinde meşhur E.J.W.Gibb’in 1900 yılında neşro-
lan ‘’A History of Ottoman Poetry’’adındaki meşhur eserinden 
sonra bu mevzuda çıkan ilkyazıdır. Yazının sonunda verilen ve 
üç sahife tutan Bibliyografya çok dikkate layıktır. Makale ‘’Yu-
nus Emre- Türkiye’nin Büyük Halk Şairi’’ ünvanını taşımak-
tadır ve şu sözlerle başlar, ‘’Bir şairin dehasının âlemşümul 
olmasının bir ölçüsü, her hal-ü karda insanların onu ken-
dilerinden saymalarıdır. Bu ölçüye göre Yunus Emre, Türk 
edebiyatının belki de en büyük siması olarak meydana çıkar. 

Her insan, âlemi kendi gözü ile görür; kendi kalp aynasında 
aksetmiş bulur. Çobanın dünyası çimenlik, midenin dünyası 
büyük bir yemlik, diplomatın fitne meydanı, zahidinki ibadet 
yeri, arifin âlemi gözyaşları ile yıkanan cennet, aşığın dün-
yası ise bütün Allah’tır. Ama bir yandan inkârdaki gafil, öte 
yandan ham sofu O’nun itham ede dursunlar, vahdet-i vücutcu 
neye baksa Allah’tan başka bir şey görmüyor. Kalp gözü ile 
tanıdığı âlemi kalbinden ayrı ayrı bir şey görmeyen vahdet-i 
vücutçu kalbini de Allah’tan ayrı görmüyor. Mutlak hareket 
olan Allah’ın, varlıkla olduğu gibi aynı zamanda hakikat bil-
gisini veren kalp veya sezgi ile aynı olduğunu kabul etmek. 
Varlıkla düşünce ve hareketi tek cevhere irca etmektedir ki 
bu, tam bir panteizm sistemidir. Ancak vahdet-i vücudun be-
nimsediği panteizm ’in garp panteizm ’inden farkı, faraza 
Spinoza’nın panteizm ’inde tek cevher olan Allah, hür olmayıp 
tam bir gerçekçilik (determinizme) dairesi içinde kapalı ola-
rak tanındığı halde, vahdet-i vücuda göre Allah mutlak hürri-
yetin sahibidir; onun için determinizme mevzubahis olmaz. 

O bilakis mutlak iktidar, mutlak hürriyettir. Vecd halinin ver-
diği sonsuz ve yaratıcı neşve, sonsuz sevinç bu hürriyetin eseridir. 
Bu sebepten dini hayatın gerçeğini yaşatan tasavvuf ve bu husus 
vahdet-i vücud, kendisini yaşayanlar için sonsuz hayat ve kuvvet 
kaynağıdır; hem de hakikatin ta kendisidir. Vahdet-i vücud inan-
cına, sadece eşya ve olaylar arasındaki münasebetleri ve kâinat 
nizam içerisindeki imkânları tanıtıcı olan akılla ulaşmak kabil ol-
madığı gibi, O’nun set ve inkârı da akılla mümkün değildir. O, mu-
ayyen prensiplere dayanan aklın sınırları dışında üstün bir keşiftir, 
akla üstün bir hususiyeti olan Allah’ı seziş halidir. Hakikat sırrına 
ermek için, tabiatın üstüne yükseltici bir temaşadır. Bir temaşadan 
da fazla bir şey, bütünle birlikte yaşayan bir hayattır.

Nurettin TOPÇU 68

68 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.84…87.
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mümkün değildir. Gibb ‘’Osmanlı Şiir Tarihi’’ adlı eserinde, 
Yunus’un Panteizme inancını, tabiat kuvvetleriyle ve beşer 
nev’inin hayat tecrübeleriyle birlik duygusunu tasvir eden 
iki şiirinin tercümesini verir. Aşağıdaki şiir ise, onun Pan-
teizmeni bugün daha iyi anlaşılır bir şekilde ifade etmek-
tedir. Çünkü Allah, kendini asla şahitsiz bırakmayan bir 
kudret olarak görülmektedir; görme kabiliyeti olan göz, 
her nereye bakacak olsa onun elini işte görür:

Musa’nın çıktığı Tur’u gökteki Beytülma’muru
İsrafil’deki Suru, cümle vücutta bulduk
Tevrat ile İncil’i, Fürkan ile Zebur’u
Kur’an daki Ayeti nuru, cümle vücutta bulduk

Yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri
Yetmiş bin hicapları, cümle vücuda bulduk
Yedi göğü yedi yeri bu dağları denizleri
Uçmak ile Tamu’yu, cümle vücutta bulduk

Yunus’un sözleri hak, cümlemiz dedik sadak
Kanda istersen anda bak, cümle vücutta bulduk

Yunus’un Allah Aşkı: Yunus’un Allah aşkı, onun Panteiz-
minden daha aşkın bir hususiyettir. Bu aşkın kudreti başka her 
hisse galiptir… Aşağıdaki ilahi, Allah’a olan bu aşk ve iştiyakın 
şiddetini gösterir. Bülbüllerin nağmesi, Türk tasavvuf ehli için 
son derecede hazin ve iştiyakla dolu bir nağmedir. Bülbül, gül 
için ve onun sırrını anlamak uğrunda ah eder, bundan dolayı 
da, tarif edilemez bir aşk ve iştiyakla Allah’a ulaşmak için çır-
pınan insan gönlünün sembolü haline gelir.

Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider
Kar etti firak canıma âşık oldum ol Sultana
Aşk zencirin dost boynuma taka geldi taka gider

Muhtelif tarikatlara mensup dervişler, onun kendilerin-
den olduğunu belirtecek şekilde şiirlerinden parçalar söy-
lerler. Abdülkadir hazretlerinden bahsetmiş olması, onun 
Kadiri tarikatına mensup olma ihtimalini akla getirir. Hz. 
Mevlana’dan bahsedişi, onun Mevlevi olduğuna işaret sa-
yılmıştır. Bir şiirinde geçen bir cümle onun Hurufi olduğu 
neticesinin çıkarılmasına vesile olmuştur. Türk Folkloru 
Cemiyeti mecmuası, Ahilerden bahseden bazı kıt ’alar neş-
retmiştir. Çok şümullü olan Bektaşi tarikatı ise onu bil-
hassa kendilerine mensup addederler, gerçek onun hayatı 
hakkında elimizde Bektaşi kaynaklarından başka malu-
mat pek mevcut değildir. Nihayet son yılların edebiyat sa-
hasında Yunus, büyük halk şairi olarak kabul edilmiştir…’’

Yazar bundan sonra Yunus’un hayatını ele alarak Gibb’den 
almış olduğu,

‘’Tarih dahi yedi yüz yedi idi
Yunus canı bu yola kodu idi’’

Beytini veriyor. Ancak bu tarihin şüpheli olduğu keyfiye-
tini belirterek şunları ilave ediyor, ‘’1438 yılında Mühlbach’lı 
bir adam Türkler tarafından esir edilmişti. Bu zat Edirne, 
Bergama, Bursa ve Sakız Adasında yirmi sene kaldıktan 
sonra memleketine avdet ettiği zaman beraberinde Yunus 
Emre’den iki şiir götürmüş. Bunları kendisi Gotik harflerle 
yazmış ve Latinceye tercüme etmiş. O devirde Yunus Emre 
şiirinin geniş bir sahada tanınmış olması ve 1307 (707 H.) 
tarihi gibi daha başka muhtemel deliller Yunus’un yaşadığı 
devri takribi bir hesapla meydana koymaktadır.’’

Yazar, bundan sonra, Yunus’un şimdi herkesçe malum olan 
hayat hikâyesini ve eserlerini anlatıyor ve başlıca vasıfları üze-
rinde duruyor.

Yunus’un Panteizmi: 69 ‘’Yunus’un çok cepheli dini tec-
rübelerini bu makalenin dar çerçevesi içine sığdırmak 

69 Bu mecmuayı ele geçirmek maalesef mümkün olmadı.
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Hey Emrem Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara
İste gerip bencileyin

Yunus’un Ahlaki Fikirleri: Yunus’un Allah’ı araması, din ah-
lakına ait nazariyeleriyle yakından alakalıdır. Alelade insanın şu-
urunda psikolojik bakımdan bir ikilik mevcuttur. İnsan kendisini 
Allah’tan ve Allah ruhundan ayrı hisseder. Din adamının yolunda 
ise, bu ikilik hissinden kurtulmak ve bir birlik hissine erişmek 
gayreti vardır. Bu ahlaki ameliyede ilk adım utanma hissinden 
veya şahsi itibar kaygısından kurtulmaktır. İnsan her şeyi iyi ve 
hoş görecek hale gelmelidir. Bu tekâmül derecesine erişmiş tasav-
vuf erbabı, insanları iyi ve kötü diye ayıran farklara kulak ver-
mez, Müslüman veya putperest diye fark gözetmezler. Bu mer-
tebeye erişmiş olmanın ölçüsü, birisi size kötülük ettiği zaman 
anlaşılır. Eğer gerçekten bir din adamı iseniz, o adama iyilikle 
mukabele edersiniz, çünkü siz incinme hissinden daha üstün 
mevki ye erişmişsiniz ve o insanda kötüyü değil iyi olanı görü-
yorsunuz. Aşağıdaki mısralar, bu ahlaki davranışın Hz. İsa’nın 
‘’Düşmanlarınızı Seviniz’’ emrine olan yakınlığının ifadesidir.

Kim bize taş atar ise, güller nisar olsun ona
Her kim bize yanı yanar, Hak dileğin versin ona

Urmaklığa kasdedenin, düşem öpem ayağını
Çırağıma kasdedenin, Hak yandursun çırağını

Bütün kötülüklere tamamen galip gelmek başkalarına karşı 
hiçbir garaz beslememek bizzat Yunus için de kolay ulaşılacak 
bir ideal değildi; bu, onun dervişlik hakkındaki şu şiirinde te-
barüz etmektedir:

Dervişlik der ki bana
Sen derviş olamazsın
Gel ne deyeyim sana
Sen derviş olamazsın

Sadıklar durur sözüne gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne baka geldi baka gider
Arada olmasun naşı onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı aka geldi aka gider
Bülbül eder ahü figan, hasretle yandı bu can
Benim gönülcüğüm, ey can, çıka geldi çıka gider

Yine aşağıdaki şiirde Yunus’un yolculuklarını ve hem dem 
olacak bir arkadaşı durmadan aradığını, ancak kendi çektiği 
elem ve ıstırabı bir başkasının çekmesine de gönlünün razı ol-
madığını ifade eder:

Acep şu yerde var mı ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlu gözü yaşlu
Şöyle garip bencileyin

Gezdim Rum ile Şam’ı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin

Bendeler garip olmasın
Firkat oduna yanmasın
Hocam kimseler olmasın
Şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Söyle dilim, ağlar gözüm
Gariplere göyner özüm
Meğerki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin
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Mü’min olanların çoktur cefası
Ahirette olur zevkü safası
On sekiz bin âlemin Mustafa’sı
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Âşık Yunus neder dünyayı Sensiz
Sen Hak Peygamberisin şeksiz gümasız
Sana uymıyanlar gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus şeriat ve tarikat yollarından aşıp hakikat özüne ulaş-
mıştır.

Söyleyemem harcısı, söylemegün hasıdır
Söylemegün harcısı gönüllerin pasıdır
Gönüllerin pasını ger sileyim derisen
Şol sözü söylegil kim, ol söz hulasasıdır

Kulilhak dedi Çalap, sözü doğru deyene
Bugün yalan söyleyen yarın utanasıdır
Cümle yaradılmışa, bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasısa hakikatte asidir

Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
Ol geminin tahtası ne denlu muhkem ise
Deniz mevci kati olucak uşanasıdır
Bundan içeru haber işit, eydeyin ey yar

Biz talibi ilmiz, aşk kitabın okuruz
Çalap müderris bize, aşk günden beru
Evliya safa nazar ideli günden beru
Hâsıl oldu Yunus’a her ne kim olasıdır

Manevi hayat için mücadelesi: şiirlerini gerçekten ve cid-
diyetle tetkik edenlere Yunus Emre’yi bilhassa sevdiren cihet, 
onun manevi hayattaki zaferinin kolaylıkla elde edilmemiş 

Derviş bağrı taş gerek
Gözü dolu yaş gerek
Koyundan yavaş gerek
Sen derviş olamazsın

Döğene elsiz gerek
Söğene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek
Sen derviş olamazsın

Dilün ile şakırsın
Çok ma’niler okursun
Vara yoğa kakırsın
Sen derviş olamazsın

Doğruya varmayınca
Mürşide yetmeyince
Hak nasip etmeyince
Sen derviş olamazsın

Derviş Yunus gel imdi
Ummanlara dal imdi
Ummana dalmayınca
Sen derviş olamazsın

Yunus’un Hazreti Muhammed (S.A.V). Bağlılığı: Yunus’un 
benliği o derece şeffaf bir iman, öylesine hakiki bir Allah aşkı 
ile yoğrulmuştur ki, acaba bu dini hayat tecrübesini ne dere-
ceye kadar Hz. Peygambere ve İslam dinine borçludur suali 
gayri ihtiyari akla gelmektedir. Onun Hz. Peygamberi medh-ü 
sena eden ilahileri çok dikkate layıktır.

Canım kurban olsun Senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Şefaat eyle bu kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
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getirmektedir. Yunus, Hz. İsa hikâyesini fiilen okumuş muydu? 
Şiirlerini tetkikle meşgul bir Türk ilim adamı Yunus’un İncili 
okumuş olduğuna inanmakta ve acaba hangi tercümeyi görmüş 
olabileceğini sormaktadır. Yukarıda verilen mısralar, muhakkak 
ki, Hz. İsa’nın bir kısım talimlerinin ruhunu ifade etmektedir. 
Şu satır Hz. İsa’nın, önce kâsenin içi temizlenmelidir taki, 
dışı da temiz olsun sözlerini kuvvetle aksettirmektedir:

‘’İçte düzelme olmayınca, dıştaki düzelmeden faide ne!’’

Yazar nihayette ‘’ Çıktım erik dalına’’ adlı şiiri üzerinde 
durdurtan sonra yazıyı şöyle bitirmektedir:

‘’Son derecede büyük samimiyet ve dini ciddiyet sahibi 
bir şair, eserinin şekli bakımından muayyen bir hudut içinde, 
fakat kendi hayat tecrübe ve müşahedesi cihetinden beşe-
riyet kadar geniş ve şair kadar feylesofa da meydana ko-
yan bir düşünüş derinliği olan Yunus Emre, ancak yılların 
ve derin bir alaka ile araştırma kabiliyetinin mümkün kı-
lacağı dikkatli mütalaalara mevzu teşkil etmeğe layıktır.’’

∑

Diğer bir Yunus Emre aşığı, Türkiye’de doğup büyümüş 
ve hayatının mühim kısmını bu memlekette çalışmakla ge-
çirmiş Kanadalı F.Lyman MacCallum’dür. Onunla Yunus Emre 
Divanını baştanbaşa okuduğumuz günleri çok iyi hatırla-
rım. Sonra, Yunus Emre Divanının, onun yatağının başu-
cunda durduğunu ve ondan mutlaka birkaç şiir okumadan 
yatmadığını söylerdi. Yunus Emre’ye dair Burhan Toprak 
tarafından kaleme alınmış uzun bir yazıyı İngilizce ’ye ter-
cüme etmiş ve bu yazı ‘’The Muslim World’’ dergisinin, Ni-
san, 1947 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Bu yazıya ya-
zığı önsözde Lyman Mc Callum ezcümle şöyle demektedir:

‘’Takribi 1275-1350 aralarında yaşamış olan Yunus Emre, 
Osmanlı Türk şairlerinin en eskisidir. Hayatı hakkında, şi-
irlerinden istintaç edilen keyfiyetlerden başka pek az şey 

olması keyfiyetidir. O, daimi bir mücadele içinde bulunuyordu. 
Hayat onun için son derecede hakiki bir mahiyet taşımakta idi. 
Beşer tecrübesine bütünlüğü ile cevap vermeğe müstait bir gö-
nüle sahipti. En güzel ilahilerinden birinde-ki diğer şiirlerine 
nispeten İngilizceye tercümesi daha da imkânsız görünüyor- 
sevgilinin tanışıklığına tamamen nail olmadan, canını bede-
ninden almaması için Allah’a yalvarıyor. Kendisine bir ışık şu-
lesi ihsan etmesi için Allah’a öylesine yalvarmakta ve kelama 
gelmez iştiyakını öyle bir şiddetle hissettirmektedir ki, gökteki 
meleklerin bu duanın ateşinden nasıl yanıp tutuşmadıklarına 
hayret etmektedir.

Aşağıdaki şiirde, sadece dikkate layık bir panteistik fikir-
den ziyade, bir iç âleminin türlü değişikliklerinin ciddi ve de-
rin ifadesi görülür:

Hak bir gönül verdi bana, ha! Demeden hayran olur
Bir dem gelür şadan olur, bir dem gelür giryan olur
Bir dem gelür sanasın kış gibi Şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşaretten doğar, hoş bağile bostan olur

Bir dem gelür söyleyemez, bir sözü şerheyleyemez
Bir dem cehalette kalur, nesne bilmez nadan olur
Bir dem div olur ya peri, viraneler olur yeri
Bir dem uçar Belkis ile sultanı insü can olur

Bir dem varur mescitlere, yüz sürer onda yerlere
Bir dem varur deyre girer, İncil okur ruhban olur
Bir dem gelür İsi gibi, ölmüşleri diri kılur
Bir dem girer kibr evine, Fir’avn ile Haman olur

Bir dem döner Cebraile, rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelür gümrah olur, miskin Yunus hayran olur

Yunus ve İncil: bu şiir, Yunus’un eserlerinde İncil bahis-
leri ne dereceye kadar harfi harfine alınmalıdır sualini akla 
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( Mitteilüngen die Deutsch Türkischen Gesellschaft, Bonn, 
October 1962) ve bu eser de yayınlanmıştır.

Bunun dışında amatörce yapılmış birkaç münferit tercüme 
denemelerinden başka Yunus Emre’den Garp edebiyatına gir-
miş bir şey bilmiyoruz.Şark’ın ruhuna nüfuz ettikçe, Şark sanatı, 
edebiyatı ve tasavvufunun zevkine daha derinlemesine dalmak 
istidadında bulunan Garp düşünüş âlemi elbette ki, ileride Yu-
nus’umuzu da daha esaslı şekilde tanıyacak ve onun ruhunun 
feyzinden nasibini alacaktır.

Haktan inen şerbeti içtük Elhamdülillah
Şu kudret denizini geçtük Elhamdülillah
Şu karşuki dağları, yemişleri, bağları
Sağlık safalık ile aştuk Elhamdülillah

Beri gel barışalum, yar isen bilişelüm
Atımız eyerlendi, eştük Elhamdülillah
Kuru iken yaş olduk, ayak iken baş olduk
Kanatlandık kuş olduk, uçtuk Elhamdülillah

Vardığımız illere, şol safalı güllere
Baba Tapduk ma’nisin aldık Elhamdülillah
Aştık avı kışladık, çok hayırlar işledik
Üçbahar oldu, gerü göçtük Elhamdülillah

Derildük pınar olduk, ırıldık ırmağ olduk
Şol akar sular olduk, şükür Elhamdülillah
Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda
Yunus miskin çiğ idük, piştük Elhamdülillah

Sofi HURİ 70

70 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.88…91.

bilinmektedir. Bu şiirlerin çoğunun mevsukiyeti bile şüp-
helidir…’’ Bunlardan sonra yazar, Divan hakkında bilinen 
malumatı hayat tecrübesi ve iştiyak madenidir; içinde çok 
az araştırmalar yapılmış olan bu maden, bir Hıristiyan’ın 
gönlünde çok derin ve sıcak hisler uyandıracak hazinelerle 
doludur’’ sözleriyle yazısını bitirmektedir. 

‘ The Muslim World’’ dergisinin Nisan 1959 tarihli nüs-
hasında, bu satırların yazarının imzasıyla ‘’Yunus Emre: 
In Memoriam’’ (Yunus Emre’nin Hatırasına) başlıklı on üç 
sahife yer tutan bir yazı çıkmış ve bu yazı ayrıca bir bro-
şür halinde de intişar etmiştir. Bu yazıda, 25 Mayıs 1957 
yılında Sarıköy’de, Yunus’un kabrinde yapılan muhteşem 
anma merasimi anlatıldıktan sonra, onun hayatı, şahsi-
yeti ve Divanı hakkında malumat ve şiirlerinden misaller 
verilmiştir.

Bu yazılardan başka bir de ‘’Numen’’ adlı derginin 1960 
yılı 7 numaralı nüshasında, E.L.Walsh tarafından, ‘’Yunus 
Emre, On dördüncü Asır Türk Halk Şairi’’ adlı on altı sahifelik 
bir yazı neşr olmuştur. Yine Numen dergisinin 8 Ocak 1961 
de çıkan nüshasında ‘’Yunus Emre’’ adlı bir yazı çıkmıştır.

∑

Prof. Annemarie Schimmel de Yunus Emre ile çok meş-
gul olmuştur. Bu şiirlerin adlarını aşağıda veriyoruz: ‘’Lyric 
des Ostens’’, München, 1952. bundan sonra eser dördüncü 
defa basılmıştır. Sonra, 1. ‘’Şol Cennetin Irmakları’’, 2. ‘’Sen 
Bunda Garip mi Geldin?’’ 3. ‘’Gel Gör Beni Aşk Neyledi’’. Bu 
üç şiir aynı vezin ve kafiye ile Almanca’ya çevrilmiş ve hepsi 
basılmıştır. Şu şiirler de henüz basılmamış olanlar: 1. ‘’Ya 
İlahi, Ger Sual Etsen Bana’’. 2. ‘’Şeyhimin İlleri’’, 3. ‘’Taşlar 
ile Dağlar ile.’’ 4. ‘’Bana Seni Gerek Seni’’. Ayrıca bazı şiirle-
rinden seçmeler tercüme olunmuştur. Bundan başka, Prof. 
Schimmel, ‘’Drei türkisehe Mystikes: Yunus Emre, Kaygu-
suz Abdal, Pir Sultan Abdal’’ adlı bir eser kaleme almıştır.
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tarihçileri aldatıp şaşırtan tarafı onun halk için yazdığı ve halk 
diliyle yazmış bulunduğu sade ve tabii vasfı olmuştur.

Gösterişsiz, iddiasız, mütevazı Yunus Emre esas itibariyle 
halk-saz ozanı, bir halk şairi değil, Müslüman tasavvuf zevkinin 
ve vahdeti vücud neşesinin özünü söylemiş, yaşamış ve anlat-
mış bir veli, bir sufi, mutasavvıf bir şairdir. Onun divanı, bü-
tün sadeliğine rağmen Mevlana, Molla Cami, Şirazlı Sadi, 
Hacı Bayram Veli’nin mistik manzumeleriyle mukayese ve 
tahlil edilse yerinde olur.

Yunus Emre’nin cahil ve ümmi olduğu kanaat ve iddi-
ası artık tamamen ortadan kalkmıştır. Divanından açıkça 
anlaşıldığına nazaran Yunus medresede yani bir ilim ve ir-
fan yuvasında okumuş felsefe ve mantık, fıkıh, siyer ve tef-
sir, Arapça ve Farsça, hadis ve din tarihi, edebiyat ve aruz, 
coğrafya ve esatir, divan şiiri ve tarih, yıldızlar ilmi ve me-
nakıp öğrenmiştir. Tahlil neticesinde, o güzel ve fevkalade 
ilahilerinin en sade ifadesi içinde bu ilimlere olan aşina-
lığı kolayca anlaşılır.

Manevi zincir (silsile) bakımından hocası ve mürşidi Tap-
tuk Emre yoluyla Hacı Bektaş Veli’ye bağlıdır; Yunus Sünni ve 
saf bir Bektaşi’dir. Burada kaydetmekte faide vardır ki, 
Bektaşilik Sünni bir İslam tarikatıdır, bir mezhep değildir. 
Tarikat başka, mezhep başkadır. Bütün Doğu- İslam belde-
lerini dolaşan Hak yolcusu Yunus, bu gurbet esnasında öğren-
miş ve öğretmiştir.

Bektaşi Velayetnamesi onun Sarıköy’lü gösterir. Nitekim 
orada da bir kabir bulunduğu için Porsuk Suyunun Sakarya ır-
mağına karıştığı kısımdaki bu köy, Yunus Emre’nin doğum yeri 
olarak kabul edilmiştir. Anadolu’nun sair yerlerindeki mezarlar 
âşık ve ozan Yunus’lara aittir, büyük Yunus la alakları yoktur.

Yunus’un iç âlemi, divanındaki şiirlerinde berrak ve şeffaf 
halde pırıl pırıl görünür, okunur. Halk diliyle İslam tasavvu-
funu, güzel ve temiz iman duygusunu en sade ifade tarzı içinde 

YUNUS EMRE’NİN KABRİ
∑

Canlar feda olsun sana, bu can kaygısı değil,
Sen can gerek ana, cihan kaygısı değil.

Bu Yunusu andılar, kervan göçtü dediler
Ben uyuyup kalmışam, kervan kaygısı değil!

Ve 

Âşık canı ölmeye, maşuku sen olasın!

Diye terennüm etmiş olan Yunus Emre (1248-1321) isimli 
şahsiyetin kabri nerededir?

Bu suretle edebiyat tarihçileri, arkeologlar cevap vermek 
için çalışsınlar. Biz derhal kendi gönlümüze, kalbimizin bu-
luşuna göre buna cevap verelim: Yunus’un kabri kalpler-
dedir, gönüllerdedir. Bu zatın ayrı vasıflarda tahlil edile-
rek üzerinde durulan ve sevilen iki hüviyeti olduğunu veya 
böyle gösterildiğini söyleyebiliriz. Biri, halk kütleleri in-
dinde çok tutulan, bazı edebiyatçılar ve tarihçileri tara-
fından üzerinde ısrarla durulan Türk halk şairi basit ve 
esrarsız Yunus Emre’dir. Diğeri, bizim de tercih ettiğimiz, 
tasavvuf ve melamet erbabınca, kalb-i selim sahiplerince, 
ilahiyat ve din içtimaiyatı, bilhassa tekke zevki mensupla-
rınca hürmet ve muhabbetle sevilerek en değerli ve büyük 
mistikler seviyesinde gösterilen derviş, sufi, veli, Melami 
Yunus Emre’dir. Yunus’un bu ikinci hüviyeti onun daima galip 
ve birinci derecedeki vasıfta olan cihetidir. Birçok edebiyatçı ve 
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Peygamber’in o emsalsiz hadislerinin tesiri, bazı İslam Şark 
metinlerinin verdiği çeşni Yunus’un şiirlerinde birinci dere-
cede hâkimiyete sahiptir.

Beni bende demen, bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri

Veya

Mansür oldum, asın beni
Ko dillerde söyleneyim

Demek bir halk ozanının meşrebini aşar. Keza:

Mansür’um, çek dara beni
Ayan göster anda seni
Kurban kılayım bu canı
Aşka münkir olmayayım

Diyen Yunus’umuz ‘’aşk’’ı inkâr edenlere de güzel bir ders 
vermektedir. Onun manzumelerinde baştanbaşa bir irfan ve 
fazilet aşkı, Allah aşkı ve Peygamber muhabbeti yanık yanık 
tüter. Kendisini daima sıkı ve sert bir murakabeye sokmuştur, 
sigaya çektiği nefsine aman vermez. İçi ve dışı aynı, bir tek ve 
temiz olmanın yolu ancak budur; DOST’a ancak böyle kavuş-
mak ister, böylece de kavuşmuştur.

Hocası mürşidi Tapduk Emre, yıllardan sonra bir gün onu 
koklar ve ‘’daha henüz dünya kokuyorsun’’ der. Yunus bu 
dünya kokusunu üzerinden ve içinden atıp ruhlaştığı zaman 
artık hakiki bir derviş olmuş, dünya kokmayan güzel şiiri söy-
lemeye başlamıştır. Yunus şiir söylemeğe başladığından itiba-
ren onun dünya ile alakası artık tamamen zahiridir, manevi 
rabıtası yoktur. Onun her mısraı, ya Cehennem ateşinin keskin 
ve yakıcı günah çiçekleri veya Cennet bahçelerinin en güzel ve 
nadir kokulu gülleri gibidir. O da Beyazıd Tayfur Bistami zev-
kinde bir mana eridir.

kütlelere ve kendinden sonraki nesillere sunmuştur. Onun bu 
mistik (Sufiyane) san’ atı, dünya kokmayan güzel şiirin 
meydana gelmesinde amil olmuştur.

İlahi ve manevi ilimleri tahsil sırasında ‘’bu nasip tekke-
sine eğri odun yakışmaz!’’ diyen Yunus’un şiirleri dini bir ta-
savvuf aşkı ve vecdi içinde yazılmıştır. O, ilahileri, bu şiirleriyle 
halk tabakasına indiren, dinin esaslarını ve ahlak umdelerini 
en veciz şekilde halk sınıflarına anlatan mühim bir şahsiyettir. 
Onun, halk içinde daima ve her an HAKK (yani Allah) ile bir-
likte olduğuna şüphe yoktur. Haliyle, tavrıyla ve hareketleriyle, 
büyük veli ve sufi Bistamlı Beyazid’in zevk ve neşesine sahipti. 
Bistami, halk içinde göründüğü halde daima Hak ile beraber ol-
muş, lakin onu hep kendileriyle birlik sanmıştı. Bu, tasavvufu 
büyük ve köklü ahlak ve fazilet umdelerinden biridir ki, kuv-
vetini İslam’ın manevi terbiye nizamından alır. Yunus Emre de 
aynen meşrep ve mizaçta bir sufi idi.

Yunus’un manzumelerindeki ifade kudreti ve lirizm, 
Oğuz lehçesini güzel ve yerinde kullanmaktan gelen bir de-
yiş ve çalım kuvveti, onları okuyan herkesi tesiri altında 
bırakır. Bu tesir manevidir ve onun iç âlemindeki sırdan 
gelmektedir. Hatta ‘’Taştın yine deli gönül’’ diye başlayan 
yedi kıt ’alık hece vezinli manzumesinde, mesela şu:

Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim gibi
Yaşın yaşın ağlar mısın?

Edebi ve lirik görünen mısralarında bile tamamen mis-
tiktir. Dış manzara ve harici tabiat ona göre bir vasıta, bir 
vesiledir, bir gaye değildir. Onun gayesi, ideallerin idea-
lindeki Dost yani Allah’tır. Yunus ‘da tumturaklılık, çetre-
fillik, yapmacık yoktur. Şiirdeki ustalığı sağlam ve oldukça 
gizlidir. Kur’an-ı Kerim’in ilahi, dini ve uhrevi havası, Hazreti 
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İşbu vücudun şehrine herdem giresim gelür
İçindeki sultanın yüzün göresim gelür

A llah’ın seçkin ve mutlu kullarından olan büyük Türk şairi 
hakkında bir şeyler yazmak için elime kalem aldığım şu 

anda hem sevinç, hem korku içindeyim. Sevincim sonsuz: Ken-
dimi bildiğim günden buyana tanıdığım, sevdiğim, dost ve ma-
şuk bellediğim büyük şairimden bahsetme saadeti bana bağış-
lanmış; sevinçten uçmaz da ya ne ederim?

Korkum da büyük: Molla Cami’nin Hazreti Mevlana hak-
kında dediği gibi:

‘’Ben o alicenap, o yüksek kişi hakkında ne diyeyim? 
Ne diyebilirim? Peygamber değildir amma kitabı vardır!’’

Evet, kitabı vardır. Kur’an-ı Kerim’den, Hadis-i Şerif’ler-
den sonra, insanları doğru ve ışıklı yola çağıran kutsal bir 
kitabın sahibidir Mevlana.

Ya benim Yunus’um? Onun kitabından dalga dalga taşıp kalp-
leri karanlıklardan, kinlerden, hadislerden, şüphelerden… Her 
türlü kirden, pastan arıtan; ışıkla dolduran o saf iman, o ben-
zersiz aşk? Mevlana’nınkinden başka mı?

İkisi de Hakk’a ulaşmış; gafilleri Hakk’a ulaştırmak eme-
liyle gaza meydanına atılmış, serden geçti ulu kişiler… O kadar 
ulu ki, yüksekliklerine bakayım, derinliklerine ineyim derken 
insanın başı dönüyor, gözleri kararır gibi oluyor; sonra da bir 
ışık tufanı içinde göz, gönül kamaşıyor; akıllar baştan gidiyor, 

İşit derviş bu sözümü, ne etmişem kendüzümü
Hiçe satmışam özümü, bu cefaya doyan gelsin!

Suret nakşın yumak ile gönül mülkü temiz olmaz
Akıp rahmet suyu çağlar, gönül çirkin, yuyan gelsin

Din silsilesi en son İslam ile tamamlandığına göre tam mu-
habbette İslam ile doğmuş olmaktadır. Yunus’a göre, cümle ek-
sikler, ‘’aşk’’ gelince ona artık kimseler dost değildir. Münkirler 
ona bakarak gülüşürler, selam bile vermezler, selamı almazlar. 
Çünkü onlar için meçhuldür. Yunus bu derin ve yüksek vecd 
hali bir ‘’şah beyt’’ le tamamlar;

Âşık Yunus seni ister, lutfeyle cemalin göster
Cemalin gören âşıklar, ebedi ölmez Allahım!

Dünya kokmayan güzel şiiri söylemiş ve yaymış Yunus 
Emre’nin kabri şuradadır, buradadır demeğe hacet ve ihtiyaç 
yoktur: Onun kabri bütün Anadolu’nun kalbindedir ve Yunus 
Emre Anadolu’nun çarpan kalbinde gömülüdür.

İ.Semahaddin CEM 71

71 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.92.93.
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anlamadan dinler ve severdim. Hazin bir ahenge bürünmüş ke-
limeler içime akardı; bazen tatlı tatlı ağladığım olurdu; hiç bir 
şey anlamazdım ama bir şeyler duyardım muhakkak.

‘’Yunus’u dinleme’’ devrinden sonra ‘’Yunus’u okuma’’ devri 
başladı. Okuma öğrenir öğrenmez Yunus’un sarı kötü bir kâğıda 
basılmış bir divanının kötü yazılarını hecelemeye çözmeye baş-
ladım. Anlamadan dinlediğim güzel şiirleri, gene anlamadan 
okuyor ve seviyordum. Onları anlayacak, sezecek yaşa geldik-
ten sonra ise, şairime iyiden iyiye tutuldum, adeta onun delisi, 
divanesi oldum. Yahya Kemal’in dediği gibi:

Her yerden o, hem aynı güzellikle göründü! 
Artık hülyalarıma, rüyalarıma ‘’Yunus Emre’’ hâkimdi, gön-

lümde o, dilimde onlar mısralar.
Bir gün beni Erzurum’da Yunus’un kabrine götürdüler:

Üstlerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler, ne bir haber verirler!

Diyen büyük şair bana neler söyledi ne haberler, ne müj-
deler verdi!

Bundan sonradır ki, ‘’Yunus’a yazma’’ devrine girmiş bu-
lundum. Dostum, Pirim Maşukum hep o! Ona manzum mek-
tuplar yazardım.

Kapında kul olmak ar değil bana
Toprağına yüzüm sürmek dilerim
Senden gayrı kimse yar değil bana
Bir görün Yunusum görmek dilerim

Bu aşkın uğruna aşklar kül oldu
Bu aşkın uğruna dil bülbül oldu
Göğsümde yüreğimde kızıl gül oldu
Koparıp da sana vermek dilerim

aşk sefasında ruhlar kanatlanıyor… Bu lahuti âlemde artık, ne 
sen, ne ben; ne yer, ne gök, ne perde, ne hicap!

Kim ne derse desin, benim gönlümde bu iki ‘’aşk sultanı’’ 
tahtları yan yanadır; ikisi önünde birden diz çökerim. Muhte-
şem tevazuu içinde benim Miskin Yunus’um Âşık Yunus’um, 
Derviş Yunus’um ben biçare daha bir yakın görünür; dilinden 
daha bir kolay anlarım…

Böyle olduğu halde, yine de korkuyorum işte. Onu anlatmak-
tan… Hayır, onu anlatmaktan korkuyorum. Yüce şair nerde, ne 
zaman doğdu? Nerde, ne zaman öldü?: Bunların kılca önemi yok… 
O’nun hayatı hakkında bilgi verecek bilginlerimiz; eserlerini yapı 
ve mana bakımından incelemiş eleştiricilerimiz var. Bu konu-
ları o sayın kişiler, yetki ile ele alsınlar, söylesinler, yazsınlar… 

Kendimi bilmeye başladığım günlerde O’ nu da bildim, ta-
nıdım; aşağı yukarı 60 yıl önce. İlk şiir ve müzik hatıralarım 
Yunus’tandır. Pek hazin ve güzel bir genç kadın sesi, yatağı-
mın başucunda:

‘’Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu’’ diye baş-
lardı.

Bir başka gün daha içli bir ilahi;
‘’Nidem ben bu gönül ile benimle hiç bile durmaz o dost 

yüzün göreliden, öğütlerim öğüt almaz’’
Sonra daha başkaları:

Hak bir gönül verdi bana, ha dimeden hayran olur
Bir dem gelür şadan olur, bir dem gelür giryan olur

İlahi bir aşk vir bana kandeleyim bilmiyeyim
Yavı kılayım ben beni isteyu ben bulmayayım

Ben aşk-ı biçareyim baştan ayağı yâreyim
Canımı kurban vereyim dünya baki kalmaz bana

Bütün bunlar o zaman besteli miydi? Yoksa annem ken-
dinden mi beste uydurup tuttururdu, bilmiyorum. Hepsini de 
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Kur’an okuyan Dervişe rahmet kılur ol Padişah
Rahmet kılur baştanbaşa Derviş iken Sultan ola

Acep bu benim canım azat ola mı ya Rab
Yoksa yedi tamuda yanakala mı ya Rab
Allah olacak kazi bizlerden ola razı
Görüp Muhammed bizi şefi ola mı ya Rab

Yunus’un en zahidane manzumelerini bile didaktik bir kuruluk 
içinde vermez; coşkun imanı her mısrada yıldız yıldız parıldar. 

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevki sefası
On sekiz bin âlemin Mustafası
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yunus neyler iki cihanı sensiz
Sen hak peygamberisin şerksiz gumansız
Sana uymıyanlar gider imansız
Adı güzel kendi güze Muhammed

Eğer Muhammed’e ümmet olursan
Dilindeki zikr ile Kur’an gerektir
Namaz kılmayan zikretmeye daim
İnayet kuluna Hak’tan gerektir

Bektaşi şiirlerinde namaza niyaza böyle övgüler yoktur. 
Yunus’un saf aşkı; türlü zeka oyunları ile eğilip bükülmeyen 
imanı; şiirlerinin özü, özelliği ve güzelliğidir:

Görerek dost cemalin göçer illallah diyenler
Kalbine tevhit nurunu saçar illallah diyenler
Hak kullarının hepsin fazliyle yapar yapısın
Sekiz uçmağın kapusun açar ill Allah diyenler

O aşkı ile hem harap, hem şaddır; yokluktaki varlığı iki 
mısra içinde ne güzel anlatır:

1942’de Karaman’da Yunus Emre türbesine vardığım gün 
bayram ettim ve ona şöyle seslendim.

Yunusum aşkınla dil oldu bülbül
Cehennem ateşi kızıl kızıl gül
Seni bu illerde bulalı gönül
Karaman diyarı apaydın bana

Türbesi mütevazı harap bir bina idi, parmaklıklarına renk 
renk adak bezleri bağlanmıştı. O zaman bunu şöyle anlatmışım:

Penceren her mevsim’de açıyor türlü renkler
Tozpembe, eflatun, mor kırmızı, beyaz, sarı
Dert çeken gönüllere teselli bu çiçekler
Bu çiçekler besliyor ümit denen baharı

Edebiyat tarihimiz, Yunus Emre’nin tarikat silsilesi-
nin Taptuk Emre, Barak Baba, Sarı Saltuk Baba yolu ile 
Hacı Bektaş Veli ye çıkarırlar; ondan sonrada Baba İshak, 
Baba İlyas, Şeyh Ebul Vefa… Ve nihayet Hz. Ali.Yunus’umu-
zun Taptuk Emre dervişlerinden olduğuna hiç şüphe yok. 
Yunus birçok şiirlerinde Taptuk Emre’den bahseder; halk 
da hep ikisinin adını beraber anar. İkisinin mezarını yan 
yana kurar. Yunus Taptuk Emre ile birlikte Saltuk ve Ba-
rak Babaları ’da anmıştır.

Yunus’a Taptuk’u Saltuk’u Barak’dandır nasip
Çün gönülden cuş kıldı men nice pirhan olam

Ama ben yine ‘’Yunus Emre Bektaşi şairidir’’ diyemiyorum. 
Yunus Emre’nin Allaha, onun resulüne ve kitabına bağlılığı; 

onları alışı, onlara yakarışı öyle içtenlikle, öyle derin bir aşklı, 
bir vecit ile doludur ki, okurken ona kapılmamak elden gelmez:

Ne bahtlı ol kişidir ki, okuduğu Kur’an ola
Çalap ona rahmet kılur gönlü dolu iman ola
Her kimse kim Kur’an okur, Allah ona rahmet kılar
Huri ana karşu gelir koltuğunda ferman ola
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ÂŞIK YUNUS
∑

Âşık Yunus, dervişlik postunu bulutların üstüne sermişti. 
Gözyaşları, yağmur damlaları gibi gönlünde göl olmuştu. 

Bu kaynaktan fışkıran yakıcı, serinletici şiir pınarlarından kana 
kana, içimiz yana yana içiyoruz.

Gönüllerimiz damla damla saçılan aşkın ışıklarıdır. Tanrı 
aşkı, gitgide Yunus’un gönlünü alev deryası yaptı. Ağzından 
ışık yerine yakan kıvılcımlar saçmaya başladı. Hayat çöllerinde 
yanan bunalanları Yunus, nefesiyle, sesiyle bestesiyle avuttu. 
Okullarda Yunus’un ilahileri kuş cıvıltılarıyla karıştı:

Şol cennetin ırmakları
Akar, Allah deyu deyu!
Çıkmış İslam bülbülleri,
Öter, Allah deyu deyu!

Camilerin kubbelerinden Yunus’un sesi gönüllere yansıdı:

Ağlamaktır benim işim
Ağla gözüm şimden geru!
Irmak olan kanlı yaşım
Çağla gözüm şimden geru

Yunus, ölüm sırrını çözmeğe çalışır:

Yalancı dünyadan konup göçenler
Ne, söylerler, ne bir haber verirler!
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne, söylerler, ne bir haber verirler!

Bu şehrin sultanı var kamuya ihsanı var
Sultanla bilişenler yoğiken vara benzer
Bu miskin Yunus derviş sararmış harab olmuş
Veli aşkın deminde evvel bahara benzer!

∑

Yunus Emre’m, Bektaşi şairleri gibi zalim istihzalarla sağa 
sola çatmaz; ham sofulara çatsa bile, edep erkân içinde tatlı çatar:

Arifler meclisinde sofuluk satmıyalar
Safi ihlasla aşkı riyaya katmıyalar
Ya bildüğünden eyit ya bir bilenden işit
Teslimin ucun tutup sözü uzatmıyalar
…….
Şirin huylar eylegil tatlu sözler söylegil
Sohbette Yunus seni dostlar unutmıyalar

∑

Özü güzeller güzeli, sözü tatlılardan tatlı şairimi ‘’sohbet 
ehli’’ kişiler nasıl unutabilirler?

Âşıklar, arifler meclisinde onun adı, kıyamete kadar sevgi 
ile saygı ile rahmetle anılacaktır. O ne Bektaşi, ne-haşa-Kızılbaş, 
ne de Melami şairidir. O, ‘’YUNUS’’ dur; kendi başına bir mek-
tep, bir âlem, bir cihandır. O bir arif şairdir, sadık âşıktır.Can-
dır, Hak’tan inen şerbeti içip kanan adamdır. Tanrı’sına ne de 
güzel hamd eder:

Hak’tan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Kuru iken yaş olduk ayak iken baş olduk
Kanatlandık kuş olduk uçtuk Elhamdülillah
Yunus miskin çiğ idik piştik Elhamdülillah!

Allah bizlere de onun yolunda, onun gibi pişmek nasip eylesin.

Halide Nüsret ZORLUTUNA 72
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Müritler çiçek demetleriyle şeyhin karşısında sıralanırken Yunus 
eli boş dönünce, Taptuk Emre bu işin sırrını anlamış, Yunus’a:

‘’Sen artık ERENLER mertebesine ulaştın!’’ demiş. Çünkü 
Yunus Tanrının yarattığı güzelliklere hayranlıkla bakma-
nın Tanrıya ibadet demek olduğunu anlayacak seviyeye 
yükselmiş. Bu felsefi görüş, (Güzele bakmak sevaptır) ata 
özü ile kısaltılmış. Yunus, ister Kadiri, ister Nakşi, ister Bek-
taşi yoluna yönelsin Mevlana başka yoldan, Yunus başka yoldan 
Tanrıya yaklaşmış, eren mertebesine ulaşmışlardır.

Mevlana, ney iniltileri, çekiç sesleri arasında dergâhın kub-
besi altında dönmeğe yükselmeye başlamış. Yunus Emre ise saz 
sesleri, kuş cıvıltıları, su şırıltıları arasında tabiatın kucağında 
yana yana dönmeğe, döne döne yanmaya başlamış…Maddiyat-
tan sıyrılmış, gönül kuşunu kafesinden uçurmuş kendi yerde, 
Gönlü havalarda dolaşmış. Avare gönlüne şöyle seslenmiş:

Yaktın beni, yandırdın.
Noldun hey gönül, noldun.
Âlemden usandırdın,
Noldun hey gönül, noldun.

Uçtun Hey gönül, uçtun,
Yedi deryayı geçtin,
Ol Dost iline göçtün.
Noldun hey gönül, noldun…

Uçarsın, usanmazsın
Hiçbir dala konmazsın
Ah u zara kanmazsın
Noldun hey gönül, noldun.

Mevlana deryaların uğultusu gibi derinliklerden ses-
lenmiş. Yabancı dil kullandığı için Türk halkı o deryalara 
dalamamış. Derinliklerde gizli incileri çıkaramamış.

Irmak kıyılarında, salkım söğütlerin gölgesinde çobanlar 
Yunus’un türkülerini çağırdı:

Âşıklar Yunus’un diliyle şakıdı:

Kâh eserim, yeller gibi.
Kâh tozarım yollar gibi!
Kâh coşarım seller gibi!
Gel, Gör beni aşk neyledi!

Benzim sarı, gözlerim yaş!
Bağrım yara, ciğerim taş!
Halim bilen derdli yoldaş,
Gel, gör beni aşk neyledi.!!

Ben Yunus-ı biçareyim,
Aşk elinden avareyim.
Baştan ayağa yâreyim
Gel, gör beni aşk neyledi!

Şeyhi Taptuk Emre’nin güzel kızı Yunus’a aşk şerbetini 
yahut şarabını eli ile sunmuş, onu, çılgına döndürmüştü. 
Taptuk Emre ise, Tanrı aşkının içkisini içirmiş Yunus bu 
iki aşkla alev deryasına gömülmüştü. 

Bu olayı Yunus şöyle dile getirir:

Aldım himmeti,
Geçtim zulmeti,
İçtim şerbeti,
Şeyh eşiğinde…

Büyük dehaları büyük ıstıraplar yetiştirmiş. Öyle der-
ler… Yunus 40 yıl çile doldurmuş. Bir gün Taptuk Emre, mürit-
lerine kırlardan çiçek toplayıp getirmelerini söylemiş. Yunus da 
kırlarda dolaşmış fakat Tanrının, rengi kokusundan, kokusu 
renginden güzel çiçeklerini dallarından koparmaya kıyamamış. 
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Yunus da Mevlana gibi, ölümü dosta ulaşma, Tanrıya kay-
naşma saymıştır. Bu inanışta umut, avunma ışığı bulmuştur:

Derviş Yunus nice diyem,
Ben bu cihanı terk edem,
Yana yana Dosta gidem,
Perde, hicap olmaz bana!.

Yunus’un hayal âlemi geniştir. Ormanda mes’ut yaşıyan bir 
ağacın kolu, kanadı hain bir balta oluşunu, başına gelenleri, 
gece gündüz feryat ederek iniltilerle bostancıya su çekişini ne 
güzel dile getirir:

Beni bir dağda buldular.
Kolum, kanadım kırdılar,
Dolaba layık gördüler.
Derdim vardır inilerim!

Yunus kimsesizliğini şöyle anlatır:

Bir garip ölmüş, diyeler,
Üç gün sonra duyalar,
Soğuk su ile yuyalar,
Şöyle garip bencileyin!

Yunus saadetin sırrını şu iki tılsımlı anahtarla bulmuş:

‘’Aşk ve Neşe’’

Manzumeler vardır: Kulağa seslenir.
Âşık Yunus’un şiirleri: Kalbe seslenmiş, etkisi katmerlen-

miştir…

Muhittin İNÖZÜ 73
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Yunus ise pınarların şırıltısı gibi gönlümüze dolmuş ya-
nan gönüllere inciler serpmiş, serinletmiş çünkü öz dili-
mizle öz duyuşlarını, özdeyişlerini bize duyurmuş.

Saltanatlar yıkılmış, Sultanlar yok olmuş, Yunus’un gönül-
lerin sultanlığını yüzyıllarca sürüp gelmiş. Yunus’un şiirlerinde 
dost yüreğinin tik tak larını duyar gibiyiz. Onun milli yönü, Dini 
yönü, İnsani yönü kuvvetli inanışlara bağlanmıştır. Seslenişleri 
candan, sade, akılcı ve durudur. O, dini ham görüşlerden, yüz-
den inanışlardan ibaret saymaz, derinliğine değer verir, sathi 
inanışlara saplanan ham sofularla şöyle şakalaşır:

Sırat, kıldan inceymiş,
Kılıçtan keskinceymiş
Varup, anın üstüne
Evler kurasım gelür…

Kötülemem hocalar,
Hatırınız hoş olsun,
Varuben cehennemde
Biraz yanasım gelür!

Anda cennete varam,
Cennete hakkı görem,
Huri ile gılmanı,
Bir bir koçasım gelür..

Yunus ölüm sırrını çözmeğe uğraşır: Tanrıya yalvarır:

Acep bu benim canım,
Azat olamı YA RAP!..
Yoksa yedi tamuda,
Yana kalamı ya Rap!

Yunus kabre vardıkta
Münkir nekir geldikte
Bana sual sordukta,
Dilim döne mi YA RAP!..
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anlamına verilmiştir. Sözün aslı da İmre’dir. İmrenmek sözünü 
de dilimizde kullanmaktayız.

Yunus İmre nereli ve nerede yatıyor?
Bektaşi kaynakları Sivrihisar’ın Sarıköy’ünden, (Şakayık) 

çeviricisi Bulu’lu diyor. Şemseddin Sami Bey Sakarya ve Por-
suk sularının birleştiği yerde yaşamış olarak gösteriyor. Bursalı 
Lamii Çelebi de ayni tarifi yapıyor. Bursalı İsmail Hakkı ‘’Çık-
tım erik dalına’’ manzumesine yazdığı açıklama da Keçiborlu 
kasabası yakınında bir gölün doğu tarafında bir köyde büyü-
düğünü söylüyor.

Son günlerin konusu da ‘’Yunus’un mezarı nerde?’’ sorusu-
nun cevabıdır.

Bursa’da, Erzurum’da, Manisa’nın Emre köyünde, Konya Ak-
saray’ında, Keçiborlu’da, Sandıklı’da, Akşehir, Sivas, Kayseri ve 
daha başka yerlerde olan ve Yunus İmre’ye ait diye söylenen 
mezarları birer ‘’Makam’’ saymak lazımdır. Bugün, esas olarak 
Sarı köy ve Karaman konuları var.

İlgili Bakanlığın bastırdığı renkli Turist Broşürlerinden 
Karaman’a ait olanında Karaman’daki Yunus İmre camiinden 
bahseden bir bölüm’’1249-1322 yıllarında yaşayan Yunus İmre 
camiinin içindedir’’ diyor.

Burhan Toprak Bey’in 1950 de tekrar bastırdığı ‘’Yu-
nus Emre Divanı’’nda S:20’de ‘’Hazine-i evrakta bulunan 
bir belgeden’’ söz ediyor. Bu belgenin altındaki tarih Hicri 
1175 tir. Hacı Bektaş Veli müzesinin açılış günü (16 Ağustos 
1964 Pazar) Hacıbektaş ilçesinde kendisiyle görüştüğüm 
Cahid Öztelli Bey, ‘’Yunus İmre’nin Karamanoğlu Mehmed 
Bey’den toprak satın almış olduğunu, şimdi ondan kalan-
ların ellerinde Temessük’leri bulunduğunu, Yunus’un sürü 
besletir, hayvancılık yapar olduğunu’’ söylediler.

Bu konu gazetelerde, dergilerde tartışılıyor. Buna karşı 
olanlar Karaman’dakinin bir başka ‘’Şeyh Yunus’’ olduğunu 
ileri sürüyorlar. Halim Baki Kunter (Ankara Yunus İmre 

YUNUS İMRE ÜZERİNE
∑

Önce Yunus’un adı üzerinde durmak istiyorum. İmre 
sözü (İmrenmek) te, imrenen, âşık anlamınadır. Ma-

carca ’da da âşık demektir. Necib Asım Bey, Türkçe de Emre 
ve Amrak Macarca’daki İmre’nin yerine kullanır, âşık anla-
mınadır, diyor. Rıza Tevfik Bölükbaşı da İmre şekliyle âşık, 
şair anlamında olarak kabul ediyor (Büyük duygu, sayı:10-
13, s:178). Johann Mordtmann ise Emre şeklinde ve erkek 
kardeş anlamına da kullanıldığını yazıyor ve Gazi Evrenos 
Bey’e verilen bir ferman’ın başlangıcında bu anlamla kul-
lanılmış olduğunu söylüyor (Berlin Şark dilleri semineri 
külliyatı, C:5.,S: 168). Eski Türk yazarlarına gelince: Mir’at-
ül-kai-nat (Evren aynası) adlı yapıtın yazarı tarafından 
da, Türkçe ’de ‘’Büyük erkek kardeş’’ demek olduğu söy-
leniyor (M.F. Köprülü: İlk mutasavvıflar, S: 288 Haşiyesi). 
Bursalı Tahir Bey de bu anlamı kabul ediyor (Aydın vila-
yetine mensup meşayih, Ulema, şuara, müverrihin ve etıb-
banın teracim-i ahvali, s.33). Bursalı İsmail Hakkı, ‘’Şerh-i 
Rümüzat’’ında (Emre; Atabek, Lala gibi övme için kullanılan 
sonradan koma ad’’Lakab’’dır), diyor. Türkler de Ata, Baba 
sözleri de uyarıcı (Mürşid) ve şeyhler için kullanılıyordu. 
Eğer Ahi sözü kardeş anlamına kullanılmış ise, Emre’nin 
de onun Türkçesi olarak kullanılmış olması düşünülebi-
lir. Bursalı Tahir Bey Emrullah’tan hafifletme bir söz ola-
rak kullanıldığını yazar (Osmanlı müellifleri, C:1.,S:194). 

Kimisi Emrah adının hafifletilmişidir, derler. Fakihlerinin 
düşüncem şudur ki, gerek Tapduk gerek Yunus’un adlarını İmre 
ile tamamlamalıdır. Bu iki Türk kocasına da bu adlar (Âşık) 
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aç-çıplak, yorgun ve umutsuz kıldığı günleri yaşamakta idiler. 
Tinsel ve içsel bir dayanak arıyorlardı.

Türk devletinin resmi dili Farsça, başındaki Türk hü-
kümdarın adları bile Alaeddin Keykubad, Gıyaseddin Key-
husrev, İzzeddin Keykavus idi, bunlar sanki İran hükümdar-
ları imiş gibi adlar. İşte bu devirde de bir başka yüce Türk 
kocası, Hazret-i Mevlana, o güzelim düşüncelerini, inanç-
larını Farsça yazıyordu. Yine o günlerde Anadolu’ya gelen 
yüceler yücesi bir Türk kocası, Hacı Bektaş Veli, Türkçüle-
rin toplandığı Kırşehir dolaylarında Suluca Kara höyük kö-
yüne yerleşmişti. Oba oba, çadır çadır Türkler arasında do-
laşan bu yüce Pir onların durumunu gözleriyle görmüştü, 
tasalarını kendilerinden dinlemişti. Karamanlı Mehmet 
Bey’le görüşüp anlaşarak, sırası geldiğinde, Türk dilinin 
resmi dil oluşu fermanını kararlaştıran ve yaptırtan Hacı 
Bektaş Veli’dir.

Anadolu’nun ortasında, yanık tarlalar içinde bir de bağrı ya-
nık, gönlü tutuşmuş Yunus delikanlısı var… Dudakları gerçek’e 
susamış, gönlü, ne olduğunu anlayamadığı bir sevgi ile dopdolu 
çevresine bakınıyor. Erkin, ağaç, gökyüzü, yıldızlar ve yıldızla-
rın daha ötesine uzanan bakışları bir gerçeği aramak susuzlu-
ğundadır. İşte o sırada, Suluca Karahöyük’ten dört yana uyarıcı 
ışıklar saçan bir pirden söz ederler. O da yola düşer. Kapısına 
varırız. Eli boş gidilmez diye de dağdan Alıç (Yabani, mayhoş 
tatlı, güzel kokulu bir meyvedir) toplamış torbalara doldur-
muş. Sonraları:

Al-Osman oğluna hüküm yürüten
Nazar ilen dağı-taşı eriten
Binib cansız duvarları yürüten
Hacı Bektaş derler Veli’yi gördüm.

Derneği Başkanı-1965) düzenlediği bir basın toplantısında 
otuz iki belge ile Yunus İmre’nin 1238 de Sivrihisar bucağı-
nın Sarıköy’ünde doğduğunu, seksen iki yaşında aynı yerde 
Hakk’a yürüdüğünü açıklamıştır (Milliyet, 29 Mayıs 1965, 
S:3. ve Hürriyet 31 Mayıs 1965). Ötede İbrahim Hakkı Kon-
yalının elinde eski defterhane defterleri bulunup bunlarda 
da Karaman’da gömülü olduğuna dair kayıtlar bulunduğu 
yazıldı. Bu zat da ‘’Karaman’a yirmi yedi, İbrala bucağına 
sekiz kilometre uzaklıkta ‘’Âşık öreni ve Tekke’’ denilen 
viranede Yunus ailesine ait birçok kitabeli mezarlar bul-
muş olduğunu’’ öne sürdü. (Hürriyet 3 Haziran 1965, S:5.).

Buna karşılık Prof. Yusuf Z.Binatlı, Eskişehir Halkevi der-
gisi Emre’nin 16. sayısında (Ağustos 1965) bulunan bir yazı-
sında yayınladığı vesika ile yine Sarıköy’ü savundu. 

Abdülbaki Gölpınarlı da Sarı köy diyenlerden olduğunu ve 
elinde vesikalar bulunduğunu bildirdi. Bu tartışmalar gazete 
sütunlarında kaldıkça bilimsel olamaz. Bu konu için iki tara-
fın da ellerindeki belgelerle bir araya gelmeleri, bir ilim adamı 
ve tarihçi tarafsızlığı ile bunları inceleyip tartışmaları ve ger-
çeği ortaya koyacak bir sonuca varmaları gerekir.

Her şey bir yana. Orada veya burada. Fakat gönül, Yunus 
İmre’nin, Yunus gibi bir insanın 

‘’Hayvan ticareti’’ yapmasını yadırgıyor.
∑

Yunus İmre, yaşadığı günlerden başlayarak bugüne kadar 
etkisini azaltmayan bir olgun insandır. Onun büyük gücü Halk 
Şairi değil, Halkın şairi olmasından gelir. Yunus İmre kendini 
değil çevresinde yaşayan, kendisinin de içlerinden kopup gel-
diği bağrı yanık Anadolu insanlarını düşünmüştür.

O insanlar ki, yıkılış günleri yaklaşmış Selçuklu devletinin 
hakir gördüğü, Türk sözünün yüzlerine ‘’Kaba-saba adam’’ an-
lamına fırlatıldığı, çeşitli baskıların ve baskıların kendilerini 
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Yunus’un öküzün Buğdayla yüklettiler. Andan öküzün sü-
rüp gitti.

Giderken fikretti kim: Bu ne olmaz iş idi kim ben iş-
ledim! Vilayet erine vardım, bana nasip sundular, her bir 
alıc’ım çekirdeği başına on nefes verdi ben kail olmadım. 
Bu buğday hod bir nice günde yinür dükenür, ol nasibden 
dahi yâd kalurum. İmdi giru döneyin varayın, şayet ol him-
met ittüklerün geru himmet ideler, dedi. Andan giru dö-
nüp geldi, buğdayı indirüp itti:-Himmet ittiğünüz nasibi 
verin bana buğday gerekmez, dedi. Halifeler girdiler, hali 
Hazret-i Hünkâra arzettiler. 

Hazret-i Hünkâr etti: Ol iş şimden geru olmaz. Biz ol 
kufl’un (kilidin) miftahın (anahtarını) Tapduk İmre’ye 
sunduk. Varsın, nasibin andan alsun, dedi. Andan Yunus 
Hazret-i Hünkârın ol nefesiyle Tapduk İmre’ye geldi, hali 
i’lam eyledi. Kırk yıl tam Tabduk İmre’nin hizmetinde oldu, 
ta kim ol mezkûr nasip tamam oldu) (Fakirdeki yazma A 
Nüshası: Yaprak 81 a-82 a).

Yunus İmre, Hacı Bektaş Veli’den aldığı buyrukla Tapduk 
İmre’ye gide. ‘’Senin dergâhına odunun bile iğrisi yaraş-
maz’’ diye yıllarca düm-düz odunlar taşıyarak hizmet eden Yu-
nus, günden güne aşkı artmış, soluk aldıkça duyuşu enginleş-
miş bir Yunus olmuştur.

Uyarıcısı Tapduk İmre, ona: ‘’Nefsini bil’’ demişti. Gerçek 
nedir, Evrenin gerçeği, benim gerçeğim? Diye araştıran hangi 
yüce basamağa vardığından kendisi bile habersizdir. Türk hal-
kının, kendi yararına olan insan için duyduğu içten bağlanışla 
ortaya koyduğu ne güzel lejand’lar vardır. Onun ‘’oluş’’ unu an-
latan şu öykü başlı başına bir tiyatro eseri olacak niteliktedir:

Yunus, bir gün (Yıllarca can-baş ile hizmet, en coşkun kut-
sal sevgi ile bağlılık gönlümde neyi aydınlattı? Gözümden hangi 
perdeyi kaldırdı? Hangi gerçeğe ulaştım?) diye kendine soru-
yor. ‘’Gelişimden bugüne bir başkalık göremedim’’ diye üzülüyor. 

Diye anlattığı Hacı Bektaş Veli’yi görür. Bu buluşmanın öy-
küsünü fakirde bulunan yazma bir vilayetname’den beraber 
okuyalım:

(…Her fakir-ül-hal kimesneler gelüp erenler nazarında 
gıda bulub nasip alub gittiler. Erenlerin bu halin Yunus İr-
mem dahi işitti. Rivayettir Yunus’un mevludu (doğum yeri) 
Sivirhisar’ın şimalinde Saru köy adlu bir makamda olmuş 
idi, gene mezarları dahi ol araya mevluduna yakındır. Amma 
ol vakit birbirine yetişmeyüb harcını çift sürer ekincilik 
eder fakir-ül-hal kimesne idi. Meğer uzigar dahi kıhıt yüzün 
bağlamış idi (kıtlık vardı), ekinden çokluk nesne hâsıl ol-
mazdı. Erenlerin zikrolunan gibi evsaf-ı hamidelerin eşitti. 
Bu kere fikretti kim bir bahane ile erenler nazarına vara, 
anlardan kefaf edinecek bir nesne temana ide. Bu kere bir 
öküzle dağa çıktı, öküzüne bir yük alıç yükletti alup Kara-
yüğe geldi, Hazret-i Hünkâr nazarına getürdü. 

İtti: Bir fakir-ül-hal kişiyem, ehil ayalüz, ekinümden 
dahi bu yıl nesne hâsıl olmadı. Bu yemişi alun bana bun-
ların ıvaz’ın (karşılığı) buğday ita edin, sizin aşkınıza biz 
dahi kefaf idinelim dedi. Hazret-i Hünkâr işaret eyledi, 
alıç’ı alub hora göçürdüler. Bir gün iki gün bunun üzerine 
geçti, Yunus gitmeli oldu, girüp Hünkâra işaret eylediler. 

Hazret-i Hünkâr itti: Çıkun, idün buğday mı gerek? Yohsa 
her alıç’un başına iki nefes verelüm, dedi. Daşra çıkup bu 
sözü Yunus’a söylediler. 

Yunus itti: Ben nefesi neyleyeyin? Bana buğday gerek 
dedi. Halifeler dahi Yunus ile Hünkâr arasında vardılar gel-
diler yine haber getürdüler ki: Her alıç’un çekirdeği başına 
on nefes verelüm, erenler sana böyle dedi, deyu söylediler. 

Yunus heman gerü evvelki sözün dedi kim: Ben nefesi 
neyleyin? Ehil ayalin, bana buğday gerek, dedi. Çünkim Yu-
nus bu de değlu remz’e kail olmadı Hazret-i Hünkâr emretti, 
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Dervişin biri der ki:
-Bu yakında yaşayan ermişlerden bir derviş Yunus İmre 

vardır. Biz, her zaman onun himmet ve inayetinden yardımlar 
dileriz, lokmamız gelir.

Bunun üzerine Yunus’un da aklı başına geliyor. Selamlaşıp 
ayrılıyorlar, geriye, Tapduk dergâhına soluk soluğa vardığında 
sabah olmak üzeredir. Yunus, Tapduk’un eşi Ana Bacı’nın ya-
nına gidip durumu soruyor. 

O:- Sen gidince bir defa aradı, gitmiş dedim, bir daha sor-
madı. Ne akla uydun da kaçtın? Yunus? Ben karışmam, git, ken-
din bağışlamasını dile, diyor.

Yunus’un yalvarması üzerine:- Sana ancak şöyle yardım ede-
bilirim, git kapı eşiğine yat, Taptuğun gözü görmüyor, kolundan 
tutup kapıdan dışarı çıkarırken ayağına takılırsın O’’bu kim?’’ 
diye sorar. Ben de Yunus, derim. Eğer’ ’Hangi Yunus?’’ diye so-
rarsa hiç buralarda durma, git. Yok, ‘’Bizim Yunus mu?’’ diye 
sorarsa eline yapış, bağışlamasını dile, diyor.

Böyle yapıyorlar, Tapduk, ‘’Bizim Yunus mu’’ diye sorunca 
Yunus mürşidinin ellerine yapışıyor, o da kendisini bağışlıyor. 

Yalnız Tapduk:
-Yunus, biz seni kapalı kutu olarak yollamak isterdik, amma 

sen, kutuyu açtırdın, diyor.
Dergâhtan baltasını alan Yunus, yine dağa oduna gidiyor. Fa-

kat hali değişmiş Yunus’a bakın ki, hangi ağaca balta kaldırırsa:-
‘’Aman, bana kıyma… diye ses geliyor. Odun kesemez oluyor. O 
çırpınma içinde baltasını ve ipini yitiriyor. Topladığı birkaç kuru 
odunu, büyük bir yılanı ip gibi kullanarak, sırtlıyor. Dergâhta 
yere yıkıyor, bir de ardına bakıyor ki, ormandaki bütün kuru 
odunlar dallar ardı sıra gelip dağ gibi yığılmışlar.

Bu hali öğrenen Tapduk İmre kendisine icazet verip ‘’sana 
filan yeri yurt verdim, orada canlar uyandır’’ deyince Yunus bu 
icazeti ağzına atıp yutuyor ve:-Bu fakir Yunus İmre’yi bu kâğıt 

Düşünceler ile dolu, uykudan boş bir gecenin bitimine yakın, Tap-
duğun dergâhından yola düzülüyor. Rastladığı iki yabancı der-
viş ile selamlaşıp birlikte yürüyorlar. Dervişlerden biri, ötekine:-
Haydi, dost, sıra sende. Buyur da lokmamız gelsin, lokma edelim, 
deyince öbür derviş içine bükülüp niyaz ediyor. Yunus bakıyor 
ki, önlerine üç kişilik bir sofra gelmiş.

Birlikte lokma edib yola koyuluyorlar. Akşam, ikinci derviş 
niyazını yapınca yine sofra geliyor, karınlarını doyuruyorlar. 
Hoş-beş’ten sonra yatıyorlar. Yunus’un gözüne uyku mu girer? 
‘’Bunlar nasıl ermiş kişiler? Bunların uyarıcısı (mürşidi) kim? 
Meğer ne uyarıcıları varmış ki, ne dervişler yetiştirmişler…Bir 
yolunu bulup öğrensem de gidip ona kulluk etsem.’’ diye düşüne 
düşüne sabahı etmiş. İçinde bir bunaltıcı düşünce de şu: ‘’Sa-
bah olunca, bir de bu fakir Yunus’a (Haydi bakalım, sıra sende…) 
derlerse nice olur? Bizde bu kudret nerde?’’. Bırakıp kaçacak 
amma kulluk edeceği kapıyı öğrenmek isteği onu alıkoyuyor.

Derken sabah olur, el-yüz yıkanır. Dervişin biri Yunus’a:- 
Ey, dost, Şimdi sıra sende. Buyur duanı et de lokmamız gelsin. 
Deyince Yunus büsbütün şaşırıyor. İçinden, ‘’Bu ermişler kime 
dua edüp lokma getirttilerse fakir de ona yakarayım, belki 
onun himmeti ile utanç duymayız’’diyor ve öylece niyazını ya-
pıyor. Gözlerini kaldırınca her birinin önlerine ayrı ayrı sofra-
larla yiyecek gelmiş olduğunu görüyor. Dervişler hayrette ya, 
Yunus büsbütün şaşırmış halde. Lokmalarını edince aralarında 
şu konuşma oluyor:

Yunus-Erenler, Tanrı aşkına söyleyiniz, kime dua edersiniz 
de lokmalarınız gelir? 

Dervişler: -Canım, söyle bakalım, sen kime ettin de geldi?
-Fakiir, sizin yüceliğinizi görünce yerlere geçtim. İçimden 

‘’Bu ergin dervişler hangi himmeti yüce makama dua ettilerse 
ona edeyim de, Hakk isterse, utanç duymam’’ diye düşündüm 
ve sizin dua ettiğiniz yere yalvardım. Kerem edin de uyarıcını-
zın adını bağışlayın, gidip ona kulluk edeyim. 
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Yunus İmre şiirlerinde pek çok kişilerin adları geçer, Hacı 
Bektaş Veli’yi ve Mevlana’yı saygıyla anar. Hazret-i Mevlana 
da, Yunus İmre’yi kast ederek: (Ma’bevi konaklardan hangi-
sine vardım ise bir Türkmen kocasının izini önümde gördüm, 
onu geçemedim’ ’der.

Mesnevi’sinin uzunluğunu işaretle, Yunus’un, Hz. Mevlana’ya:
(Etle kemiğe büründüm-Yunus şeklinde göründüm) derdim, 

biterdi. Dediğini anlatan legende da önemlidir. (Bunun son bö-
lümünü: İnsan şeklinde göründüm, olarak ta söylerler). Bütün 
dava insandır. İnsanın gerçeği, insanın şerafeti’dir.

Yunus İmre’nin:

Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakikate asidir.

Deyişinde onun insancıl ruhunu buluruz.
Yunus İmre, derinlemesine bir seziş ve anlayışla gönlün-

deki duyguları elekten geçire geçire kendisine sindirmiş, bun-
ları büyük bir ustalıkla, Türkçenin apaçık ve sade sözleriyle 
Türk Ulus’una aktarmış büyük Bektaşi şairlerinden birisidir. 
Yetişme sırasında iyi bir bilgi edindiği, buna da sonsuz sevgi-
sini, gerçek içinde kendini kaybetmiş olmanın başına buyruk-
luğunu, engin inanışını eklediği ve ölmez yapıtlarını böylece 
meydana getirdiği kesindir.

Yunus İmre, Halk içinden çıkmış, onu yüceltmeğe, mutluluğa 
kavuşturmaya uğraşmış, onun duygularını dile getirmiş, o, top-
lumu kendine, kendini topluma karıştırmış bir halk adamıydı. 
O’nun sevgisi, kökünü kendi milletinden alıp ışığını dünyanın 
bütün karanlıkta bunalmış insanların yoluna tutan bir Ermiş’ti.
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parçasıyla mı gül yüzünden yoksun edersin? Diyor. Yine söyle-
nir ki, o zaman Yunus üç bin üç nefes söylemiştir. Binbir’i gök-
teki melekler için, binbir’i deryadaki canlılar için, binbir’i dün-
yadaki insanlar için.

Yunus’un şiir söylemeye başlaması üzerinde şöyle bir 
öykü daha var:

Bir gün Tapduk İmre katında Erenler Meclisi kurul-
muş. Mecliste ‘’Yunus Güyende’’ adlı bir şair ilahici varmış. 
Bir ara Tapduk İmre’ye vecd ve hal gelerek ilahici Yunus’a 
(Haydi sen de biraz ilahi söyle, şevkimiz var) diye birkaç 
defa söyledi ise de ondan cevap gelmemiş, aklına ve di-
line hiçbir söz gelmemiş. Bunun üzerine Tapduk Oduncu 
Yunus’a dönerek:-Haydi, artık zamanı geldi, kilidini açtım, 
Hacı Bektaş Veli sözü yerine geldi, durma, söyle.) diye izin 
ve icazet vermiş. Yunus da arifane şiirler söylemeye başla-
mış. (Nihani’nin manzum vilayet namesinden).

Bir söylenti de, Tapduğun hizmetinden sonra Yunus İmre’nin 
Hacı Bektaş Veli’ye döndüğü ve ondan şiir söylemesine izin çık-
tıktan sonra o güzel yapıtlarını meydana koymaya başladığı 
yolundadır.

Bir de şöylesi var: Tapduk, Yunus’a kırk yıl seyahat ver-
miş. Dönüşünde Ana bacıdan uyarıcısının kendisi için olan dü-
şüncesini öğrenmek istemiş. O da kapı eşiğine yatmasını söy-
lemiş. Gerisi yukarıda yazılan gibi… Tapduk’’Bizim Yunus mu?’’ 
deyince elini öpmüş, uyarıcısının buyruğu ile şiirlerini söyle-
meye başlamış.

Bir de şu var: Yunus, uyarıcısının sabah temizlik su-
yunu ısıtıp hazırlarmış. Bir gün nasılsa gecikmiş. Soğuk su 
götürmenin üzüntüsü içinde: ‘’Medet ya Hazret-i Pir Hacı 
Bektaş Vali!’’ Diyüb su güğümünü göğsüne yapıştırmış ve 
mürşidinin yanına koşmuş. Suyu döker dökmez, Tapduk 
İmre:-Yunus İmre’m, suyu gönül ateşinle kaynatmışsın, bizi 
yaktın.. Buyurmuş. Bu olaydan sonra Yunus’a şiirlerini söy-
leme izni vermiştir.
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savaş halinde bulunan, küçüklü büyüklü birçok beylikler ku-
ruldu. Bu beylikler de, idarelerindeki halkın güven içinde ya-
şamalarını sağlayacak otoriteden uzaktırlar.

Devlet otoritesinin sarsıldığı yıllarda dünyaya gelen Yunus 
Emre, Anadolu’nun beylikler halinde parçalanmış olduğu yıl-
larda olgunluk çağında bulunuyordu.

∑

Bu ortam içinde yaşayan insan, eğer gücü yetiyorsa ve ön-
leyici bir manevi değerden yoksunsa mütecaviz olacaktır. Ken-
disinde başkalarına saldıracak kuvveti bulamayanlar ise ken-
dilerine bir ümit kapısı arayacaklardır. Sığınılacak bir yer, bir 
varlık bulabildikleri takdirde kurtulmuş olacaklar; bulamaz-
larsa karamsarlık anları hayatlarından bezdirecek, ya sürüne-
rek yaşayıp gidecekler veya kurtuluşu ölümde bulacaklardır…

XIII. Yüzyıl sonlarına ve XIV. yüzyıl başlarında, yukarıda 
çok kısa anlatılmış olan çok karışık, yarından emin olunama-
yacak tarihi ve sosyal olayların cereyan ettiği bir ortam içinde 
yaşayan Türk insanı, kendisine bir melce bulabilmiştir. Hatta 
denilebilir ki, Türk milletinin gelecek yüzyıllardaki başarıları-
nın fikri tohumları bu devirde atılmış ve filizlenmiştir.

Biz Yunus Emre’nin şiirlerinde o zaman ki Türk insanını 
hayata bağlayan, onlara ümit ve yaşama aşkı veren kudreti gö-
rüyoruz. Bu kudretin esasını tasavvuf, tanrı aşkı teşkil ediyor. 
Tanrı aşığı olan insanın gayesi Tanrı’ya ulaşmaktır. Gaye, ina-
nılan ve kendisine güvenilen Tanrı’ya ulaşmak olunca, bu yolda 
karşılaşılacak engeller hoş görülecek, onları aşmak için çaba 
sarf edilecektir. İnsanların maddi aşkta bile nelere katlandık-
ları düşünülürse Tanrı aşığının güçlüklere tahammül derecesi 
daha iyi takdir dilecektir.

Bu güçlükler, insanlardan, tabiattan gelecek güçlüklerdir. 
Böyle devirlerde insanlar gerçekten ‘’bir birlerinin kurdu’’ ola-
caklardır. Birbirlerine saldıracaklar, ölecekler, öldürecekler. 

YUNUS EMRE VE TÜRK MİLLETİ
∑

İncelemeler, Yunus Emre’nin 1240-1320 yılları arasında ya-
şadığını göstermektedir. Bu devir, Anadolu insanının en 

çileli olduğu bir devirdir. Anadolu insanının XIII ve XIV. Yüz-
yıllarda maruz kaldığı olayların çok kısa bir panoraması bile 
Yunus Emre’nin o toplum içinde oynadığı rolün önemini, daha 
belirli ortaya koyacaktır.

Anadolu Selçuklu devleti Keykubat’ın ölümü ile (1237) ge-
rilemeye yüz tuttu. Başa geçen II-Keyhüsrev, büyük bir devleti 
idare edebilecek özelliklere sahip olmaktan uzaktı. Onun aciz-
liğinden faydalanan bazı devlet adamları, çevirdikleri dolap-
larla değerli kimseleri devlet idaresinden uzaklaştırdılar. Bu 
suretle devlet otoritesi sarsıldı. Ülkede anarşi baş gösterdi. Bu 
sırada çıkan Babai isyanını devlet güçlükle bastırabildi. Moğol-
ların önünden kaçan Türkmenler Anadolu’da daimi bir kaynaş-
maya sebep oluyorlardı.

Nihayet Köse Dağ’ında Selçukluların Moğollara yenil-
meleri devleti iyice sarstı (1243). Bu tarihten 1308 yılına 
kadar Anadolu, sultanların, şehzadelerin kardeş kavga-
larına, devlet adamlarının tehlikeli entrikalarına; Moğol-
lara karşı isyanlara, bu isyanların kanlı bir şekilde karşı-
lık görmelerine, savaşlara, iktisadi çöküntüye sahne oldu. 
Halk ağır vergiler altında perişan düştü. Ülkede güven ve 
huzur kalmadı.

XIII. Yüzyılın  sonlarında Moğol hâkimiyeti zayıftı. Fakat ar-
tık Selçuk Sultanlığının da parçalanmayı önleyecek takat kal-
mamıştı. Selçuklu devletinin topraklarında, daima birbirleriyle 
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her olayda Tanrı’dan bir cevher gören Tanrı aşığı, elbette on-
ları sevecektir. Yaratılmışların en şereflisi olan insanı ise bü-
tün varlıkların üstünde tutacaktır. O çağlarda Mevlana’nın, ay-
dınların anlayabilecekleri bir dille yazdığı fikirleri Yunus Emre, 
en güzel bir Türkçe ile halka yaymaktadır. Böylelikle Mevlana 
aydınları; Yunus, halk kitlelerini bir fikir etrafında toplamak-
tadırlar. Bu fikir, Yunus’ta şöyle terennüm edilmiştir:

Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Halka müderris olsa hakikate asidir.

Bir gez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.

Gönül Çalab’ın tahtı
Gönüle Çalab baktı
İki cihan bedbahtı
Kim gönül yıkar ise

İşte bu sevgi, en yakın çevreden başlamak üzere insanları 
birliğe çağırmaktadır. Elbette bu çağrı tesirini gösterecektir. 
XIV. Yüzyıl başlarında dış görünüşüyle parçalanmış bir man-
zara gösteren Anadolu, gerçekte böyle bir fikir birliğine ulaş-
mış bulunuyordu. Yunus ve Yunus’tan sonra onun fikirlerini, 
duyduklarını terennüm eden şairler, Anadolu birliğinin kurul-
masında fikir ve duygu bakımından büyük rol oynamışlardır. 
Yukarıda belirtildiği üzere küçük küçük devletçiklere ayrılmış 
olan Anadolu, yalnız maddi kuvvetle bir birlik haline gelemezdi. 
Bunun için silah kuvvetinden daha önemli bir amilin olması ge-
rekir ki bu da fikir ve duygu beraberliğidir. Fikir ve duygu be-
raberliğinin doğmasında Yunus ve takipçilerinin büyük rolleri 
olduğu muhakkaktır.

Hatta Alp Arslan’da (Alp-Veli) tipine dönüştüğünü gör-
düğümüz Oğuz Kaan’ın şahsında beliren ‘’Alp tipi’’ ideal 
Türk İnsanın, Yunus Emre’nin terennüm ettiği fikirlerin de 

‘’Haramiler’’ yol kesecek, ellerine geçirdikleri malı, mülkü yağma 
edeceklerdir. Kuvvet, kudret sahipleri, zenginler halkı düşün-
mez olacaklar; hatta zayıfları ezeceklerdir.

Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı
Yediği yoksul eti, içtiği kan olmuştur

Diyecek. Sonra insanlara biraz serzenişle karışık şöyle öğüt 
verecek:

Uzattı bu halk işi, ger erkek eğer dişi,
Müslüman olan kişi, isyan yoluna girmez.

İnsanın insana ettiği kötülükler yetmiyormuş gibi, salgın 
hastalıklar, kıtlıklar, daha başka tabii afetler de hükümlerini 
yürütüp geçeceklerdir. Ama inanmış kişi, bütün bunları olağan 
kabul edebilecektir. Zira o, ‘’ne gelirse Hak’tan gelmiş’’ oldu-
ğuna inanmıştır. Fakat bu inanış bir kendini bırakıveriş değil-
dir. Yunus Emre, Hak yolunun yolcuları dervişlere:

Döğene elsiz gerek
Söğene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek

Öğüdünü verirken onlara kötülere karşı adeta bir (pasif mu-
kavemet) tavsiye ediyordu.

Yine Yunus:

İşün bu gün bitür gözleme ayruk

Derken halka ‘’bu günün işini yarına bırakma’’ öğüdünü 
veriyordu.

Yunus:

Yaratılmışı severiz
Yaratandan ötürü

Dememiş mi? İşte Yunus’un ölümsüzlüğünün ve toplumda 
oynadığı roldeki başarısının sırrı bu sevgidedir. Her varlıkta, 
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VELİ ŞAİR YUNUS EMRE
∑

Aşk ve iman kaynağı Anadolu’nun bağrında yetişen, dün-
yanın nadir gördüğü insanlardan bir örnek olan Yunus 

Emre’nin büyüklüğü hakkında benim gibi bir aciz ne söyleye-
bilir. Naçiz kalemimi elime alırken bu büyük Türkmen dervişi-
nin ruhaniyetinden yardım niyaz ediyorum.

Yunus Emre on üçüncü asrın ikinci yarısı ile on dördüncü 
asrın başında yaşamış bir Halk aşıkı, bir seçilmiş idi. Bütün in-
sanların seven, insanların acılarıyla dertlenen, insanlığın çilesini 
bağrında duyan bir serdengeçti idi. Bunun için zaman ve mekân 
kayıtlarını yenip ölmezlerden oldu. Alıp verdiği her nefeste iyi-
nin, doğrunun ve sevginin mümessili idi; vefanın ta kendisi idi.

Yüz bin cefa kılsan bana
Senden yüzüm döndür mezem

Demişti. 

Aşk gelicek cümle eksikler biter.

Diye aşkın değerin anlatmıştı. Hudutsuz aşkı, hakikaten 
cümle eksikliklerini tamamladı; Tanrı gerçeklerine gönül yo-
lundan ulaştı. Yunus, karıncadan Süleyman’a kadar her zerrede, 
her yaratılmışta Hakkın varlığını, Cemal ve Celal tecelliyatını 
gördü. Her yaratılmışa kardeş, hadleş oldu; kırmadı, kırılmadı. 
Uçsuz bucaksız bir aşk deryasında yüzdü.

Binkez Hacca vardınısa
Yüz yıl taat kıldınısa
Bir kez gönül yıktınısa
Gerekse yüz yıl yol doku

tesiriyle, daha sonraki yüzyıllarda Osmanlı padişahlarının 
( II-Murat, Fatih, Yavuz Selim gibi) şahıslarında (Veli-Alp) 
tipi haline geldiğini söylemek herhalde yanlış olmasa gerek.

∑

Burada Yunus Emre’nin toplum içinde oynadığı rol olarak 
anlatılanların aslında tekkelerin yapmış olduğu söylenecektir. 
Doğru tabii. Fakat XIII-XIV. Yüzyıl ve hatta daha sonraki yüzyıl-
lar tekkelerinin en başta gelen temsilcisi olarak Yunus Emre’yi 
görmekteyiz. Tekke şairleri o derece etkisi altında kalmışlar ki, 
yüzyıllar boyu, adlarına varıncaya kadar, Yunus’un benliğinde 
erişmişlerdir. Bu suretle yalnız kendi çağında değil, daha son-
raki çağlarda da Yunus’un fikirleri insanlar arasında tesirini 
göstermekte devam edip gitmiştir…

Arslan ERGÜÇ 75

75 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.110.111.



236 237

Emrah BekçiYunus Emre

Kadim yay oldu, bağrım nay oldu
İşim vay oldu, aşkın elinden
Dinle zarımı, kodum arımı
Verdim serimi aşkın elinden

Evet, Anadolu’lu çiftçi Yunus, Tapduk Dergâhının oduncu 
derviş Yunus’u aşktan biçare olmuştu; aşktan avare olmuştu; 
aşktan kan olmuştu. Fakat ne bulmuşsa akılla bulmuştu. Yü-
zünde Tanrı güzelliğini seyrettiği Tapduk Emre’nin maneviya-
tından pişmiş, varlığından soyunmuştu. Artık, ‘’ben’’ derken o 
‘’ben’’ in ne olduğunu biliyor, bunun için de: 

Bir ben vardır bende benden içeru

diyor, yahut:

Yunus kalktı aradan
Zahir oldu Yaradan

diye hakikati beyan ediyordu. Rabbinden aldığı sırları:

İnsan sıfıtı, kendi Hak
İnsan dürür Hak, doğru bak
Bu insanın suretine
Cümle âlem hayran imiş

diyerek aşinalarına haber veriyordu…
Derviş Yunus:

Bir göl idim kıldı erenler nazar
Deniz oldum dört yana ırmak ile

Mısralarıyla da evliyaya gönül vermenin, bir ere, bir Hak 
Sevgisine bende olmanın kazancını belirtiyordu.

Ne yere baktım ise er oturur
Gönlün aldım yüz yere sürmek ile
Haktan imiş canlara cümle nasip
Olmaz imiş Kâbe’ye varmak ile

dedi… Manevi mertebelerin en yükseklerinde seyran eden Yu-
nus bu duygusunu, gönle verdiği kıymeti, bir başka şiirinde 
şöyle açıkladı:

Bir kez gönül yıktınısa bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

İnsanlar, hayvanlar ve nebatlar, hatta taş ve topraklar onun 
insanlığının, onun aşkının hayranı idi. İğrisi yakışmaz diye 
dergâha düzgün odun taşıdığı günlerden bir gün ipi kopmuştu. 
Sohbet saatine yetişmek istiyor, Şeyhi Taptuk Emre’nin özleyi-
şiyle yanıyordu. Birden önünde çöreklenen bir yılan gördü; te-
reddütsüz uzandı; odunlarını onunla bağladı ve sırtladı. Aşktan 
öyle sarhoştu ki, yılanın emrine amade oluşunu mühimsemi-
yordu; düşünemiyordu. Onun için yalnız ve yalnız aşk vardı.

Eşidin, ey, yarenler, aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmıyan gönül misal-i taşa benzer

Ve yine:

Eşidin, ey, yarenler, kıymetli nesnedir aşk
Değmelere sunulmaz hürmetli nesnedir aşk

Demesi bundandı. Fakat dertlendiği, aşkın ateşlerine, ız-
tıraplarına takat getiremediği saatler de oluyor, yanık yanık:

Ben Yunus-u biçareyim
Aşk elinden avareyim

Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi

Diye sesleniyordu…

Bilmem nideyim aşkın elinden
Kande gideyim aşkın elinden
Meskenim dağlar, gözyaşım çağlar
Durmaz kan ağlar, aşkın elinden
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MİLLİ EDEBİYAT DEVRİ’NDE YUNUS EMRE 
HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER

∑

Yunus Emre, Tasavvufi Türk Edebiyatı’nın en mühim ve en 
meşhur şairidir. Türk Dili ve Edebiyatı üzerinde çalışan-

larca müşterek ve en hafif bir şüphe gölgesi taşımayan bu hü-
küm, bilhassa Prof.Dr. Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyatı’nda 
İlk Mutasavvıflar adlı mühim eserinin neşrinden sonra kök-
leşmiş bulunuyor. Bundan kırk yedi yıl önce (1919 da basıl-
mıştır.) basılan bu eserin birinci bölümü Türk Edebiyatı’nın 
mutasavvıf ilk şairi Ahmed Yesevi’ye, ikinci bölümü ise Yu-
nus Emre’ye ayrılmıştır. 

Türkoloji âleminde hayranlık uyandıran, Fransız Enstitüsü 
azasından C1. Huart’ın, ‘’Muhakkak Türkiye’de değişen bir 
şey var…’’,’Bu eser bize yeni bilgiler vermek ve eski bilgi-
lerimizi tamamlamakla kalmıyor, tarihi ve edebi tenki-
din en sıkı metotlarının bu eserdeki tatbikini, takdire va-
ran bir hayretle görüyoruz’’; ‘’eğer kendisini takip edenler 
olursa ki fazlasıyla olacaktır, bu eser bir devir açacaktır’’ 
diye bahsettiği ve Budapeşte Üniversitesi Türkoloji Profe-
sörü Nemeth’in, ‘’Onun ve talebesinin bu tarz çalışmaları 
sonunda Türk Edebiyatı Tarihi diğer milletlerin edebiyat 
tarihleri yanında layık olduğu yeri işgal edecektir’’ dediği 
İlk Mutasavvıflar ’da Yunus’un yalnız hayatı tetkik edilmekle 
kalınmamış, en eski ve güvenilir kaynaklardan alınan bazı şiir-
leri de neşredilmiştir. Halen Diyanet işleri Başkanlığı tarafında 
ikinci basımı hazırlanmakta olan Türk Edebiyatı’nda İlk Muta-
savvıflar, Yunus Emre’nin hayatı kadar, aşağıda ancak ikisini 

Yunus’un hayat hikâyesi işte bu idi: Gerçek Eri, yani İnsan-ı 
Kâmili bulmak ve ona İhlasla bağlanmak. Âşık Yunus, kendi de-
yişi ile garip Yunus, miskin Yunus, o Gerçek Eri içindeki insan-
lık aşkı ile buldu ve sevdi. O sevgide cümle âlemin sevgisini bir-
ledi; çoklukta Bir’i buldu, hep o Bir’i gördü.

Tevhid imiş cümle âlem
Tevhidi bilendir âdem
Bu tevhidi inkâr eden
Öz canına düşman imiş

diye fısıldadı. Zaman oldu:

Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söylemeğil
Bilmez misin, cahillerin geçer zamanesi

dedi; fakat yine coştu, yine söyledi…
Aradan asırlar geçti. İnsanlar ne onun ışıklı, mübarek var-

lığını, ne de onu ölümsüzlüğe ulaştıran aşkını, ateşli, hikmetli 
şiirlerini unutamadı. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde adına tür-
beler yapıldı. Şehirler, köyler onu kendine mal etmeye çalıştı. 
Asıl mühim olarak, Veli Şair Yunus Emre inanmışların, seven-
lerin gönlünde ebedi bir yurt edindi.

Ayten LERMİOĞLU 76

76 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.112.113.
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Bursa’da Meşhur Yunus Emre’nin Kabrini Ziyaretten Sonra 
Üslubunu Takliden Söylenmişti.

Yüce dağlar ardından,
Deniz aşuru geldim
Evliyalar yurdundan,
Selam tapşuru geldim,

Ulu bir şara vardım,
Dosta armağanım var.
Erenlerin bağından
Güller devşiru geldim.

Boz-bulanık bir çaydım,
Aşk iline başvurdum,
Çalkalanıp safa buldum,
Süzülüp duru geldim.

Yunusun toprağına,
Vardım yüzüm sürmeğe.
Sildim gönül pasını,
Yunus ben aru geldim.

Cüşa geldim çağlarım
Âşık oldum ağlarım
Canda coşan esrarı
Döküp taşuru geldim.

Rıza Tevfik, Allah’tan,
Ayrılma ol dergâhtan,
Ben kurtuldum günahtan,
Eğriydim, doğru geldim.78

   Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

78 Serab-ı Ömrüm, Kıbrıs-Lefkoşe, 1934, s.54 v.d.

naklettiğimiz tertemiz bir Türkçe ile milli veznimizle, samimi ve 
coşkun bir lirizmle dolu şiirlerine karşı da alaka uyandırmıştır:

Kim bize taş atar ise, güller nisar olsun ana,
Urmaklığa kasdedenin düşem öpem ayağını.
Her kim bana söğer ise her dem dua kılam ana,
Çırağıma kastedenin Hak yandırsın çırağını.

Döğene elsiz gerek, söğene dilsiz gerek,
Derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın,
Derviş bağrı taş olur, gözü dolu yaş olur,
Koyundan yavaş olur, sen derviş olamazsın.

Muhammed darılmadı, sen yine darılırsın,
Bu darılmak sende var, sen derviş olamazsın
Derviş Yunus sen dahi her gördüğün kakırsın,
Bu kakımak sende var sen derviş olamazsın.77

1908’den sonraki Türk Edebiyatı’nda, Türkoloji tetkikleri-
nin ilerlemesinin, milli vezin, milli lisan, milli nazım şekilleri-
nin, milli mevzuların kullanılmasında yeni nesle yol gösterici 
bir tesiri olmuştur. Bu devir şairlerimizin müşterek hususiyet-
lerinden biri de, hayat ve eserlerinin karakterleri gün günden 
aydınlatılmakta olan halk şairlerinin türkü, koşma, mana ve 
destanlarını örnek alarak millî şiirler yazmalarıdır. 

Eserleri örnek alınan Gevheri, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Er-
zurumlu Emrah gibi meşhur saz şairleri yanında, bir mutasav-
vıf şair olarak da Yunus Emre başta gelir. Yalnız şiirde değil, ro-
manlarda; küçük hikâyelerde, bir vâsile ile Yunus Emre’ye karşı 
hayranlıklarını ifade eden sanatkârlarımızın, ona ithaf ettik-
leri, onun tesirinde kalarak yazdıkları manzumeleri de az de-
ğildir; fakat biz, bu makalemizde yalnız, Yunus Emre hakkın-
daki şiirleri neşretmekle iktifa edeceğiz.

77 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s.362 v.d.
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YUNUS’UN YOLLARINDA

Ulu Tanrı’m, inandım kudretine,
Başka hiçbir şeye kanamıyorum!
Fakat içinde bir düğüm var yine:
Beni sevdiğini sanamıyorum.

Bilirim hem Kahhar, hem Rahman’sın Sen:
Kadir’sin, yaparsın her ne dilersen;
Fakat rahmetinle cennetin varken,
Ben cehennemini anamıyorum.

Ne acayip terkip şu insanoğlu,
Bir tarafta ateş, bir tarafta su!
Yüce Tanrı, şimdi derdim yalnız bu:
Dilediğim gibi yanamıyorum!

Avareyim aşkın illerinde ben,
Koşarım Yunus’un yollarında ben,
Susuzum hasretin çöllerinde ben
Aşkına bir türlü kanamıyorum! 81

   Halide Nusret ZORLUTUNA

F.A.TANSEL82

81 Şairin bu ve müteakip manzümeleri için bk.,Yayla Türküsü, İst., Ülkü Matbaası, 
1943, s.43 v.d.

82 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.114,115,116.

YUNUS’UN AŞKI

Aşkını duyduğum gün, ‘’Göynümdedir yar!’’ dedin,
Yârini görmeyince ağladın uzak diye.
Vücut oldun, canını şimdi Mevla belledin,
Bülbül oldun, güllere yandın sonra Hak diye.

Âleme göz yumunca vardı O’ndan haberin
Göz açınca örtüldü perde perde, her yerin,
Nice derviş ağzında senin İlahi’lerin.
Ardın sıra gezdiler Hakk’a ulaşsak diye.

Kalbini gösterirdin birini sorsalardı,
Kendisi yoksa bile yârinin aşkı vardı,
Senin gözünde, Yunus, her yol Hakk’a çıkardı,
Titriyorken biz bu gün ‘’Sonumuz toprak!’’ diye.79

              Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

YUNUS EMRE’YE
Kaç mevsim bekleyim daha kapında,
Ayağımda zencir, boynumda kement.
Beni de, piştiğin eza kabında
Kaynata kaynata buhara kalbet!

Bekletme Yunus’um, bozuldu bağlar,
Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar,
Veriyor, ayrılık dolu semalar
İçime bayıltan, acı bir lezzet!

Rüzgâra bir koku ver ki hırkandan,
Geleyim izine doğru arkandan.
Bırakmam, tutmuşum artın yakandan,
Medet ey şairim, Yunus’um, medet!80

        Necip Fazıl KISAKÜREK

79 Bir Ömür Böyle Geçti, İst. Suhület Kütüphanesi 1932, s.285.
80 Ben ve Ötesi, İst.,Suhület Kütüphanesi, 1932, s.120.
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sahiplerine, Türkmenlere, kim bilir kaç kere Konya’dan asi 
diye ordu geldi. Kim bilir kaç defa ‘’Azgın Türkler’’ denile-
rek üzerlerine ‘’serleşkerlik’’ orduları gönderildi.

Sakarya kıyıları, her haliyle garib iken; Konya, İconiom’’un 
Türkçeleşmişi olan bu şehir, debdebenin en alasında idi. İstik-
lalini kaybetti, yarı esir oldu, lakin o azametini kaybetmedi. 
Türkçenin katledildiği şehir. Karamanoğlu Mehmet Bey’in 
zorla Türkçe ‘yi yerleştirmeye çalıştığı belde. Üzerinde muh-
teşem kubbeler, türbelerin bulunduğu şehir. Sakarya kıyıla-
rında ise, sadece bahardan bahara yeşeren otlar mevcut. Sa-
karya kıyıları hala hüzünle fısıldaşır. Her yıl Konya anılır, 
her yıl debdebe tekrar edilir. Lakin Sakarya kıyılarında o 
garib dervişi yine kendisi gibi garib olan Türklerin gön-
lünde, garib olarak yatmakta devam eder. Ne vakte kadar, 
bunu bilemiyoruz.

Tuncer BAYKARA 83

83 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.116.

EMRE’LERDEN YUNUS’A DAİR
∑

Sakarya kıyılarında bir garib dolaşırdı. Kendisi garib, konuş-
tuğu dil garibdi. Sakarya kıyılarında bir garib derviş dola-

şırdı. O Sakarya kıyılarında ki, o zamanlar o dervişin muasır-
ları, Cihan’ın en uzun devletinde, bir imparatorluk halkasının 
temelini atıyorlardı.

Sakarya kıyıları, artık romantizmini kaybetmek üzeredir. 
Sakarya bu dervişin dili gibi çağlarken, şimdi o dili, başka nehir-
lerle çağıldatmak istemektedirler. Bu garib derviş, Anadolu’yu 
dolaşmış ve dolaştığı her yer de kendisine sahip çıkmıştı.

Sakarya kıyılarında, Türkmen kabilelerinin yaylak ve kış-
laklarında dolaşan bu dervişin kendisi garibdi. Anaların oğul-
larına sevgilerini verdikleri Emre’ler den birisinin sahibi idi. 
Galiba şeyhi ona Yunus diye hitap etmiş olmalıdır. Anası Atası 
kimdi, bilmiyoruz. Zaten bilsek ne olacak. Kırk yıl şeyhinin ka-
pısına düz odun taşıdı. Garib olarak yaşadı ve yerini belli et-
meden tıpkı bir garib gibi öldü.

Sakarya kıyılarında, Anadolu’nun kesif Türkmen nü-
fusu içinde doğan bu dervişin dili de garibdi. Herkes onun 
dilini anlıyordu. Ama yine de garibdi. ‘’Türk Diline Kimse 
bakmaz idi’’. Hala Türk dilinin bu dervişin dilindeki kud-
retine şaşarız. Oysa zamanında asıl debdebe Konya’da, yine 
bir debdebeli dervişin sürüklediği Farsça da idi.

Sakarya kıyılarında dolaşan bu dervişin mensup ol-
duğu millet, kavim de garibdi. Sakarya’nın sularına uza-
nan, bozkıra bakan bu derviş, kavminin de hüznünü ta-
şıyor gibi idi. Gök Tanrı’dan, tek Allah’a akan bir inanışın 
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Yunus’un her şeyden evvel insanlık anlayışı üzerinde dur-
mak isterim. O, insanların birbirlerini insan olarak sevmesi ve 
sevilmesi üzerine dururken, dinlerin muhtelif açı ve kuralları-
nın, devirlerindeki hususiyeti belirtmek ve bulmak olduğunu 
ve insanın ancak bu suretle insan olabileceğini, bundan yedi 
yüz sene kadar evvel söyleyen bir insan karşımıza çıkacaktır:

Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere,
Bir dem varır dire (kilise) girer, İncil okur ruhban olur.

Diyen Yunus’ta bunu görmek mümkündür. Bu davada Yu-
nus’umuzun daha pek çok mısraları vardır, fakat onları burada 
veremeyeceğiz ve sırası geldikçe bunlardan bazılarını yerle-
rinde göreceğiz. Fakat onun insanı niçin sevdiğini ifade eden 
şu iki mısraı kaydetmeden geçemeyeceğim:

Elif okuduk ötürü, pazareyledik götürü,
Yaratılmışı severiz, yaradandan ötürü.

Derken Yunus burada insan sevgisinin mayasının ya-
radanda olduğunu ifade ediyor ve böylece insanı sevme-
nin evvela Allah’ı sevmek olduğunu bize veciz bir tarzda 
anlatmak ister. Öte yandan Yunus, tasavvufu Türkçe mıs-
ra’larla halka götüren ve insanların gönüllerine sokan in-
san olarak (milli dahi) diyebileceğimiz bir şahsiyettir de. 
Türk dili ve hecesi ile Türklüğü koruyan haşmetli bir var-
lık olması da ayrıca söylenebilir. Bu bakımdan Türk milleti 
Yunus’a pek çok şeyler borçludur. Eğer o olmasa idi ne Ana-
dolu halk edebiyatı diye bir şey bulunabilecekti ve bizde 
artık Türkçe olmayan dil ve ahengi ile Arapça ve Farsçayı 
terennüm eden divan edebiyatından başka bir şeyimiz kal-
mayacaktı. 

Yunus’un böylece mısralarını halka mal etmesini bilmiş ol-
ması, onun asırlar boyunca halkın içinde, halkın evinde, bah-
çesinde bağında, harmanında dağında, çay kenarlarında aşk ve 

YUNUS EMRE’DE İNSANLIK
∑

Yunus gibi bir dahi hakkında konuşmak kolay değil. Çünkü 
Yunus tek cepheli değildir. Onun tasavvuf ve edebiyat ta-

rafı olduğu kadar bir felsefi yolunda bulunduğu, Bektaşilik gö-
rüşü olduğu kadar ahilik tarafı da vardır ve Yunus’ta Melami-
lik kırıntıları da mevcuttur. Tasavvufi yönünün yanındaki aşk 
ve Allah yönü, ferdiyetin yanında insanlık yönü de vardır. Öyle 
sanırım ki, bütün bunlar ayrı ayrı tetkik edilip kıymetlendiril-
mesi lazım gelen bir konuda herkes kolay kolay duramaz. Çünkü 
bu bir ihtisas işidir. Ben burada Yunus’u anarken onun anladı-
ğımı sandığım mısra’larına dayanarak, aklımın erebildiği ka-
dar bazı sözler söylemeye çalışırken, amatör bir Yunus’cu ola-
rak durmak istediğimi söylemeliyim.

Gittikçe efsaneleşen Yunus’u bulmak için memleketin 
tanınmış otoriteleri toplanarak ilim yolu ile bir Yunus in-
celemesi yapmalıdır. Çünkü Yunus Emre hala memleketi-
mizde layık olduğu tarz ve şekilde ve bütün cepheleriyle 
incelenmemiştir. Edebiyatçılar, felsefeciler, mutasavvıf ve 
tarihçiler, Türk dil ve tarih kurumunun hazırlayacağı bir 
seminerde Yunus’u tetkik etmeleri lazım geldiğini istemek 
sanırım ki bir vatandaş olarak hakkımızdır. Bunda hatta 
geç bile kalındığını buna ilave etmek yerinde olur. Garpçı-
lığı birazda bu yönü ile karşılamanın bir garp usulü oldu-
ğunu artık anlamamız lazımdır. Eğer bunu anlayamazsak 
yaptığımız işler bir garpçılık değil, şimdiye kadar yapıla-
geldiği gibi bir garp taklitçiliğinden ibaret kalır.
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pantheiste olarak yaşayabilmiştir, insanı sevmeyi halka öğ-
retmeye ve ona aşkı tattırma yolunu tutmuştur. O bu gayret-
leri sırasında:

Dağ nice yüksek olsa, yol onun üstünden aşar,
Yolsuzlara Yunus Emrem yol gösterir, hoş eyler.

Diyerek devrinin zulmü ile adeta alay etmiş, her baş 
olanın ve kendisini yükseklerde bilenin üzerinden, toplu-
mun silindirinin geçeceğini söyleyerek halka, bedbahtlığını 
unutturmak gibi, sosyal bir hakikati ortaya koymuştur ki, 
bu günün anlamıyla bir demokrasi iadesidir bu. İşte bunun 
içinde Yunus yalnız Türk Edebiyat tarihinde yer alması gere-
ken bir bahtiyar insandır sanırım. Diğer taraftan Yunus dediği-
miz gibi Türk Edebiyatında bir baş, bir mürşit, bir Türk dil ku-
rucusu, bir Ulu idi. Bektaşilikte yakınlığı da, dil ve Türkçe ’yi 
tasarruf hususunda gösterdiği bağlılığı ifade edecek bir nokta 
olarak alınabilir. 

Tarih bize gösteriyor ki Türklerin IX. Yüzyıl başlayan 
Müslümanlığı ani ve kütle halinde olmamıştır. Türk ya-
vaş, yavaş tedrici olarak Müslüman olmuş bir millettir. O, 
bu korktuğu için değil, sevdiği için Müslüman olmuştur. Bu se-
beple, kendi karakterinin ifadesi samimiyet, sadakat, en çok 
inanan bir millet olarak X. Yüzyıldan itibaren Müslümanlık yo-
lunda, ehli salip yani haçlılarda dâhil olmak üzere, canını ver-
mekten çekinmemiştir. 

Türk Müslümanlığını korumak için hayatını meydana koyan 
bir millet olarak tanınır. Onların bu bağlılığında Müslümanlığın 
biraz Şaman dinine benzeyen ve Müslümanlığın içine birazda 
Şamanlık adet ve ananesini katmış bulunmasından idi aynı za-
manda. İşte Yunus, birazda Türk olmayan Müslümanların 
arasında Türklüğü kaybetmemek için çalışan Bektaşiliğin 
ve Tapduk Emre’nin bir müridi olarak, bu sosyal davanın 
takipçisi olmak ihtiyacının bir ifadesidir. Görülüyor ki, Yunus 

sevgisinde saklı olarak halk tarafından terennüm edilmesi onun 
Türkiye için neler ve neler ifade ettiğini gösterir. Yunus ayrıca 
da bu ihtişamlar yoluyla açtığı afade, tarz ve beyan zenginliği 
sahasında kendinden sonra gelen mutasavvıf ve şairler için bir 
istikamet de göstermiş ve sonrakilere Yunus tarzını taklit ede-
rek yazmışlardır. Buna bir misal vermek için bayramiye tarikatı 
şeyhi Hacı Bayram Veli’den şu mısraları alabiliriz:

Bayram özünü bildi, bileni anda gördü,
Bulan ol kendi oldu-sen seni bil sen seni

Yunus halkın kendisi, halkın hocası, halkın dervişi olmuş-
tur. İnsan bu enginliğe bakıyor da zamanımızda mezarının bile 
çekişmeli olması, onun hala halk içinde yaşamakta olduğunun 
büyük bir sembolü olduğunu söylemeden kendimi alamıyorum. 
Çünkü Yunus ilim ve tasavvufu ile ebedi şahsiyeti ile insanı in-
san bilen kıymeti ile hulasa her şeyi ile halkın içindedir ve bu 
belki Yunus için ilahi bir mazhariyettir. Bu itibarla onu şuraya 
buraya mal etmek, onun gölgesine sığınmak ne Yunus’a nede 
tarihe bir şey kazandırmaz. 

Bizim kazanmamız lazım gelen husus Yunus’u ve onun varlı-
ğını bulup meydana çıkarmak olsa gerek. Bir köylü çocuğu olan 
Yunus bugün bir halk adamı olarak sevgilisinin peşinden hala 
diyar diyar dolaşmaktadır ki, onu halk arasında kıymetlendi-
ren sebeplerden biriside budur o, birçoklarının yaptığı gibi ta-
rikat yolunda bir (Baba) olmak istememiştir. Zira eğer o bunu 
yapsaydı bugünkü Yunus’u bulamayacak idik, çünkü o bir tekke 
adamı olmaktan ziyade anladığı derin hürriyet içinde yaşadığı 
devrin-ki bu devir bir taraftan Moğol, bir taraftan Selçuklula-
rın Anadolu’da mücadele etmekte oldukları bir devir idi-ıstıra-
bını yudum yudum içtikleri bir hengâmede, halkın içine girip 
diyar diyar, köy köy dolaşıp halka ıstıraplarını gidermeye uğ-
raşmış ve bugünkü değil yarın varacağımız yerin sahibini ta-
nıtmak için didinerek halkı teselli etmişti. İşte bunun için bir 
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olmasındadır. Bunu düşünerek Yunus’u inim inim inleten aşk 
ve insanlık konusundaki derin ıstırapları çekmesine ne lüzum 
vardı, diye bilir ve bunun bir insani egoizme olduğu hakkında 
şüphe ve tereddide düşebiliriz. Zira yaratan yarattığı bütün can-
lılar gibi insanı da et ve kemikten ve çeşitli organlarıyla birlikte 
yarattı ve bu yaratılışta bir ayrılık ve gayrılık yok. 

İşte tilki veya kurt işte insan hepsi bir. Bu yaradılışta 
yaratılış bakımından insan için bir özellik bulmak müm-
kün değil denebilirdi, eğer kendini göremediğimiz ŞUUR 
olmasaydı. İnsana bütün maddi ve manevi bakımdan ıstı-
rapları veren bu kompleks tirki işte bu, insanlığın bir özel-
liğini ve diğer yaratılmışlardan ayrıldığını ifade eder. İşte 
dünyadaki bütün insanlarda şuuri varlık mevcut olduğu 
halde ayrı ayrı yollarda insana elem veren hadiselerin mü-
sebbibi şuur âlemindeki, insani olmayan düşüncelerdir ve 
bu suretle insanların gelişmelerini bu şuur kompleksinin 
iyi, doğru, güzel istikamette çalışarak verilmesi gerekti-
ğini yani insanın yetiştirilmesi gerektiğini bize anlatan bu 
şuur hikâyeleridir. 

İşte Yunus, Mevlana ve daha birçok insanlar şuuri varlık-
ları bu yolda gelişmiş olmakla insani düşünceye sahip olabil-
diler, bu yolda gelişmeyenlerde kendi cinsinden olan insana 
elem, ıstırap ve felaket hazırlamak için yaşamaktadırlar: işte 
Yunus’un aşk dediği şey bu inceliği anlamak, aşk ile insanı bir 
insan olarak iyi, güzel, doğru yola sevk edebilmek gibi geliyor 
bana. Bu bakımdan Yunus, Mevlana ile beraber kendisinden ev-
vel ve sonra gelmiş bütün hümanist insanlar arasında en bü-
yükleri olarak gösterebiliriz. 

Yunus’taki bu hümanizme onun görüşleri nasıl sım sıkı kav-
radığını ve tasavvufun onu neden bu yana sevk ettiğini böy-
lece anlayabiliriz. O, yukarda işaret ettiğimiz gibi kitabi dinle-
rin hepsi aynı şeyleri söyler ve her bir şekilde kavramıştır ve 
Yunus’da bilir ki bütün dini mükellefiyetler, ilahi tanıma yolu ile 

dini ve sosyal zaruretlerin meydana getirdiği bir mahlûk ola-
rak ta karşımıza çıkıyor.

Yunus’un gelişme ve tasavvuf yoları üzerinde durmak 
bana düşmez. Bu yolda şunu söylemek isterim ki, eğer 
doğru ise tahminen 1248 de doğan ve yetmiş iki yaşında 
yine tahminen 1321-1322 de vefat ettiğine göre 1273 de 
ölen Mevlana’nın Yunus hakkındaki sözlerini ihtiyatla te-
lakki lazımdır. Mana âlemlerinin Şahı Mevlana’mızın Yu-
nus için şöyle dediği rivayet olunur: (Manevi mertebeler-
den hangisine terakki etmiş isem şu Türkmen hocası Yunus 
orada karşıma çıktı). Bu ifade ister Mevlana’mızın olsun is-
ter olmasın, Yunus manevi ve tasavvufi derecelerde kolay-
lıkla bu dereceleri geçebilmiş kuvvetli ve kıymetli bir şah-
siyet olduğunu gösterir.

Yunus’ta aşk tıpkı Mevlana’mız gibi bütün görüş ve düşün-
celerinin temelidir. Yunus ancak aşkta Allah’ını, insanlığını 
doğruluğunu görebiliyor. Bu aşk ona bütün insanları ve insan-
lığı sevmeyi emreder. Yunus’a göre aşk insanları yaratan ma-
şuk yani sevgilidir. O bu gözle dört kitabı okur ve bunun için 
yazarlarını takdis eder:

İsteme gel hakkı ırak, gönüllerdir hakka durak
Senliğün elden bırak, tenden içerü candadır.

Derken evvela hakkın yerini tayin ederken, aşkın yerininde 
aynı olduğunu söylemek ve göstermeyi ihmal etmez ki, böylece 
Allah ile aşk Yunus’ta adeta birleşirler:

Sen yarattın cismü canı, sen yarattın bu cihanı,
Mülk senindir kerem kani, kimsenin olmaz Allahım.
Aşkın baharına dalmayan, canın feda kılmayan
Senin cemalin görmeyen, meydana gelmez Allahım.

Derken aynı birliğin ifade edildiğini görür gibi oluyorum.
Yunus’un bütün büyüklüğü yukarda işaret ettiğimiz gibi 

insanın kendisini tanımasıyla insan olunabileceğine inanmış 
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Doğudaki yüksek insanlık seviyesini daha da kıymetlen-
direbiliriz.

Bir ben varım içimde, bir de benden ötesi,

Derken kendinden ötesinin kim ve ne olduğunu anlaya bi-
lenler anladılar, anlayamayanlar da bu sözlerde din telakkisine 
aykırı bir düşünce sezemediler. 

Yahut: 

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle bahdı,
Dört kitabın manası, budur eğer var ise,

Beyti neler ve neler ifade etmez ki. Fakat dört kitabın içinde 
Kur’an’ın da bulunduğunu hatırlarsınız, ortada bir ters düşünce 
bulamayız ve halk da bundan ötürü Yunus’a bağlanmışlardır. 
Yunus insanı iç varlığı ile size anlatırken aynı basit yoldan yü-
rümesini bilmiştir ki, yukarıda naklettiğimiz gibi:

Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere,
Bir dem varır dire (kilise) girer, İncil okur ruhban olur.

Burada insan isterse Kur’an okusun ve Camiye gitsin, 
ister İncil okumak için Kiliseye varsın ve hatta Tevrat ve 
Zebur’u okumak için Havraya koşsun, bu bir mesele değil, 
madem ki, bunların hepsi peygamberlerin kendilerine ge-
tirdikleri şeyleri okuyorlar, o halde hepsi Allah’ın dediğini 
yerine getiriyorlar ve binaenaleyh hepsi kardeştir. Yeter ki, 
bunlar inansınlar ve iman etsinler ve insan olsunlar ki, bu 
bize din ve mezhep ayrıntısı olmaksızın insanlar birbirle-
rini seveceklerdir. 

Mamafih şunu söylemeliyiz ki, Yunus’umuz bazen ortalı-
ğın haline bakarak ve Türkleri yanlış din telakkisine sevk etme 
yolundaki Türk olmayan Müslümanların ve bilhassa o devrin 
Arap’larının dinsiz ve imansız itizarlarına bakarak şöyle çıkış-
lar da yapacaktır:

insanı kıymetlendirmekten ibarettir. Böyle olunca, Yunus’taki 
bütün fikri olgunluk, görüş ve düşünceler ilahi olan gönül ve 
aşk yolunu takip edecektir.

Esritti aşka düşürdü, ben ham idim aşk pişirdi,
Aklımı başıma devşirdi, hayrı şerden seçer oldum.
Nefsimin başını kestim, kanatlandım uçar oldum,
Miskin Yunus bilişeli, can’ü gönül verişeli,
Taptuğuma irişeli, gizli razim (esrar) açar oldum.

Mısra’larındaki (Taptuğuma irişeli) den maksadın gö-
rünüşte mürşidi olan Taptuk Emre’ye ait gibi gelirse de ben 
sanıyorum ki buradaki Taptuk Ulu Tanrı’dır.

Kimseye hor bakma gil, hergiz gönül yıkma gil,
Yetmiş iki millet hep, dervişin yâri gerek.

Mısra’larıyla da onun hakkındaki görüşünü ifade mümkün-
dür. Burada bütün insanları nasıl bağlı olduğunu söylerken, 
bunu başka bir yoldan şunları da ekleye biliriz:

Bir kimseye kin tutmayız, ağyar dahi dostumuzdur,
Hiç kimseye kin tutmayız, kamu âlem dosttur bize.

Deyişteki derinliğin ne basit, ne serbest ve ne canlı bir de-
yiş olduğuna da işaret edelim. Onun insan sevgisi ve insani te-
lakkisindeki manevi kudretlerin sonsuz bir hürriyet içinde bir-
birleriyle mütavazi bir halde bulunması icab edeceği tabiidir. 
Eğer bu olmazsa ondaki hümanizme bildiğimiz hümanizme ol-
mazdı. Bu itibarla bu iç ve dış birliğinin hakikatten sonsuz bir 
surette cesurane ve derin bir hürriyet içindeki edayı, Yunus’u-
muzda pek çok görürüz ki, bu onun şimdiye kadar arz ettiği-
miz gibi insanilik derecesini gösterir.

Yunus’un yaşadığı devirde Batı’nın ilim ve mana bakı-
mından içinde yüzdüğü sefaleti ve Papaların zavallı Hıris-
tiyan düşünürlerine yapmakta oldukları zulmü düşünerek, 
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Yunus’a göre büyük yaratıcının yarattığı her şey güzeldir, 
iyidir, doğrudur ve onun her şeyi iyidir, her hadisenin iyi 
tarafından aldığımız takdirde, neticesi de iyi olabilir. Yu-
nus, aşkın ne olduğu ve âşıkların kimler olduğunu söylemek 
için mısralarında şöyle şeyler terennüm etmekten çekinmez:

Âşıkları sorarsan, bi mezhebi bi dindir,
Yolda kaluptur sakın, gece vü gündüz sayan.
Din ü milletten geçer, aşk eserinden duyan,
Mezheb ü din mi seçer, kendusun yavu (gaybolmuş) sanan.

Kendisini doğruluk yolunda kaybeden insan, Allah’ına ka-
vuşarak vuslata erişmiştir. İşte onun için din ve mezhep ve ta-
rikatın ne manası kalabilir?

Hülasa Yunus, tasavvufu ile sosyal görüşleriyle ve bunları 
ifade için kullandığı nefis Türkçesi ile zamanının ve hatta za-
manımızın eğer varsa, en büyükleri arasında bir büyüktür. Fa-
kat Yunus’u Yunus yapan taraflarının dil, felsefe tasavvuf ’unu 
takip suretiyle noksanlarımız gidermek ve bu suretle Yunus’u 
anlamak ve anlatmak gayretini erbabına bırakarak, benim şu 
amatörce Yunus’u tetkikimi burada kesmek istiyorum. Yalnız 
şahsen pek bir zevk ve heyecan duyduğum şu beytini, O’nun 
tertemiz bir insan olduğuna başka bir deyiş olarak ifade et-
mek istiyorum:

Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elim,
Senden gayei yoktur emin, Allah sana sundum elim.

Dize gelmiş Yunus’u elleri göğsünde, boynu sol omuzu üze-
rine kıvrılmış bir halde yere bakarak bir durumda bir an dü-
şününüz, sanırım ki, siz de derin heyecandan kendinizi kurta-
ramayacaksınız.

Dr. Sırrı ALIÇLI 84

84 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.117…120.

İşidin hey olular, ahar zaman olusar,
Sağ Müslüman seyrektir, olda güman (şüpheli) olusar,
Danişment okur tutmaz, derviş yolun gözetmez,
Bu halk öğüt işitmez, sagar heman olusar.

Ki, böylece Yunus devrinin sosyal durum, yanlış telkin ne-
ticesi halkta başlayan din öğrenimindeki istikamet değişikliği, 
insanı iyi, güzel, doğru yoldan ayıran imansızlıklar, içini dışa 
vuracaktır ki, bu hal, bugün dahi devam etmektedir.

İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen, ya niçin okumaktır.

Gibi deyişleriyle de insana ne olması lazım geldiğini ve ken-
dini tanımada ne kadar geri kaldığını da ifadeden çekinmemek-
tedir. O, bu suretle de kendini tanıtmak istediği insana, takip 
edeceği yolu göstererek bu yolun her şeyden evvel (kendini ta-
nımak ve bu yol ile insan olmak) kendini tanımanın kıymet ve 
maasını da söyleyecektir Yunus’umuza göre okumanın manası, 
bilgi sahibi olmaktır ve bilgi sahibi, her şeyden evvel insanın 
kendisini tanıması ve bilmesi lazımdır. 

Unutmayalım ki, on üçüncü yüz yılda memlekette Arap, Fars 
dil ve kültürünün ruhlara işlediği ve devlet dilinin Arap veya 
Fars dili ile yapıldığı bir zamanda söylenmesi, Yunus’un top-
lumculuğunun; o toplum fertlerinin sosyal seviyeye, kendilerini 
tanımalarıyla mümkün olacağını da dile getirmek istiyor idi.

Hele şuna da bakalım:

Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için,
Dostun adı gönüllerde, gönül yapmaya geldim.

Buradaki anlayışta bir ayrılık olmasa gerek Yunus, iddiacı 
değildir. O aklının erdiği hakikatleri görür ve söyler. Aklı eren 
onları iyi karşılar, isteyen ve anlamayanlar da ıstırap çekmek 
için azap âleminin içine dalar, demek istediğini sandığım bu 
mısralarda belki biraz Melamilik sezmekte mümkündür. Çünkü 
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Tasavvuf ehli, tabiatta, eşyada, Tanrı’ya açılan bir kapı, Tanrı’ya 
giden bir yol, Tanrı’dan akseden bir ışık görür. Vahdet-i Vücud 
nazariyesine göre, eşya Tanrı’nın varlığını bildirmek için bir 
vasıtadır. Aşırı derecede eşyaya bağlanmak Tanrı’yı unutmak 
veya aldanmak demektir. Yunus bu görüşten hareket ederek 
maddeye itibar etmez. Yunus’un eşyaya itibar etmeyişi, eşya-
nın ve hayatın üstüne çıkışı diğer tasavvuf ehline göre farklıdır.

Hiç bir kimse bilmez bizi ne işin içindeyiz,
Ne hırsımız boydur bizim ne nefsimiz içündeyüz.

Dünyaya ne iş için geldiğini, ne işle meşgul olduğunu kimse-
nin bilemeyeceği bilgi, nefsi içinde bir kaygusu olmadığını söy-
lerken, başka bir beyitle yine dünyaya gelişinin sebebini ken-
disi cevaplandırır.

Biz bunun nelüğün bildük dünyanın nesine kalduk
Arzumuz nefs içün değil dünya teferrücündeğiz

Dünyayı seyre geldiğini söyleyen Yunus, bir an gelecek 
Tanrı’ya gitmek isteyenlerin kendisine arkadaş olmalarını ve 
kendini takip etmelerini söyler. Yunus, bütün benliğini doldu-
ran Tanrı’ya varma kaygusu ile büyük bir aşkın içindedir. Onun 
kaygusu, onun aşkı hiçbir zaman, Cehennemden kurtulma endi-
şesine kavuşma isteğinden de gelmez. Onun aşkı bizzat Tanrı’ya 
bağlayan bağ Tanrı’nın mutlak güzelliğidir. Yunus’un aşkı, bu 
mutlak güzellikten doğmaktadır, ebedi doygunluk bu mutlak 
güzelliğe erişmektedir. Bu mutlak güzelliğin dışında hiçbir gü-
zellik Yunus’un ruhunu doyurmamaktadır. Çünkü mutlak gü-
zellik bütün zahiri güzelliklerin kaynağıdır, bunun içindir ki, 
Yunus’un şiirlerinde ve onun tasavvufunu dolduran şu üç temi 
yan yana görülür.

a-Tanrının mutlak güzelliği.
b-Bu güzelliğe karşı ebedi sevgiye dayanan mistik aşk.
c-İnsanı yokluğa götüren ölüm temi.

YUNUS’TA TASAVVUF
∑

Tarihi akım içerisinde gelişen tasavvuf felsefesi, İslam 
âleminin bünyesinde fakat şeriatın dışında, bir ruh terbi-

yesi olarak, çeşitli anlayışları etrafında geliştirip büyüttü. Son 
durak olarak “Fenafillah” makamına ulaşmak amacı ile birçok 
insanı bir araya topladı, kendi bünyesinde yoğurdu, kendi oca-
ğında pişirdi ve kendi felsefesi içinde eritti. Beşeri, vasıfların-
dan yükselme kaygusu içinde olan tasavvuf erbabı, anlayış ve 
psikolojik farklarla ve felsefi düşünüşlerine göre, tasavvuf esas-
larına farklı özellikler getirdiler. Bu özelliklerden mühimlerini 
şöyle sıralaya biliriz.

a-Korkuya dayanan zahitlik. İlk öncüsü Hasani Basri’dir. 
H.21 yılında.

b-Sevgiye dayanan zahitlik. İlk öncüsü Rabia Edeviyye dir.
c-Melamilik.
d-Tasavvuf ’da hümanizmaya dayanan görüş. İlk büyük 

önderi Mevlana’dır.
e-Zevk ile hakikati arama yolu. Bu anlayışın ilk önderi 

de Muhiddini Arabi’dir.
Bir bütün teşkil eden özellikler karşısında Yunus’un 

durumu, tasavvuf özelliği nedir? Yunus’un arzuları hangi 
istikamette gelişir, onun tasavvufunda hangi değerler ön 
saftadır? Bunların araştırılması Yunus’u daha iyi anlama-
mıza yardım edecektir.

Bütün mutasavvıflarda görüldüğü gibi Yunus’ta da bir ruh 
doygunluğu halinin gelişip büyüdüğü görülür. Şüphesiz ki bu 
ruh doygunluğu halinin kazanılması kolay bir nesne değildir. 
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Kar yağdıran yer donduran hayvanların rızkını veren
Şöyle bilin mahlûkata ol Rahimü Rahman benem

Burada beşeri vasıflardan sıyrılarak Tanrı ile bir olduğunu 
ifade eden Yunus:

Ben bu suretten ileri adım Yunus değil iken
Mani benden doğmuşlayın geldim ki uryan eyleyem

Bu mısralarda ezeldeki mutlak birlik sezildiği gibi, Tanrılaş-
mış veya aslına rücu etmiş bir Yunus’ta karşımıza çıkmaktadır.

Pünhan olan bir ezel, bu ezelde bilinmeyen bir Tanrı ve 
Tanrı’nın varlığında bilinmeyen bir mani vardır, mevcudat 
bu maninin kendi gizliliğinin dışına taşmasından madde ve 
dolayısı ile de varlık arasında Yunus’ta üryan oluyor, öyle 
ise Yunus bu mutlak varlıktan hiçbir zaman çözülmemiş ve 
ondan azade olmamıştır, fakat o şekle intikal edince beşeri 
vasıflar kazandı ki, bu beşeri vasıflar Yunus’u âdeme götü-
recek nitelikte idi. Yunus ilk evvela bu beşeri vasıflardan 
kurtulma kaygusu içindedir, ölüm temi, ölümün getireceği 
akıbet, Tanrı’nın gazabı değilde Tanrı’dan uzak olma akı-
beti Yunus için büyük bir üzüntü kaynağıdır, beşeri varlık-
lar bir gün yok olmağa mahkûmdur, bunun içindir ki, ne 
beşeri varlıklar, ne cennetin nimetleri neşe cehennemden 
kurtulmanın zevki Yunus’a, ebedi huzuru, ruh doygunlu-
ğunu tattırmayacaktır, asıl ebedi saadet Tanrı’nın zati gü-
zelliğindedir, bunun içindir ki, ebedi güzelliğe yönelen Yu-
nus Tanrı’yı kendi benliğinde, kendi içinde arar.

‘’Bir ben vardır bende benden içeri’’

Sözü, Tanrı’yı kendi içinde yaşatmaktan başka bir şey de-
ğildir. Bu anlayışla kendi içine dönen, Tanrı’yı kendi içinde bu-
lan Yunus, sevgiye dayanan ilahi aşkın huzuru içindedir. Ta-
savvufa, sevgiye dayanan aşkı getiren ve hicri birinci asrın ilk 

d-Hayatın ve eşyanın üstüne çıkmış ve Tanrı ile bir ol-
muş Yunus’un manevi varlığı.

Yunus’a göre hayatın ve güzelliğin kaynağı mutlak güzelli-
ğin kedisi, eşyanın kaynağı ise vücudu mutlaktır.

Senin aşkın gerek bana niderem mali vü cahi
Zire kim ışkla buldular dahi sen şahi

Hayatın başlangıcını Tanrı’nın mutlak güzelliğinde, ebedi-
liğini ise yine bu güzelliğin verdiği ebedi aşkta arayan Yunus, 
etrafını Tanrı ile sarılmaya başka bir ifade ile kendini Tanrı’nın 
varlığı içinde bulur.

Bu benim gönlüm alan doludur cümle cihan
Nereye bakar isem onsuz yer göremezem

Bütün eşyayı Tanrı gören Yunus, bu eşyadan bir parça-
dır, dolayısı ile Tanrı onun içindedir, burada ‘’Vahdet-i Vü-
cud’’ nazariyesiyle karşı karşıya geliniyor ki, bütün mev-
cudatı Tanrı’nın varlığı ile izah eden bu anlayışla, Tanrı 
eşyaya hulul etmiş olarak görülür. Hayatın ve Cemadatın 
dışına çıkan Yunus, Melekül Mevte meydan okur, bütün sır-
rına vakıf olduğunu, varlığın sırrını çözdüğünü, bütün eş-
yaya hükmettiğini söyleyerek, Hallacı Mansur’dan farklı 
olarak ‘’Enel Hak’’ı ifade eder.

Evvel benim ahir benim canlara can olan benim
Uzun yolda kalmışlara hazır medet olan benim.

Tanrı ile Tanrı olma, varlıktan sıyrılmış olma hali, ebedi-
liğe ermiş olma hali, şiirlerinde çokça ifade edilen ve Yunus’un 
Tasavvufunu dolduran kavramlardır. Yunus’un kendisi, ifade-
siyle ‘’Enel Hak’’ anlamı kullanmadı, fakat ‘’Ben Tanrı ile bir 
oldum, Tanrı benim içimdedir, ölümsüzlük sırrına erdim, 
iki âlem benim’ ’der ve Tanrı’nın kudretine giren bütün işleri 
yaptığını söyler.
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ıstırabının tesellisidir, her şeyi kendi içinde arama, kendi ben-
liğinin derinliğine inme hali, kendi benliğinden Tanrı’ya varma 
inancından doğmaktadır, yokluktan kurtuluşun ifadesi olan bu 
anlam, mutlak güzelliğin Yunus’ta tecelli etmesinden başka bir 
hal değildir. Burada Tanrı’ya yükseliş temi yanında, ölümden 
kurtulmanın da, Yunus’un ruhuna verdiği doygunluk kendili-
ğinden sezilmektedir. Yokluktan sıyrılmış, hamlıktan kurtul-
muş, Tanrı’nın vasıfları ile donanmış olan Yunus mutlak haki-
katten geldiği için fani cihanda kalmayacaktır.

Mülki bekadan geldim fani cihanı neylerem

Burada ‘’Uhud ve Şuhud’’ anlayışı ifade ederken, bütün 
varlıkta kendinden bir parça gören Yunus, Tanrı ve eşya ile 
iç içe bir bütün teşkil eder, bu görünüş, bir yandan Hallacı 
Mansur’un ‘’Enel Hak’’ ına giderse de, hiçbir zaman kendisi 
‘’Enel Hak’’ anlamını ifade etmedi, fena fillah mertebesine 
kavuşmakla da gönlü huzura, ruhu ebediliğe yükselmiştir.

Miskin Yunus çiğ idik pişdik Elhamdülillah

Ali ÖZTÜRK 85

85 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.121.122.

yarısında yaşamış olan Rabia Edeviyya ile Yunus aynı anlayış-
ları taşırlar. Yunus’un sözleri, onu daha iyi tanıtacaktır.

Uçmak uçmağum dedüğün müminlerin yeltedüğün
Bir ev ile birkaç hüri hevesim yok kaçmağiçün
Sefillere ver sen ani bana seni gerek seni
Benim hiç hevesim yoktur şol bir evi çardağiçün

Sefiller, ağabeyler, zahitler günlerini, yıllarını ibadetle 
geçirirken, karşılığında Tanrı’nın Cehenneminden koruna-
rak, cennetin nimetlerine nail olurlar, bu ahval tek Tanrılı 
dinlerde değişmez bir vakıadır, dinlerin özünü teşkil eder, 
hâlbuki Yunus, İslamiyet’te ibadetin gayesini teşkil eden bu 
esasların dışına çıkarak büyük bir aşkla Tanrı’nın kendi-
sini gaye edinir. Gerçi tarikatta şeriatın kapsından girilir, 
fakat şeriattan farklı anlayışlar, farklı kavramlar etrafında 
gelişir. Şeriat için ölüm şekli değiştirmektir. Fena fillah için 
ölüm beşeri vasıflardan sıyrılmaktır, bu vasıflardan sıyrı-
lan kul Tanrı’sı ile bir olmuştur.

Yunus’un ölüm mevzusu yönünden ele alırsak endişe için-
dedir, çünkü ölümü önünde bir engel görür. Bütün canlılar ara-
sında Yunus içinde mukadder bir akıbet vardır, bu akıbet bütün 
beşeri varlığı yokluğun kucağına doğru sürüklemektedir. Yunus 
bu yokluk içerisinde kendi akıbetini de görmektedir.

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi bir söz açıp bitmiş gibi
Miskin âdem oğlanını benzetmişler ekinciğe
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi

Burada içten gelen ve arzu ettiğine kavuşmamanın üzün-
tüsü ifade edilmektedir. Zaten Yunus’un birçok şiirlerinde ruh 
doygunluğunu aramanın kaygusu sezilir. Hayatın sonsuzluğu 
içinde Yunus, teselliyi Tanrı’nın kendisinde arar, bu teselli kay-
nağı Yunus’un dışında değil Yunus’un içindedir, kendisi kendi 
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Taptuğun tapusunda
Kul olduk kapusunda
Yunus miskin çiğ idik
Piştik Elhamdülillah

Türk mutasavvıf şairlerinin piri sayılan Yunus, şiirlerinde 
Taptuk Emre’ye olan bağlılığını ve saygısını, içten gelen bir coş-
kunlukla terennüm etmiştir. Buna rağmen Taptuk’un, bir sem-
bol olması ihtimali mevcut olduğu gibi Yunus’un, devrin bil-
ginlerine sahip bir muhitte yetişerek kendi kendini geliştirmiş 
olması ihtimali de mevcuttur.

Yaratılışında şairane ‘’ilham’’ ile sofiyane ‘’hats’’in birleş-
tiği büyük sanatçı, XIII. Yüzyıl Anadolu lehçesiyle şiirler ilahi-
ler söylemiş, tasavvufun inceliklerini, en büyük fikir ve mer-
tebelerini, inançlarını topluma yaymış, telkin etmiş, Vahdet-i 
Vücud felsefesinin derinliklerine dalmış ve her şaire nasip ol-
mayan gerçek bir şöhrete kavuşmuştur. O, daha hayatta iken 
dilden dile ve ölümünden sonra da kuşaktan kuşağa geçen hak-
kındaki çeşitli menkıbeler ve söylentilerle evliyalık mertebe-
sine ulaşmıştır. Yunus’un evliyalık mertebesine yükseltilmiş 
olmasında ve hakkında birçok menkıbe ve rivayetlerin çıkmış 
olmasında, şiirlerindeki lirizmin, topluma anlayabileceği sade-
likle söyleşinin ve değindiği konuların büyük etkisi olmuştur.

O, bir taraftan:

Ben bu cihana gelmeden
Sultani cihanda idim
Sözü gerçek hükmi reva
Ben hükmü revanda idim

Onda dahi adem idim
Bunda dahi âdem idim
İçmiş idim aşk elinden
Firkat mabedinde idim

YUNUS EMRE TASAVVUFTA 
VE MİLLİ RUHTAKİ ÖNEMİ

∑

Şu gök kubbenin altında derin yankılar uyandırmış ve men-
kıbelerle yaşamış, fakat şimdi eserleri, dillerde hikâyeleri 

gönüllerde sevgisi kalmış ölümsüzlerden birisi de şüphesiz ki, 
Yunus Emre’dir.

Büyük şairin, nerede doğduğunu, nasıl ve nerede yaşadı-
ğını, mezarının nerede bulunduğunu, kesin olarak aydınlatacak 
belgelerden mahrum bulunmaktayız. Bu sebeple, onun hayat 
hikâyesi konusundaki söylentiler çeşitlidir. Bazı küçük zaviye-
lerin, tekkelerin şeyhleri tarafından faydalanmak düşüncesiyle, 
çok mezarlı ve çok memleketli duruma sokulan Yunus’un, ha-
len Eskişehir’e bağlı ve tren yolu üzerinde ‘’Yunus’’ adıyla 
anılan Sarı köy de doğmuş olduğu ve mezarının da bu köyde 
bulunduğu, bu konuda mevcut diğer iddialara nazaran daha 
kuvvetle ileri sürülmüştür. Yalnız Yunus’u, XIII. Yüzyıl ikinci 
yarısı ile XIV. Yüzyılın birinci yarısı içinde Batı Anadolu’da 
yetişmiş ve çok yerler gezmiş bir Türkmen dervişi ve bü-
yük bir panteist şair olarak kabul etmek, çeşitli söylenti-
leri birleştiren bir kapsam ve kuvvet de olabilir.

Mevcut edebiyat tarihi kayıtlarına, menkıbelere ve Yunus’un 
şiirlerindeki muhtevaya göre, daha pek genç yaşta iken ruhunu 
saran aşk duyguları ve sarsıntıları içinde, o tarihlerde (Babai-Ba-
tini) halifelerinden olup, Kırşehir civarında Suluca Karahöyük’de 
yerleşmiş bulunan Horasanlı Hacı Bektaş-i Veli’ye başvurduğu 
bu zatın tavsiyesi üzerine Taptuk Emre dergâhına katıldığı ve 
çilesini doldurduktan sonra icazet aldığı söylenir.
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Âdem donum büründüm
Geldim size göründüm
Et ve deri büründüm
Uçta zuhura geldim

Bu suretle hayattan önce ve hayat ötesi perdeleri açarak, in-
sanlığın umutlandığı, mutlu güzelliğini, tatlılığını yaşatan şair 
için, sıcak gözyaşları döktürdüğü toplumun düşünebileceği ve 
ona verebileceği evliyalık payesinden başka ne olabilirdi.

Anlamı, Türk toplumunca meçhul ve yabancı dille zuhur et-
miş bulunan kutsal kitabımızın, Tanrısal ve müzikal akışının 
yanı başında adeta onun iç yüzünü aydınlatmış, Kur’an’ın tef-
sirine, şerhine, tercümesine gitmeden ihtiva ettiği mükâfat ve 
mücazatları, deyişinin sadeliği ve lirizmi ile toplumun ruhuna 
ümmi tanınmıştır. Bu düşünce ve kanatın, o devre göre çoğun-
luğu teşkil eden cahil ve mütevazı kütleye hitap etmesini çok 
iyi bilen büyük şair, insan üstü kuvvetlere eğilimi olan bu sı-
nıfın, kendilerine mal etmek ihtiyacından, şuuraltı benimseme 
duygusundan ileri geldiği söylene bilir. 

Nasıl ki, Peygamberimiz için ileri sürülen ümmilik, onun 
Peygamberliğine ve Kur’an mucizesine kabul edilen dillerden 
birisi olarak sayılmış ise, Yunus gibi coşkun, Tanrısal perde-
lere değinen ve kalbi, rahmetlerin, iyiliklerin, saffet ve temiz-
liğin hazinesi olan bir dervişin de, eğitim yoluyla değil ancak, 
Tanrı yoluyla bu vasıflara sahip olabileceği inancı, Türk toplu-
munda daha hâkim bir mevkide bulunmaktadır.

Bu hususların, evliyalık mertebesine yükseltilmesinde top-
lum şuurunu ve muhayyilesini çalıştırarak, bazı menkıbelerin 
doğuşunda önemli bir rolü olmuştur. Şunu da belirtmek gere-
kir ki, Yunus’ta yüksek bir sezi ve nefsine güven mevcuttu. O, 
daha sağlığında iken dillerde destan olacağını şairane bir ke-
hanetle açıklamıştır:

Gussa beni görmez idi
Kaygu eli ermez idi
Endişe şehrinden dışrı
Bir latif mabedinde idim

Derin mısralarla ezelin sırlarını, doğuştan önceki halin tat-
lılığını yaşatırken diğer taraftan, hayattan sonra insan oğlunun 
kavuşmak istediği mekâna değinmektedir:

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Her dalında Burakları
Otlar Allah deyu deyu

Salınır Tuba dalları
Taze açılır gülleri
Her dalında bülbülleri
Öter Allah deyu deyu

Yunus eydür bende varsam
Hakkın cemalini görsem
Nurdan Burak’lara binsem
Gessem Allah deyu deyu

Varlıkların ezel ile ebet arasındaki akışını dile getirir:

Ben ezelden var idim
Maşük ile yar idim
Hak beni bunda saldı
Âlemi göre geldim

Yerdeydim göğe ağdım
Gökten de yere yağdım
Âdem donun donandım
Cevlanı süre geldim
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XI. Yüzyıl Horasan, sofilik ceryanının baş şehri olmuş 
durumdaydı. İslamiyetten önce Türklerin ‘’Ozan’’ dedik-
leri şairlerin yerini, sofi şairler almağa başlamıştı. Bunlar 
arasında zamanın bilginlerinden ‘’Ahmed Yesevi’’ adındaki 
sofi, hikmet ahlak unsurları taşıyan şiirleri ve ilahileri ile 
büyük bir şöhret almış ve ‘’Yesevi’’ tarikatını kurmuştu. Bu 
sofi şairin şöhreti kısa zamanda Anadolu’ya da yayılmış ve 
Yesevi mukallitlerinin Kalenderane veya hikmet dolu, Türk 
yaratılışına ve her halde ozanların deyişlerine de uygun 
olması gereken şiirleri, Türk toplumu içinde rağbet görü-
yordu. Fakat Ahmed Yesevi’den gelen bu deyiş tarzı, bu so-
fiyane edebiyat şekli kuru ve lirizmden, mahrumdu. XIII. 
yüzyıl ikinci yarısına kadar emekleme devresi geçiren bu 
edebiyat ancak, büyük Yunus’un şahsında, şairlik kehane-
tinin milli ruhun, lirizmin ve hassasiyetin bir sığınağı olan 
onun suretle sırf Türk kokan, milli ve orijinal bir tasavvuf 
edebiyatı doğmuştur.

Yunus, eğer bu yüksek vasıfları ile ortaya çıkmamış ol-
saydı, 13.Y.Y. içinde İran’ın kuvvetli ve lirik sofilerinin et-
kisi altında ve Konya’da Mevlana Celalettin Rumi gibi bü-
yük bir panteistin önderliği ile gittikçe gelişen ve Anadolu 
Selçuklularının Farisi’ye olan eğilimleri ile desteklenen 
Acem tarzı ve şekillerine karşı, milli bir tasavvuf edebiya-
tımız belki de doğmayacaktı. 

Büyük Yunus, bu bakımdan Mevlana’nın eriştiği ve hatta 
milli hudutlar dışına çıkan şöhret ve mertebesine mukabil, 
en mütevazı ve cahil kütlelerine kadar Türk toplumunun 
ruhunda, o mertebeden daha da üstün bir mevkie yüksel-
miştir. Şekil bakımından Mevlana, yabancı bir dille zuhur 
etmemiş olsaydı, şüphesiz ki, büyük dehası ve derin ilmi 
tesiri bırakması için bir engel mevcut değildi. Fakat Türk 
toplumu yüzyıllar boyunca aradığı ve beklediği cevheri, 
ancak Yunus’un, bu istek ve susamışlığa uygun bir zemin 
teşkil eden yüksek virtiozitesinde bulabilmiştir.

Muhammed ile birlikte, Miraça ağan benim
Ashanı Sofa ile Yalıncak olan benim
Adımı ben Yunus takdım, sırrımı âleme çaktım
Bundan geri hep dillerde, söylenecek destan benim

	 	 ∑

Ben dervişim diyene
Bir ün edesim gelir
Tanıyuben şimdiden
Varup yetesim gelir

Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp onun üstüne
Evler yapasım gelir

Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sigaya çeken
Bir Molla Kasım gelir

	 	 ∑

Aşkına doymadı özüm
Ki ansızın açtı gözüm
Yunus Emre senin sözün
Âlemlere destan ola

Onun şiirlerindeki muhteva zenginliği, tasavvufun en güç 
problemlerini kolaylıkla dile getirişindeki ustalık, Yunus’u, dev-
rinin geniş bilgi sahibi, âlim ve fazıl şahsiyetlerinden olduğunu 
göstermeye kâfi birer dayanak teşkil etmektedir. Bu sebeple üm-
miliği hususundaki halkın kanaati, onu kutsi bir varlık olarak 
görmek için dahi olsa, hakikate uygun değildir. Yunus, yüceli-
ğini, bilgisinin desteklediği üstün şairlik kudretiyle kazanmıştır.

∑



268 269

Emrah BekçiYunus Emre

Yunus’un inanmak ve inandırmak konusundaki kuvvetli 
şahsiyetinde yer alan, kalenderlik ve müstehzi cephesi, bir-
çok tarikatların birleşimi olan Bektaşiliğe de müessir olmuş-
tur. Anadolu’da Hacı Bektaşi Veli’den sonra ikinci büyük tari-
kat olan ‘’Bayramilik’’ in kurucusu Hacı Bayram Veli de, Yunus 
tesiri altında kalmış ve onun ruhunu pürüzsüz dili ve derin so-
fiyane duyuları ile yaşatmıştır.

Hacı Bayram Veli’den:

N’oldu bu gönlüm, N’oldu bu gönlüm
Derdü gamınla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm
Yanmada derman, buldu bu gönlüm

Bayramın imdi, Bayramın imdi
Bayram ederler, yar ile şimdi
Hamdü senalar, Hamdü semalar
Yari ile Bayram, kıldı bu gönlüm

Hareket ve canlılık dolu bu sade, ahenkli ve bir güneş gibi 
aydın mısralar, Yunus’un:

Kılayım seyran, edeyim cevlan
Mest olup hayran, Şeyh eşiğinde
Nice bir ülfet, edelim uzlet
Çekelim halvet, Şeyh eşiğinde

Bıraktın arı, istedim yâri
Kestim zünnarı, Şeyh eşiğinde
Aldım himmeti, geçtim zülmeti
Buldum hayatı, Şeyh eşiğinde

Yunus’um elhak, Didara müştak
Eriştim aşka, Şeyh eşiğinde

Yunus hayatında olsun, ölümünden sonra olsun, kendi eliyle 
kemale erdirmiş olduğu bu tarz edebiyat alanında emsalsiz kal-
mıştır. Yaptığı tesirle de Yunus tarzı ile yazanları; mukallitler, 
nazariyeciler, tesir altında kalanlar olarak üç kategoride topla-
mak mümkündür. Bununla beraber, taklit edenle edilen, naza-
riye yazanla yazılan, tesir altında kalanla tesir eden öyle birleş-
miş ve o kadar da kaynaşmış ve benzer olmuşlardır ki, Yunus’un 
şiirlerine karıştığı mümkün görülen, fakat imler tarafından ya-
zıldığı bilinmeyen şiirleri dahi, gerek doğrudan doğruya, gerek 
analitik metotla olsun, ayırmaya imkân hâsıl olmamıştır. Sanki 
büyük Yunus, kendi damgasını, o isimleri meçhul şairlere vur-
muş, şahsiyetlerini kendi şahsiyetine çevirmiş ve ruhunun sa-
fiyet ve güzelliğini onların ruhlarına aktarmış gibidir.

1327 tarihli eski bir divanın ilk sayfası üzerinde Yu-
nus Emre ve halifesi âşık Yunus’tan bahsedildiği halde di-
vanın içindekilerden hangilerinin büyük Yunus’a ve han-
gilerinin Aşık Yunus’a ait olduğu konusunda isabetli bir 
fikir ileri sürmek mümkün değildir. Yunus’a ait olup bir-
birinden bazı farklar arz eden mevcut divandaki şiirlerde, 
ilahilerde (Derviş Yunus, Âşık Yunus, Miskin Yunus, Biçare 
Yunus, Öksüz Yunus, Yunus Emre gibi) değişik vasıflarla 
Yunus’un kendisine hitap ettiği görülmektedir. Bu çeşitli 
hitaplardaki vasıflara bakılarak, birçok Yunus’ların mev-
cut olduğu masalının doğmuş olması da, bir ihtimal ola-
rak düşünülebilir.

Yunus Emre, samimi, inanmış ve inandırmış bir sanatçı ol-
makla beraber, şiirlerinde bazen kalenderane ve ironik mısra-
lara rastlanır:

Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp onun üstüne
Evler yapasım gelir
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ve ruhi hayatında vücuda geçmeden önce ilmi ve ruhi hayatında 
gerçek bir tahlil ve terkip safhası yaşamıştır.

Mevlana’nın klasik müderrisliği ve zahitliği devresine 
rastlayan bu ikinci kademeden sonra, derin bir aşkla bağ-
lanmış olduğu Tebrizli Şems’in yüksek ve kudretli şahsiye-
tiyle üçüncü devreye geçiş başlamış, bu devre içinde hayat 
ve ölüm probleminin, ilahi sırların çözümü, gizli perdele-
rin açılışı kendini göstermiş, vahdeti vücut hal tevhidi dev-
resi zuhur etmiştir. Mevlana’nın büyük şahsiyeti bu devre 
içinde kemalini bulmuştur.

Yunus’un şiirlerinin muhtevası şunu göstermektedir ki, ger-
çek bir iman tevhidinden sonra, Mevlana gibi analitik görüş ve 
sentez safhasını objektif bir hale sokmamış, bu safha onda, daha 
ziyade sübjektif kalmıştır. Yunus belki ilmi tevhide, senteze geç-
miş ve bu esaslı safhayı içten yaşamış olduğu halde şiirlerinde 
terennüm etmeyi, yaşatmayı lüzumlu bulmamış, doğrudan doğ-
ruya yaşatmayı vahdeti vücuda, hal tevhidine yönelmiştir. Bu-
nun neticesi olarak dünya güzellikleri, mehtabın güneşin, baha-
rın parlaklığı, gece ve doğurucu toprak, mavi gök, yaşantılar ve 
bütün nimetler, Yunus’u marifete intikal ettirme hazzı yönünden 
ilgilendirmiş, bu safhayı dile getirmeden ilahi aşkın deryasına 
dalmıştır. Bu itibarla Yunus’un sanatında hâkim olan kuvvetli 
unsur heyecan ve duyudur. Fikir, o duyu ve heyecanın coşkun 
akışı içinde erişmiş, kaybolmuştur. Yunus’un bu özelliği dola-
yısıyla da onu duyabilmiş ve anlamıştır.

Yunus, ilmi vahdet safhasını içten yaşadığını ve ilmin, ken-
dini bilmekten ibaret olduğunu belirtmiştir:

İlim, ilim bilmektir
İlim, kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Aynı unsurları taşıyan mısralarının ta kendisidir. Yunus’un 
kalenderlik ve müstehzi tarafı muakkiplerden ‘’Kaygusuz 
Abdal’’ da bariz bir şekilde tecelli etmiştir. XIV. Yüzyıldan 
XIX. Yüzyıla kadar gittikçe tekâmül eden, şüpheci, nükteli 
Bektaşi edebiyatının gelişmesinde Kaygusuz Abdal’ın ve 
onun üstadı büyük Yunus’un tesiri pek aşikârdır.

∑

Tasavvufun ihtiva ettiği vahdeti vücut veya vücudiye felse-
fesi, her yönden tevdit edici bir vasıfta olduğundan, kesretten, 
çokluktan uzaklaşan, birliğe yönelen bu düşünce sisteminde ge-
niş bir insanlık sevgisi, bir hümanite yer almıştır.

Fikir, aşk, musiki ve sema’nın büyük üstadı Mevlana’da insa-
noğlu nasıl ki Tanrı ’sal bir değerde ise, Yunus’un zihniyetinde 
de aynı değeri taşımaktadır. Her iki dehanın kalplerinin ayna-
sındaki akisler ve parlaklık birbirine benzemektedir.

Mevlana, din, ırk, mezhep farkı, iyi ve kötü farkı gözetmeden 
bütün insanları, varlıkları, dehasının menşurunda ve insanın 
Tanrı ‘sal değerinde birleştirmiştir. Onun vahdeti vücuda, hal 
tevhidine 86 birliğe yönelişi, derin ve ince tefahhuslarına, ruhi 
murakabalarına, duyularına bağlı analitik bir görüşün ve cebe-
nin sağladığı ilmi tevhidin, sentez safhasının parlak bir netice-
sidir. O, bütün şiirlerinde tabiat, eşya ve insanlar üzerinde, va-
kalarda gezinerek, Kur’an ayetlerini, hadisleri, gerçek anlamları 
ile kendi düşünce ve duyularını ve geleceğe ait icap ve eğilim-
lerini, dünya güzelliklerini, insan kalbinin ve ruhunun değişik 
hallerini büyük bir kuvvet ve isabetle yaşatmıştır. Bu itibarla 
Mevlana, analitik müşahedeler ve murakabelerinden sonra, ilmi 

86 Tasavvuf ilminde tevhit: İman tevhidi, ilmi tevhit, hal tavhidi ve ilahi tevhit 
olmak üzere dört safhada mütalaa edilmektedir. İlmi tevhidin, ilim edinme ve 
felsefeye gidiş kademeleri bulunduğu malumdur. Bu safhalarda sonra hal tev-
hidi, yani vahdet, vücut başlamakta, ilahi tevhit ise, Allah’a kavuşmak, vechel 
ilahiyede ölmektir.
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Âdemden bana değin
Nice geda ve beğin
Yemek ile içmeğin
Bir dameden eyledi

Ezelden bili idik
Elest’te beli dedik87

Yunus idik ezelden
Kamu birden eyledi

  *
Kabe vü put iman benim
Çerh uruben dönen benim
Bulut oluben havada
Yağmur olup yağan benim

Yıldırım olup şakıyan
Şakıyıp nefsi dokuyan
Ol yer ka’rında böğüren
Ol oğlu yılan benim

Yunus değil bunu diyen
Kudret dilidir söyleyen
Kafir ola inanmayan
Evvel ahir hemen benim

İlk kademesi ilim olan, kalbe girebilmenin manası, onda bü-
yük bir değer taşımaktadır.

Yüz kez hacca vardın ise
Yüz kez kaza kıldın ise
Bir kez gönül kırdın ise
Gerektir çekesin ahı

87 Elest: Ruhlar meclisi manasına olup ‘’Elestü birab-biküm’’ (ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?) sorusuna karşı ruhlar Tanrıya evet dediler (bela). Yunus, oza-
mannın lehçesi ve bugün de Anadolu’da (Evet) yerine kullanılan (Beli) kelime-
sini kullanmıştır.

Yunus’ta basit bir kademe teşkil eden ilimden maksat bir gö-
nüle girmekten ibarettir. Böyle olunca da ilmi sentezi, vahdeti 
dile getirmeye ne lüzum var. Çünkü o, sırf aşk adamıdır. İlim-
den gaye, eser ile müessiri, cevher ile arazı, sebep ile neticeyi 
tanımak ve birlikte sevmek ve ilahi bir aşkla mekânsız hale gel-
mek ve ilahi didara kavuşmaktadır. Bir derviş için bu gerektir:

Derviş olan kişiler
Deli olağan olur
Aşk nedir bilmeyenler
Ana gülegen olur

Âşık la mekân olur
Dünya terkini urur
Dünya terkin uranlar
Didar göregen olur

Yunus’taki duyu ve heyecan denizine dalmış olan fikir, ba-
zen güneş parçaları gibi satha yükselir. O zaman büyük şairde, 
dünyaya geliş ve gidişin anlam ve esrarı, en parlak, en veciz ifa-
desini ve tasavvufun en güç problemleri de en kolay özüm şek-
lini bulduğu görülür:

Biz bizi bilmez idik
Bizi kendinden eyledi
Aşikâr kıldı bizi
Kendini nihan eyledi

Biz bile pinhan idik
Gayre senü ben idik
Mutlak bimekan idik
Hem bigümen eyledi

Toprağı katreledi
Sürete had bağladı
Doğurdu dört aleti
Adın insan eyledi
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temaşa ettiğimiz yanı başında hüküm süren ilahi trajedi, yaşa-
manın tatlı havasını, kara bulut gibi sarmaktadır:

Ne beslersin bu teni
Seni de kurt yer gider
Olana bak gözün aç
Dökülür sakal ve saç
Yılan çiyan gelir aç
Yer içer şişer gider

Hayyam’lar, Mansur’lar, Mevlana’lar, daha birçok dehalar 
hep ecelin, toprak altında çürümenin ıstırabını duymuş ve ya-
şamışlardı. Yunus’u da dünyayı terk etmenin kolay bir iş ol-
madığı düşündürmekte ve bundan acı, acı şikâyet etmektedir:

Bir gün ansızın alevüz
Yarenlerden ayrılavüz
Hem unutulup kalavuz
Vay bu didar ayrılığı

Ayrılık geri gelmeyevüz
Hısım kardeş görmeyevüz
Hem devranı sürmeyevüz
Vay bu didar ayrılığı

Her şey fani ve bütün güzellikler boşlukta bir duman gibi 
savrulup gitmekte olduğuna göre onlara bağlanmağa ne lüzum 
vardı. İnsan kalbinin bağlanabileceği, o ebedi güzellik, o yerlerin 
ve göklerin yaratıcısı Tanrı’ya yönelmek ve yalnız onu sevmek 
en büyük teselli değil midir? İşte tasavvuf zihniyetinin onun 
mensuplarına getirdiği en yüksek haz, ölümün hâsıl ettiği de-
rin eleme karşı, en kuvvetli panzehir: İlahi aşk.

Voltaire: Kim ki, deha sahibidir, o, mustariptir. (gui n’est 
que sage est triste)

Sorun bana aklı eren
Gönülmü yeğ Kabe mi yeğ
Ben eydürem gönül yeğdir
Gönül nedir Hak durağı

∑

Dünyaya önem vermeyen Yunus’un evlenmemiş, aile yuvası 
kurmamış olması çok kuvvetli bir ihtimaldir. O, daha hayatta 
iken öldüğünü, Fena fillah ve Bekafillah’a geçtiğini söylemiştir:

Yokluk umanına uğradı yolum
Fenafillah oldum Elhamdülillah

Lamekân şehridir şimdi mekânım
Bekafillah oldum Elhamdülillah

O, ölmezden evvel ölmüş, aradığı mekâna erişmiş, bir ebe-
diyet insanıdır artık:

Bir şehre vardım ki adı bilinmez
Bir bahre daldım ki haddi bulunmaz
Merde dil oluben geri dönülmez
Ölmezden ön öldüm Elhamdülillah

∑

Yunus’un sanatındaki konular, onun, Tanrı’dan başka her 
şeye (Masiva’ya), yaşamanın icapları bulunan dünya nimetle-
rine, zevklerine karşı olduğunu ve eğilimi bulunmadığını gös-
termektedir. Hakikatte ise, bağlandığı Tanrı fikri, ilahi aşk, çok 
güzel bulduğu şu dünyadan bir gün veda etmenin, mukadder ve 
kaçınılmaz bir sonuç oluşunun doğurduğu sonsuz ıstırabın bir 
tepkisidir. Her dehada olduğu gibi, Yunus’ta da, bütün güzellik-
lerin mahvolup gidişi, insanoğlunun toprak altında böceklere, 
yılanlara gıda oluşu, çürüyüp toprağa dönüşü ve bu sahnelerin 
korkunçluğu derin bir melankoli yaratmıştır. Kâinat yapısında 
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Bu aşk bana bir düş idi Hak müyesser kılmış idi
Derviş Yunus bir kuş idi Halk içinden uçtu gidir

Yunus da, her fani gibi toprağa dönmüştür. Fakat bu dönüş 
bir kuşun uçup gidişi kadar rahat ve tatlıdır.

∑

Buraya kadar ki nakil, izah ve düşüncemize göre Yu-
nus Emre’nin, tasavvuf yönünden Türk milli ruhiyle belir-
miş ve Mevlana çapında panteist bir şair olduğu, milli ruh-
taki etkisi bakımından da Mevlana’dan tamamen ayrı ve 
emsalsiz bulunduğu sonucu elde edilmiş bulunmaktadır. 
O, yeteri kadar mütalaa, tahlil ve tefsir edilmemiş, klasik 
edebiyatçılar tarafından da düşünülmemiş olmasına rağ-
men, gene de toplum ruhunda, haklarında çok şeyler yazıl-
mış olanlardan daha önemli bir mevki işgal etmiş ve ‘’dil-
lerde destan’’ olmuştur. Toplumda uyandırdığı sevgi, saygı 
ve önemin yanı başında, aşağı yukarı bakir bir konu ola-
rak kalmış bulunan Yunus konusu işlendikçe, ona verilen 
önemin sebepleri sanatındaki özellikler, daha da aydınla-
nacak ve böyle bir şöhrete gerçekten layık olduğuna inancı 
olmayanlar da, zamanla inanacaklardır.

Onun memleketi bütün bir vatan sathı,
Onun mezarı Türk toplumunun çarpan kalbidir.

Av. Cemalettin SANER 88

88 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.123…127.

Tevfik Fikret: Olamaz anlayan gören mes’ut sözleriyle ha-
yatın melankolisini yaşatmamışlar mıydı? Fakat tasavvuf öy-
lemi? O, mecazlar, parlak semboller labirenti, o, nurdan bir yola 
koyulmuş Allah’a doğru sessizce yürüyen yeşil asalı, mütevek-
kil dervişler dünyası. O dünya ki, orada, ölüm probleminin, ha-
yatın ve yaşamaktaki gayenin sırları çözülmekte gizli perdeler 
ağır ağır açılmaktadır.

Ahmet Haşim ne güzel söylemiş:

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş renkli bir yığın yaprak;
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.

Evet, bu sessiz gözyaşlarında, bu ağlayışta, tatlı bir teselli, 
anlatılmaz bir haz mevcut. Allah’a doğru gidişin, büyük ya-
ratıcıya kavuşmanın hazzı. Yunus, bu hazzın sarhoşudur, bir 
ömür boyunca sırf onu tatmış, ilahi aşk ile yanmış tutuşmuş-
tur. Onun için masivanın ve dünya zevklerinin önemi kalma-
dığı gibi, Cenneti’n de önemi yoktur artık:

Cennet cennet dedikleri
Bir ev ile birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni

Yunus dürür benim adım
Dün gün artar benim derdim
İki cihanda muradım
Bana seni gerek seni

‘’Çürüyüp toprak altında harap olmak ne müşküldür.’’ 
Diyen müzdarip şairi mutlu kılan, Allah’ın ona lütfettiği büyük 
aşkıdır. O aşk, onu teselli etmiş, kanatlandırmış, çürüyüp top-
rak altında yok olmak tasasından kurtarmıştır:
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Çıkdım erik dalına
Ande yedim üzümü 89

Beytiyle başlayan meşhur manzumesini şerh ederken, Onun 
büyüklüğünü kendisi de hayrete düşürerek anlatır ve şöyle der:

‘’…Anın nazmeylediği mearif, lisan-ı Türki üzre hiç kim-
seye makdür (nasip) olmamışdır. Ve andan sonra gelüb 
nazm-ı mearif idenler, anın maidesinde tüfeyli olmuşlardır..’’-
(Ancak Onun sofrasına oturup çimlenmişlerdir.)

Gerçekten de bu böyledir. Bu neş’enin sonsuzluğu içinde ken-
disini ilahi Aşk’a ve güzelliğe pervaneler gibi yakarcasına ve-
ren Yunus, bunun içindir; bundan dolayıdır ki; Ebedi, İslami ve 
ilahi ve hatta ananevi âlemlerde asırlarca baş tacı edildi. Sözleri, 
edebi ayetler gibi okundu. Ve Nas’ın ‘’nass’’ı sayıldı.90Zira Hazret-i 
Yunus, aynı zamanda Evliya-ul-lah’dan (Ermişler’den) bilinir.

Yunus’un ilahilerini bütün Anadolu halkı, Mukaddes Kitap-
lar meyanında sayar, Onu kendi elceğizleriyle yapmış oldukları 
mumlu bezler içinde sarmalayıp saklarlar ve dimağ yukarıda tu-
tarlar. Mübarek gecelerde ayrıca ibadet toplantılarında Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerif’den sonra mutlaka Yunus okunur. Yine 
mahalli adetlerden olarak, cenaze evlerinde okunması, ağlaş-
makla halleşmek suretiyle devam ettirildiği gibi bir kısım ağ-
laşanlar da, yine Yunus’ okumakla teselli bulmaktadırlar. Eski 

89 Bu beyti bazı şarihler, 
 ‘’Çıktım Er’in dalına
  Ande yedim özümü’’
 Suretinde tefsir ederek, insan nefsinin bir Mürşid-i Kamil terbiyesi altında ol-

gunluğa ermesine işaret eylemişlerdir.
90 Şehbender Zade Filibeli Ahmed Hilmi Bey’in 1910 da çıkardığı haftalık ‘’Hik-

met’’ gazetesine, Yunus hakkında ilk tetkik yazısını yazan Üsküdar Rifai Asi-
tanesi Son Postnişini, şair ve bestekar Şeyh Hasen Hüsnü (Sarıer-Ceyhun) 
Yunus’u o kadar çok sever, Onun o derece büyük tanırdı ki, kendisiyle bir gün 
Yunus’u konuştuğumuz sırada, fakir’e bir ‘’sırr’’ı açıyormuş gibi kulağıma eğil-
miş; -‘’Eğer namazda Kur’an-ı Kerim’den başka bir şey okunması caiz görülsey-
di, Ben Yunus’u okurdum..’’ demiş ve bunu söylerken gözleri dolmuş; O pem-
bemsi güzel yüzü, bir kat daha güzelleşmişti.

YUNUS’UN BESTELENMİŞ İLAHİLERİ NEREDE 
VE NASIL OKUNURDU?

∑

T asavvuf-Halk edebiyatımızın, eşsiz ve benzersiz insanı 
Yunus hakkında, bu güne kadar pek çok yazı yazılmış, 

bir o kadar da söz söylenmiş ve münakaşa edilmiştir. Fa-
kat bunlardan bir kısmı, evvelce yazılmış veya söylenilmiş 
olanların, bir zaman sonra aynen veya kısmen tekrar edil-
miş bulunmalarından ibaret olduğu için, gerçek Yunus ge-
rektiği gibi henüz anlatılmamış, anlaşılmamıştır.

Hacı Bayram’dan Eşref oğluna, Âşık Paşa’dan Mısri Niyazi’ye, 
Üftade’den Hüdai’ye, daha yakınlardaki Erzurumlu İbrahim 
Hakkı’ya, Emrah’a, hatta Rıza Tevfik’e Âşık Veysel’e kadar her-
kesi kendi tesiri altında bırakan, herkesin taklit ve ‘’tanzir’’e 
özendiği bu büyük Adam’ın büyüleyen sözleri, deyişleri, yine 
yeteri kadar incelenmemiş, hele bestelenmiş ilahileri ele alınıp 
üzerinde esaslı bir çalışma yapılmamıştır.

Divan sahibi şairler arasında, ‘’Arüz’’ ile yazanların hiç bi-
risine benzemeyen, benzetilmesi de mümkün olmayan, başka 
bir hamurdan yaratılmış Yunus’un ilahileri de kimseye benze-
miyordu. Kendisinden önce ve sonra gelip geçenlerin hiç biri, 
Onun kadar halkın içine girmedi; Halkın içinde manayı ballan-
dırıp, senli benli olmadı ve onun kadar Tarikat Ayinleri arasına 
katışmadı, yoğrulmadı. İnancı, geleneği ne olursa olsun, hemen 
herkes Yunus’tan birkaç parçayı benimseyerek ezberine aldı; 
hem gönlüne kodu, hem kalbine yazdı.

Celvetiye Tarikatı büyüklerinden Bursalı Şeyh İsmail Hakkı, 
Yunus’un:
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Zikrin lahüti neşesi ve coşkunluğu onun ilahileriyle da ha da 
çok artar ve perde perde yükselirdi.

Hazret-i Yunus, bütün hayatında en büyük zevki, ruh ra-
hatlığında gördüğü ve onu da, ancak ‘’Dervişlik’’ neşesinde 
bulduğu için, hemen bütün ilahilerinde kullandığı mahlas; 
‘’Derviş Yunus’’, ‘’Âşık Yunus’’ dur; kendisine, yine kendisi, 
‘’Miskin Yunus’’, ‘’Biçare Yunus’’, ‘’Garib Yunus’’ bazen de, 
‘’Yunus Dedem’’ demiştir. Tarikat ve Tekke çevresi, onu 
hep bu isimleriyle tanır ve gönlünde taşır. ‘’Yunus Emre’’, 
kitaplardaki adıdır. Divanının ancak, bir iki yerinde ‘’Yu-
nus Emrem’’-‘’Emrem Yunus’’ dediği görülmektedir.

Ayin-i şerif sırasında, ilahileri okunurken ‘’makta’beyti’’nde, 
bu isimlere gelindiği vakit; okuyan ve dinleyen herkes; sağ 
elini kalbinin üstüne basup, topluca baş keserek, kendine 
mahsus olan uzunca ahengiyle, hep birlikte:’’Hüüü..’’derdi. 
ve bu usül, Tarikat adabından sayıldığı için, her zaman 
aynı şekilde yapılırdı. Çocukluk günlerime ait bu zevkin 
içinde bulunduğumu hatırlarken, hala o mübarek neşeyi 
ruhumda yaşarım.

En cahilin bile rahatça anlayabileceği sade ve tabii bir Türkçe 
ile meydana gelen beşeri, insani ve daha ziyade ilahi bir aşk ki-
tabı olan Divan’ının içinden kopmuş sahifeler halinde derlediği-
miz bu ilahilerden, hatırımızda kalanları ve bildiğimiz kadarını, 
bu yazımızda tasnifli olarak bir araya getirmek istedik. Bunları, 
Ayin-i Şerif’lerin şekline, usulüne ve zikrin ritmine, uyumuna 
göre değişen ve çeşitleşen makamlarıyla birlikte veriyoruz:

∑

Allah emrin tutalım.
Rahmetine batalım (banalım)

Aslında mektep ilahisidir. Vaktiyle çocukların mektebe baş-
lamasında yapılan ve ‘’Âmin Alayı’’ denilen törenlerde, ‘’ilahi-
ciler’’ tarafından okunurdu. Tekkelerimizde ise Kuud, Kılam 

mabet musikimizde, hele Klasik musikimizin ilk büyük kon-
servatuvarı bilinen Tekke’ler musikisinde, bilhassa bu ba-
kımdan Ona verilen baş köşeye kimse geçmedi, geçemedi.

Onun erişilmez, üstün taraflarından biri de, ilahi ilham kay-
nağı olan şiirlerine en çok beste yapılmış bir şair ve mutasav-
vıf olmasıdır. Hazret-i Yunus bu sebeple bütün İslam âlemindeki 
Tarikat mensupları arasında, hiçbir kimseye benzemeyen ‘’Bü-
yük Saygı’’ ile anılmış ve sevilmiş ve hatta Tarikat kaynağın-
dan gelsin gelmesin bütün gönüllerde taht kurmuştur. Atalar 
sözü kuvvet kolaylığında zihinlere giren, yüreklere yazılan de-
yişlerinden pek çoğu, türlü makamlarda, değişik tavır ve usul-
lerde bestelenip, çeşitli Tarikat Ayinlerinde, hatta Alevi erkânı 
sürülen Bektaşi Meydanların ’da yer almıştır.

Mukaddes inançların ve efsaneleşmiş ananelerin getir-
diği rivayetlere bakılırsa, Hazret-i Yunus’un bu ilahileri ve 
‘’nutk-u şerif’’leri, o kadar çokmuş, o kadar gür ve bereketli 
imiş ki; bunların büyük bir kısmını yeryüzü insanları, bir 
bölümünü gökyüzü melekleri, arta kalan parçaları da, dağ-
larda, taşlarda cıvıldaşan ve uçuşan kuşlar ve diğer hay-
vanlar bellemişler, türlü nağmelerle dağdan dağa, çağdan 
çağa söyleşip, akislerini duyurmuşlar; duydura gelmişler-
dir. Böyle ulvi inançlarla ‘’nutk’’a gelüp, ‘’dil olmuş’’, irtica-
len söylenilmiş (tamamıyla doğuştan gelen) bu sözlere ya-
pılan besteler, asırlardan beri nerede ve nasıl okunurdu? 
Bu da iyice bilinmiyor.

Çünkü şimdiye kadar sözüne ve bilgisine güvenilir bir 
kalem sahibi veya yetkili bir araştırıcı çıkıp da bunları sı-
raya koyup tespit etmemiştir. (1966) Hazret-i Yunus’un hep 
öğretici ve uyarıcı maksatla yazılmış ve ‘’dil olmuş’’ bu ilahile-
rinin azametli besteleriyle en çok okunduğu yer-biliyoruz ki-
öteden beri ‘’İstanbul Tekkeleri’ ’idi. Vecd içinde yapılan Ayini 
Şeriflerin en uzun saatlerini Yunus’un ‘’Nutuk’’ları kaplardı. 
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Ahmed İlhami (İrso), İslam Bey- Bedevi Tekkesi Postnişini ule-
madan Hafız İbrahim Efendi, ‘’Bülbül Deresi’’nde, Kadiriye’den 
Haki Baba Tekkesi Postnişini, tanınmış ‘’Kıyamcı’’ lardan Şeyh 
Ceylan Efendi, meşhur Mutasavvıf Abd-ül Kadir-i Belhi Haz-
retleri gibi Eyyüb ve çevresinin pek çok saygı gösterdiği muh-
terem simaları, Alay’ın önünde, ruhani mehabetleriyle dikkati 
çekiyorlardı.O gece Zekai Dede’nin evinde ayrıca tertiplenen 
‘’Tevşihli’’ Mevlid-i Şerif’de, yine Zekai Dede’nin yaptığı Tevşih 
ve ilahiler okunmuştu.

*
‘’Dolab, niçin inilersin
Derdim vardır inilerim’’- (Ya Hayy!)

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Rast-Cumhur’’ İlahi’dir. Ayrıca ‘’Neva-
Uşşak’’ bestesi de vardır.

Devran’a girerken ilk başlarında okunurdu. Kuüd ve Kıyam’a 
da uyar. Hele ‘’Kıyam ism-i Celal’i’’ ne pekiyi gider. Okunurken 
her mısra’ın sonunda ‘’Ya Hayy!’’ denilirdi. Aynı İlahinin ‘’Segâh’’ 
bestesini, vaktiyle ellerinde ‘’mazhar’’, diyar diyar dolaşan sey-
yah Dervişler okurdu ve bunu anane haline getirmişlerdi.

*
Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım kırdılar

Zikrin dışında okunan ‘’Rast-Cumhur’’ ilahilerindendir. Ab-
dullah Dede tarafından Devr-i Hindi usulünde ve ‘’Rast’’ maka-
mında bestelenmiştir. Kuüd Tevhid’inin bitiminde, yalnız Zakir-
ler tarafından okunur. Ellerinde ‘’mazhar’’ vurarak (Kasnaklı 
Defler çalarak) sokakları dolaşan seyyah Dervişler, dilenciler ve 
bilhassa Muharrem Goygoycuları, Sebilciler, ekseriya bu İlahi’yi 
okurlardı. Her neyt’in sonunda

‘’Suphanallah Sultan Allah
Her dertler’e dermen Allah’’

Devran, Beyümi zikirlerinin hepsinde okunmuştu. Eyyubi Ha-
fız Zekai Dede Efendi tarafından, ‘’Düyek’’ usülünde, ‘’Uşşak’’ 
ve ‘’Mahur’’ makamlarında bestelenmiştir. ‘’Uşşak’’ bestesi, 
kendi torunu Mehmed Münir’in91 1305 de mekteb’e başlaması 
münasebetiyle yapılmış ve ilk defa okunması da şöyle olmuştu:

Eyüp’te, Hazret-i Halid Türbesi’nin ziyaret Haced penceresi 
önünde yapılması mutat olan vakit namazı duasından sonra, 
yine Zekai Dede’nin ‘’Hisar Buselik’’ makamında bestelediği:

Ya ilahi sana geldik
Bizi mahzun eyleme

İlahisine başlanarak, avlunun dış kapusundan, caddeye çı-
kılmıştı. Küçük Münir başında, Bahariye Mevlevihane’si Post-
nişini, Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede Efendi tarafından Tek-
bir ile giydirilmiş, uzunluğu kısa, devetüyü renginde parlak 
‘’Sikke’’ si, sırtında geniş kollu ‘’Hırka’’sı, bütün Mevlevi çeyiz-
leriyle at üstüne bindirilmişti. Alaya Kalenderhane Mektebi’nin 
bütün talebesi ve ilahicileri de katılmıştı. Zekai Dede’nin bu yeni 
İlahisi, bir ağızdan okunuyor ve kafile, bir alay korusu halinde 
Cami-i Kebir önünden geçerek, kuru Kavak caddesinde, (şimdi 
Halid Paşa caddesi) cedid Ali Paşa Camii yanındaki 66 numa-
ralı evine doğru ağır ağır yol alıyordu. Bahariye yolunda, Fatih 
devrinden kalma Taşlı Burun Tekkesi ’nin, yüz yaşına yaklaş-
mış Postnişini: Şeyh Süleymen Sıdki Efendi de, bütün Derviş ve 
Zakirleriyle ‘’Nevbe’’ vurarak (El Kudumu ve Mahzar çalarak) 
bu alayı, Cami-i Şerif’in köşesinden karşılamıştı.

Kalenderhane mektebi’nin meşhur huffaz Hocası Şeyh Os-
man Hilmi Efendi’nin birbirinden değerli dokuz Hafız kardeşi, 
Bahariye Mevlevi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Zekai Zat Hafız 

91 Mehmed Münir Kökden (Münir Dede): Şimdi Bayezid’de Saraç İshak Camii 
Şerifi, İmam ve Hatibi, mahallesinin Muhdarı bulunan Mehmed Münir Bey, 
Dedesi gibi Mevleviyye’den, musikişinast, pek muhterem, mübarek bir zattır. 
Dedesinin Uşşak’tan bestelediği ‘’Allah emrin tutalım’’ İlahisi’ne, sonradan ken-
disi de acemşıran’dan bir beste yapmıştır.
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*
Dervişlik baştadır Taç’da değildir
Kızdırmak od’da dır saçda değildir.

‘’Saba’’,’’Segâh’’ ve ‘’Nikriz’’ makamlarında üç bestesi var-
dır. ‘’Saba’’ bestesi, Devran devam ederken okunur. Hele ‘’Hi-
lafet Cemiyetleri’’nde mana münasebeti dolayısıyla-mutlaka 
okunurdu. Hatta yeni şeyh olacak zatin başına, kendi şeyhi ta-
rafından Taç-ı Şerif’i, sırtına ‘’Ferace’ ’si, ‘’Tekbir’’ ve törenle giy-
dirilirken bu ilahiyi tam bu sırada, Zakir’ler, yeni Şeyh’e duyu-
racak şekilde okurlardı. Ve kendisine gurur gelmesin diye de, 
henüz giydiği Ferace ’nin eteklerini, okunan ilahinin tempo-
suna uydurarak, üst üste çiğnerlerdi. ‘’Nikriz’’ bestesi, Eyyubi 
Ali Rıza (Şengel) indir.

*
Âlemler Nur’a gark oldu
Muhammed doğduğu gice
Mü’min, munafık fark oldu
Muhammed doğduğu gice

‘’Evsad’’ usulünde, ‘’Rast’’Tevşih’dir.
Nür-i Osmaniye’de, Halvetiye’den Çalak- çaylak Tekkesi Post-

nişini Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi tarafından bestelenmiş-
tir. Viladet Bahri’ne girerken okunur. Zikir ‘de Kuüd Tevhidin-
den sonra, ‘’Cumhur’’ İlahisi olarak, yalnız Zakirler okurdu.

*
Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akılem, ne divane
Gel gör beni aşk neyledi.

‘’Rast’’, ‘’Beyati’’, ‘’Bestenigâr’’, ‘’Arazbar’’, ‘’Acemşiran’’, 
‘’Acembuselik’’, ‘’Nühift’’, ‘’Şetaraban ve Şevk efza’’ makamla-
rında dokuz çeşit bestesi vardır; hepsi de ‘’Düyek’’ usulündedir.

İlavesi, tekrar edilirdi.
Musahip Zade ’nin ‘’Bir Kavuk devrildi’’ si temsil edilirken, 

birinci tablosundaki mizansenlerin birinde, dükkânların önün-
den, birbirini yederek geçen çatal asalı, teberli iki yaşlı dilen-
cinin; bu İlahi’yi, kendine mahsus tavrı ile pek muvaffakiyetli 
şekilde okuduklarını hatırlarız.

*
‘’Âlemler müştak Sana,
Şefi ol ya Muhammed
Hükmün yürür (budur) her yana,
Şefi ol ya Muhammed’’

A’ma Derviş Mehmed Efendi tarafından bestelenmiş ‘’Uş-
şak’’ İlahidir.

*
Seni ben severim candan içeru
Yolun vardır bu erkan’dan içeru.

Yunus’un Tekkeler’de okunan en meşhur ilahilerinden biri-
dir. ‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Hüseyni’’ makamında bestelenmiştir. 
Bilhassa, kıyam zikrinde okunur. Bektaşiler de, ‘’Nefes’’ ola-
rak okurlardı.

Hatayi’nin bu İlahi’ye, yine ‘’İçeru’’ redifli bir naziresi varsa 
da, bestelenmiş değildir.

*
Gelin ey Âşıklar (Kardeşler) gelin Hü Mevlam Hü!
Bu menzil uzağa benzer Hü Mevlam Hü!

Düyek usulünde, ‘’Saba’’ dan bestelidir. Devran’da, ilk fasıl-
daki ‘’İsm-i Hü’’ perdesinden sonra okunur. Kıyam Zikri’nde ise; 
‘’İsm-i Celal’’ açılırken başlangıcından yeni meşka başlayanlara, 
önce bu ilahiyi geçerlerdi. Fakir de çocukluğumda, ‘’Üstaz-i Küll’’ 
rahmetli Hafız Aşir Efendi’den, ilk olarak, bu eseri geçmiştim. 
‘’Durak’’ tavrında ayrı bir bestesi daha vardır.
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lere mahsus dur. Devran’ın sonlarına doğru haykırırcasına, hızlı 
hızlı devam eden ‘’Hayy ya Hayy!’’ Zikri’nin, daha yüksek per-
deye çıktığı sırada, beraberce okunur. Ve birkaç kere tekrar edi-
lir. Ayin-i Şerif icra edilen Tekke’nin mensup bulunduğu Tarika-
tın veya Piri’nin adına göre; ikinci mısraın sonundaki Tarikat 
ismi değiştirilir. Mesela ‘’Sinani, Şa’bani, Uşşaki, Kaadiri’denir.

*
A Sultan’ım Sen var iken (Aman Ya Hü!)
Ya ben kime yalvarayım
İsmi Gani Settar iken (Aman Ya Hü!)
Ya ben kime yalvarayım.

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Neva’’ makamında Devran İlahisidir. 
Devran’ın devamı sırasında, ekseri ya birinci faslın başlarında 
ve sonlarına doğru, biraz daha hızlandığı zaman; tekrarlanan 
‘’Allah Allah Hüve Rabbüna’’ nakaratları arasında okunurdu, 
Mısra ortalarında da, ‘’Aman ya Hü!’’ ilave olunurdu. Kıyamda 
ise, İsm- Celal açılırken, ‘’Dem tutma’’-(Perdeleme)- sırasında ay-
rıca Kaside tarzında da okunduğu olurdu. Bir de, Zekai Dede’nin 
‘’acemaşiran’’ bestesi vardır ki; bu da, Kıyam Kelime-i Tevhidi, 
acemaşiran perdesine bastığı zaman okunur.

*
Şol Cennet’in ırmakları akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu

‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Hicaz-Hümayun’’ makamında bestelen-
miş ‘’Cumhür’’ İlahi’sidir. Kuüd Tevhidi’nden sonra verilen du-
raklamada yalnız Zakirler tarafından okunur. Vaktiyle, nefsini 
terbiye için ‘’Selman’’a çıkan, bıyıkları sakalına inmiş, saç-
ları uzun, örgülü ve bukleli ‘’Seyyah Dervişler’ ’vardı. Bo-
yunlarında, meşin su kırbası asılı, ellerinde yeşil asa, keş-
kül, teber, sokak sokak dolaşırlardı.

‘’Yol’’larında rastladıkları kimselerin önüne veya uğ-
radıkları dükkân sahiplerine ‘’Hakk Dost !’’ diye Keşkül 

Zikir sırasında en çok okunan İlahiler arasında bulunmak-
tadır. Kuüd ve Kıyam’da, Kıyam Tevhidi’nde, bilhassa perdeli 
İsm-i Celal’de okunan ‘’Acembüselik’’ bestesi, Balat-Ferruh Ket-
hüda Tekkesi Postnişini ve Zakirbaşı Hacı Hafız Kemal-üddin 
Efendi’nindir.

Eğer Devran’da ‘’Acem’’ faslı yapılıyorsa, orada da okunurdu. 
Son yıllarda, Tanbüri Selahaddin Pınar, bu İlahi’yi, ‘’Uşşak-
Neva’dan şarkı olarak bestelemiş, Münir Nureddin Selçuk’ta , 
‘’Sahibinin sesi’’ Plaklarına okumuştu.

*
Hakk’dan gayrı sevgili, külli yalandır yalan
Hakk’dan gayrısı fani; baki değildir kalan.

‘’Düyek’’ usulünde ‘’Rast-Cumhür’’ İlahidir Kuüd Tevhidi 
bitince yahut Devran’ın birinci faslından sonraki ara vermede 
okunur.

*
Uyan be hey gafil uyan
Kâfir dir beş vaktin koyan
Mekke’ye Evim dir diyen
Ol Suphanallah değil mi?

‘’Düyek’’ usulünde ‘’Evç’ ’makamında, ‘’Cumhür İlahi dir.’’ 
Şehzade Seyfeddin Efendi tarafından bestelenmiştir. Oturul-
duğu yerde yapılan, düz ‘’Kelime-i Tevhid’’ den sonra, yalnız 
Zakirler tarafından okunur.

*
Allah Allah Hüve Rabbüna ya Rahman!92

İhram bi fazl-ı Şeyhıma (Sünbüli)

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Saba’’ ve ‘’Neva’’ makamlarında beste-
lenmiş ‘’Cumhür’’ İlahisi dir. ‘’Devrani’’ lere, bilhassa ‘’Sünbüli’’ 

92 Bu mısra, evvelce Tekkeler de, yanlış olarak’’Allah, Allah Hüve Rabbüna Rah-
mani!’’ şeklinde okunmakta idi.
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yazmışlardır. Mısri Niyazi, Hazret-i Yunus’un bu ‘’Nutk-u Şe-
rif’’ ini şerh-ü tefsir etmek için eserin üzerinde tam sekiz 
ay durmuş ve düşünmüş bulunduğunu kendisi söylüyor.

*
Bir şerçenin kanadın kırk kağnıya yüklettim
Kırk çift dahi çekmedi kaldı şöyle yazılı.
Bu da ‘’Cihangir Tevhidi’’ ne mahsus İlahi’dir. ‘’Suzinak’’ ma-

kamında, ‘’Düyek’’ usulünde bestelenmiştir. Zikrin başka yer-
lerinde de okunabilir.

*
Gönül hayran olupdur Aşk elinden
Ciğer püryan olupdur Aşk elinden.
‘’Düyek’’ usulünde; ‘’Hicaz’’,’’Mahur’’, ‘’Uşşak’’,’’Beyati’’ ma-

kamlarında bestesi vardır. Devran’da, Beyyümi’de okunduğu 
gibi, Kıyam İsm-i Celali’ne de pekiyi gider. Aynı zamanda ‘’Ra-
mazan İlahisidir’’. Teravih namazlarında okunur.

*
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam Seni
Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam Seni
Koca Mustafa Paşa-Sünbül Efendi Dergâh-ı Şerifi Postnişini 

Kutbi Efendi tarafından ‘’Hicaz’’ makamında ‘’Düyek’’ usulünde 
bestelenmiştir. Kuüd ’da, Kıyam’da, Devran’da; her yerde okunan 
İlahilerden’dir. Devran’ın ortasında ‘’Taksim’’ de edilebilir. Bu 
Taksim ediş de, meşhur Zakir Başı, Üsküdarlı Arab Ahmed’e ver-
diği idi. Bunun ‘’Saba’’ makamında olanını, Anadolu halkı okur.

*
Durmaz yanar vücudum ah itmeyup nideyim
(La ilahe İllallah, La ilahe İllallah)
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’rast, ‘’Mahur’’ makamlarında bestesi 

vardır. Her yerde okunursa da en yakıştığı yer, Devran’ın başla-
rındaki ağır ‘’İsm-i Hüüü!’’ ile devam eden birinci fasıldır. Oku-
nurken, Zikri’n perdesine göre mısraların sonunda, iki defa (La 

tutarlar; verileni, ‘’Eyvallah!’’ ederek alırlar ve sonra Keş-
kül ’de biriken paranın ancak bir tutamını kendi nafakaları 
için ayırırlar, arta kalan ne varsa hepsini, dolaştıkları yer-
lerin fakirlerine dağıtırlardı. Bunlar, gezilerine böylece de-
vam ederken, daima Yunus’un bu İlahisini okurlardı. Aynı 
İlahi’nin, Anadolu’da kadın Mevlidcileri tarafından okun-
ması âdeti, bir anane olarak halen devam ettirilmektedir.

*
Ben dervişim diyene bir ön idesüm gelür
Seyridüben sesine bir dem idesüm gelür

‘’Düyek’’ usulünde ‘’Çargâh’’ ilahi dir. ‘’Hümayun’’ bestesi de 
vardır. Kuüd, Kıyam ve Devran’da, her yerde okunur.

*
Dünyaya mağrur kişi tevbe’ye gel; tevbe’ye!
Uçmadan, ömrün kuşu tevbe’ye gel; tevbe’ye!

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Segâh’’ makamındadır. Sancakdar’ın- 
Mızıkalı Hafız Yaşar Bey (Okur) bestelemiştir. Kıyam, Devran 
ve Beyyümi’de, bilhassa Kıyam İsm-i Celali açılırken, baş taraf-
larında okunur.

Bu İlahi, bestelendikten sonra, ilk defa Koca Mustafa Paşa’da 
‘’Çınar’’da Hafız Yaşar’ın babasının Postnişin bulunduğu Sa’diye 
Tarikatı’ndan Sancakdar Hayreddin Baba Tekkesi ’de okunmuştur.

Çıktım erik dalına ande yedim üzümü
Bostanı issi kalktı der ne yersin kozumu

‘’Hümayun’’ ve ‘’Gülizar’’ makamlarında bestelenmiştir. ‘’Ci-
hangir’’ usulü yapılan Kuüd Kelime-i Tevhidinde okunduğu için 
‘’Cihangir-Tevhid İlahisi’’ denilir. ‘’Gülizar’’ bestesi, Hazret-i Nu-
reddin Asitanesi Zakir Başısı Sinek Mehmed Efendi’’ denilen; 
Eyyübi Şeyh Mehmed Ali Efendi’nindir.

Mısri Niyazi, Bursalı İsmail Hakkı ve Seyyid Muhammed 
Nür-ül Arab, bu manzume ’ye bir hayli uzun tutan üç ayrı şerh 
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Gör ki neler var
Yar’e haber var

Hammami Zade İsmail Dede Efendi’nin

Ma hestü nemi danem
Hürşid-i ruhat yane

İle başlayan ‘’Hüzzam’’ Ayin-n Şerif’inin Birinci Selam’ının 
baş tarafında geçtiği gibi..

*
Ayırma beni Sen’den yareden
Düşüp ölürem ben bu yareden
‘’düyek’’ usulünde ‘’Mahür’’ makamında ‘’Ramazan İlahisi’’dir. 

Teravih namazlarında ve her Zikr’de okunur.
*
İsmi Sübhan virdin mi ar
Bahçelerde (Dost bağında) yurdun mu var?
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Saba’’ İlahi’dir. Zikr’in her yerinde oku-

nabilir.
*
Ey Enbiyalar serveri ey Evliyalar ı rehberi
Ey ins-ü-can Peygamberi ahlen ve sehlen Merhaba
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Uşşak’’ makamında, Eyyübi Hoca Ze-

kai Dede Efendi tarafından bestelenmiş, ‘’Üç aylar’’a mahsus 
ilahilerdendir. Bilhassa ‘’Mevlid ayları’’nda, Dergâhlarda yapı-
lan Zikirlerde ekseriyetle, ‘’Kıyam Kelime-i Tevhidi’’nde, ‘’Kı-
yam İsm-i Celali’’nde ve Devran’da okunurdu.

Aynı zamanda ‘’Tevşih’’ İlahi’ler arasında bulunduğundan, 
Mevlid-i Şerif Cemiyetlerinde, birinci ‘’Bahr’’e girmeden önce 
veya ‘’Miraç Bahri’nden sonra gelen kısımlarda bilhassa ‘’Mer-
haba Bahri’’ne girerken okunur.

Teravih namazlarında ise, ilk dört rekâttan sonra okun-
duğu gibi teravih ’den çıkıldıktan sonra da minarelerde verilen 

ilahe İllallah) denilir. ‘’Acemşiran’’ dan yapılan bestesi, Eyyubi 
Zekai Dede Efendi’nin olup, Kıyam Kelime-i Tevhidi ’nin acem 
perdesinde okunurdu.

*
Halas eyl narından ayırma civarından
Cennet’den Cemal’iden bizi mahsün eyleme
Zakir Başı İmrahor’lu Arap Salih Efendi tarafından ‘’Düyek’’ 

usulünde, ‘’Rast’’ makamında bestelenmiştir. Kuüd, Kıyam, Dev-
ran ve Beyyümi’de, sırasına göre her yerde okunur.

*
Yüce Sultan’ım derde dermanım.
Bedende Canım, Hü demek ister.
‘’Ağır Düyek’’ usulünde ‘’Süz-i dil’’ makamında Zekai Dede 

bestesidir. Her çeşid Zikir ’de ve Zikri’n her yerinde okunabi-
lir. Bilhassa Zikri’n kızıştığı sıralarda okunmaktaydı…Bu güf-
teyi, son zamanlarda Tamburi Ali Aydınay da, ‘’Hüseyni’’ ma-
kamında ve ‘’Aksak Semai’’ usulünde bestelemiştir.

*
Yar yüreğim, yar; gör ki neler var.
Bu Halk içinde bize gülen var.
‘’Düyek’’ usulünde ‘’Mahur’’ makamındadır. ‘’Sultan Aziz’in 

bülbülü’’ diye tanınmış, Koca Mustafa Paşa-Sümbül Efendi 
Hanikah-i Şerifi Zakir başısı, ‘’Durakçı’’ve ‘’Mi’raciyeci’’ Ende-
runlu Hacı Hafız Nafiz Bey tarafından bestelenmiştir. Kuüd’a, 
Kıyam’da; bilhassa Kıyam Kelime-i Tevhidinde perde kalkerken 
okunurdu. Mevlevi Ayinlerinde ise, başka bir şekilde geçer. Birinci 
ve üçüncü ‘’Selam’’ larda, güfteler arasındaki ‘’Terennüm’’lerin 
yerinde okunur. Fakat aynen tekrar edilmez. İlk mısralarından 
sonra ‘’Müstezat’’a benzeyen şu değiştirme yapılır:

Yar yüreyim yar, gör ki neler var
Yar yüreyim yar, del ciğerim
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*
Ben bu Aşk’a düşeli, Allah ile bilişeli
Eli, yeşil asalı bize Dervişler geldi
Yine ‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Beyati’’ makamında, ‘’Cumhur’’ 

İlahi’dir. ‘’Nim-Evsat’’ üslünde olanı da vardır. Kuüden (oturul-
duğu yerde) yapılan Kelime-i Tevhid’in sonunda yine Zakirler 
tarafından okunur.

*
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i
Ayine-i kalbim’de seyrettim Muhammed’i
‘’Çifte Düyek’’ usulünde, ‘’Dügâh’’ İlahi’dir. Kıyam, Kuüd, 

Devran da, Zikr’in her yerinde okunur.
Ben, dost ile dost olmuşam
Kimseler dost olmaz bana!
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Tebriz’’ İlahi’dir. Her çeşit zikirde oku-

nabilir.
*
Rüm’da Acem’de Âşık oldum
Yemen illerinde Veysel Karani
‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Süz-i nak’’ ve ‘’Hümayun’’ makamında 

‘’Cumhür’’ İlahi’dir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin; meşhur 
bestelerinden olup, her Zikre uyar. Fakat yalnız Zakirler okurdu. 
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Suz-i nak’’ makamında yapılmış olanı; Ba-
lat-Meydancık Cami-i İmam-ı Hasan Tahsin Efendi’nin beste-
sidir. Eski mahalle Dilencileri; sokakları dolaşırken bilhassa, 
kapu önlerinde durdukları vakit, ekseriya bu ilahi’yi okurlardı.

*
Şehid’lerin ser çeşmesi Embiyanın bağrı başı
Evliya’nın gözü yaşı Hasen ile (Efendim Sultan’ım) 

Hüseyin’dir
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Hicaz’’ makamında bestelenmiştir. ‘’Sof-

yan’’ usulünde olanı da vardır. Tarikat mensuplarınca ‘’Matem 

‘’Temcid’’lerde okunurdu. Bu suretle, hem Mevlit Tevşihlerin-
den, hem de ramazan İlahilerinden olan bu eserin, yine, Tera-
vih namazlarında okunan ilaveli bir başka şekli daha vardır ki; 
bu da, aynı makamda olarak Zekai Dede tarafından yapılmıştır

Güftesi de kendisinindir.
Ramazan-ı Şerif’in İlk haftasından on beşine kadar okunur-

ken, her beyt’in sonuna:

Ya merhaba; Dost Merhaba!
Mah-i mubarek Merhaba!

Eklenir.
Onbeşinci geceden, bilhassa ‘’Kadir’’ den sonraki okunuş-

larında ‘’Merhaba!’’ yerine ‘’Elveda!’’ denilir. Ve ayrıca şu parça 
ilave olunur:

On bir aylık yoldan gelür
Bir ay bize mihman gelür
Yarın bize şefi olur;
Ya şehr-i Ramazan elveda!

Terennüm’’ olarak da:

Ya elveda, Ya elveda
Dost elveda
Şehr-i Ramazan elveda

Denilirdi.
*
İdelüm cevlan kılalım seyran (Aman)
Mest olup hayran Şeyh eşiğinde
‘’Evsat’’ usülunde; ‘’Beyati’’, ‘’Nevrüz’’ makamlarında bes-

telenmiş ‘’Cumhür’’ İlahisidir.
Düz ‘’Kelime-i Tevhid’’ bitince, Kıyam İsm-i Celali-nden önce, 

yalnız Zakirler okur. Ve okurken her birinci mısraın sonuna te-
rennüm olarak (Aman) ilave ederlerdi.
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‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Neva’’ İlahi’dir. Hazret-i Nüreddin Asi-
tanesi Zakir Başı’sı Eyyübi Sinek Mehmed Efendi tarafından 
bestelenmiştir. Zikri’n her şekline uyabilen ilahilerdendir; is-
tenilen her yerde okunabilir.

*
Ya Rab nola halim kabre vardığım gece
Eyi olmazsa amelim kabre vardığım gece
Tarikat mensubu bulunanların Cenaze defni sırasında, me-

zar başında okunurdu.

Bir Padişah’a kul olmak gerek
Herkes ma’zül olmaz ola
Bir eşik yaslanmak gerek
Kimse eldeni atmaz ola

‘’Düyek’’ usülunde ‘’Nevruüz’’ İlahi’dir. Neyzen Şeyh Ali Rıza 
Efendi bestelemiştir. Zikr’in her şekline gelir.

*
Derviş der kim a çiçek boyun niçün egridür
Çiçek der kim a derviş özüm Hakk’a doğrudur
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Isfahan’’ makamında, ‘’Cumhür’’ İlahi’dir. 

Her beyt’i, bir kişi tarafından ‘’Kaside’’ye benzer şekilde oku-
nur. Etrafındakiler aynı ahenge ve ses perdesine uyarak ve bir 
ağızdan; 

‘’Hakk La İlahe illallah!’’ derler; böylece devam eder.
*
Bir tahta yaratmışsın
Halim anda yazmışsın
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Neva-Uşşak’’ İlahi’dir. Muallim İsmail 

Hakkı Bey bestelemiştir. Her Zikre gider; her yerde okunur. 
Her beyt’in sonuna, nakarat nev’inden ‘’Kerim Allah!’’, ‘’Rahim 
Allah’’, Aman Allah’’ ilavesi yapılırdı. Tekke Şeyhleri ’nin veya 

ayı’’ bilinen Muharrem aylarında, bilhassa okunurdu. Bu ay-
larda, yapılan Zikirlerde, Kıyam Tevhidi ile İsm-i Celal arasında 
veya Devran açılmadan önceki ‘’Duraklama’ ’da, ‘’Usül İlahi-
sinden sonra okunur. İkinci mısraı okunurken, ‘’Hasen ile Hü-
seyn’’ isimleri arasına, aynı tavırda bir (Efendim!) veya (Sulta-
nım!) ilave edilirdi.

*
Aşk bezirgânı sermaye canım
Behadır gördüm can’e kıyanı

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Uşşak’’ ilahidir. Ayrıca ‘’Muhayyer’’ bes-
teside vardır. Zikri’n her yerine uyar; istenilen yerde, okunabilir.

*
Aşk’ın ile âşıklar yansın, ya Resüllallah
İçüb aşk’ın şarabın kansın ya Resüllallah
Halvetilerce pek meşhur olan ‘’Usul İlahisi’’dir. Bilhassa, 

Sümbüli Tekkelerinde çok defa bu ilahi ile Devran’a kalkılırdı. 
Her beyt’in sonunda, okuma tavrının mutat ahengine ve tem-
posuna uygun olarak:

‘’La İlahe illallah, La ilahe illallah, İllallah!’’

Denilir ve bu esnada sağa, sola hafiften sallanılırdı. ‘’Dü-
yek’’ usulündedir. ’Cihangir’’ usulüne benzer şekilde olanı otu-
rulduğu yerde yapılan ‘’Yarım Kıyam’’ dan önceki ‘’Murabba 
Tevhide, yine bu İlahi’ye başlanmakla girilir; Kelime-i Tevhid, 
daha başka bir tarzda sürüp giderdi. Aynı İlahi’nin yine ‘’Düyek’’ 
usulünde ve ‘’Beste-İsfahan’’ makamında yapılmışı Zekai Dede 
Efendi’nin eseridir. Son yıllarda ise, Nişancı Tevşih gurubu şefi 
Necdet Tanlak, bu güfteyi, Mevlidin Mir’aç Bahrinde okunmak 
üzere ‘’Hüzzam’’ makamında ve ‘’Düyek’’ usulünde bestelemiştir.

*
Halet ile bana bir hal göründü
Bir yeşil Sancaklı Sultan göründü
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Aceb bu benim Can’ım azat ola mı yareb
Yoksa yedi tamuda yana kala mı yareb
‘’Düyek’’ usulünde ‘’Mahur’ ’İlahi’dir. Zikri’n her tarafında 

okunabilir.
*
Nice bir uyursun, uyanmaz mısın?
Göçdü Kervan kaldık dağlar başında
Yunus’un pek meşhur olmuş ilahilerindendir. ‘’Beyati Du-

rak’’ olarak okunurdu.
*
Dervişlik der ki bana
Sen; Derviş olamazsın
Yapılan Zikri’de ‘’Usul’’ veya ‘’Cumhur’’ İlahisinden sonra 

bu İlahi’ye girilir.
*
Ne bahtlu ol kişiye, okuduğu Kur’an ola
Çalab ana merhamet kılur, gönlü dolu iman ola
‘’Hüzzam’’ bestesi Zekai Dede’nindir. Vaktiyle, mahalle mek-

tepleriyle, Hafız Cemiyetlerinde okunurdu.
*
Nice bir besleyesün sen bu kaa-ü kameti
Düştün dünya zevkına unutdun kıyameti
‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Buselik’’ makamında ‘’Cumhür’’ İlahi’si-

dir. Ramazan-ı Şerif’te Teravih namazlarında okunur.
*
Yaktın beni yandırdın, noldun hey gönül noldun
Âlemden usandırdın, noldun hey gönül noldun
‘’Segâh’’ dan dan İlahi’dir.
Beyt’ler okunurken:
‘’…Noldun hey gönül noldun’’ nakaratı, ikinci mısrada: ‘’…

Noldun a gönül noldun’’ şeklinde tekrar edilirdi.

hatırı sayılır Tarikat mensuplarının cenazeleri önünde bazen 
bu İlahi’nin okunduğu görülmüştür.

*
Müştak olup özlediğim Şehr-i Ramazan Merhaba.
Bakup yolun gözlediğim şehr-i Ramazan Merhaba

‘’Evsat’’ usulünde ‘’Uşşak’’ İlahi’dir. Müezzin Rıfat Efendi bes-
tesidir. Ramazan-ı Şerif’in on beşinden önceki ‘’Karşılama’’ ge-
celerinde ve daha ziyade, ilk haftasındaki Teravih namazlarında 
okunur. Ekseriyetle ilk dört rekâtın sonunda okuduğu gibi, al-
tıncı, sekizinci rekâtlardan sonraki oturmalarda da okunabilir. 
On beşinci geceden sonraki oturmalarda, mısra sonlarına gelen 
‘’merhaba’’ lar yerine, aynı usul ve makamda ‘’elveda!’’ denilirdi.

*
Yine yaz ayları geldi hasretin bağrımı deldi
A bülbülüm sana noldu söyle garip bülbül söyle

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Karcıyar’’ makamında, Kıyam İlahisi’dir. 
İsm-i Celal, dikildiği zaman (Ayakta yapılan İsm-i Celal Zikr’i, 
yüksek perdeye çıktığı vakit) okunur. Devran’a gider. Lakin hız-
landığı sıralarda okunabilir.

*
Yüzbin cefa kılan bana senden yüzüm döndürmezem
Canım dahi olur isen senden yüzüm döndürmezem

‘’Düyek’’ usulünde ‘’Çargâh’’ İlahi’dir. Zikr’in her yerinde ve 
her çeşit Zikr’de okunabilir.

*
Eyyübem müptelayım derde derman isterem
Aşıkım ol hasteyim ki Can’a Canan isterim.

‘’Düyek’’ usulüne, Uşşak’’ makamında ‘’Cumhür’’ İlahi’dir. 
Cerrah İsmail Hakkı Efendi bestelemiştir. ‘’Evsat’’ usulünde ya-
pılmış olanı da vardır; yalnız Zakirler okur.

*
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‘’Ağır Çenber’’ usülunde ‘’Uşşak’’ İlahi’dir. ‘’Düyek’’ usulünde 
yapılmış olanı da vardır. Sırasına göre, Zikr’in herhangi bir ye-
rinde okunabilir.

*
Her kaçan anarsam seni
Kararım kalmaz Allahım

‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Uşşak’’ makamında bestelenmiştir; yal-
nız, Zakirlere mahsus ‘’Cumhür’’ İlahilerdendir; Zikri’n ara verme 
yerinde okunur. Son zamanın Mevlidcileri içinde, pek çok ta-
nınmış ve sevilmiş, sahasında Mektep sahibi, Kemankeş ve 
Zakir, merhum Hafız Kemal Gürses, 1930 yılında ‘’Colom-
bia plakları’’na örnek tavırda okunduğu Mevlid-i Şerif’in 
birinci Bahri’nde:

‘’Ey azizan işte başlaruz söze…’’

Başlamadan önce, bu İlahi’yi ‘’Kaside’’ tarzında okumuştu. 
Üstadın bu parçayı, bir de bu şekilde pek âşıkane bir eda ile 
okuması, gerçekten isabetli ve başarılı olmuştur.

*
Tehi sanmam siz beni dost yüzün görüp geldim
Baki Devlet rüzgâr dost ile sürüp geldim

‘’Düyek’’ usulünde ‘’Evç’’ İlahi’dir. Her yerde okunursa da, 
daha ziyade ‘’Kıyam Kelime-i Tevhidi’ ’ne yaraşır; Tevhit dikil-
diği (yüksek perdeye çıktığı) zaman okunur.

*
Ey aşıkan ey aşıkan İllallah Hü!
Aşk mezhebi dindir bana İllallah Hü!

‘’Hicaz’’ makamında, ‘’Usul İlahisi’’dir; Devran’a kalkılır-
ken okunur. Eğri Kapu’da, Nakşibendiyye Tarikatı’ndan Emir 
Ahmed Buhari Tekkesi Postnişini Zakir Hafız Mehmed Mes’ud 
Efendi bestelemiştir.

*
Adım adım ileru, üç beş adım ileru
Onsekizbin Âlemi geçdin bir dağ içinde
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Uşşak’’ İlahi’dir. Eyyübi Hoca Ali Rıza 

Bey (Şengel) bestelemişti; her türlü Zikr’e gider.
*
Aşkın aldı benden beni
Mevlam bana seni gerek seni
Ben yanarım (ağlarım) düni güni
Mevlam bana seni gerek seni
‘’Sofyan’’ usulünde, ‘’Saba’’ İlahi’dir. Her Zikr’e uyar.
*
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozunu sürsem yüzümü
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Saba’’ makamında bestelenmiş, Devran 

İlahilerdendir; Kıyan Zikri’ne de gider. Evvelce Mahalle Halkı 
arasında yapılan ‘’Nikâh Alayları’’nda yatsıdan sonra, fenerler, 
meşaleler yakılarak, damadı kolu komşu ile Cami’den eve geti-
rirlerken, yolda bu İlahi’yi okurlardı.

*
Ey Dervişler, ey kardeşler!
İzinin tozuna sürsem yüzümü.
Çifte’’ Düyek’’ usulünde, ‘’Uşşak’’ makamında ‘’’’Uşşak’’ 

İlahi’dir. Zikri’n ortalarına gelen kesimde yalnız Zakirler okur, 
etraf dinler.

*
Tevhidi hoşça nesne olur
Tevhid eden mesd olur
Allah ile dosd olur
Bile Tevhid edelim
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Ölümü aklına getir, aklını başına devşir
Gaybeti dilden yitir, yeter oldu halden aşdın (Hüüü)

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Hicaz’’ ve ‘’Hümayun’’ makamlarında 
bestelidir; her yere uyar. Okunurken her beytin sonuna (Hüü!) 
İsm-i Şerif’i ilave olunur.

*
Ömür bahçesinin gülü solmadan
Uyan hey gözlerim gafletten uyan!

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Rast’’ İlahi’dir. Bestesi, Çulha Küçük 
Ahmed Ağa’nındır. Her Zikre uyduğu gibi cenaze önünde de 
okunurdu.

*
Behey kardeş Hakk’ı bulam mı dersin
Hakk’a yarar amel işlemeyünce
‘’Hafif’’ Usul’de, ‘’Bestenigâr’’ makamında, ‘’Cumhür’’ İlahi’dir; 

Muallim İsmail Hakkı Bey’in bestesidir. ‘’Evsat’’ usulünde bir 
bestesi daha vardır.

*
Dinin imanın var ise hor görme gel Dervişleri
Cümle âlem Müştaak’tır görmekliye Dervişleri
‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Gülizar’’ makamında ‘’Cumhür’’ İlahi’dir. 

Buda Muallim İsmail Hakkı Bey’indir. ‘’Hafif’’ usül’de yapılmış 
olanı da vardır. Zikr’in ara verme yerinde, sadece Zakirler okur. 
Aynı İlahi, ‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Saba’’ makamında ayrıca bes-
telenmiştir.

*
Benem ol aşk bahresi
Denizler hayran bana
‘’Ağır Düyek’’ usulünde ‘’Saba’’ makamındadır. Devran’ın son-

larına doğru, bilhassa ‘’Kalbi İsm-i Hayy’’ kızıştığı zaman oku-
nur. Yine ‘’Saba’’ makamında, Çifte Düyek’’ usulünde ve ayrıca 

*
Bir garibsin bu Dünyada
Gülme gülme, ağla gönül

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Neva’’ ve ‘’Rast’’ makamındadır; her 
yerde okunabilir.

*
Âşık oldum ben Allah’ın adına
Doyamadım lezzetine, tadına

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Hüzzam’’ İlahi’dir; Her Zikre gelir.
*
Sensin bize, bizden yakin
Görünmez misin hicap nedir.
‘’Semai’’ usulünde, ‘’Hüseyni Kürdi’’ makamındadır. Zikri’n 

her kısmında okunabilen İlahiler arasındadır. ‘’Evsat’’ usulünde, 
‘’Uşşak’’ makamında bestelenmiş olanı, ‘’Cumhür’’ İlahi’si tar-
zında yapılmıştır. Erzurum’da, uzun kış gecelerinde yapı-
lan ve ‘’Dervişleme’’ denilen ‘’Oturma’’larda (Ev toplantı-
larında) bir ağızdan okunur; bazen sazın da katıldığı olur 
ve ekseriya ‘’Def’’ vurarak yahut’ ’Mey’’ isimli küçük tahta 
kaval çalınarak söylenilir. Okunurken her beyt’in sonuna:

Ya Rabbena, mağfirlena
Bizden hata, Senden ata!

Sözleri eklenir. Ve bu ilave, zevke göre, birkaç kere tekrar 
edilir.

*
Mecnün’a sordular Leyla nice oldu
Leyla gitti adı dillerde kaldı

‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Beyati’’ İlahi’dir. ‘’Sofyan’’ usulünde 
vardır, her yere gider.

*
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Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçdi duymadık bir kuş konup geçmiş gibi
‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Ferahfeza’’ makamındadır. Dragman’da, 

vaktiyle Şeyh Vasfı’nın Postnişin olarak bulunduğu Nakşibendi’ye 
ve Kadiriye’den ‘’Kefevi’’ Dergâhının son Şeyh’i, Hanende, Bah-
riyeli Hacı İbrahim Edhem Efendi’nin çok muaffakiyetli beste-
lerindendir.

Her yerde okunabilir.
Muallim Naci: çok sevdiği Şeyh Edhem Efendi’nin ‘’Bergüzar-ı 

Edhem’’ yahut:
‘’Ta’lim-i usül-i musiki’ ’isimli Kitabı’na manzum takriz yaz-

mıştır.93

*
Alma tenden Canımı aman Allahım aman
Görmeden Cananımı aman Allahım aman
‘’Düyek’’ usulünde ‘’Hüzzam’ ’İlahidir. Hafız Sadeddin 

Kaynak’ın dini eserlerinden bir diğeri olan: ‘’Ya! Sahibel Cemal…’’ 
gibi Tevşihli Mevlid’lerde en çok okunan, en çok tutunan ilahi-
lerindendir. Viladet Bahri’nden sonra, ‘’Söyleşürken Cebreil ile 
Kelam’’kısmına girerken okunur. Her mısraın sonuna, perdesi 
biraz yükseltilerek, altı defa:

Allah Allah… Allah Allah
Allah Allah… Allah Allah
Allah Allah… Allah Allah
Denilir. Ve bunların da nihayetinde
Hüü…Hüü
Hüü…Hüü
İllallah…Hüü

93 Şeyh Edhem Efendi’nin kendisi tarafından bestelenmiş yüzelliye yakın şarkıyı 
içinde toplıyan, ayrıca makamları ve darp(vurma) usüllerini metodlu şekilde 
öğreten bu kitap, 1307 de yayınlanmış, İstanbul’da Bahriye matbaasında bastı-
rılmıştır. Orta boyda yüzdoksan üç sahifedir.

‘’Arak’’ makamında besteleri vardır. Bunlardan başka, Kovacı 
Zade Mehmed Efendi, aynı İlahi’yi ‘’Zir güle’’ makamında bes-
telemiştir.

*
Şürde-vü şeyda kılan yarin Cemalidür beni
Alelere rüsva kılan yarin Cemalidür beni
‘’Düyek’’ usulünde ‘’Hicaz’’, ‘’Ferahnak’’ve’’Acemşiran’’ ma-

kamlarında Eyyübi Hoca Zekai Dede Efendi tarafından beste-
lenmiştir. Her Zikr’e uyacak şekilde yapılmış ise de en yakışan 
yeri, Devran’ın başlarındaki ‘’Ağır İsm-i Hüü’’faslı dır. Ayrıca 
‘’Saba’’, Hümayun’’, ‘’Uşşak’’, ‘’Tebriz’’ makamlarında, dört bes-
tesi daha vardır. Bunlardan başka yine ‘’Düyek’’ usulünde ve 
‘’Çargâh’’ makamında olanı ‘’Gülşen’i Savtı’’ tarzında yapılmış-
tır. Buna ‘’Çamaşır Savtı’’ da denilir. ‘’Gülşen’i’’ lere mahsus ol-
makla beraber diğer ‘’Halveti’’ler de okur.

Bu İlahi’nin, bazı mecmualarda, Hacı Bayram ve Aziz Mah-
mud Hüdai adlarına yapılmış olduğuna rastlıyoruz.

*
Allah diyelüm daim
Mevlam görelim neyler
Yolda duralım daim
Allah görelim neyler

Yunus’un, Erzurumlu İbrahim Hakkı üzerinde kuvvetli te-
sir bırakan ve ona, 

Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler
Redifli meşhur manzumesini yazdıran ilahi’sidir. Son za-

manların eserlerinden olan bu İlahi’yi Üsküdar-Topbaşı Bedevi 
Tekkesi eski mensuplarından, mühendis, rahmetli Fehmi Tokay, 
‘’Düyek’’ usulünde ‘’Rast’’ makamında bestelemişti. Zikri’n her 
yerine uyacak şekildedir. ‘’Tevşihli Mevlid’’ lerde bazen okunuyor.

*



304 305

Emrah BekçiYunus Emre

Yunus Erenleri, Bektaşiler de çok sever. Ona karşı, kendi 
Tarikat Pir’leri derecesinde bağlılıklarını gösterirler. Bu sevgi 
dolayısıyla Onu, ‘’Muhabbet’’ meclislerinde her zaman baş ta-
rafa oturtmuşlar, hatta ‘’Meydan’’ ların da Ona, tamamıyla ayrı 
ve yüksek bir yeri vermişlerdir. Buna karşılık, bazı kaynaklar, 
Onun bestelenmiş İlahileri ’nin okunmasını ve tutulmasını, ne-
dense yalnız, Sünni tarikat ayinlerine mahsus imiş gibi yaz-
maktadırlar.

Bunun hiç de doğru olmadığını, maddeleriyle göstermek ve 
bir gerçeği ortaya koymak için, Bektaşiler ’in kendi toplantıla-
rında daima okudukları Yunus İlahilerinden hatırımızda bulu-
nanları buraya alıyoruz:

Yürük değirmenler gibi dönerler
El ele vermişler (Yapuşup) Hakk’a giderler

‘’Evsat’’ usulünde ‘’Şehnaz’’ makamında, Zakirler tarafın-
dan okunan ‘’Cumhür’’ İlahi’lerindendir. ‘’Hicaz’ ’ve ‘’Karciar’’ 
makamlarında yapılmış olanları da Teravih namazları ara-
sında okunur. ‘’Hicaz’’ı, ‘’Evsat’’ usulünde, ‘’Karciar’’ı ‘’Düyek’’ 
usulündedir.

Kitab’a geçmiş rivayetlere göre bu İlahi’yi Dede Efendi Hacc-ı 
Şerif’e giderken yolda bestelemiştir. Kendisinin son bestesidir. 
‘’Hüseyni’’ makamında, ‘’Nefes’’ tarzında ayrı bir bestesi daha 
vardır. Bunu, Bektaşiler, kendi namazlarından sonraki sohbet-
lerinde, ‘’Sofra’’ larda veya ‘’Muhabbet’’ meclislerinde sazlı, saz-
sız beraberce okurlar.

El ele vermişler Hakk’a giderler

Mısraı okunurken bütün ‘’Can’’lar, ‘’Muhibb’’ler (Bektaşi 
Dervişleri) herkes, yanındakinin elini çaprazlama olarak tutar, 
böylece birbirlerine daha çok sıklaşıp; yaklaşmalarıyla, otur-
dukları yerde, sağa sola hafiften sallanırlardı.

Gönül Kabesi’ni Tavaf iderler

İlave olunur. Teravih namazları arasında okunan bir de 
‘’Evinç’’ bestesi vardır.

*
Fıkratın narile yandım
Ya Resülallah medet
‘’Devr-i Hindi’’ usulünde, ‘’Hüzzam’’ İlahi’dir. Son zamanın 

parlak Mevlidcilerinden Hafız Zeki Altun bestelemiştir. Henüz 
denenmemiş olmakla beraber her yerde okunabilir. Mevlid-i 
Şerif arasında, ‘’Kaside’’ tarzında okunması uygun düşebilir.

*
Taşdı rahmet deryası
Gark oldu cümle asi
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Huzi’’ İlahi’dir. ‘’Cihangir usulü’’ ne benzer 

şekildeki ‘’Murabba, Tevhid’’de okunur. Aynı İlahi’nin‘’Rast’’dan 
bestesi, ‘’Düyek’’,’’Sofyan’’ usullerindendir; her yerde okunmak-
taydı. Ayrıca, ‘’Hicaz’’, ‘’Segâh’’, ‘’Arak’’ ve ‘’Eviç’’ den bestelidir.

*
Milki bekadan gelmişem; fani Cihanı neylerem
Ben Dost Cemal’in görmüşem Huri cenanı neylerem
‘’Sofyan’’ usulünde ‘’Gülizar makamındadır. ‘’Neva’’ bestesi, 

Bursalı Yakub Zade Mehmed Efendi’nin dir. Her Zikr’e uyabi-
len İlahilerden sayılır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu 
İlahi’ye de Nazire vucüde getirmişlerdir. Erzurum’da herkes okur.

*
Sana ben olmuşam ümmet
Bana yetmez mi bu Devlet
‘’Aksak’’ usulünde, ‘’Muhayyer Buselik’’dir. Hafız Zeki 

Altun’un bestelediği bu İlahi henüz denenmemiştir; muvaffa-
kiyetli eserlerindendir.

∑
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Behey gafil uyan, hab-i gafletden
Ömrün geldi geçdi (Canım) haberin var mı?
Bektaşiler’in, ‘’İhya’’ Geceleri’inde bilhassa okunduğu Ne-

fes’lerdendir. Bir ‘’Muhibb’’in veya ‘’Baba’’ nın Hakk’a göçtüğü 
yedinci, kırkıncı, ellinci gecelerinde okunur.

Bunun, o gecede yapılan hususi bir törenle okunması, 
ölenin ruhunu İhya ediği için, bu geceye Bektaşiler ‘’İhya 
Gecesi’’, keza, ölünün hayrına yapılmış olması dolayısıy-
lada ‘’Hayır gecesi’’ denilir.

*
Badı sabaya sorsunlar Canan illeri kandedür
Bilenler haber virsünler Canan illeri kandedür
‘’Beyati’’ makamında bestelenmiş olup, ‘’Bektaşi Meydanları’’ 

na mahsüs ‘’Nefes’’ lerdendir. Başka Tekkeler’de pek okunmazdı.
*
Bana namaz kılmaz deyen, ben kıluram namazımı
Kılursam kılmazsam ol Hakk bilür niyazımı
Bektaşi neşe ve mizacına çok uygun düşen ‘’Nefes’’lerden 

olduğu için, sohbet ve muhabbet meclislerinde ‘’Sofra Gülbengi’’ 
gibi hiç terk edilmez; hemen her Bektaşi’nin ezberinde bulunur.

*
Yine geldi Aşk elçisi yine doldu meydanımız
Yine teferrücgah oldu sağlı sollu dört yanımız
Bektaşi’lerine keza çok sevdiği ve sık sık okuduğu ‘’Nefes’’ 

lerindendir. Ekseriya, ‘’Hüseyni’’ makamında okunur. İstanbul 
Bektaşileri ’nin son ‘’Halife Baba’sı Kehribarcı, Muhterem Ah-
med Necmeddin Baba Efendi’nin (Alpgüven) lutfiyle görmüş ol-
duğum, yazma bir ‘’Nefes’’ mecmuasında; bu beyt’in ikinci mıs-
raı sonundaki:

‘’…Sağlı sollu dört yanımız.’’ Deyişi.
‘’…Sağdan sola dört yanımız’’ şeklinde tespit edilmiştir..

Mısraına gelince de yine herkes yanındaki ‘’Kardeş’ ’ini (Ta-
rikat arkadaşını) omzundan, göğsünden niyaz eder. (Karşılıklı 
olarak, birbirinin omzunu ve göğsünün kalbi üzerine gelen ta-
rafını öper). ‘’Makta’beyti’’n de eller çözülür; Son mısraı’ın sonu, 
uzunca bir ‘’Hüü!’’ ilavesiyle nihayete erer. (‘’HÜÜ!’’ lafz-ı Şe-
rifi, Bektaşiler ’de biraz inceltilerek ‘’Hüü!’’ şeklinde söylenir).

*
Bir köprü yaradmışsın, kıldan incedür dersin
Kamu’ya Sala! İtdim; mahlükaat cümle geçsün
‘’Sofyan’’ usulünde, ‘’Neva-Uşşak’’ İlahi olup, Muallim İsmail 

Hakkı Bey tarafından bestelenmiştir. Bektaşiler kendi meclis-
lerinde okurlar.

*
Derviş olan kişiler, dertli olağan olur
Anın halin bilmeyen ana gülegan olur
‘’Düyek’’ usulünde, ‘’Re havi’’ makamındadır. Zikri’n her ye-

rinde okunabilen İlahi’ler arasında bulunduğu gibi Bektaşiler 
de okurlar. Onlarca, ‘’Sema’Nefes’’dir, Sema’ yapılırken okunur.

*
Ey benim sevgili Mevlam, Sen’in aşk’ın kimde var
Kimse bilmez Sen bilirsün, Sen’in aşk’ın Can da var (Ya 

Hüü)
Devran ortasında, ‘’taksim’’ edilerek okunurdu. Buda rah-

metli Hafız Kemal’e mahsustu. Bu İlahi’nin ‘’Mahur’’ ve ‘’Kar-
cia’’ makamlarında olanını Bektaşiler okurlar ve her beyt’in so-
nuna bir (Ya Hüü!) eklerler.

*
Ey âlemleri yaradan, hem yaşarup kurudan
Göster Cemal’in yaradan, kaldır perdeyi aradan (Allah)
‘’Uşşak’’ makamında Bektaşi Nefeslerindendir, Sohbet ve 

Muhabbet meclislerinde okunur, sazla da olabilir.
*
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YUNUS EMRE ESTETİK SIRLARI
∑

Yunus Emre’yi inceleme isteyen insanın kafasında şu so-
rular beliriyor: Yunus nasıl bir insandır? Ümmi midir, 

değimlidir? Feylesof mudur, değimlidir? Dili Türkçe midir, Os-
manlıca mıdır? Bu soruların karşılıklarını ben de kendime göre 
vermek istiyorum.

Yunus gibi büyük adamların oluş tarihlerini inceleyenler, on-
ları içinde yaşadıkları sosyal çevre ile anlamak isterler. Onun 
için, her şeyden önce, büyük adamların içinde doğup bü-
yüdükleri çevrelerin yetişmelerindeki rolünü araştırılar. 
Ancak, adam fikri, her şeyden önce, insan fikridir. İnsan 
fikrîde, her şeyden önce, biyolojik bir varlık fikridir. Bu 
varlık bir yandan anatomik, fizyolojik bir kalıt fikri, bir 
yandan da psikolojik bir kalıt fikridir. Bu kalıtlar uygun 
olmadıkça insan büyük adam olamaz. 

Yunus Emre konusunda da böyle. Yunus Emre’yi yetişti-
ren Türk toplumudur. Ancak, Yunus Emre herhangi insan 
değildir, eşiz bir sanat, tasavvuf alıcılığı ile dünyaya gel-
miş olan bir insandır. İşte Yunus’un Yunus’luğunu anlamak 
için bir yandan da içinde yaşadığı toplumun din, ahlak, dil, 
sanat varlıklarını arayıp bulmak gerekecektir. Bu konuda 
bilimli çalışmalar yapıldıktan sonradır ki, Yunus’u Yunus 
Emre yapan gizler elde edilebilecektir.

Yunus’un Yunus’luğu çocukluğunda başlar. Çocukken okuma 
yazma öğrensin diye gönderdikleri yerden ayrılıvermiştir. Onun 
bu ayrılışı herhangi haylaz çocuğunki değildir. Seçkin yaratıl-
mış olan bir insan yavrusununkidir.

Halkın kalbinde, hafızasında ve milli benliğimizde asırlar-
dır yaşayan derin bir muhabbet ve hürmetle anılan ve okunan 
gelen Yunus’un, evvela İslam dünyasına, sonra da bütün insan-
lığa mal olmuş mübarek sözleri, Nutk-u Şerif’leri, hele bunların 
içinde bestelenmiş olan İlahileri, elbette ki, yazdıklarımızdan 
ibaret değildir. Biz şimdilik, bunlardan başlamayı, yeterli gördük.

Cemaleddin Server REVNAKOĞLU 94

94 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.128…139.
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vasıta saydığından, ilme ehemmiyet vermemesi, dervişlik 
tevazuuyla kendisini bir şey bilmez olarak tavsif etmesi ve 
bilgisine güvenip gururlananları taşlaması yüzündendir. 
Hâlbuki O, adam akıllı tahsil görmüş bir adamdır. Yunan 
mitolojisini, Şark efsanelerini bilir, Kur’an’dan Hadis’ten, 
erenlerin sözlerinden manzumlar alır. Mevlana’nın Mes-
nevi’sini ve Divanı Kebir’indeki gazelleri okuduğunu, yine 
şiirlerinden anlamaktayız. Hatta Şarkın hâkim şairi Şi-
razlı Şadi’nin bir gazelini nazmen Türkçeye çevirmiştir. 
Esasen kendisi de birkaç şiirinde medresede tahsil etti-
ğini açıkça söyler.’’

Yunus için yazılan yazıların arasında onun kişiliğini kısa 
sözlerle tanıtan birkaç yazı parçasını buraya almadan geçe-
meyeceğim. Bakın, Burhan Toprak’ın şu yazısı ne kadar içlidir:

‘’Yunus Emre işte böyle bir muharrirdir ve böyle bir 
kitap yazmıştır. Bana doğduğumdan beri hiç kimsenin hi-
tap etmediği tarzda samimi ve içten hitap etti. Gece yarısı 
birçok kitapları açıp kapattıktan sonra sevgim ye’se inkı-
lap ederken daima onun sesini duydum. O, bu kitabı sanki 
yalnız benim için ve böyle burhan saatleri için yazmıştı. 
Ben o divanda yalnız kendi zevkimin inikâsını görüyor-
dum. O, benden bana gelen bir ses gibiydi. Bu yüzden onu 
bu kadar sevdim. Vaktaki yedi asırdan beri Türkçe konu-
şulan memleketler üzerine gölgesini yayan bu büyük şai-
rin Azerbaycan’dan Macaristan’a kadar cahil, âlim, şeyh, al-
lame, münkir, mümin, herkes tarafından hiç olmazsa birkaç 
parçasının ezber bilindiğini öğrendim, şaşmadım. Aşık Pa-
şalarda, Kaygusuzlardan, Necib Fazıl’a kadar sayısız şairler 
üzerinde tesiri olduğunu müşahede ettim. Yine şaşmadım. 
Niyazi-i Mısri, kendisinin dediği gibi, Yunus’un bir şiirini 
tefsir etmek için sekiz ay düşünüp çalışabilir. Gece rüya-
sında bile şuuraltı Yunus için ‘’Anın namzettiği marifetler 
lisanı türki üzre hiç kimseye nasip olmamıştır. Ve cümle 

İkinci olay Yunus’un gençlik çağında olur. Köyünde çifti çu-
buğu ile uğraşırken kıtlık olur. Kırşehir’de, Sulucahöyük’te Hacı 
Bektaş Sultan adına da bir pir, kendisine başvuranlara buğday 
veriyor, yardımda bulunuyor derler. Yunus bunu öğrenince he-
men yola çıkar. Eli boş gitmek istemez. Ne yaparsın, dağlar-
dan alıç toplar, onları götürür. Onun bu davranışını beğenen 
Hacı Bektaş:

-Sorun kendisine, buğday mı ister, yoksa himmet mi? Der. 
Yunus da:
-Ben himmeti ne yapayım? Buğday isterim, der.
Bunun üzerine buğdayları alıp yola çıkar. Yolda aklı 

başına gelir:
-Ben ne yaptım! Himmet olsaydı, buğday da bulurdum, 

der gerisin geriye döner. Hacı Bektaş da:
-O geçti artık! O ihsanın anahtarını biz Taptuk Emre’ye 

verdik. Sen git, nasibini ondan al, der.
İşte Yunus’u Yunus yapan gizlerin anahtarı bu dönüştedir. 

Hangi giz, hangisi iç oluşu, hangi ruh etkisidir ki, Yunus’a aç-
lığını unutturup onu Hacı Bektaş’a doğru sürüklüyor? Yunus 
Hacı Bektaş’a dönüyor, çünkü Yunus Allah’ın zengin bir iç var-
lığı ile yarattığı insandır. İşte onun için, o gün bu mutlu kaderin 
etkisi altında Kırşehir’e dönüyor. O Kırşehir ki, büyük Türk-
çülerin sonsuz yurdudur. Din Türkçüsü olan Hacı Bektaş 
oradadır, tarih Türkçüsü olan Aşık paşazade oradadır, za-
naat Türkçüsü olan Ahi Evran oradadır. Onun için Yunus 
kendini bu Türkçülük yurdunda buluyor, böylelikle de Yu-
nus Emre olmaya başlıyor.

Yunus ümmi midir, yoksa okuması yazması olan, Arapça, 
acemce bilen, felsefeye, tasavvufa aklı eren bir insan mıdır? Bu 
konuda sözü Abdülbaki Gölpınarlı’ya bırakmalıyız:

‘’Ümmi, yani okuma yazma bilmez oluşu hakkındaki 
rivayet, bazı şiirlerinde, bilgiyi gerçeğe ulaşmak için bir 
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insanlık borcudur. Zenginliklerin en büyüğü gönül zengin-
liğidir. Gönlü dar olanların varlıklı olmaları neye yarar? 
Gönül ferahlığından nasibi olmayan bu kimseler asıl yok-
sullar ve bahtsızlardır.’’

Kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı
Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı

Yunus’un bütün hayat felsefesini bir deyişinden aldığımız 
şu iki kelime ile özetlemek kabildir:

Sevelim, sevilelim

Hayattan bahsederken bunun ‘’kutlu bir sefer’’ olduğunu, 
‘’hoş menzile ereceğini’’ söyleyen Yunus’un hayatın sonu ve in-
san ömrünün nasıl geçmesi temenniye şayan olduğu hakkın-
daki görüşleri de şöyledir:

Ne oda yanam dağılam
Ne Dara çıkam asılam
İşim bitince yürüyem
Teferrüce geldim Ahi

Ne realist bir görüş ve ne sade bir anlayış, değil mi?

Yunus ver canını Hak yoluna
Can vermeyince canan bulunmaz

Diyen hak şairi Yunus’un bu engin sevgisi onda bütün dün-
yayı kaplayan geniş bir beşeri sevgiye yol açmıştır.

Sen seni ne sanursun
Ayruğa da anı san
Dört kitabın manası
Budur eğer var ise

Sözleri ile bunu açıklar.
Şu sözlerinde insanlık için adeta bir kanun hükmü vardır:

onsan sonra gelip nazm-ı maarif edenler anın sofrasında 
tufeyli olmuşlardır’’ der. Bundan daha tabii ne olabilir? Üsta-
dın kanlı gözyaşlarıyla yazdığı şu mısralar için:

Cennet, cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç Huri
İsteyene ver sen anı bana seni gerek seni95

Burhan Toprak’ın eserinde Yunus’u sonuna kadar inceleyen, 
özelleştiren şu güzel parça da var:

‘’Yunus Emre Türk Ortaçağının zirvesidir. Onun divanı 
da bizim Divina Comedia’mızdır. O kitapta ruhun büyük-
lüğü, vücudun faniliği, kendi talihimizi yaratamamak fe-
laketi, varlığımızın kadın ve erkek taraflarının-aklımıza 
aklımızla hassasiyetimizin- mücadelesi, insaniyetin bütün 
sefalet ve ulviyeti, ıstırap ve tesellisi vardır. O kitaptaki ıs-
tırap, bacağı kesilen adamın ıstırabı kadar doğrudur. Göz-
yaşı gözyaşıdır, iştiyak iştiyaktır, heyecan kelimeleri dol-
durur ve kelimeler karşımızda kuru kafalar gibi sırıtmaz. 
Metafizik fikirler karşısında daima lakayt, insiyakların ça-
murunda boğulan adamların zihniyetine bu kitapta rast 
gelinmez. Zira onun her mısraının gayesi tefekkürdür. Bu-
rada sanat oyun değildir ve kalp ile kafa faciası bütün şid-
detiyle kendisini gösterir. Bu divanda sefahatleri, korku-
ları, ümitleri, nedametleri, isyanları, şüpheleri, teselli ve 
imanları ile bütün bir beşeri hayat vardır.’’

Yunus Emre’yi incelerken üzerinde durduğum yazılardan 
biri de Halim Baki Kunter’inkidir. Onun yazılarından da şu gü-
zel parçayı alıyorum:

‘’Yunus Emre, Sânî dünyada gönülleri birleştirmeye ge-
len insandır. O, büyüklere saygı, küçüklere şefkat, yoksul-
lara merhamet gösterilmesi fikrini yaymaya çalışmıştır. 
Ona göre hastaları yoklayıp gönüllerini almak, hizmetle-
rinde bulunmak, düşkünleri, darlıkta olanları kollamak 

95 Burhan Toprak, yunus Emre Divanı, 1959.
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sanat kollarında olduğu gibi, şiirde de gelenekler vardır. Ge-
leneklerin taşıyıcısı halktır. Şiir sanatı halk geleneklerine 
uygun oldukça millidir, bu geleneklere yabancı kaldıkça da 
milli değildir. Resim sanatında olduğu gibi, şiir sanatında 
da başlıca iki öge vardır, forme ile expression, kalıpla de-
yiş. Bu iki ögeden en temelli olanı deyiştir. Eğer bu deyiş 
milletin din, dil, sanat, ahlak geleneklerine uygun değilse 
şiir milli değildir, yabancıdır, o millete hiçbir şey söylemez.

İşte bu anlayışla Yunus’un şiirlerini incelediğimiz zaman, 
onun milli şair olduğunu görüyoruz. Çünkü deyişleriyle, içi ile 
zevki ile duyuncu ile Türk’tür. Zaman zaman kelimelerinin ya-
bancı olması bile onun bu temelli karakterlerinin yabancı ol-
ması bile onun bu temelli karakterlerini değiştiremez. Yunus’un 
şiirlerinde Farsça, Arapça kelimelerle, tasavvuf terimleriyle, 
yabancı terkiplerle karşılaşanlar onun bir dönem şairi oldu-
ğunu sana bilirler. Ancak, Yunus’un eserlerini incelerken üze-
rinde titizlikle durulması gerekli olan nokta şudur: Yunus’un 
ölmezliğini sağlayan Türklüğüdür. Bu Türklük kullanıldığı bü-
tün kelimelerin öz Türkçe olmasından değil, dilinin halk dili-
nin geleneklerine uygun bir dil olmasındandır.

Yunus dilinin yalnız bir yüzünü, kelimelerini ele alarak 
ona Divan şairiydi deme doğru olmaz. Çünkü şiirin milli-
yetini yaratan kelimeleri değil, yapısı, zevki, gelenekleri-
dir. Şiir sanatı kelime sanatı, şekil sanatı değil, zevk sanatı-
dır. Şiirdeki kelimelerin milliyeti bile bu içe bağlıdır. Yunus 
milli şairin kendisi, hem de, en büyüğüdür.

Yalnız edebiyat tarihi bilgisi Yunus’u anlamak için yetmiyor. 
Yunus’u anlamak, şiirlerinin gizlerine ulaşmak için daha derin-
lere, onun iç benliğine kadar inmek gerekiyor. Ben son yıllarda 
Batı psikologlarının ‘’estetik duygu’’ adını verdikleri duygu üze-
rinde çok durdum. Estetik duygunun nasıl bir ruh gerçeği oldu-
ğunu araştırdım. Sonunda anladım ki insanlara sanat eseri 

Bir çeşmeden sızan su
Acı tatlı olmaya 96

Yunus feylesof mudur? Feylesof sözünü bir terim olarak 
alırsak, feylesof demek, varlık üzerine sistemli, orijinal görüşü 
olan insan demektir. Descartes, Kant, Bergson gibi. Gerçi Yu-
nus böyle sistemli bir felsefe var etmiş olan bir insan değildir. 
Yunus, felsefe sezgisi çok kuvvetli olan bir sanatçıdır. Onun bu 
varlığını doğru olarak anlayan bir yazı üzerine de dikkati çek-
mek isterim.

‘’Yunus şairden çok, bir filozof, bir ahlakçı idi. Düşün-
celerini tasavvufa dayanaraktan savunmaktadır. Onca ta-
savvuf, kargaşa içindeki bir toplumda kozmosa varan bir 
yolcudur. Tanrıya olduğu kadar iyi bir topluma da ancak 
bu yoldan erişebilir. Herkesi sevgiye, doğruluğa, iyiliğe ve 
güzelliğe çağırıyordu. Eflatun’un deyimi ile konuşursak, 
onda’ ’İdelerin idesi’’ sevgi idi, aşk idi. Adalet de sevginin 
içinde gerçekleşirdi.’’ Dünyada hiçbir yazar sevgi ve aşk ke-
limelerini onun kadar çok ve böylesine içten kullanamamıştır. 
Mezar taşının üzerine de yazılan:

Gelin tanışıklık edelim işin kolayını tutalım
Sevelim sevilelim dünyaya kimse kalmaz 97

Sözleri onundur.
Yunus milli şair midir, değil midir? Bir şairin milli şair 

olup olmadığını anlamak için, önce şiirin ne olduğunu, ne 
olmadığını anlamak gerektir. Eğer bu anlaşılmaz, bilin-
mezse, milli şiir üzerinde edineceğimiz bilgi sübjektif bir 
bilgi olacaktır. Benim anlayışıma göre, milliyet toplumları 
birbirinden ayıran gelenek ayrılıklarıdır. Her milletin ken-
dine göre gelenekleri vardır. Bu gelenekler toplumdan top-
luma değişirler. Ancak, toplum içinde hiç değişmezler. Bütün 

96 Halim Baki Kunter, yunus’un Huzurunda (Ülkü, sayı 30).
97 Ferhat Sılacı, Büyük Ahlakçı ve Şair yunus Emre (Akşam, 22 Haziran 1954).
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Yunus’un bu gibi mısralarını, Şeyh Üftade gibi, yersiz 
bulmak kolaydır. Ancak, Yunus’un aşka verdiği kutsallığı 
kavramak güçtür. Yunus aşk ovasında yorulup kalan bir 
insan değildir, O, aşk dağının doruğuna kadar çıkmasını 
bilen güçlü bir insandır. Onun din anlayışı Cehennem ’den 
korkan, Hurileri özleyen insanlarınki değildir. Varlığın giz-
lerine en kısa yoldan ulaşmak isteyen insanın anlayışıdır. 

Yunus’un üzerinde durduğu problemler hep toplum prob-
lemleridir. İşte hiç çekinmeden söyleyeceğim, Yunus’un ba-
şarısı hümanist, Türk Hümanisti olmasından ileri gelmek-
tedir. Bütün şiirleriyle üzerine eğildiği değerler, insanlık, 
değerleridir. Yunus’a ölmezlik gizini kazandıran da işte bu 
değerlerdir.

Bütün bu araştırmalardan sonra elde edilebilecek olan 
kanı şu olabilir: Dil aklın, mantığın kavrayabileceği yalnız mor-
folojik olan bir varlık değildir. Onda yalnız akıl gözü ile değil, 
gönül gözü ile görülecek sezilecek birtakım canlı, dinamik ger-
çekler vardır. Dil gerçeğinin bu parçasına dilin psikolojisi, dilin 
estetiği diyebiliriz. Dilin tarih boyunca var olup gelen, hiç de-
ğişmeyen geleneklerinden biri, belki de en köklüsü işte bu psi-
kolojik, estetik varlıktır. Bir örnekle düşüncemi açıklayabilirim. 

Osmanlı edebiyatında sayısı yüze yaklaşan Mevlit ol-
duğunu edebiyat tarihçilerimizden öğrenmiştim. Bütün bu 
eserlerin arasında yalnız Süleyman Çelebi’ninki bir din tö-
reni olmak canlılığını kazanmış, böylece, sonsuzluk sırrına 
erişmiştir. Bu ulu başarının gizemi ne olabilir? Besbelli ki 
kelime Türkçülüğü değil, zevk sanat Türkçülüğüdür. Sü-
leyman Çelebi’nin bu şaheserinde halkın anlamadığı Os-
manlıca kelimeler çoktur. Ancak, duyulmayan, sezilmeyen 
cümle yoktur, denilebilir. Bu örnek de gösteriyor ki, dilde 
ulusallık bir dış işi olmadan önce, bir iç işi, bir gönül işidir. 
Gerçekten ulusçuluğun kökü bilinç altındadır.

diye aşılanan estetik duygu sanatçının sanat eseri ile ya-
rattığı bir duygu değildir. 

Sanat eserinin görevi, insanda olmayan sanat duygu-
sunu yaratmak değil, insanda var olan duyguları uyandır-
maktır, bilinçaltında olan bu duyguları bilinç üstüne getir-
mektir. Estetik duygu dedikleri duygu yalnız güzellik duygusu 
da değildir. Eros (Şehvet), zekâ, metafizik, din duyguları gibi, 
edebiyat eserleri de, insanda daha önceden var olan, ancak, bi-
linçsiz kalmış olan duyguları uyandırır. 

Öyleyse, sanat eseri insanda daha önceden var olan, an-
cak, bilinçsiz kalmış olan duyguları uyandırır. Öyleyse, sa-
nat eseri insanda estetik beni (moi esthetique) yaratan bir 
etken değil, belki, bu estetik beni bilinçlendiren bir teknik-
tir. Eğer insanda estetik ben dediğim bilinçsiz duygular ol-
mazsa insan sanat eserinin karşısında hiçbir şey duyma-
yacaktır. Nitekim bilginin ahmakları olduğu gibi, sanatın 
da ahmakları vardır.

Şimdi artık Yunus’un sanatındaki gizleri daha kolayca bu-
labiliriz. Bir kere Yunus şehvet edebiyatçısı değildir. O, yalnız 
metafizik, ahlak, din edebiyatçısıdır. Onun etle, kemikle, şeh-
vetle ilintisi yoktur. O, bütün sevdiklerini Allah’ı sever gibi sever, 
hem de öyle sevilmesini ister. Yunus’un tuttuğu yol realisttik, 
gerçekçilik yoludur. O, insanı olduğu gibi alır, insanı ne yalnız 
över, ne de yalnız yerer, hem över, hem yerer. Yunus insanı bü-
tün varlığı, yokluğu ile insan olarak tanır, insan olarak da tanıtır.

Yunus için aşk her şeydir. Varlıkları yaratan odur, birleşti-
ren odur, çoğaltan odur, ölümü, sonsuzluğu sevdiren yine odur. 
Bu aşk gücünü üreme organlarından alan hayvansı aşk değil-
dir. Yunus’un aşkı doğruluk, iyilik, güzellik aşkıdır. Yunus sı-
rası gelince şöyle konuşur:

Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç Huri
İsteyene ver sen anı bana seni gerek seni
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Yunus, canımız Yunus Türkün ruhudur. Hepimiz onun için-
deyiz ve o hepimizin içindedir.’’

Yunus’a büyüklüğünü sağlayan yalnız konuları değildir. Onun 
bir de büyük şair olması var. Bu ikinci büyüklüğünü onun yal-
nız benliği ile açıklanamaz. Yunus’un halka, tarihe mal olan öl-
mez bir varlığı da var. Bu ölmezliği ona sağlayan Türk halkının 
kendisidir, bu halkın ruhu, duyuncudur. Böyle olunca, Yunus’un 
dilini sonuna kadar incelemek gerekecektir. Dil milli bir gerçek-
tir. Öyleyse Yunus’un dilindeki Türklüğü sağlayan özellikler ne-
lerdir? Bu soruya eksik de olsa, bir karşılık vermeye çalışalım.

Dilin milliyetinden söz açarken, hep ileri sürdüğüm ge-
lenek (tradition) gerçeğini küçümsemek hiç doğru değil-
dir. Dil deyince, yalnız kelimelerle anlamları düşünürüz. 
Bu olağandır. Ancak, dilde temelli olan iki öge daha vardır. 
Biri edebiyat dediğimiz sanat, biri de müzik dediğimiz sa-
nat. İşte dil bu iki sanat geleneğiyle de özleşiyor. Türkçe-
nin de güzelliğini sağlayan onun hem söylenişi hem de ses-
lenişidir. Bunu söylemekteki amacım, Yunus’un şiirlerinde 
Farsça, Arapça kelimeler, terimler kullanılmasına karşı, 
söyleşinin, seslenişin hep Türkçe kalmasıdır.

Yunus’un Kur’an üzerinde çok durduğu anlaşılıyor. Kur’an’ın 
ayetlerinden bazılarına şiirlerinde yer vermesi de bunu göste-
riyor. Kur’an’ın din kitabı olarak Arapça bilenlerin, bilmeyen-
lerin ruhunu sarması nedensiz değildir. Benim gibi onun üze-
rinde yıllarca duran bir insanın bu kutsal kitabın bazı gizlerini 
sezmesi olabilecek bir şeydir. İşte Yunus’un da Kur’an ayetle-
rindeki güzellik gizlerinden bir kısımını edindiğini görüyoruz. 
Kur’an dilinde ne gibi sindirim, diriltim, uyarım gizleri vardır? 

Bu soruyu kendimce şöyle karşılıyorum:
Kur’an dilinin özelliklerinden biri cümlelerinin kısalığıdır. 

Kur’an’ın uzun cümleleri bile kısa cümlelerden oluşmuş etki-
sini yapan bir nitelik taşır. Kur’an’daki cümle kısalığına örnek 
olarak Kadir Suresi’nin tercümesini veriyorum:

Yunus’un insan, sanatçı kişiliği üzerinde dururken Medeni-
yet gazetesinin 26.09.1961 günlü sayısında zevkle okuduğum 
Adil Çıtak imzalı yazı Yunus’un hümanist yanını çok güzel ay-
dınlatmaktadır. Bu yazının bir parçasını buraya alıyorum.:

‘’Yunus Emre Türk Halk Edebiyatına asırlarca müessir 
olmuş, milletin iç bünyesine girmiş, halkın fikir ve his ha-
yatını fethetmiş, bir şahsiyettir. Onun hayatı ve yaşayışı 
hakkında menkıbeler yaratılmıştır. Yunus’a bu mümtaz 
mevkii bahşeden hususiyeti eserlerinde aramak lazımdır. 
O divanında ele almış, dünyası ile ahireti ile ölüsü, dirisi, 
yaşayış, düşünüş ve duyuşu ile insani ve insanlığı şiirine 
konu yapmış, âşıkların aşkı ile yanmış, sadıkların sıdkına 
inanmış, cahillerden uzak kalmayı, irfana yaklaşmayı kim-
seye nasip olmayan bir samimiyetle dile getirmiştir. Hırsa, 
tema, kötülüğe ve kibre çatarken alçak gönüllüğü, halim 
ve selim oluşu, doğruluk ve temizliği aynı samimiyette şi-
irinde herkese telkin etmiştir.’’

Yunus için aşk, sevgi her şeydir. Varlığı yaratan odur. Birleş-
tiren odur, çoğaltan odur, yaşayanlara ölümü, sonsuzluğu sev-
diren yine odur. Yunus’un aşkı, gücünü üreme organlarından 
alan erotik aşk da değildir. Bu aşk doğruluk aşkı, iyilik aşkı, 
güzellik aşkıdır. 

12 Mayıs 1949 günlü Ulus gazetesinde çıkan ‘’Canım Yu-
nus, Canımız Yunus’’ başlıklı güzel bir yazı zaman silindiri-
nin yüzyıllardan beri Yunus’un hatırasını neden ezemediğini 
şöyle açıklıyor:

‘’Çünkü O, bir ucu halkta, öbür ucu Allah’ta bulunan en 
geniş münasebet zincirinin toptan sezgisine ve ilahi sevgi-
sine sahip bir şair, hayır bir derviş, hayır bir velidir. Hepi-
mizden daha canlıdır ve kendi benimizden fazla bizim içi-
mizdedir. Çünkü o kendi kendisini silerek herkes olmanın 
ve herkesi Allah’a bağlayan en büyük cereyanın maliki ol-
manın sırrına ermiştir. Yunus Emre, Yunus Baba, canım 
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Emre’nin hatırasını ne yıllar, ne de yüzyıllar milletin ru-
hundan silememiştir. Ona karşı beslenen sevgi ve hayran-
lık, kuvvetini hiç kaybetmeden, nesilden nesile ulaşıp git-
mektedir.’’

Nihat Sami Banarlı aşağıdaki sözleri ile Yunus’un mezarı 
konusunda, Yunus’u kendi toprağında gömülü görmek isteyen 
kamu duyuncunun nasıl çalıştığını anlatıyor:

‘’İlim âlemi yıllardan beri onun hayatını, nerede do-
ğup nerede öldüğünü araştırıyor. Hâlbuki bu büyük şairin 
Anadolu’da dokuz yerde mezarı vardır. Bir tek vücudun bir-
den fazla yerde gömülü olması, Şark dünyasının daha bazı 
din uluları için de tasavvur edilmiştir. Her şehir, her köy, 
Yunus’un kendi topraklarında gömülü olmasını istemiş, 
ona kendi bağrında bir mezar hazırlamış, herhangi meç-
hul bir mezarın, onun mezarı olabileceği hayaline kapılmış-
tır. Bunların arasında Yunus’a ait mezarın, bugün Eskişe-
hir-Ankara tren yolunda, Yunus Emre durağındaki mezar 
olma ihtimali çok kuvvetlidir.’’99

Yunus’un Eskişehir’de değil, Karaman’da gömülü olduğu da 
ileri sürülmektedir. Bütün Türkiye toprakları Yunus’u örtmek 
ister. Bunun nedeni Yunus’a karşı beslenilen sonsuz sevgidir. 
Son sözü, konuyu büyük bir dikkatle, titizlikle inceleyen Cahit 
Öztelli şöyle diyor:

‘’Yunus’un Karamanlı ya da Eskişehirli olduğu, orada 
ya da burada yattığı tartışmaların özünü meydana getir-
mektedir. Şimdilik kesin sonuca varılmamış ise de iki ya-
nın haklı olduğu yönler vardır. Bizce Yunus Emre’nin her 
iki kentle ilgisi vardır. İş, bu ikilinin çözülmesindedir.’’100

Prof. İsmail Hakkı BALTACIOĞLU 101

99 Nihat Sami Banarlı, Türk ve Batı Edebiyatı (Halk Edebiyatı). 
100 Cahit Öztelli, türk Dili, Sayı 165.
101 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.140…144.

‘’Gerçekten biz Kur’an’ı Kadir Gecesi bildirdik’’
‘’Kadir Gecesi nedir bilir misiniz?’’
‘’Kadir Gecesi bin aydan yeydir’’
‘’Meleklerle Cebrail’in çalablarının uygunuyla işler için 

yeryüzüne idikleri gecedir, bu Kadir Gecesi’’
‘’Tanyeri ağarıncaya dek esenlik içinde olan gece bu 

Kadir Gecesidir.’’98

Kur’an’ın özelliklerinden biri de tekrardır. Kur’an aynı inanç, 
aynı tapkı konularını olduğu gibi, ya da ayrı şekilde tekrarla-
makta, böylelikle onların belletme, sindirme gücünü artırmak-
tadır. Kur’an’da Allah’ın adlarını Kadir, Alim, Rahim gibi sıfat-
lar sık sık tekrarlanmaktadır. Böyle sık sık tekrarlanan ayetler 
de vardır. 78 ayeti olan Rahman Suresi’nde:

‘’Nasıl olur da siz çalabınızın iyiliklerini unutursunuz’’

Bu sürelerin toplamının yarısından çok tekrarlanılmakta-
dır. Yunus üzerinde düşünen bir insanın onun nerede yat-
tığını merak etmemesi elinde değildir. İstiklal Savaşı’nda  
Polatlı’ya kadar ilerleyen düşman, Yunus’un bugünkü ye-
rindeki türbesini yakıp yıkmıştı. Bu yangının henüz kül-
leri soğumadan oradan geçmekte olan Halim Baki Kunter 
Yunus’un yıkık duvarlar arasında kalmış olan mezarını 
görünce çok üzülüyor, Yunus’a yakışacak bir anıt mezarın 
yükseltilmesini ogün orada düşünüyor. Bakın, bu değerli 
kültür adamı Yunus için duyduklarını nasıl anlatıyor:

‘’Bir harabe arasında yatmakta Yunus Emre ne kaybe-
derdi? O, zaten milletin kalbinde yerini bulamamış mıydı? 
Fakat onun mezarını perişan ve harap bırakan nesiller için 
bu hal büyük bir ayıp sayılırdı. Divanı elden ele dolaşan, şi-
irleri dilden dile geçen, sevgisi gönülden gönüle ulaşan, ya-
şadığı sırada halk adamı olmanın sırrına ermiş olan Yunus 

98 İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Kur’an tercümesi.
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tarafından yazılan ‘’Kolonizatör Türk Dervişleri’’ adlı ma-
kalede yer alan bu belge Başbakanlık arşivinde (871) nu-
maralı Konya (924 tarihli) defterindedir. Toprak sayım def-
terindeki belge şudur:

‘’Karye-i Şeyh Hacı İsmail an kaza-i Larende.’’

‘’Mezkur Şeyh Hacı İsmail an cemaatin dervişleriyle 
diyar-ı Horasan’dan gelmiş aziz imiş. Bunda tavuttun edüp 
bedehu oğlu Musa Paşa bunda birer zaviye bine edüp ba-
dehu anun oğlu Kavki Çelebi dahi bir zaviye bina edüp et-
baiyle sakin olup ellerinde bervech-i vakfiyet tasarruf yer-
leri vardur. Haricen ziraat edenler öşürlerin vakfa verip 
zaviyede sarf olunup kendüleri ve dervişleri avarızdan ve 
resm-i ganemden ve resm-i çiftten muaflardur’’

Bu belgenin son bölümü Yunus ile ilgili olup şöyledir:
‘’Amma erce nam yeri bu cemaatten Yunus Emre Ka-

raman Oğlu İbrahim Bey’den satun almış, elinde mülkna-
mesi vardur. Yunus Emre fevt olup evladına intikal eylemiş-
dür. Ve bunlardan gayri Kıraçlar Kuyusu ve Deve Kuyusu 
ve iki sulu kuyu. Bunlar İsmail bin Yunus Emre şehzade-
den tapulayup alup kendüye yurt eylemişdür. Elinde te-
messükü vardır.’’

Bu belgeyi destekleyen başkaları ile birlikte, açık olarak 
Yunus Emre’nin Karaman (Larende) ile ilgisini, Şeyh Hacı İs-
mail topluluğundan olduğunu, Yunus’un Karaman Oğlu İbrahim 
Bey zamanında sağ olduğunu, zengin bir kimse olduğunu reddi 
imkânsız olarak belirtmektedir. Ama Sarı Köyü savunanlar bu 
belgeye gereği gibi eğilmemiş, çürütememişlerdir.

Bu belgeye dayanarak Yunus Emre’nin zamanını ve Ka-
raman ile ilgisini göz önünde tutarak yeni bir iddia ortaya 
koyduk. Uzun süre bu iddiamızı değerlendirmeye çalıştık. 
Dayanağımız eseri bir kere bile eline almamış kişiler ‘’o baş-
kasıdır’’ diye hemen ret ettiler. Yalnız Abdülbaki Gölpınarlı 

YUNUS EMRE ÜZERİNE 
SON ARAŞTIRMALAR (1965)

∑

F uad Köprülü’nün ‘’İlk Mutasavvıflar-1918’’ ın dan 
sonra uzun süre Yunus üzerinde durulmadı. Burhan 

Toprak üç cilt halinde divanını bastırdı (1933-1934), başına 
Yunus’un hayatı hakkında bir araştırma ekledi. Bu divanın 
çıkışından üç yıl sonra (1936) Abdülbaki Gölpınarlı ‘’Yunus 
Emre-Hayatı’’nı bastırdı. Bu eser ilk değerli eser oldu, bir-
çok bakımlardan kaynak niteliğini taşımaktadır. Bundan 
sonra çıkan eserler anılmaya değmeyecek kadar önemsiz-
dir. Bu arada bazı dergilerde, Hazine-i Evrak ’ta bulunan 
Toprak yazım defterlerinde bulunan Yunus ile ilgili bir iki 
belge yayınlandı ki gerçekten çok değerli idi ve son tartış-
malara hareket noktası oldu.

Beş yıl kadar önce (1960) Karaman’da kurulan Turizm Der-
neği Yunus’un Karamanlı olduğunu, orada yattığını bazı belge-
lere dayanarak ileri sürmeğe başladı. Buna karşılık Eskişehir’de 
kurulan aynı addaki dernek de Karamanlıların karşısına çıka-
rak eskiden beri bilinenleri yani Sarı Köylü olduğunu ve orada 
yattığını savunmaya başladı.

Böylece başlayan tartışmalar yeni araştırmalara, yeni ya-
yınlara yol açtı. Her iki taraf da red edilmeyecek belgeler gös-
teriyorlar. Yalnız şu var ki, Karaman ile ilgili belgeler daha eski 
tarihleri taşıyor.

Aşağıya aldığımız belge Yunus’un Karaman ile ilgisini 
pek açık ve kesin olarak ortaya koymaktadır. Bu belge 
ilk defa Vakıflar Dergisinde 1942 yılında çıktı. Ö.Barkan 
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ikisinin de şeyhi olmuştur. Yunus’tan Karamanlıların da 
çıkarı vardır. Çünkü Yunus Türkmen’dir. Toros dağların, 
özellikle Bulgar dağında oturan Türkmenler Karaman’ın 
askerleridir. Bu topluluklar üzerinde, tarikat dolayısıyla 
Şeyh Yunus etki yapmaktadır. Onun için Karaman Beyleri 
Yunus’u tutmaktadırlar.

Larende (Karaman) şehrinde otlakları olan Şeyh Yunus 
zengin bir kişidir. Orada bir cami ve zaviye yaptırmıştır. 
Bir ara Beyler iktidar kavgasına tutuşmuşlardır. Alaeddin 
Bey dışarıda savaşta iken şehirde bir hükümet devirmesi 
yapılmıştır. Şeyh Yunus da devirmeyi yapanlar arasında-
dır. Alaeddin Bey yeniden iktidarı eline geçirir. Selçukluları 
zindana attırır, bir süre sonra affeder. Aradan bir zaman 
daha geçer Alaeddin Bey yine komşu beyliklere savaşa gi-
der. Bu kez yine aynı şehzade ve devlet adamları bir kere 
daha hükümeti ellerine geçirirler. Sonunda Alaeddin Bey 
yine iktidarı ele alır, suçluları halk önünde yargılar ve ka-
falarını uçurur. Bunlar arasında Şeyh Yunus da vardır. Böy-
lece başarısız iki hükümet devirmesi sonunda büyük şeyh 
ve ozan hayatını bitirir.’’

Burada Yunus gibi büyük bir şeyhin siyasi kavgalara karış-
ması birçok kimselere garip gelebilir. Fakat o çağların siyasi ta-
rihi incelenince bunu olağan karşılamak gerekir. Konya Selçuk 
devletinin yıkılışından sonra ortaya çıkan bir sürü beyliklerin 
kendilerini ayakta tutabilmek ve halka sözlerini geçirebilmek 
için şeyhlere, tekkelere hoş görünmeye çalıştıkları onların nü-
fusundan yararlandıkları bir gerçektir. 

Hatta bu şeyhlerden kimisi doğrudan doğruya hükümet ba-
şına da geçmişlerdir. Kadı Burhaneddin, Aşık Paşa’nın babası 
Muhlis Paşa gibi. Ayaklanmalar çıkaranlarda olmuştur. Şeyh 
Bedreddin, Baba İlyas gibi. Hele Osmanlı devletinin ilk çağla-
rında bu gibi şeyhler, dervişler devletin kuruluşunda çok yararlı 
olmuşlar, doğrudan doğruya birinci sırada göre almışlardır.Bu 

eseri incelemiş, kendine göre bulduğu ipuçlarına dayana-
rak bizim görüşümüzü kabul etmiştir. Dayandığımız Şikari 
tarihini ‘’uydurma’’ olarak nitelemiştir. Gölpınarlı, bir sap-
lantı halinde Sarı Köyü savunmakta, Karaman belgelerine 
değer vermemektedir.

Bizim dayandığımız, son zamanlarda ‘’Şikari Tarihi’’ 
diye tanınan eserdir. Bu eser son Karaman Oğulları Beyi 
Alaeddin Ali Beyin emriyle Farsça ve manzum olarak ya-
zılmıştır. On altıncı yüzyılda Şikari mahlaslı bir yazar ta-
rafından sade halk diline çevrilmiştir. Elde bulunan bu çe-
viridir. Karaman Oğulları ve o çağın Anadolu beylikleri 
için çok önemli olan bu tarihten ilk söz açan, on yedinci 
yüzyıl tarihçilerinden’’Müneccimbaşı’’diye tanınan Der-
viş Ahmet olmuştur. Derviş Ahmet ‘’Sahaif-ül Ahbar’’ adlı 
eserinin önsözünde Şikari’nin aslı olan Farsça nüshayı gör-
düğünü bildiriyor.

Bu haberden başka, son tarihçilerimizden Necip Asım 
Bey, Bursalı Tahir Bey, Fuad Köprülü, Ali Emiri Efendi, 
Konya Valisi Arifi Paşa, Halil Edhem Bey, İsmail Hami Da-
nişmend gibi kendilerine güvenilir kişiler bu eseri incele-
mişler, eserlerinde kaynak olarak kullanmışlar ve hiçbiri 
doğruluğundan şüpheye düşmemişlerdir. Başta İslam Ansik-
lopedisi gibi ciddi eserler de bu eserden yararlanmışlardır. 
Şikari için daha geniş olarak şu makalemize bakınız: Türk 
Dili, Yunus Emre ve Şikari Tarihi, Sayı 165, Haziran 1965.

Yunus’un Karaman ile ilgisi ve zamanı açıkça belli olunca Şi-
kari Tarihindeki kayıtlar olağanüstü önem kazanmıştır. Çünkü 
belgedeki zaman ve kişiler Şikari’ye uymaktadır. Şikari’nin in-
celenmesinden sonra başka belge ve bilgileri de göz önüne tu-
tarak şu sonuca vardım.

‘’Yunus Emre Karaman sarayında büyük ilgi ve saygı 
görmüştür. Ömrünün son yıllarında Karaman Oğullarının 
siyasal hayatına da karışmıştır. Şehzade ve beylerden bir 
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İşi bilim açısından ele alarak inatçı tutumdan vazgeçip serin 
kanla düşünülürse bizim vardığımız sonuca erişilecektir. Ama 
bizim görüşümüzün bugün için (1965) ‘’ürkütücü’’ görülüyor. 
Yunus gibi büyük bir derviş-ozanın siyasete karışması görüşü 
‘’şok tesiri’’ yapıyor. Şimdiye dek tartışmalar karışanlar içinde, 
taraf tutmadan, yalnız belgeleri göz önünde bulundurarak var-
dığımız sonuç budur. Gönül ister ki, başkaları da bizim gibi dav-
ranarak doğru ve kesin sonuca varsınlar.

Düşünce ve görüşlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için şu 
esere de bakılması iyi olur: (Necmeddin Dinçer, Büyük Halk 
Şairi Yunus Emre’nin Hayatı ve hakiki mezarı, Eskişehir Tu-
rizm ve Tanıtma Derneği Yayını, 1965) (Abdülbaki Gölpı-
narlı, Yunus Emre ve Yattığı yer, aynı dernek yayını, 1963) 
(Yunus Emre dergisi, Karaman Turizm dermeği yayını ko-
leksiyonu) (Emre dergisi koleksiyonu, Eskişehir Turizm ve 
Tanıtma Derneği Yayını).

Cahit ÖZTELLİ 102

102 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.160.161.

bakımdan o çağların tarihini inceleyenler için Yunus’un siyasi 
hayata karışması garipsenemez. (Bakınız: Şikari’nin Kara-
manoğulları Tarihi, Konya Halk evi Yayını 1946, Yunus’la 
ilgili sayfalar: 25,62,65,75,99).

Eskişehir’in Sarı Köyü ile ilgili belgelerin en eski tarih-
lisi (H.1144/M.1731) olup daha sonrakiler (H.1257/M.1841) 
(H.1279/1862) (H.1317/M.1899) tarihlerini taşımaktadır. Hepsi 
de Yunus Emre zaviyesi zaviye darıyla ilgili beratlardır. Birinci 
tarihi taşıyan belgede ‘’Yunus Emir Bey’’ adı geçiyor ki, bu ki-
şinin Yunus Emre olmadığı ileri sürülmektedir. Yine aynı ta-
rihi (1731) taşıyan ikinci belgede ise doğrudan doğruya ‘’Yunus 
Emre’’ adı vardır. Buna göre böyle kısa zamanda ad değişmesi 
düşünülemeyeceğine göre ‘’Emir Bey’’ ya kâtiplerin saygısıyla 
böyle yazılmış, ya da bir hata eseri olarak kaydedilmiştir.

Görülüyor ki, Sarı köyle ilgili belgeleri de redde imkân yok-
tur. O halde bu ikisini uyuşturmak gereklidir. Bugüne dek kimse 
bunu düşünmemiştir. Yani Yunus’un hem Karaman, hem Sarı 
Köyle ilgili olacağı görüşüne gidilmemiştir. Oysa bu durum pek 
ala olabilir. Yunus zengin bir zaviye kurabilir.

Bu kabul edilince mezarı işi üzerine de durmak gerek-
lidir. Bunu da biz şöyle düşünüyoruz: Şikari’de kaydedil-
diği gibi hükümet devirme olayından sonra Yunus’un na’şı 
Karaman’daki zaviyesine gömülmüştür. Daha sonra siyasi 
hava yatışınca oğulları tarafından kemikleri alınarak Sarı 
Köye götürülmüştür. Belki bunu sağlığında Yunus kendisi 
vasiyet etmiştir. Böylece Karaman’daki mezar halk ara-
sında unutulmamıştır.

Biz, iki tarafın da belgelerine saygı gösteriyoruz. İkisi de 
inkâr kabul etmez belgelerdir. Bunları açıklama yoluna gidile-
ceği yerde, taraf tutanlar inatla inkâra ve çürük ‘’tevil’’ lere sa-
pıyorlar. Yarın Sarı Köy için daha eski ve sağlam bir belge bu-
lunursa o zaman ne denecektir?
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Mana dolu gün ışığında, korku ve dehşet saçan gecenin ka-
ranlıklarında dolaşır ve hayat akışını düzenleyen Kudreti bil-
mek, öğrenmek isterdi Yunus… Gönlünde yaşayan bu heybetli 
aşkın şimşekleri, Hak ateşiyle parlayan gözlerinde, ilhamları-
nın goncalarını besleyen Melami ruhunun derinliklerinde okun-
makta ve O’nu varlık birliğine doğru yöneltmek idi.

Halkın şairi olan Yunus şiirlerinde, nefeslerinde aynı 
yüzyılda yaşadığı Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi, aşksız 
bir ömre sahip olanı, insanlık duygularından zerre kadar 
pay almayan kişi olarak telakki etmiş iyilik etmek, iyi ol-
mak, barışı sevmek, hiç kimseyi incitmemek, sultan da olsa 
kul görünmek, herkese iyi gözle bakmak, kimseyi yerme-
mek, herkesi hoş görmek gibi yüksek umdelerini gönlü-
nün ziyneti yapmakla kalmamış bunları bütün şiirlerinde 
telkin etmiştir.

Benliğini, hürriyetini, ruhunu, hayatını, hülasa bütün var-
lığını bağladığı bu insanlık aşkı Koca Yunus’u fikri ve ebedi öl-
mezliğe yükseltmiştir.Yunus’un gönlünde taht kuran sultanın 
hayatın başladığı günden itibaren coşup gelen bir ırmak, ço-
rakları bolluk ambarı haline getiren bir kudret, bu ulu yaşa-
yış manzumesinin kutsal bir âlem içindeki sonsuz boşlukları, 
dağları, denizleri, canlı ve cansız yaratıkları, oynak gün ışık-
larıyla korkunç gece karanlıklarını, celalli takdirlerine boyun 
eğdiren Yüce Yaratana: 

Sensün kerim, Sensün Rahim, Allah Sana sundum elüm,
Senden artık yoktur emün Allah Sana sundum elüm…

Diye sonsuz tevekkül ve teslimiyetle aşkını bağlamıştır.
Su katılmamış Türk şairi, mutasavvıfı ve ahlakçısı koca 

Yunus (Tasavvufi ahlak) esaslarını neşreden kıymetli şiirle-
rinde ‘’Cami’nin’’ bir gönül kazanmanın bin defa hacca gitmek-
ten eftal olduğu hakkındaki şefkat düsturunu gölgede bırakan 

YUNUS EMRE
∑

Fukara kalbine her kim dokuna
Dokuna sinesi Allah okuna!

Yunus aradığı ‘’Semavi Cemal’e ancak insanlığa hizmetle ka-
vuşabileceğine inanmıştı. Bâtıni inançlarında daima bunu be-
lirtmeğe çalışmıştır:

Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan
Halka müderris de olsa Hakka asidir…

Yağız çehreli, çatılmış kaşlı, keskin ve manalı bakışlı Yunus 
dağ demez, taş demez, dere demez, tepe demez, bayır demez, or-
man demez, dalgın dalgın dolaşır, her yaratıktan bir şeyler öğ-
renmeye çalışırdı. İç âlemini eriten bir tasa, bir gam vardı çeh-
resinde Yunus’un. Hayata bağlayan emeller yerine, ulaşılamayan, 
erişilemeyen bir aşkın korları vardı dağarcığında Yunus’un… O, 
bir gerçeğin peşinde idi….

Yürürken yolunun üstünde yaradılışın can alıcı renklerine 
bürünmüş bir çiçek görse, o’na eğilir, hasretini seslenir, cihanı 
kendine zindan eden hayat sırrını o’ndan öğrenmek ister, sanki 
o dilber çiçek bir kader ortalığı imiş gibi, bütün dertlerini O’na 
döker, harabeler içinde kalan ruhunun aydınlatılmasını isterdi 
ondan Yunus…

Gamla teselli, dertle tevekkül, sevinçle ıstırap, Yunus’un, altı 
yüzyıldan daha önce gönlünü yakıp kavuran ilahi Aşkın, derin, 
anlaşılması güç, ulaşılması güç sırları gibi varlık birliği ’nin tam 
tecellisi olarak çözmeğe çalıştığı düğümlerdi.
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‘’Nu’mbrassa I’infini qu’en un sublime reve.’’
(Namütenahiyi ancak çok ılvi bir rüyada kucaklar)

Seslenişiyle karşılık olarak Yunus’ta:

Bilirmisüz ey yarenler gerçek erenler kandadır,
Kanda baksan anda hazır kanda istersen andadır.
Kim dervişlik ister ise diyem ana nitmek gerek,
Şerbeti elünden koyup aguyu nüş etmek gerek…

Varlık Birliği mihrabında secdeye varan canların aşkı iman 
ve gönüllü cemaat olarak sevgilinin rüyasını değil fakat ta ken-
disini görmek imkânına varabileceğine ve Hakka ulaşabilmek 
için huyla ile değil en yüksek insanlık prensiplerini benimse-
dikten sonra tevekkül ve teslimiyet duygularının hâkim oldu-
ğunu ne kadar beliğ bir şekilde ifade buyurmuştur.

Kemal SARIGÖLLÜ 103

103 Türk Yurdu Dergisi, Ocak 1966, Sayı:319. s.162.163.

aşağıdaki manzumesi başlı başına bir insanlık düsturunu ses-
lendirmektedir:

Gönül Çalabun tahtı, Çalab gönüle bahtı,
İki Cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise…
Sen sana ne sanursen ayruğa hem anısan
Bir mana dört kitaptan budur eğer var ise..

Bilginin değerini öven, iyi dostun kadrini, kem dostun kö-
tülüklerini yayan Koca Yunus:

Gördün yarın eğridür, nen varsa ver kurtul,
Ululardan öğüttür işitdüğün varsa…

Demiş ve bütün bu âlemler içerisinde ilahi nurun tecelli-
sine mahzar olan tevekkül ve teslimiyet sahiplerinin gerçek-
ler deryası karşısında birer katre olmayıp başlı başına birer 
Derya olduğunu:

Ol dürr-i yetimem ki görmedi beni umman,
Bir katreyim illa-ki ummana benem umman…

Ve yine manevi melekelerini aşk potasında eritip (Varlık 
Birliğine) gönlünü bağlayan erenlerin tevazu, feragat, şefkat 
ve en yüksek insanlık mertebe ve duyguların himmeti ile ulaş-
tığı keramet almini:

Erenlerin nazarı toprağı cevher eyler
Erenler kademinde toprağ olasım gelür..

Diye ne güzel tarif etmiştir.
Diğer taraftan gözyaşlarının inci damlacıkları içinde eri-

yen Koca Yunus, çevresinde ne büyük seslenmeler duruyor, iç 
âleminin kapıldığı ve kıyamete kadar her hangi bir fiziki varlı-
ğın izahına muktedir olamadığı sırları karşısında, Fransız şa-
iri Loconte de Lisle’ın
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yoksa erenler himmeti mi?’’ diye haber gönderdi, gafil Yunus, 
buğday istedi. Bunu duyan Hacı Bektaş, tekrar haber gönderdi: 
‘’İsterse o alıcın her tanesince nefes edeyim!’’ dedi. Yunus buğ-
dayda ısrar ediyordu. Hacı Bektaş, üçüncü defa haber gönderdi. 
‘’İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim’’dedi. Yunus yine 
buğdayda ısrar edince; emrettiği buğdayı verdiler. 

Yunus dergahtan uzaklaştı. Yolda, yaptığı kusurun büyük-
lüğünü anladı. Pişman oldu. Geri dönerek kusurunu itiraf etti. 
O vakit Hacı Bektaş, onun kilidinin Taptuk Emre’ye verildiğini, 
isterse ona gitmesini söyledi. Yunus, bu cevabı alır almaz hemen 
Taptuk Dergahı’na koşarak başına geleni anlattı. O da Yunus’u 
dergahın odunculuğuna tayin etti. Yunus kırk yıl bu hizmette 
bulunduğu halde dergaha eğri ve yaş odun getirmedi. Uzun yıl-
lardan sonra bir erenler meclisi kuruldu. Oradan şeyhi ile be-
raber oduncu Yunus hazır olduğu gibi, Yunus-i Güyende adlı ta-
nınmış bir ilahici de vardı. 

Mecliste Taptuk Emre’ye coşkunluk geldi. ‘’Şevkimiz var, 
haydi sen de biraz terennüm et!’’ diye Yunus Güyende’ye ses-
lendi. Ama bunu birkaç defa söylediği halde Yunus-i Güyende’den 
ses çıkmadı. Nihayet oduncu Yunus’a dönerek: ‘’Haydi, dedi, ar-
tık zamanı geldi, kilidin açıldı. Hacı Bektaş sözü yerine geldi, 
durma söyle!’’ bunun üzerine Yunus’un perdesi yırtılarak, kilidi 
açıldı ve arifhane nutuklar, ilahiler söylemeğe başladı.

*
Hakikate varmak için geçirdiği çilekeşlik devrinde Yunus 

Emre’nin dergaha hiç eğri ve yaş odun getirmediğini fark eden 
Taptuk Emre, bir gün Yunus’a, ‘’Dağda hiç eğri odun kalmadı 
mı?’’ diye sormuştu. 

Yunus: ‘’Dağda eğri odun çok lakin senin kapına odu-
nun bile eğrisi yakışmaz’’diye cevap verdi.

*
Rivayet ederler ki, her nedense, Yunus’a, şeyhi, kırk yıl seya-

hat etmesini emretmiş. O da tam kırk yıl gezip dolaştıktan sonra 

YUNUS EMRE’NİN ALTIN DESTANI
∑

Hacı Bektaş, Rum diyarlarına geldiği sırada orada ‘’Seyyit 
Mahmut Hayrani, Celaleddin-i Rumi, Hacı İbrahim Sul-

tan’’ gibi bir takım büyük mutasavvıflar arasında bir de Emre 
adlı kuvvetli velayet sahibi bir şeyh vardı.

Hacı Bektaş’ın daveti üzerine bütün Rum erenleri onun nez-
dine geldikleri halde, bu şeyh her nedense davete gelmedi. Öbür 
Rum erenleri, Onun gelmediğini Hacı Bektaş’a haber verdiler. O 
da, Sarı İsmail adındaki dervişini gönderdi. Emre’yi yanına ça-
ğırttı. Gelmemesindeki hikmeti sordu. Emre, ‘’Perde arkasından 
çıkan bir elin kendisine nasip verdiğini, hazır bulunduğu o 
erenler bezminde Hacı Bektaş adlı hiç kimse görmediğini’’ 
söyledi. Hacı Bektaş ‘’O elin bir işareti olup olmadığını’’ so-
runca, ‘’Ayasında yeşil bir ben’’ gördüğünü anlattı. O vakit Hacı 
Bektaş elini uzattı. Ayasındaki yeşil beni hayretle gören’’Emre’’, 
kendisine evvelce el veren mürşit karşısında bulunduğunu anla-
yınca üç kere heyecanla ‘’Taptuk Padişahım’’ dedi.

Ve adı o zamandan sonra Taptuk Emre Oldu.
O bölge köylerinden birinde, Yunus adında, rençberlikle ge-

çinir çok fakir bir adam vardı. Bir yıl kıtlık oldu. Yunus’un fakir-
liği büsbütün arttı. Nihayet birçok kehanet ve inayetlerini duy-
duğu Hacı Bektaş’a gelip yardım istemeyi düşündü. Sığırının 
üstüne bir miktar alıç-yabani elma-koyup dergaha gitti. Pirin 
ayağına yüz sürerken hediyesini verdi; bir miktar buğday istedi.

Hacı Bektaş ona lütufla muamele ederek, birkaç gün der-
gahta misafir etti. Yunus geri dönmek için acele ediyordu. Der-
vişler Pire, Yunus’un acelesini anlattılar. O da: ‘’Buğday mı ister, 
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YUNUS EMRE VE NEBATLAR
∑

Göçebe hayatını aksettiren eserlerde, mesela Oğuz Ka-
ğan Destanı ile Dedekorkud Kitabı’nda hayvanla ehem-

niyetli bir rol oynadığı halde 105, köy çevresinde vücuda ge-
len eserlerde nebatlar ön planda gelmekte, sembol ve imaj 
unsuru olarak sık sık kullanılmaktadır. Bunu tabi’i bulmak 
lazımdır: Zira insanların duygu ve düşünceleri, hayat meş-
galeleri ile yakından ilgilidir.

Sürü besleyen ve hayvan avlayan göçebenin başlıca ha-
yat meşgalesi hayvandır. Daima karşı karşıya bulunduğu mu-
hiti, onun davranış, duyuş ve düşünüş tarzı üzerinde müessir 
olur. Hayvan, canlı ve hareketli bir varlıktır. Onu yetiştiren ve 
avcı bir muhitte yaşayan insanın bariz vasfı cesaret, hareket 
ve kuvvettir. Bundan dolayı göçebe hayatını aksettiren eser-
lerde maddi kuvvete üstün bir değer verildiğini görürüz. Oğuz 
Kağan Destanı ile Dedekorkud Kitabı’nda insanlar cesaret ve 
maddi kuvvet bakımından değerlendirilmişler ve umumiyetle 
hayvani teşbihlerle tasvir olunmuşlardır 106.

Toprakla uğraşan, ekin, bağ, bahçe yetiştiren insan, hay-
van gibi canlı ve hareketli değil durgun bir varlık karşısında-
dır. Nebatlar üzerinde kuvvet ve cesaret’in hiçbir tesiri yoktur. 

105 Mehmed KAPLAN, Dedekorkud Kitabında hayvanlar, Fuad Köprülü Armağa-
nı, İstanbul 1953, 375-290.

106 Mehmed KAPLAN , Türk edebiyatında Alp tipi, Zeki Velidi Togan Armağanı 
(basılmış fakat henüz neşriyat sahasına çıkmamıştır); Dedekorkut Kitabında 
kadın adlı makalemde de bu nokta üzerinde durulmuştur: Türkiyat Mecmuası 
IX, İstanbul 1951.

tekrar şeyhinin dergahına gelmiş, ‘’Ana Bacı’’ yı bularak şeyhin 
kendi hakkındaki düşüncesini sormuş. Ana Bacı da demiş ki:

‘’Yarın, sabah namazında, şeyhinin yolu üzerine yat, 
şeyh senin kim olduğunu elbette bana soracak, ben de ona 
Yunus diyeceğim. Eğer bizim Yunus mu diyecek olursa anla 
ki, artık çilen dolmuştur.’’

Ertesi sabah Yunus, bu nasihate uyarak yola uzandı. Şeyhi 
merak edip de, ‘’Bizim Yunus mu?’’ diye sorunca, Taptuğun ayak-
larına kapandı. Ve o günden başlayarak şeyhin müsaadesiyle ha-
yata yeni doğarak ilahi şiirlerini söylemeye başladı.

Salihli kazası civarında ‘’Emre’’ adlı, yetmiş evli bir 
köyde, taştan bir türbenin içinde, Taptuk Emre ve çocuk-
ları ile torunları yatmaktadır. Türbenin eşiğinde de, bir 
başka mezar vardır. Bu, Yunus’un bir çok mezarlarından 
biridir. Yunus Emre, kapı eşiğinde kendisinin gömülmesini 
vasiyet etmiş…Şeyhini ziyaret edecekler, kendi mezarına 
basarak geçsinler diye.

Miskin Yunus, içinden geldiği gibi, durmadan İlahiler 
ve nutuklar söylermiş. Onun ilahileri o kadar çokmuş ki, 
bir kısmını hayvanlar, bir kısmını insanlar, bir kısmını da 
melekler söyleyip dururlarmış.

Burhan TOPRAK104

104 Burhan TOPRAK Yunus Emre Divanı, İstanbul, 1933. s.46,47,48.
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zamanda etrafında menkıbe teşekkül etmiş olan efsanevi veliyi 
ve bu isim altında şiir yazmış insanları da göz önüne alıyoruz.

Mevzuumuz bakımından bunlar müşterek bir içtimai du-
rum ve buna bağlı hayat görüşünü toplu bir şekilde gösteriyor-
lar. Onların duygu ve düşüncelerini tarihi menşe’i de bizi burada 
ilgilendirmiyor. Yunus veya Yunus’lar bu düşünceleri kendile-
rinden önce mevcud bulunan bir gelenekten almıştır. Fakat her 
gelenek, bir içtimai duruma ve zihniyete tekabül eder. Bizi bu-
rada alakadar eden esas mesele, tarihi veya efsanevi Yunus’un 
temsil ettiği zihniyetin esas vasıflarıdır. Bu vasıfları, ayrı ge-
leneğe veya içtimai duruma mensub bir başka şahsiyet veya 
efsanede de bulmak mümkündür. Yunus Divanı’nı seçişimiz, 
köylülük ile mistik arasındaki bağı çok açık bir suretle ortaya 
koyduğu içindir.

Bektaşi geleneğine göre Yunus EMRE menşe’i itibariyle köy-
lüdür. Tarikata bir kıtlık esnasında girmiştir. Velayetname’de bu 
hadise şöyle anlatılıyor:

‘’Sivrihisar şimslinde Sarıköy demekle maruf yerde Yu-
nus nam bir kimesne var idi. Fakirülhal idi. Şöyle ki ekicilik 
ederdi. Hikmet-i Huda, devran-ı rüzgar kaht yüzün göste-
rüb mezbur yunus dahi ekininde hiçbir nesne hasıl olmadı. 
Zikrolunan gibi erenlerin evsaf-ı hamidelerin işidüb ökü-
züne alıç yükleyüb önüne katub Sivrihisar nahiyesinden 
Suluca Kaa-üyüğe azimet kıldı. Ta kim Hazret-i Hünkar’ın 
(Hacı Bektaş Veli’nin) huzur-ı şerifine geldi, büs-ı dest kıldı, 
armağanın arzedüb eyitti: Sultanım, bir fakir kimesneyim. 
Bu sene mahsulümden nesne hasıl olmadı. Eyyam-ı delet ve 
hengam-ı saadetinizden her kişi hüve hakkihi ber murad 
olub gittikleri, ümmidir ki bu meyvayı kabul edüb ivazına 
buğay ata kılasınız, aşkınıza kifat edelim. Hazret-i Hün-
kar: Öyle olsun, hoş ola, dedi. Abdallara işaret edüb alıcı 
alub hora geçürdüler. Yunus dahi bir iki gün eğlendi, ka-
rar eyledi. Andan sonra gitmedlü olucak Hazret-i Hünkara 

Burada, aksine, sabır ve tevekkül ile beklemek lazımdır. Nebat-
lar, insan iradesinden ziyade tabiatın kanunlarına tabidirler.

Mevsimler, yağmurlar, rüzgarlar, toprağın esrarlı bünyesi, 
insan iradesini aşan kuvvetler (burada eski ziraat bahis mev-
zudur) nebatların ve hayatı ona bağlı olan köylünün kaderi 
üzerinde hakim bir rol oynar. Ekinci, büyük tabiatın (felek) 
karşısında umumiyetle pasiftir. İçinde bulunduğu durum, onu 
kolaylıkla gözle görülmez manevi kuvvetlerin mevcudiyeti fik-
rine götürür.

Fansız mütefekkiri Alain, köylü ile denizciyi mukayese eden 
bir yazısında, ‘’toprağın, suların, nebatların’’ insanı ayrı bir 
tarzda şekillendirdiğini çok iyi anlatır.107 Bu hakikati, biz, gö-
çebe medeniyeti ile köy medeniyetini, başka bir tabirle, hay-
vancılık ve avcılıkla ekincilik ve bahçeciliği mukayese ettiği-
miz zaman açıkça göreceğiz.

Göçebe devrinin ideal insanı olan Alp tipi ile yerleşik İs-
lami devrin ideal tipini temsil eden Veli ve Derviş arasında 
derin bir tezad vardır. Birincisi dışa müteveccih (extroverti) 
olduğu halde, ikincisinde manevi kuvvet fikri hakimdir.108 
Semboller ve imajlar da bu iki medeniyet tarzı ve ideal in-
san görüşü daha ziyade hayvan temi, ekinci-bağcı pasif tipi 
ise umumiyetle nebat temi etrafında teşekkül etmektedir.

Göçebenin hayat ve kültüründe hayvanın hakim olduğunu 
göstermek için Dedekorkud Kitabı’na bakılabilir.109 Köylü ve Der-
viş hayatında nebatın ön planda rol oynadığını ortaya koymak 
üzere Yunus EMRE Divanı’nı gözden geçireceğiz.110 Burada şu 
noktayı ehemiyetle belirtelim ki, biz Yunus EMRE adı altında, sa-
dece şahsiyeti pek iyi bilinmeyen tarihi Yunus EMRE’yi değil aynı 

107 Alain, Les Idees et Les Ages II, Paris 1927, s.71,78.
108 Mehmed KAPLAN, İki Destan ve iki insan tipi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 

1952,c.IV, sayı 4.
109 Yukarıda adı geçen makale.
110 Yunus Emre Divanı, uşr. Abdulbaki Gölpınarlı, I-III, İstanbul 1943.
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Emre’nin dergahına odun taşıdığını, ‘’erenler meydanına eğri 
yakışmaz’’ diye odunların daima düzlerini seçtiğini kaydeder.112 
Rivayete göre, Yunus’un dili çok sonra çözülmüş ve o güzel şi-
irleri söylemiştir.

Tarikatının geleneğini benimseyen Yunus’un şiirlerinde köy 
muhiti ile ilgisini gösteren bir çok misaller vardır. Ve bizce, onun 
köy çevresine mensubiyetini anlatırken sık sık ekicilik, bağ ve 
bahçecilik hayatından alınma imaj semboller kullanır. Yaşadığı 
hayat dekorunu şu beyit çok güzel gösterir:

Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları
Sağlık, safalık ile geçtik Elhamdülillah (s.98)113

Köylüde diken kaplamış bir bağ veya bahçeyi temizleme için 
ateşe verirler. Yunus bu hadiseyi insanın ahlaki hayatı için bir 
sembol olarak kullanıyor:

Bir bağ ki viran ola, dikenle dola,
Ayırtlamak neylesin od ile yakmayınca (s.50)

Köy hayatından gelme başka mukayeseler:

Kur’ağacı nideler, kesüb oda yakalar,
Her kim aşık olmadı benzer kuru ağaca (s.77)

Aşık olmayan ademi, benzer imiş bir ağaca,
Ağaç yemiş vermeyince budağı eğilmez imiş (s.592)

Kırk kişi bir ağacı dağdan gücin indire,
Ya bunca mürid, muhib Sırat nice geçesi ? (s.185)

Köyde ateş mühim bir meseledir. Bilhassa kırda kav, taş ve 
çakmağın beraber bulunması lazımdır. Yahud gidip bir ocaktan 
ateş almak gerekir. Yunus bu köy realitesini de dini bir düşün-
ceyi anlatmak için kullanıyor:

112 Aynı eser, s.73.
113 Verilen misaller hep Abdulbaki Gölpınarlı’nın neşrettiği Yunus Emre Divanı’n 

dan alınmıştır. Sayfa numaraları mezkür esere aiddir.

eyittiler. Buyurdu ki: Sual edin, görün ne ister: Buğday mı, 
yoksa nefes mi verelim ? dedi. Hazret-i Hünkarın nefesin 
halifeler Yunus’a söylediler. Yunus eyitti: Ben nefesi neyle-
yim. İhsan ederse bana buğday versün, dedi. Yunus’un bu 
cevabın Hünkar’a ilam eylediler. Buyurdu ki, varın, söyle-
yin Yunus’a, alıcın her bir danesine bir nefes verelim, dedi. 
Erenlerin bu nutk-ı şerifin Yunus’a bildirdiler. Yunus eyitti: 
Ehl-i ayalim vardır, nefes karın doyurmaz. Eğer lütfeder-
lerse buğday versünler, kilaf edelim, dedi. Bukelamın yine 
Hazret-i Hünkara arz eylediler. Bu defa buyurdu ki, varın 
söylen, alıcın her çekirdeği başına on nefes verelim, dedi. 
Yunus bu denlü remze kail olmadı. Hazret-i Hünkar emey-
ledi, dilediği kadar öküzüne buğday yüklettiler. Veda edüp 
revan oldu. Ta kim ol kayenin aşağı tarafında hamamın öte 
başındaki yokuşu yukarı çıkub gönülden fikredüb eyitti: 
Kendüye velayet erenlerden kelam bana nasip sundular, 
alıcın birine ve her çekirdeğine on buğday için onar ne-
fes verdiler, kabul etmedim. Ne aceb olmaz iş ettim, gafil 
oldum. İmdi bu buğday bir nice günde dükenür. Ol nasib-
den mahrum kaldım. Girü döneyim. Erenlerin eşiğine va-
rayım, şayed ki himmet etdikleri nasibi vereler, deyu Yu-
nus girü dönüp asitaneye geldi. Buğdayı öküzün arkasından 
yere indirdi. Halifeler bu hali görüb Yunus’a haber sordu-
lar: Niçün girü dönüb geldin ? dediler. Yunus eyitti: Bana o 
buğday gerekmez. Ol himmet olunan nasibi versünler.’’ 111

Bu menkıbe bize Yunus’un menşe itibariyle köylü oldu-
ğunu, bir kıtlık dolayısıyla tarikata girdiğini gösteriyor. Yolda 
giderken onun kendi kendine: ‘’Ne iş etdüm, gafil oldum. İmdi 
bu buğday bir nice günde dükenür.’’ Demesi çok dikkate şayan-
dır. Yunus’un geriye dönmesinin sebebi, nefesin kıymetini an-
lamasından ziyade müstakbel açlık korkusudur. Aynı Velayet-
name Yunus’un tarikatta ilerleyemeden, kırk yıl sırtında Taptuk 

111 Abdulnaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı, İstanbul 1936, s.72-73.
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vasıfları nefsinde tecelli ettiren kimsedir. Göçebe ahlakı bir gu-
rur ve tahakküm ahlakıdır. Oğuz Kağan ve Dedekorkud kah-
ramanları son derece mağrur insanlardır. Köylü ahlakı tevazu 
ahlakıdır. Yunus akıncı-göçebeye karşı, toprağa bağlı uysal ve 
sulhperver köylü ahlakını müdafa eder. Köylüye bu hasleti ve-
ren topraktır. Kendinden üstün kuvvetler karşısında bulunan 
köylü çekingen ve sabırlıdır. O toprağı örnek olarak alır:

Miskin Yunus ko sözünü toprağa urgıl yüzünü 
Toprağa düşmiyen dane ahir yine bitmez canım (s.482)

Miskin Yunus erelere tekebbür olma toprak ol
Topraktan biter küllisi, gülistan toprak bana (s.42)

Yukarıdaki misaller Yunus’un düşünce ve duygusunun köy 
hayatı ile ne kadar yakından ilgili olduğunu, onun gerçeklerine 
dayandığını açıkça gösteriyor. Asıl Yunus’a aid olmadığını sandı-
ğım bir parça, bize köy havasını, Türk halk edebiyatında esaslı 
bir yer tutan santimantalizmi, yaşama iztırabını kuvvetle his-
settirir. Bu dönme dolabın hikayesidir. Şair dolaptan niçin bu 
kadar inlediğini sorar. Dolap şöyle cevap verir:

Dolap niçin inilersin Derdim vardır inilerim
Ben Mevlaya aşık kulum Onun için inilerim
Benim adım dertli dolap Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap Onun için inilerim
Beni bir dağda buldular Kolum kanadım kırdılar
Dolaba layık gördüler Onun için inilerim
Suyu alçaktan çekerim Dönüp yüksekten dökerim
Görün şu ben be çekerim Onun için inilerim
Ben bir dağın ağacıyım Ne tatlıyım ne acıyım
Ben Mevlaya duacıyım Onun için inilerim
Derviş Yunus eydür ahı Gözyaşı döker günahı
Hakka aşıkım vallahi Onun için inilerim (s.548)

Issızlık u yabanda od mu bulunur anda
Kavı, taşı, çakmağı bir yerde olmayınca
Issızlukta kalma sen, odını södürme sen
Odı kaçan bulasın ocağa varmayınca (s.50)

Fakir köylünün yaşayış tarzı ile zahid dervişin hayatı ara-
sında sıkı bir benzerlik vardır. Zahidlik adeta fakirliğin bir ide-
alizsasyonu gibidir. Yunus derviş olmak için ne yapmak gerek-
tiğini anlatırken şöyle diyor:

Kim dervişlik ister ise, diyem ana nitmek gerek,
Şerbeti elden bırakıp ağuyu nuş etmek gerek
Dünyadan gönlünü çeke, eli ile arpa eke,
Ununa yarı kül kata, güneşte kurutmak gerek (s.159)

Toprak ve su köylünün hayatı mesabesindendir. Yunus top-
rak ve suya büyük ehemniyet verir. Risaletannushiyye adlı mes-
nevisinde, oda Ortaçağ filozof ve simyacıları gibi, insanı ve bü-
tün varlığı dört asli unsurla, ateş, hava, toprak ve su ile izah 
eder. Bunların mizaç ve karakterleri tayin ettiğine inanır. Ateş 
ve hava insanda kötü vasıfları, yakıcılık ve yıkıcılığı, toprak ve 
su ise bütün iyilikleri doğurur:

Toprağıla bile geldi dört sıfat
Sabr ü iyi huy tevekkül mekrümet
Suyıla bile geldi dört dürlü hal
Ol safadur hem seha lütf u visal

Yil ile geldi bile bil dört heves
Oldurur kizb ü riya tizlik nefes
Odıla bile geldi dört dürlü dad
Şehvet ü kibr ü tama bile hased (s.6)

Yunus, ateş ve havaya mensub olanları korkunç muharib-
ler olarak tasvir eder. Onlara karşı toprak ve su insanlarının 
ahlakını öğer. Bunlar sabır, tevekkül ve uysallıktır. Derviş bu 
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Yine sahra vü mergizar hoş akar esrük bu sular
Cihanlara saçtı nisar cümle alem dostu yine
Yine bir yüzü donanup kat kat olup renge batup
Bülbül güle karşı ötüp can budağa astı yine

Sözüm değül yaz kış için geldi maşuka iş için
Öldürdüğün bağışlamak padişahın kastı yine
Yine Yunus başdan çıkub ar u namusu yıkup
Aşıklarun cür’asından ulu kadeh içti yine (s.86)

Bu şiirde tabiatın tekrar canlanmasından duyulan coşkun 
bir şeş’eyle beraber, insanın öldükten sonra yeniden dirileceğine 
dair bir delil de vardır. Bu delile Kur’an’da da sık sık rastlanır. 
Köylü Yunus bu yine dirilme hadisesini hayatında pek çok defa 
görmüştür. Bu tecrübe onun öldükten sonra tekrar dirilmeye 
imanı için kuvvetli bir destek olmuştur. Fakat yeryüzünde ce-
reyan eden bu hadise geçicidir. Köylü tabiatın öldüğüne de ya-
kından şahid olur. Ağaçların ve çiçeklerin solması, hayatın bir 
gün sona ereceğine delalet eder:

İy ışk eri aç gözünü yir yüzine kılgıl nazar
Gör bu latif çiçekleri bezenüp uş geldi geçer
Bular böyle bezenüben boynunu Hakk’a sunuban
Bir sor anı bunlara sen kancarudur azm-i sefer
Her bir çiçek bir naz ile öğer Hakk’ı niyaz ile

Her murg hoş avaz ile ol padişahı zikreder
Öğer anun kasırlığın her bir işe hazırlığın
İlla ömür kasırlığın anıcağız rengi döner
Rengi döner günden güne toprağa dökilür gine
İbretdürür anlayana bu ibreti arif duyur (s.280)

Bu şiirler gösteriyor ki Yunus’un fanilik ve tekrar dirilme 
fikirler nebatların açılmaları ve solmaları ile yakından ilgilidir. 

Bu şiirin manalandırmak için onu göçebe hassasiyeti ile mu-
kayese etmek faydalı olur. Kuvvet iradesi ve gururu ile dolu olan 
göçebe kahramanları bütün hayata şamil bir ızdırab ve melale 
aşina değillerdir. Eğlence ve kavga onları neşelendirir. Esir ol-
dukları zaman bile onlar (kas kas gülerler) çünkü kendilerin-
den emindirler. İslam devri Türk halk ve hatta yüksek zümre 
edebiyatında ızdırab mühim bir yer tutar. Izdırab, acizlik, yal-
nızlık, gurbet duygularıyla beraberdir.

Tabiat ve cemiyet karşısında elinden bir şey gelmeyen in-
san muzdaribdir. Şehirde ikdidar çevresinde eğlenen ve mesut 
olan insanlar vardır. Fakat köyde insan varlık karşısında ken-
dini çok yalnız hisseder. Onun Allah’tan başka güveneceği hiç-
bir kuvvet yoktur. Köyde hayat adeta tesadüfidir. Tabiata hiç-
bir zaman itimat edilmez. Ekini toprağa atarsın, kimi biter, kimi 
yok olur. İnsan hayatı da böyle.

Miskin adem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi (s.124)

Köy hayatında en dikkati çeken hadise mevsimlere göre ne-
batların ölmesi ve tekrar dirilmesidir. Bu tecrübe insanda fa-
nilik ve ebedilik fikrini doğurur. Yunus EMRE’nin şiirlerinde 
bu iki tem çok mühim bir yer tutar. Baharda tabiat birden bire 
canlanır. İnsan kendi iradesine medyum olmadığı bu lütuf kar-
şısında, üstün bir varlığa inam eder.

Yine bu bad-ı nevbahar hoş nev ile esdi yine
Yine kışın soğukluğu fuzulluğun kesdi yine
Yine rahmet-i bi-kıyas yine işret oldu dem saz
Yine geldi bu yeni yaz kutlu kadem basdı yine

Yine yeni hazineden yeni hil’at giydi cihan
Yine verildi yeni can ot u ağaş südi yine
Ölmüş idi ot u secer dirilüben girü biter
Müşriklere nükte yeter var etdüği nesli yine
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Bu dünya bahçelerini düzenleyen bahçıvanın, bunlardan 
daha güzel, ebedi bahçeleri vardır. Yunus işte bu ebediyet bah-
çelerinde bulunmayı arzular:

Bülbül olayım öteyim dost bahçesinde yatayım
Gül oluban açılayım ayruk dahı solmayayım

Tanrı bahçelerinin kokusu bütün dünya güllerinden daha 
güzel kokar:

İki cihan toptolu bağ u bostan olursa
Senün kokundan yahşi gül ü reyhan bitmiye (s.57)

Yunus Emre böyle bir ebediyet bahçesinin varlığından emin-
dir. İnsanları o bahçelere davet eder:

Gel varalum bizim ile kim giresin bahçelere
Daim öter bülbüllerüm gülistanum solmaz benüm
Bizim ilün bağçeleri daim tezedür gülleri
Mauüredürür bostanum ağyar gülüm üzmez benüm (s.217)

O evvelce o bahçede bulunmuştur, buraya oradan gelmiştir:

Münkir kişi duymaz anı dertlülerin sezer canı
Ben ol ışk bağı bülbülyem ol bahçeden geldüm ahı (s.117)

Nebatlar Yunus’a fanilik ve ebedilik fikri ile beraber bir ni-
zam fikri de vermiştir. Tabiatte her şeyin bir sırası, bir yeri var-
dır. Tabiatın bu nizamına değiştirmeğe kalkmak gülünç ve abes-
tir. Marifet ahli tabiatın nizamına uyar:

Olmaz sözi dimezem ben ma’fifet ehlüne
Zira disem inanmaz ağaçta bitdi karpuz (s.347)

Yunus, meşhur şathiyyesinde tabiat nizamını tanımayan bir 
kimsenin gülünç durumunu anlatır:

Çıktum erik dalına anda dirdüm üzümi
Bostan ıssı kakıyup dir ne yirsin kozumı (s.131)

Başka bir şiirinde Yunus yolda rastladığı uzun, şiirin, çiçek aç-
mış bir ağaçtan bahseder. Ondan da bir fanilik dersi çıkarır:

Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir ağaç
Byle latif böyle şirin gölüm aydur birkaç sır aç
Böyle uzmak ne manidür çünkü bu dünya fanidür
Bu fuzulluk nişanıdur gel berü miskinliğe geç

Böyle latif bezenüben böyle şirin düzenüben
Gönül Hakka uzayuban dilek nedür neye muhtaç
Ağaç karır devran döner kuş budağa bir kez konar
Daha sana kuş konmamış ne güvercin ne hod dürraç

Bir gün sana zeval ire yüce kadrün ine yire
Budaklarun oda gire kaynaya kazan kıza saç
Yunus imdi sen bir nice eksüklüğün yüz bin onca
Kur-ağaca yol rorunca teferrücle yoluna geç (s.73)

Tabiatın binlerce defa tekrarlanan bahar-sonbahar, yaz-kış 
tezadı Yunus’a kesel verir:

Geçtüm sonsuz sayınçtan usandım yaz u kıştan (s.259)

Diye bu daimi dönüşe isyan eder. Daimi bir yaz ve bahar, 
solmayan bir gül bahçesi özler:

Bir şaha kul olmak gerek hergiz ma’zul olmaz ola
Bir işik yastanmak gerek kimse elden almaz ola
Bir bahçeye girmek gerek hoş teferrüç kılmak gerek
Bir gülü yaylamak gerek hergiz ol gül solmaz ola (s.53)

Rüyasında böyle bir bahçe görür, onda özlediği güller var-
dır. Tanrıya o gülleri götürmek ister:

Seyrimde bir bahçe gördüm türlü çiçek anda var
Eğer Hakka gider isen ol çiçeği der de var (s.587)
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Her kime kim dervişlik bağışlana
Kalbi gide pak ola gümüşlene
Nefesinden müşk ile anber tüte

Budağından il ü şar yemişlene
Yaprağı derdlü için derman ola
Gölgesinde çok kademler işlene (s.47-48)

Yunus’un şiirlerinde insanlarla nebatlar arasında müna-
sebet kuran daha bir çok mısralar ve beyitler vardır; bunlar-
dan dikkate şayan olan ve tekerrür etmiyenleri aşağı alıyoruz:

Biz bir kuş idik, vücud can budağıdır (s.307)

Yunus er nazarında taze güller açılmış (s.160)

Sıfatın arılığı bulgur u nohut gibi
İki kaşun ay alnun goncaya virür sabak (s.165)

Ömür bahçesinin gülü solmadan
Uyan gel gözlerim gafletten uyan (s.785)

Yıl on iki ay bu ışk güli od içinde bitüpdürür 
Yanduğumca artar kokum devrüm geçüp solmaz be-

nüm (s.194)

Cennetde bitmişdir iman budağı (s.778)

Seheri dosta giderken yolum uğrar dikene
Dosta varmak ister isen dikenleri kır da var (s.585)

Hiç bilmezem kezek kimün aramızda gezer ölüm
Halkı bestan idünmüştür diledüğün ezer ölüm (s.216)

Kara toprağın altunda gül derer elleri gördüm (s.216)

Günahın çok üşümekten imanın gülleri soldu (s.242)

Cümle şair dost bahçesi bülbülü (s.48)

Köyde kuvvetli bir mülkiyet fikri vardır. Herkes kendi tar-
lasına bağ ve bahçesine sahibtir. Hak gözle görülür, ölçülebi-
lir bir mekan haline gelmiştir. Diğer taraftan mülk şahsiyetin 
temelidir. Bağ ve bahçe ile şahsiyet arasındaki bu münasebeti 
Yunus’un şu beyti çok güzel gösterir:

Kimse bağına girmegil kimse gelini dirmegil
Var kendü maşukun ile ol bahçede alış yürü (s.128)

Göçebe edebiyatında insan nasıl hayvana benzetiliyor ise 
köy edebiyatında da nebata benzetiliyor. Yunus kendisini sık 
sık dost bahçesinde açan güle benzetir. Bazen ağaçları da ben-
zetme unsuru olarak kullanılır:

Göçebe edebiyatında insan nasıl hayvana benzetiliyor ise 
köy edebiyatında da nebata benzetiliyor. Yunus kendisini sık 
sık dost bahçesinde açan güle benzetir. Bazen ağaçları da ben-
zetme unsuru olarak kullanılır:

Bir kuru ağaç idüm yol üzre düşmüş idüm
Er bana nazar kıldı taze cüvan oldum ben (s.246)

Od ağacı bigi yanar vücudun
Bütünün göklere seher ye yelidür (s.284)

Tabiatın bütün mevsimlerini adeta kendi içinde yaşar:

Hak bir gönül verdi bana ha dimeden hayran olur
Bir dem gelür şadi olur bir dem gelür giryan olur
Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşaretden doğar hoş bağ ile bostan olur (s.284)

Ahlakın örneğini tabiatten alır:

Diken olma gül ol eren yolunda
Diken olur isen oda yarasın (s.240)

Derviş meyvalarından herkesin istifade ettiği, yaprağı dert-
lilere iyi gelen bir ağaçtır:
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Anber-büy dervişleri  Akar gözü yaşları
Hü çeker yoldaşları  Tesbih okur çiçekler

Zerrin çiçek zikreder  Mor menekşe şükreder
Cümle bağlar bahçeler  Tesbih okur çiçekler

Fesliğenin virdi var  Derununda derdi var
Bu tariki kodular   Tesbih okur çiçekler

Karanfiller ağlamış  Dillerince söylemiş
Hep çiçekler böylemiş  Tesbih okur çiçekler

Güller gelmiş devreder  Bu halveti seyreder
Derunundan meyleder  Tesbih okur çiçekler

Divan durmuş gül hatme  Gel duadan unutma
Ya Rabbena terk etme  Tesbih okur çiçekler

Zanbak divanda bile  Boynun eğer bu yola
Vacib oldu her kula   Tesbih okur çiçekler

Yunus Emre yeridir  Duasına saladır
Kul Allaha a’ladır       Tesbih okur çiçekler

(s.540)

Mehmed KAPLAN114

 

114 Türkiyat Mecmuası Cilt 12, sene 1955. s.45-56.

Dervişlik bir bişedür hırkacuğu mişedür
Çok canavarlar yürir tonunda dervişlerin (s.225)

Vatan oldu diken gurbet gülistan (s.240)

Derviş oldur bel bağlaya dolayın çok inleye
Her kanda kim dolap ola bağ u bostan olur (s.521)

Kamu ehl-i cihan insana müştak
Cihan insan için bostan olupdur (s.436)

Aşıkun göz yaşı hem göl ola
Ayağunda saz bitüp kamışlana (s.48)

Dünya ahret ekini 
Ekip getiren bilir (s.528)

Yukarıdaki misallerde nebatlar daima insanı, insanın hal-
lerini anlatan imaj veya sembol olarak kullanılmıştır. Yunus’a 
izafe edilip onun olduğu şüpheli olan birkaç şiirde, çiçekler, de-
rin bir hassasiyet ve dindarlığın timsali olarak ele alınmıştır. 
Bunlar, göçebe edebiyatında ki hayvan sembolizmini gösteren 
tipik örneklerdir. Zikredeceğimiz iki şiirden birincisinde bütün 
çiçekler, insan gibi duygulu ve dindar varlıklardır. İkincisinde 
ise, çiçek, hayatın, dinin ve kainatın sırrını anlamış bir arif hü-
viyeti taşır. Oğuz Kağan’a yol gösteren gök yeleli büyük erkek 
kurttu. Burada insanı aydınlatan çiçeklerdir. Kurt ile çiçeğin 
öğrettiği hakikatler birbirinden çok farklıdır. Bu fark göçebe 
medeniyeti ile köy medeniyeti arasındaki farkı gösterir. Bahis 
mevzuu olan iki şiir şudur:

Hep bahar açılır   Tesbih okur çiçekler
Birbirinden seçilir   Tesbih okur çiçekler

Zakir başı laleler   Tarikince vararlar
Hak cemalin göreler  Tesbih okur çiçekler



350 351

Emrah Bekçi

115. Biz, burada Yunus’un kudretini ve tesirini anlatmak niye-
tinde değiliz.Yalnız onun zamanında kullanılan öz Türkçe keli-
melerin bir listesini verecek ve dil hususiyetlerini göstermeğe 
çalışacağız. Bir taramadan başka bir şey olmayan bu listedeki 
kelimeleri alırken Fatih Cami Kütüphanesindeki divan nüsha-
sını esas tuttuk 116.

Bu kelimelere kaçıncı asra kadar tesadüf edildiğini, deği-
şip değişmediklerini de araştırdık. Bu suretle XIV üncü asırda 
Anadolu’da kullanılan öz türkçe kelimelerin bir kısmını gös-
termiş oluyoruz.

A
Ayruk: Başka. XV asırda ‘’artık’’ olmuştur 117

Aşktan davi kılan kişi hiç anmaya hırsu heva
Aşk evine girenlere ayruk ne meylü ne vefa

Assı: Fayda, kar, faiz kazanç.

Sensin bana canü cihan sensin bana genci nihan
Sendendürür assi ziyan ne iş gele benden bana

Aparı: Tertemiz. Bu kelime ‘’arınmak, arıtmak, arı duru’’ 
şekillerinde hala kullanılmaktadır.

Rahmet suyu ile yudu gönlüm evin aparıca
Hizmet kapusundan ana sundu şükür ayağını

115 Abdülbaki GÖLPINARLI ‘’Yunus Emre Divanı’’
116 Bu divan, 0.17 uzunluğunda, 12.50 enliğinde, Ciltli ve tezhipli bir nüshadır. Ya-

zısı harekeli nesıhtir. Sesli harfler çok defa kullanılmamış, ‘’N’’ bazen tenvinle ve 
atıf ‘’V’’ lereri hemen umumiyetle ötre ile gösterilmiştir. Yazan ve yazılış tarihi 
belli olmamakla beraber yazı, hicri VIII inci asra nihayet IX uncu asrın ilk se-
nelerine aittir.

117 ‘’Niderüz biz dü cihanı çünkü bulmuşuz anı /Andan artuk canü dilde yok-
turur takrarımız’’ Eşrefoğlu 

YUNUS EMRE’DE ÖZ TÜRKÇE KELİMELER
∑

Türk edebiyatının büyük şairi Yunus, XIII-XIV üncü asır-
larda Anadolu’da yetişmiştir. Divan edebiyatı tekniğini ta-

mamiyle bildiği ve aruz ile divan şairleri kadar güzel ve hatta 
pürüzsüz şiirler yazdığı halde halka halk dili ile söylemenin 
değerini anlamış ve daha ziyade milli vezinle nefesler, ilahiler, 
koşmalar yazmıştır.

Tasavvuf esaslarının Ahmed-i Yesevi den beri hece ile 
yazılması bir anane olmuştu. Fakat Yunus gibi büyük bir 
şair, bu ananeye uymasaydı milli vezin divan edebiyatının 
tesiriyle ya kaybolup giderdi, veyahutta pek sönük kalırdı. 
Halbuki, o coşkun şiirleriyle milli vezne ve öz türkçeye can 
verdi. Daha kendi asrında Said Emre gibi şairler, onun tar-
zını benimsediler. 

Dini-Ladini halk edebiyatımız son zamana kadar Yu-
nus tesirinde kalan bir çok değerli şairler yetiştirmiştir. 
Kaygusuz Abdal, Hatai, Kul Himmet ve Pir Sultan gibi çok 
kıymetli şairler yetiştiren Bektaşi-Kızılbaş edebiyatı; Hacı 
Bayram-ı Veli, Vizeli Alaettin, Oğlanlar Şeyhi İbrahim ve 
Gaybi gibi çok derin sofi şairler yatiştiren Melami-Ham-
zavi edebiyatı, onun tesiri ile kurulduğu gibi Zühti-tasav-
vufi edebiyatımızın Eşrefoğlu, Üftade, Ümmi Sinan, Mısri-i 
Niyazi, Seyit Seyfullah gibi kudretli şairlerde yine onun te-
sirleri altındadır.

Ladini halk edebiyatımızda ün alan şairlerden başka divan şa-
irleri bile Yunus’u okumuş, sevmiş ve ona nazireler yazmışlardır 
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Bahadur: ‘’Bahadır’’ Yigit.

Aşk bezerganı Sermaye canı
Bahadur gördüm Cana kıyanı

Bezek: ‘’Bezemekten’’ süs, zinet.

Gevherden buğu çıkar ol Buğdan gök yarttı
Gök yüzünün bezegün çok ılduzlar eyledi 118

Boz yapalak: Boz tüylü.

Boz yapalak dölengece emek yeme erte gece
Anun işi göz sepektür salup ördek alur degül 119

Bitrişmek ‘’bitirişmek’’: birleşmek, tamamlamak.

Azrail ne kişidür kasdedesi canuma
Ben emanet ıssıyla anda bitrişüp geldüm

Bakım: nazar, görüş, var yok.

Yunusun cümle bakımı garkoldu dost didarına
Hiç kalmadı ansuz ere dolu göründü cümle yer

Biti: mektup

Biti sunula elüne ettüğün gele yoluna
Tanuklar bile buluna dostun düşmanın andadır

Berkitmek: sağlamlamak.

Dost sevgüsün gönülde can ile berkitmeyen
Tulü emel defterin dürmiyen aşık mudır

118 Bu beyitte şu ayetten ‘’manevi ikdas’’ yapılmıştır. (Saffat Suresi, Ayet:6)
119 Göz sepek ?

Ata: Baba. Azeri lehçesinde bugünde baba yerine kullanılır.

Çağrışırlar ata ana kardaş kardaştan usana
Yalvaralar ol sübhana niyaz kılası er gerek

Aymak: Demek.

Bize birlik sarayın doğru beşaret ayın
Geç ikilik fikrinden kogıl beyliği ya kul

Ağu: Zehir.Bu gün de kullanılıyor.

Ger şehdü şeker yir isem sensiz ağudur canıma
Çün canımın sensin dadı kande bulam senden yeğrek

Armağan: Hediye. Kullanılmaktadır.

Fani dünyadan geçeriz baki mülküne göçeriz
Armağan gerek ol dosta yüklü yükün dutsun demiş

Ağmak: Yükselmek. Bu günde Anadolu’nun bir çok yerinde 
kullanılır. ‘’terezi ağdı’’ gibi.

Aşka tanışık sığmaz değme can göke ağmaz
Pervaneleyin oda yanmayan aşıkmıdır

B
Bilü ‘’bili’’: Bilgi.

Gönlüm canım aklum bilüm senün ile karar eder
Can kanadı açuk gerek ucuben dosta gitmeğe

Bahri: XIII ve XIX üncü asırlarda arapçadan Türkçeleştiri-
len bu kelime ‘’dalgıç’’ yerinde kullanılmıştır.

Yunus sen bahri olgil aşk göllerüne dal gil
Bu hak sözleri al gil eresin kanımıza
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Denşürmek: değiştirmek.

Yunus eğer aşık isen varluğun denşür yokluğa
İman kuşağın berk kuşan di hep eksiklik bendedür

Danlamak: Erken kalkmak ‘’seher vaktinde uyanmak’’.

İşit sözümü ey gafil danla seher vaktında dur
Eyle buyurmuş ol kamil danla seher vaktında dur

Dirginmek: toplanmak, müracaat etmek.

Dosttan haber geldi gine kullar yarak etsün demiş
Dirginsünler meşayihe er eteğin dutsun demiş

Derilmek: Toplanmak ‘’sonraları dermek olmuştur’’ Der-
mek, derilmek, dernek kelimeleri kullanılıyor.

Derildi beşimiz bir vatka geldi
Beşi bir eyleyüp kim kıla taat

Dalbınmak: çarpınmak.

Çun denize garkoldun buğazuna geldi su
Deli bigi dalbınma ey biçare battın tut

Dölingeç: Çaylak (Çağatay lügatında ‘’Dölikneç’’tir s.173)

Bir dölingeç yuva yapar yürür yavru kapar
Doğan elünden sapar zire elinde müzdü var

Dan ‘’Tan’’: Seher çağı ‘’sonradan tan olmuştur’’.

Çün can ağdı hazrete yarak et ahirete
Tanla duran taata Tanrı evine er gider 122

122 Er: erken, Tan yeri:ufuk. Tan attı: facir söktü.

Baş çatmak: müvacehe, oturup durmak.

Dün gün rizayat çeküp halvetlerde diz çöküp
Sohbetlerde baş çatup yanmıyan aşık mıdır

Bigi 120 : gibi.

Ömrün senü ok bigi yay içinde toptolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen anı attın tut

Ç
Çaga ‘’Çağa’’: Çocuk.

Kalecilerin bişürgil yaramazını şaşurgıl
Sözün us ile düşürgil demegil çağada bir söz 121

Çeşte: Türk sazlarından biri.

Ben oruç namaz içün sucu içtüm esridüm
Tesbihü seccadeyçün dinledüm çeşte kopuz

Çokal: zırh.

Çokal cevşen aşkın oduna doymaz
Oku cana batar katı yalıdur

D
Dükeli ‘’Düğeli’’: Hepsi

Ele getür dükeli harceyle miskinlere
Düyeyi kimse dutmaz son ucu ölüm vardur

120 Bu kelimenin aslı; benzer manasına gelen ‘’begg’’den olup ‘’beggi, begi ‘’ olacak.
121 ‘’Sözlerini pişir ve kötüsünü at, sözünü akıllıca söyle, çocukça söyleme’’ Çağa-

taycadır. (Süleyman Ef.Lügatı, s.147.
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Senden sana vurur yolum senden seni söyler dilüm
İlle sana ermez elüm bu hikmete kaldum dana

Danışmak: konuşmak, akıl öğrenmek ‘’Azeri lehçesinde bu 
gün de konuşmak yerine kullanılmaktadır’’.

Ben ondan geldüm bunda gerü varuram anda
Ben anda varasumu anda danışup geldüm

Divermek: söylemek ‘’Rumelide hala kullanılıyor’’ 125

Aklın eserse sor bana ben evelde kandeyim
Dilersen diverem sana ezeli vatandayidüm

Dap: işte.

Yunus dap uzat bu sözü Allahına dutgıl yüzü
Didardan ayırma bizi Allah sana surdum elüm

E
Erişgen: erişen ‘’çok şakacı’’.

Bir niçenün gönlüne şeytanlar dolmuşdürür
Erenler semaına anlar erişgen olur

Erte namazı: sabah namazı.

Sana derem ey veli Dur erte namazına
Eğer değülsen ölü Dur erte namazına

Ece: Özbekistan’da büyük kardeşe ‘’ece’’ , küçük kardeşe 
‘’üke’’ derler. Ece, aynı zamanda millet ve yol ulusuna da denir 
ki burada o manayadır.

125 Aslı ‘’deyivirmek’’ olacak. 

Derfilmek: 123

Derfillü pınar olduk erkildük ırmağ olduk
Aktuk denize dolduk taştuk Elhamdülillah

Dapa: karşı, taraf.

Aşıkların gönlü gözü maşuk dapa gitmiş olur
Gönlüm ile kavletmişem baş et ki maşuka erem

Düş: rüya ‘’bu gün de kullanılır’’

Muhakkıklar göre durur Yunus yüzü ne gördüğün
Düşüm söyleyeyim sana necimle tabir eyleyem

Dütün ‘’tütün’’: duman. Kullanmaktayız.

Kimi zari kılup ağlar zebaniler canun dağlar
Tutuşmuş sinleri oda çikan dütünleri gördüm

Duru gelmek ‘’durmak: ayağa kalkmak ‘’Azeri lehçesinde 
bu gün de kullanılmaktadır’’.

İsrafil surun urucak mahlükat duru gelicek
Senin ününden artuk hiç kulağum işitmiye

Dirlik: hayat, nizami maişet.

Yunus seni sevelinden beşaret oldu canıma
Her dem yeni dirliktedir hergiz ömrün eskitmiye

Dan ‘’dagg’’ danlamak: hayret, şaşırmak 124

123 ‘’Erkilmek’’ toplanmak demek olduğuna göre’’derfilmek’’ ayrılmak olacak. “İr-
kilmek te duraklamak demektir’’.

124 ‘’Bu sözü Arifler anlar Cahiller duymayup danlar/ Hacı Bayram kendü banlarol 
şarın manaresinde/ Firkatında dan mı şeftalü dilerse canü dil’’.
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Esen : rahat ‘’Bir çok yerlerde bilhassa Rumelide hala kul-
lanılır’’.

Urdular suyun ılıdı kavmu kardeş cümle geldi
Esen kalsun kavmu kardaş Allah sana sundum elüm 130

F
Fak: tuzak.

İkilikten geçmedün hali halden seçemedün
Dosttan yana uçamadun fakılık oldu sana fak 131

G
Gözgü ‘’güzgü’’: Ayna’’XVII inci asırda da kullanılmış’’ 132

Anun aşkınun gözgüsü kendüde gösterdi bizi
Gönül esrük Hakka aşık esir olmuş bu dermande

Gönlek: gömlek ‘’Azeri lehçesinde, köynek tir’’.

Işıklara işbu suret mesela gönlek gibidür
Yüzbin gönlek eskidürse aşıklarun mecali var

Ging ‘’Giyk’’: geniş ‘’XVII inci asırda da var 133

Eğer var ise amelün giyk olur senun sinün
Eğer yoğise ahmelün oddan şarap içti gönül

130 ’’Ilımak’’ şimdi kullanılmıyor.’’Ilınmak, ılıtmak’’vardır.
131 Gelün bu faktan geçelüm / Abı kevserden içelüm / Ağı karadan seçelüm /Yedi-

ler Kırklar aşkına (Hatayi) 
132 Hak veçhini görmeğe /Bu ayinede alem /Gözgü güşmüş ademe / Bir tozdur 

anlar isen (Oğlanlar Şeyhi İbrahim.
133 İbrahim gönlünün /Can ile talip isen /Giykliğin bilmeğe /Gel Arşı Rahmandan 

sor (Oğlalar Şeyhi İbrahim).

Bir sualim var sana ey dervişler ecesi
Meşayih ne buyurur yol haberi nicesi

Erte: ertesi gün, sabah.

Bize kadir gecesidür bu gece
Ko erte olmasun seher gerekmez

Esrimek ‘’Esrümek’’: sarhoş olmak. Anadolu’da hala kul-
lanılır ‘’Esrük deve’’ gibi.

Bu bizüm işretimiz oldur bu zelzetimüz
İçüp esridüğümüz aşk şerbeti gölüdür

Eyitmek: demek ‘’XVII inci asır sonlarına kadar kullanılmıştır’’.

İzzetü erkan kamusu bunlardur dünya sevgüsü
Benüm cevabım sen eyit aşka izzetümdür baha 126

Evmek: acele etmek ‘’Bu gün de kullanılıyor’’.

Hayırdan şerri çok sever işlemeğe becit ever
Nefsinün dileğin kovar nefs evine düştü gönül 127

Emcek: meme ‘’Azeri lehçesinde kullanılır’’.

Günde iki kez çözerler boşuna akça dizerler
Ağzuma emcek verirler nefs kabığına düştü gönül128

Em: ilaç ‘’XVI ıncı asırda vardır 129

Sensün kerim sensün rahim Allah sana sundum elüm
Sensün artuk yoktur emüm Allah sana sundum elüm

126 Kamu: hep, hepsi.
127 Becit: ehemniyet, pek. Kovmak, kovalamak: bir şeyin peşinden gitmek, tabi ol-

mak.
128 Kez: defa, kere.
129 La’lun sanema sineme em sem olur ise / Bir sınmağ içün ne ola emsem olur ise. 

(Kadı Burhanettin)
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İlkyaz: bahar yerine kullanılmıştır.

Yine Yunusa sordum aydur Hak nurun gördüm
İlkyaz güneşi gibi mevcurup doğa geldim

İnen ‘’İnen’’: pek.

Bize bizden ulular inen eyü hulular
Şol eyu amellüler haber şöyle der gider

Kaygu ‘’kayu’’: korku ‘’Hala kullanılıyor’’.

Kaygu eli bana ermez gussa hergiz beni görmez
Endişe şerrinden taşra bir ulu makamdayidüm 134

Kayurmak’’kayırmak’’: tarafdar olmak ‘’kullanılıyor’’.

Hiç ayruk ben korkmazam bir zerre kayurmazam
Ben şimdi kimden korkayır korkduğumla yar aldum

Kaçan: vaktaki ‘’Rumalide ‘’Haçan, şeklinde hala kullanılır’’.

Ye ben onca kaçan olam ön buyuruğun buyuram
Ol geldi gönlümüz doldu ben ana bir kan oldum 135

Karauğuluk: Karanlık.

Senin gibi can var iken abı hayat isteyeni
Karanğuluğa gireni ben anı hayvan dutaram

Konşu: Komşu’’Anadolu’da konşu denir’’.

Ne gök varıdı ne yir ne ziber vardır ne zir
Konşuyidük cümlemiz nur dağın yaylar iken

134 Gussa: gam, keder.
135 Onca: onun kadar, onun gibi.

Göynü: pişkin, yanmış ‘’Rumelide kullanılır.Göynümüş 
meyve, gibi’’.

Taşım göynü içüm ham dirliğüm budur müdam
Yol varmadan bir kadem arştan verürem haber

H
Harcı: yapılabilecek iş ‘’bugün de kullanırız, ‘Bu, onun harcı 

değil, nim harcımdır, gibi’’.

Söylememek harcısı söylemenün hasıdur
Söylemeğün harcısı gönüllerün pasıdur

I
Irak: Uzak ‘’Tuna boyunda ‘’ırak, kullanılır’’.

Irak yola bazerganlar assı etmeğe giderler
Çün gevher elimdedürür di ayruk ne seferim var.

Ilan: yılan ‘’Azeri lehçesinde ‘’ılan,dır’’.

Ölene hak gözün aç dökülür sakalu saç
Ilan çıyan gelür aç yeyüp içüp sir gider

Ilduz: yıldız ‘’Azeri lehçesinde ‘’ılduz,dur’’.

Dağlar yerinden ayrıla gökler heybetten yarıla
Ilduzlar bağı kırıla düşe yere galtan ola

İ
İley: etraf, ön.

Divü peri insü melek sever seni her mahlukat
Hayran olup ileyünde durmuşturur huru melek
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Kiçi: küçük.

İşüdün ey ulu kiçi size benüm haberimvar
Zehi devlet benüm bu gün kim senün gibi yarum var

Keksüzün: apansız.

Aşka doyımadı özüm keksüzün söylerem smzüm
Yunus senün işbu sözün alemlere destan ola

Kimsene ‘’kimesne’’: kimse.

Ruhumdan kimsene haber veremez
Emrdür kadıruğu verür harekat

M
Mısmıl: temiz ‘’Anadolu’da kullanılmaktadır’’.

Bir dona kan bulaşıcak yumayınca mısmıl olmaz
Gönül pası yuymayınca namaz reva olmayasar

N
Nice, nicesi: Nasıl’’kullanılmaktadır’’.

Ben bu dem seni gördüm nicesi sabreyleyem
Seni bir dem görmeğe müştaktır cümle alem

Niteki, nitekim: nasıl ki’’vakta ki, ola ki manalarına da 
kullanılmıştır’’.

Niteki ol maşuk ile ben razumu bir eyliyem
Garkolam müşahedeye ermeye tedbir eyliyem

Ö
Ön-son: Evvel-ahır.

Konuk: misafir ‘’kullanılır’’.

Bugün cihane geldim uş gideren
Sanasın yolcu idüm ya konuk vem

Kakıma: ‘’bugün başa kakmak kullanıyoruz’’ kızmak, nob-
ranlık etmek.

Kime kim Tanrıdan haber verüsün
Kakır başın salar hoccetlü oldu

Kancaru: ‘’asıl kelime kancadır’’ nereye.

Kanca vardun ey akil bir ağızdan cümle dil
Cüz’iyatı müselsel haber verür aklı kül

Her kancaru bakar isem oldur gözüme görünen
Ne havsala ola bende yahut ana layık basar

Karışgan: Çok karışan’’Çağatay kaidesile ismi fail, tekile 
delalet eder’’.

Danişmend oldur geldi okuduğunda buldu
Ehl dervişlere canı katı karışgan olur 136

Karımak: kocalmak.

Ağaç karır devran döner kuş budağa bir dem konar
Dahi sana kuş konmamış ne güğercin ne hut dürraç

Keleci: söz.

Ne elif okudum ne cim varlığındadur kelecim
Bilmiye yüzbin müneccim tali ne-ıldudan gelür

136 Danişment kelimesi Türkçeleşip ‘’Tanışman’’ olmuştur. ‘’Şimdi-üç buçuk oku-
yan derin tanışman olur,.’’
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Salaca: üstünde ölü götürülen tahta’’Anadolu’da şimdi Sal 
deniliyor’’.

Salacamı götürdüler makberüme yetürdüler
Halka olup oturdular Allah sana sundum elum

Sin: mezar ‘’Anadolu’da ve Azeri lehçesinde kullanılmaktadır’’.137

Miskin Yunus ölücek sizi nurla dolıcak
İmam yoldaş olıcak ahirete şir gider

Nesine şad olum dehün nesine
Ki yanmadan ne can kaldı ne sine

Aparma sineyi yarabbi size
Sarılmadıkça yare sine sine

XIX uncu asır: Mahmudu Kahi

T
Tengri’’Tagrı,Tanrı’’: Allah’’kullanılır’’.

Aşık mı derem ben ana Tengrinün uçmağun seve
Uçmak hut bir tuzakdurur eblebler canun tutmağa

Tamu: cehennem.

Dutulmadı Yunus canı geçti tamudan Uçmağı
Yula duşup dosta gider ol aslına uyukmağa 138

Tanık: Şahit.

Tanuklar bile buluna dostun doşmanun andadur

137 Tuyuz
138 Uyukmak: uymak, iktida etmek, kavuşmak

Ey padşah ey padşah uş ben beni verdüm sana
Gencü hazinem kamusu sensün benüm önden sona

Özge: başka, yabancı ‘’Bazı yerlerde hala kullanılıyor’’.

Sekiz uçmağun hurisi eger bezenüp geleler
Senün sevdüğünden özegeyi gönlüm hiç kabul etmiye

Öğüt’’Üğüt’’: nasihat’’kullanılmaktadır’’.

Aşksuzlara verme öğüt, öğüdünden alur değül
Aşksuz adem hayvan olur hayvan öğüt bilür değül

S
San: sayı, hayal ‘’Burada hayal manasındadır. Atla beraber 

söylenir ve acemce ‘namü nişan, manasına gelir’’.

Haygel amel edelüm elümüz azr iken
Ecel erer ansuzun ermezüz sanumuza

Sayru: hasta.

Sayru olmuç iniler Kur’an ününü dinler
Kur’an okuyan kendü kendü Kur’an içinde

Soğulmak: içeri çekilmek, sönmek.

Soğulmuş şol kara gözler belürsüz olmuş ay yüzler
Kara toprağın altında gül direr elleri gördüm

Sımak: Kırmak ‘’Sınmak, sındırmak kullanılıyor’’.

Sımak gerek gönlün putun fasittir kamu taatun
Geçmeyince ibadetün Haktan sana mazur nedür
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Uş’’üş, üşte’’: İşte.

Ey padşah ey padşah uş ben beni verdüm sana
Ey kopuz ile çeşte aslunnedür ne işte
Sana sual soraram eydiver bana üşde

Ü
Üzülmek: çözülmek, yıpranmak, çekilmek ‘’kullanılır’’.

Gözlerüm göke süzüldü canum göğusten üzüldü
Dilüm tetiğü bozuldu Allah sana sundum elüm

Dünü ğünün çekerler ol kıl üzülsün deyü
Ömrün anda berkitmiş yedilür bir kıl ile 140

V
Vazgelmek: geçmek ‘’Bu tarzda olduğu gibi vazgeçmek su-

retinde de kullanılır’’.

Söz ıssı sözün alur suret toprakta kalur
Her kim bu hali bilür kendözünden vazgelür

Y
Yön: ön, sebep ‘’Yönelmek, bu yönden’’.

Hem beni okur Sübhanım eşiğine dün gün yönüm
Anda çıkar benüm günüm bunda niye eğleneyin

Abdülbaki GÖLPINARLI141

Balıkesir Lisesi ve Muallim Mektebi Edebiyat Muallimi

140 Dün : gece
141 Türkiyat Mecmuası Cilt:4 s.265…277. Sene 1934.

Tapu: Hazret, huzur.

Bunlar geldi tapuya şeriat tuttu durur
İçeri girübeni ne varın bilmedular

Dudaş olmak’’Duş olmak’’: raslamak, rast gelmek.

Kaçan ol dilber benüm gözüme tudaş oldu
Aldı ussum aklumu gönlume yoldaş oldu

Tapşurmak: vermek, teslim etmek.

Eyde sana emaneti ıssı diler tapşurayın 139

Tutsak, Tutsaklık: esir, esirlik.

Ben bu ele garip geldüm ben bu elden bezerem
Bu tutsakluk tuzağın demi geldi üzerem

U
Uşanmak: ufalanmak, parçalanmak.

Ol geminun tahtası ne kadar muhkem ise
Deniz mevci kat-olsa tahta uşanasıdur

Us: akıl ‘’Uslu tarzında kullanırız’’.

Suret söz kande buldu söz ıssı kaçan oldu
Surete kendü geldi dil hikmetin nesidur

Uğru: hırsız.

Dutun dutun çağırır uğru dahi çağırır
Bu ne acayip uğru bu çağıran içinde

139 Is: sahip
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Ağaç yaşlanır, zaman geçer (ve) budağa kuş (ancak) bir defa 
konar. Sana daha kuş konmamış; ne güvercin, ne turaç kuşu…
(sen neye yanarsın?)

Bir gün sana da yokluk ulaşır, uzun boyun yere iner, dalların 
ateşe girer, kazan kaynar, saç kızar.

Yunus, şimdi sen nasıl, eksikliğin ona göre yüz bin (olduğu 
halde soru soruyorsun?) Kuru ağaca yol (yordam) soruncaya 
kadar gezin (ve) yoluna devam et.

Sabahın sinleye vardım gördüm cümle ölmüş yatar
Her biri biçare olmuş ömrün yavı kılmış yatar

Vardım bunların katına baktım ecel heybetine
Nice yiğit muradına erememiş ölmüş yatar

Yemiş kurd kuş bunu keler niçelerin bağrın deler
Şol ufacık na-resteler gül gibice yatar

Duzağa düşmüş tenleri Hakk’a ulaşmış canları
Görmez misin sen bunları növbet bize gelmiş yatar

Esilmiş inci dişleri dökülmüş sarı saçları
Kamu bitmiş teşvişleri emrü nemde ermiş yatar

Gitmiş gözünün karası hiç işi yokdur durası
Kefen bezinin paresi sünüğe sarılmış yatar

Yunus gerçek aşık isen mülke suret bezemegil
Mülke suret bezeyenler kara toprak olmış yatar

Sabah vakti mezarlığa vardım, bütün (halkı) ölmüş yatıyor 
gördüm. Her biri biçare olmuş, ömrünü (canını) kaybetmiş 
yatıyor.

YUNUS’UN DİVANINDAN SEÇMELER
∑

Gider idim ben yol sıra yavlak uzamış bir ağaç
Böyle latif böyle şirin gönlüm eydür birkaç sır aç

Böyle uzamak ne manadır çünkü bu dünya fanidür
Bu fodulluk nişanıdır gel beri miskinliğe geç

Böyle latif bezenerek böyle şirin düzenerek
Gönül Hakk’a uzayarak dilek denir neye muhtaç

Ağaç karır devran döner kuş budağa bir kez konar
Dahi sana kuş konmamış ne güvercin ne hod dürraç

Bir gün sana zeval ere yüce kaddin ine yere
Budakların oda gire kaynana kazan kıza saç

Yunus imdi sen bir nice eksikliğün yüzbin anca
Kuru ağaca yol sorunca teferrüclen yoluna geç

Ben, yol boyunca gidiyordum; fazlaca uzamış, böyle hoş, bu 
kadar tatlı uzamış bir ağaç (gördüm). Gönlüm (Ona) birkaç 
sır aç (der) (dedi)

Böyle uzamanın anlamı nedir? (böyle uzamağa gerek yok), 
çünkü bu dünya ölümlüdür. (Üstelik) bu, münasebetsizlik 
nişanıdır, gel beri, miskinliğe (gösterişten, süsten uzak ya-
şayışa) geç.

Böyle hoş bezenerek, böyle güzel süslenerek (ne yapmak isti-
yorsun?). gönül, Tanrı’ya uzanarak neyi diler, neye muhtaçtır?
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Gelin, canlara soralım, suretinden (bedenden) ne oldu da 
gidiyor. Daima, seninim derken, ne sebep buldu da gidiyor.

(Can), bedeni terk ederse, giderse, acaip değil (acaip karşıla-
mamalı), sevgiliden haber geldi (de) gidiyor. Bu (haber) ya-
lan yanlış ve dedikodu değil (gerçek).

Hani onun malı, mülkü? Hepsini terk etmiş. O padişah (Tanrı) 
huzuruna hemen hareket etti, gidiyor.

(Can ile ten) öyle ki dost olmuştu, (dostluk ile ilgili) işler yo-
luna konulmuştu. (Şimdi) iyice bilin ki can, bedenin saka-
lına güldü gidiyor.

(Şu), alış veriş yapardı, pir pul için (anlaşmayı yeniden bozar 
(dı). (Şimdi), bu dünyadan bezmiş, kolsuz gömlek giydi gidiyor.

(Tanrı’dan) emir böyle geldiği için, (inanların) bini doğar, bini 
ölür. Dünyaya doyan var mı, (ama ömür) kadehi oldu (vadesi 
yetti) gidiyor.

Sabah akşam, Tanrı’yı bulalım, diyerek konuşurlar. Yunus 
der ki, benliğinden geçen Tanrı’yı bu dünyada buldu gidiyor.

Mana eri bu yolda melül olası değil
Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil

Ten fanidir can ölmez gidenler gene gelmez
Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil

Gevher seven gönüller yüzbin yol eder ise
Hak’dan nasip olmasa hasip olası değil

Sakıngıl yarin gönlün sırçadır sımayasın
Şırça sındıktan sonra bütün olası değil

Bunların yanına vardım, ecelin heybetine baktım; nice yiğit 
muradına erememiş, yatıyor.

Bunu kurt kuş yemiş; kertenkele göğsünü deliyor. Şu ufacık 
yeni yetme çocuklar gül gibi solmuş yatıyor.

(Kiminin) vücudu cehenneme düşmüş, (kiminin) canları 
Tanrı’ya ulaşmış. Sen bunları görmez misin, sıra bize gel-
miş duruyor.

İnci dişleri dökülmüş, sarı saçları dökülmüş, telaşlarının 
hepsi bitmiş, Tanrı’nın buyruğuna uyup ıslak yerde yatıyor.

Gözünün karası gitmiş (yapmağa) duracak hiç işi yok; kefen 
bezinin parçası (da) kemiğe sarılmış yatıyor.

Yunus, gerçek aşık isen dünyaya güzel görünmeğe (dünyayı 
sevmeğe) uğraşma, (zira) dünyada güzel görünmeğe çalışan-
lar toprak olmuş yatıyor.

Gelün soralım canlara suretinden n’oldu gider
Dün gün seninim der iken sebep neyi buldu gider

Aceb değil gider ise sureti terk eder ise
Yanlış yalan gaybet değil dostdan haber geldi gider

Kanı onun mülk ü malı terk eylemiş cümlesini
O padişah dergahına hemen amel aldı gider

Öyle ki dost olmuş idi o işler düzülmiş idi
Belli bilin can suretin sakalına güldü gider

Eyler idi satı Pazar bir pul için gene bozar
Olmuş bu dünya (den) bizar yensiz gömlek gitdi gider

Erte gece söyleşirler Hakk’ı bulalım diyerek
Yunus eydür miskin olan Hakk’ı bunda buldu gider
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Teferrüc eyleye vardım sabahın sinde gördüm
Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm

Çürümüş toprak içre ten sin içinde yatar pinhan
Boşanmış damar akmış kan batmış kesenleri gördüm

Yıkılmış sinleri dolmuş hep evleri harab olmuş
Kamu endişeden kalmış ne düşvar halleri gördüm

Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş
Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm

Kimisi zevk u işrette kimi saz u beşarette
Kimi bela vü mihnette dün olmuş günleri gördüm

Soğulmuş şol kara gözler belirsiz olmuş ay yüzler
Kara toprağın altında gül deren elleri gördüm

Kimisi boynunu eğmiş tenini toprağa salmış
Anasına küsüp gitmiş boynun buranları gördüm

Kimi zari kılıp ağlar zebaniler canın dağlar
Tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm

Yunus bunu kanda gördü gelüp bize haber virdi
Aklım vardı bilim şaştı nitekim şunları gördüm

Sabahleyin gezmeğe çıktım, mezarları gördüm. (Orada) kara 
toprağa karışmış şu nazik bedenleri gördüm.

Vücut toprak içinde çürümüş, mezarda gizlice yatıyor. Damar 
boşanmış, kan akmış, (bununla) batmış kefenleri gördüm.

Mezarları yıkılmış (toprak) dolmuş, evleri hep harab olmuş. 
Her çeşit düşünceden uzaklaşmış, ne güç halleri gördüm.

Çeşmelerden bardağın doldurmadan korisen
Bin yıl anda durursa kendi dolası değil

Şu Hızır’la şu İlyas Ab-ı Hayat içdiler
Bu birkaç gün içinde bunlar ölesi değil

Yarattı Hak dünyayı Peygamber dostluğuna 
Dünyaya gelen gider baki kalası değil

Yunus gözün görürken yarağun eyle bugün
Gelmedi ona varan geri gelesi değil.

Mana eri = aşıklar bu yolda (dünyada) üzüntü duymayacak. 
Mana duyan (aşık olan) gönüller asla ölmeyecek.

Ten ölümlüdür, can ölmez; gidenler geri gelmez. Ölür ise ten 
ölür, canlar ölmeyecek.

Mücevher (veya öz) seven gönüller yüz bin yol izlese (de) 
Tanrı’dan kısmet olmazsa (onu) elde edemeyecek.

Sevgilinin kalbini (gönlünü) sakın, o camdır, kırmayasın; cam 
kırıldıktan sonra bütün olmayacaktır.

Testini çeşmeden doldurmadan (bir kenara) koyar isen, bin 
yıl (yerinde) dursa da kendi kendine dolamayacaktır.

Şu Hızır ile İlyas, ebedi suyu içtiler, onlar kıyamete kadar öl-
meyecekler.

Tanrı, dünyayı Peygamber (Hz.Muhammed)’in sevgisi uğ-
runa yarattı. (Böyle olduğu halde, o da öldü). Dünyaya gelen 
gider, kimse kalmayacak.

Yunus, gözün görürken, bugün hazırlığını yap. Oraya varan 
(geri) gelmedi, geri gelmeyecek.
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Ey arkadaşlar, ey kardeşler, ben ölürüm diye korkuyorum. 
Öldüğüme tasalanmam, (bu dünyada) ettiğimi bulurum diye 
(korkuyorum)

Bir gün ayıbımın vurulduğu (an), gözüme görünür, (bu) dü-
şünceden deli olmuşum, (o zaman) ne edeyim, ne yapayım 
diye (korkuyorum).

Eğer gerçek kul imişsem, O’na kulluk etseydim; yarın orada 
güleyim diye bu dünyada ağlasaydım, (bundan dolayı kor-
kuyorum).

Aynı şekilde, bu dünyaya nefsime kulluk eylemeye (mi) gel-
dim, azaptan kurtulayım diye iyi iş (de) işlemedim, (bundan 
dolayı korkuyorum).

Ey zavallı, biçare Yunus, günahın çok ne yapacaksın? Hem O, 
‘’af edeyim’’ dedi diye Allah’ıma sığındım.

Düştü önüme hubbü’l vatan gidem hey dost diye diye
Anda varan kalır heman kalam hey dost diye diye

Gele şol Azrail tuta assı kılmaz ana ata
Binem şol ağaçtan ata gidem hey dost diye diye

Halvetlerde meşgül olam daim açılam gül olam
Dost bağında bülbül olam ötem hey dost diye diye

Şol bir beş on arşın bezi kefen ideler eğnime
Dökem şol dünya donların giyem hey dost diye diye

Mecnün olarak yürüyem yüce dağları bürüyem
Mum olubanı eriyem yanam hey dost diye diye

Günler geçe yıl çevrile üstüme sinlem obrula
Ten çürüye toprak ola tozam hey dost diye diye

Yaylalar yaylamaz olmuş (lar) ; kışlalar kışlamaz olmuş (lar). 
Ağızda, pas tutmuş, söylemez olmuş dilleri gördüm.

Kimi zevk ve eğlencede, kimi saz ve müjdelerde, kimi bela ve 
zahmette günlerini geçiriyorlardı. Şimdi dün olmuş o günleri 
gördüm (düşündüm).

Şu kara gözlerin feri tükenmiş, ay yüzlerce belirsiz olmuş. 
Kara toprağın altında, gül toplayan eller (in halini) gördüm.

Kimisi boynunu eğmiş, vücudunu toprağa salıvermiş. Annesine 
küsüp giden ve boynunu eğenlerin zavallı hallerini gördüm.

Kimi inleyip ağlar, zebaniler (onların) canını dağlar; mezar-
ları ateşe tutulmuş, çıkan dumanları gördüm.

Yunus, bunu gördüğü zaman geldi bize haber verdi. Bunları 
gördüğümde aklım (başımdan) gitti, bilgim şaştı.

Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ölem diye
Öldüğüme kayırmazam ettiğimi bulam diye

Bir gün görünür gözüme aybım vurulur yüzüme
Endişeden deli olmuşum n’idem ben ne kılam diye

Eğer gerçek kul imişsem ona kulluk kılayıdim
Ağlayaydım bu dünyada yarın orda gülem diye

Hemen geldim bu dünyaya nefsime kulluk eyleyi
İyi amel işlemedim azabtan kurtulam diye

Ey biçare miskin y,Yunus günahın çok n’eyleyesin
Sığındım ol Allah’ıma dedi hem afv edem diye
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Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise
Yarın orda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola Ab-ı Hayat içmiş gibi

Benim ömrüm, şöyle yel esmiş gibi geldi geçti. Hele bana (bu 
süre) bir göz açıp yummuş gibi geldi.

Bu sözü Tanrı tanıktır; Bu can gövdeye konuktur. Bir gün 
olur, kafesten kuş uçmuş gibi çıkar gider.

Zavallı insanoğlunu ekinciye benzetmişler, yere tohum saçmış 
gibi, kimi biter (doğar), kimi yeter (olgunlaşır, ölür).

Bu dünyada bir şeye, genç yaşta ölerek gök ekini biçmiş gibi 
(toprağa düşenlere) içim yanar, özüm acır.

Bir hastaya (ziyaret için) vardıysan, bir yudum su verdiy-
sen (öbür dünyada) yarın orada, Tanrı şarabı içmiş gibi kar-
şına gelir.

Bir zavallıyı (bir dervişi) gördüğünde, bir eski elbise ver-
diysen, yarın orada (öbür dünyada) Tanrı şarabı içmişçe-
sine karşı gelir.

Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler; (bunlar) ebedi 
hayat suyu içen Hızır ile İlyas’tır. ( Halk rivayetlerine göre, 
Hızır ile İlyas Peygamber, ölümsüzlük suyunu bulup içmiş-
ler, ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır.)

Sana ibret gerek ise göresin bu sinleri
Ger taş isen eriyesin bakıp göricek bunları

Şunlar ki çoktur malları gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek giymiş onun da yoktur yenleri

Yunus Emre var yoluna münkirler girmez yoluna 
Bahri olup dost gölüne dalam hey dost diye diye

Önüme vatan sevgisi düştü, hey dost, diye diye gideyim. Oraya 
varan hemen kalır. Hey dost, diye diye kalayım.

Şu Azrail gelip tuttuğu zaman ana baba fayda etmez. Şu tah-
tadan ata (tabuta) bineyim ve hey dost, diye diye gideyim.

Yalnızlıklarda meşgul olayım, daima açılan gül olayım, dost 
bağında bülbül olayım, hey dost, diye diye öteyim.

Şu dünya elbiselerini (üstümden) dökeyim; şu beş-on arşın 
bezi bedenime kefen eyleyeler de, hey dost diye diye gideyim.

Mecnun olarak yürüyeyim, yüce dağları bürüyeyim. Mum 
olarak eriyeyim, hey dost, diye diye yanayım.

Günler geçe, yıllar döne, üstümde (ki) mezarım oyula (çöke), 
vücut çürüye, toprak ola, hey dost, diye diye tozayım.

Yunus Emre, yoluna var, inkarcılar senin yoluna girmez. Ba-
lık olup dost gölüne, hey dost, diye diye dalayım.

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle (geldi) şol göz açıp yummuş gibi

İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün (ola) çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yeter yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi
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Ecel geldi vade erdi bu ömrüm kadehi doldu
Kimdir ki içmeden kaldı Allah sana sundum elim

Gözlerim göğe süzüldü canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuldu Allah sana sundum elim

Uş biçildi kefen donum Hazrete yönteldim yönüm
Acep nice ola halim Allah sana sundum elim

Vurdular suyum ılıdı kavim kardeş cümle geldi
Esen kalsın kavim kardeş Allah sana sundum elim

Geldi salacam sarılır dört yana sala verilir
İl namazıma derilir Allah sana sundum elim

Salacamı götürdüler makbereme yetirdiler
Halka olup oturdular Allah sana sundum elim

Çün cenazeden şeştiler üstüme toprak eştiler
Hep koyubanı kaçtılar Allah sana sundum elim

Yedi tamu sekiz uçmak her birinin vardır yolu
Her bir yolda yüz bin çarşı Allah sana sundum elim

Geldi Münker ile Nekir her biri sordu bir dil
İlahi sen cevap vergil Allah sana sundum elim

Görün acep oldu zaman gönülden eyleyin figan
Ölür çün anadan doğan Allah sana sundum elim

Yunus tap uzat bu sözü Allah’ına tutgıl yüzü
Didardan ayırma bizi Allah sana sundum elim

Sen, en bağışlayıcısın, sen en merhametli olansın, Tanrı’m 
sana elimi açtım. Senden başka çarem yoktur, Tanrı’m sana 
elimi açtım.

Kanı mülke benim diyen köşk ü saray beğenmeyen
Şimdi bir evde yatarlar taşlar olmış üstünleri

Hani o şirin sözlüler hani o güneş yüzlüler
Şöyle gayib olmuş bunlar hiç belirmez nişanları

Bunlar bir vakt beğler idi kapıcılar korlar idi
Gel şimdi gör bilmeyesin beğ kangıdur ya kulları

Ne kapı vardır geresi ne yemek vardır yiyesi
Ne ışık vardır göresi dün olmuştur gündüzleri

Bir gün senin dahi Yunus benim dediklerin kala
Seni dahi böyle ede nitekim etti bunları

Sana ibret gerek ise şu mezarları gel (ip) göresin. Bakıp bun-
ları görünce, eğer taş isen (bile) eriyesin.

Şunlar ki malları çok idi, halleri ne oldu, gör. Sonunda bir 
gömlek giymiş, onun da kolları yoktur.

Hani mülke ‘’benim’’ diyen, köşk ve saray beğenmeyen? Şimdi 
bir evde yatıyor, üstlerinde de taşlar var.

Hani o tatlı sözlüler? Hani o güneş yüzlüler? Bunlar öyle kay-
bolmuş (ki) izleri hiç belli değil.

Bunlar bir zamanlar beyler idi; (kapılarına) kapıcılar korlar 
idi. Gel şimdi gör, bey hangisidir veya kulları (hangisidir) bi-
lemeyeceksin.

Yunus, bir gün senin de benim dediklerin (bu dünyada) ka-
lır. Nitekim, bunları eden, seni de böyle eder.

Sensin kerim sensin rahim Allah sana sundum alim
Senden artık yoktur emin Allah sana sundum elim
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Yunus, bu sözü yeterince uzat (kısa kes). Yüzünü Allah’a çevir. 
Tanrı’m sana elimi açtım, yüzünün güzelliğinden bizi ayırma.

Aşkla biliş canlara ezel ebed olmayacak
Güm-rah olup bu cihanda kimse baki kalmayacak

Bir dona kan bulaşıcak yumayınca mismil olmaz
Gönül pisi yunmayınca namaz reva olmayacak

Gönül pisin yudun ise kibr ü kini kodun ise
İkrar bütün olmayınca erden nazar olmayacak

Murdar dünyaya bulaşan devşürü beni dürüşen
Erden himmet olmayınca ömür geçer yunmayacak

Yunus imdi sen Hakk’a er dün ü gün gönlün Hakk’a ver
Gönül gözi görmeyince hiç baş gözü görmeyecek

Aşk ile tanışık olan canlara ezel ve ebet olmayacak (yani 
aşıkların canları ölümsüzdür). Bu cihanda kimse ebedi ola-
rak yolunu kaybedip kalmayacak

Bir elbiseye kan bulaştı ise yıkamayınca temiz olmaz. Gönül 
pisi yıkamayınca da namaz kılmak uygun olmaz. (Tasavvuf-
çular, namaz için beden ve elbise temizliğini yeterli görmez-
ler, kalp temizliği de ararlar).

Gönüldeki (pisliği yıkadıysan, (yani) kibir ve kini bıraktı isen 
(de, şeyhe inancına dair) kabul beyanı tam olmayınca ermiş 
kişinin sana meyli olmaz.

Mal toplayarak, bu yolda gayret ederek pis dünyaya bula-
şan, bu pislikten arınmadıkça, ömür geçer, ermiş kimseden 
yardım olmaz.

Ecel geldi, yaşama süresi sona erdi, bu ömrümün kadehi 
doldu, o (ölüm şerbetini) içmeden kalan var mı? (herkes öle-
cek). (Bu anda), Tanrı’m sana elimi açtım, (bana yardım et).

Gözlerim göğe (doğru) süzüldü, canım göğsümden söküldü, 
dilim hareketten kaldı (söylemez oldu). (İşte bu anda), Tanrı’m 
sana elimi açtım (beni bağışla, bana yardım et.)

İşte, kefen olacak elbisem biçildi. Yönümü Tanrı’ya döndür-
düm. (O zaman) acaba halim ne olacak? Tanrı’m (bu anda 
bana acı) elimi sana açtım.

(Ateşe) koydular, suyum ılıdı, kavim kardeş hep toplandı. Bu 
kimseler sağ, esen kalsınlar (ben gidiyorum. Bu anda) Tanrı’m 
sana elimi açtım, (bana acı).

Tabutum geldi, sarılıyor; dört yanda sela veriliyor. Eller na-
mazımı kılmak için toplanıyor; (b anda) Tanrı’m sana elimi 
açtım (bana acı).

Tabutumu götürdüler, mezarıma ulaştırdılar. (Mezarımın 
etrafına) halka olup (dua etmek için) oturdular. Tanrı’m (bu 
anda bana yardım et) sana elimi açtım.

Cenazemin kefeninin ipleri çözüldüğünde, üstüme toprak eşip 
attıklarında, hep birlikte, beni yalnız bırakıp kaçtıklarında, 
Tanrı’m sana elimi açtım (bana yardım et).

Münker ile Nekir (adlı sorgu melekleri) geldi, her biri bir dil 
ile (soru) sordu. Allah’ım, o zaman sen cevap ver (meme yar-
dımcı ol), Tanrı’m sana elimi açtım, (yardım et).

Zaman acayip oldu, görün. İçten gelerek feryad edin. Anadan 
doğan (muhakkak) ölür. Tanrı’m, elimi sana açtım, (yardım et).
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Yunus, sen (Tanrı’ya erişenlerin) velilerin yoluna toprak ol, 
çünkü onların menzili (manen ulaştıkları rütbe) Arş’tan bile 
yüksektir.

Kerem et beri bak nikab yüzünden bırak
Ayın on dördü müsün balkırır yüz ü yanak

Otuz iki mirvarı mercana dizmiş gibi
Kıymeti dürden olmuş yaraşır inciden ak

Sıfatın arılığı bulgur u nohut gibi
İki kaşın ay alnın genç aya verir sabak

Gören pervaneleyin nice oda düşmesin
Gözlerinin bakışı can alır iki çırak

Aşkın zemzemesinden aşık boynu zencirli
Azaldık istemez (ler) şöyle kaldılar tutsak

Kangı bir nesneni ki dil nice şerh eylesin 
İlahi sen beklegil yavuz gözlerden ırak

Boynun geyik boynından hiç fark eylemedim
Gümana veren beni küpeli iki kulak

Yunus Hak tecellisin senin yüzünde gördü 
Çare yok ayrılmaya çün sende göründü Hak

Kerem et, bir bu tarafa bak, yüzünden peçeyi bırak. Yüzün, 
yanağın parıldıyor, ayın on dördü müsün?

(Dişlerin ve ağzın) otuz iki inciyi mercana dizmiş gibi. Değeri 
inci ile anlatılan (dişlerinin) inciden daha beyaz.

Yüzün bulgur ve nohut gibi temiz, iki kaşın ay gibi, alnın hi-
lale ders verir.

Yunus, sen şimdi Tanrı’ya ulaş. Gece gündüz gönlünü Tanrı’ya 
ver. Gönül gözü Allah’ı görmeyince baştaki göz hiç görmeye-
cek, (onun için kalbini temizle).

Benim gönlüm gözüm aşktan doludur
Dilim söyler yari yüzüm suludur

Öd ağacı gibi yanar vücudum
Tütünüm görene seher yelidir

Çokal cevşen aşkın oduna döymez
Oku cana batar katı yalıdır

Okurum şahımı kendi dilimce
Şahım eydür bana her dem gele-dur

Seni sevenlerin ola mı aklı
Bir dem usluyısa her dem delidir

Yunus sen toprak ol eren yolunda
Erenler menzili arşdan uludur

Benim gönlüm, gözüm aşktan (aşk ile) doludur. Dilim sev-
giliyi söyler (Tanrı’yı zikreder), yüzüm sulu (yaş dolu) dur.

Vücudum öd ağacı gibi yanar, dumanımı gören seher yeli sanır.

Aşkın ateşine zırh, savaş elbisesi dayanmaz, (onun) oku ga-
yet keskin (sivri) dir, cana batar.

Ben kendi dilim ile Şah’ımın (Allah’ımın) adını çağırırım, 
Şah’ım da bana her an geledur, der.

Seni sevenlerin aklı olur mu? (Çünkü aşıklar akıl ile değil, gö-
nül ile hareket ederler). (Bunlar) bir an akıllı iseler de, her an 
delidir (dışarıdan bakınca deli gibi görünürler).
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Ey dostlar, işitin! Aşk, kıymetli (bir) nesnedir. Herkese kıs-
met olmaz (yazılmaz), hürmetli nesnedir aşk.

(Aşk) hem cefadır, hem sefadır. Hamza’yı Kaf dağına atan da 
odur. (Halk inanışına göre Hz.Hamza, Allah sevgisi yoluna 
Kaf dağını aşmış, orada cinler, periler ile savaşmıştır). Mus-
tafa (yani Hz.Muhammed) de, aşk sebebiyle yaratılmıştır. 
(Bir kutsi hadiseye göre, Allah, Hz.Muhammed’e ‘’Sen olma-
saydın gökleri yaratmazdım’’ demiştir. Mısrada bu söze işa-
ret var). Aşk devletli bir nesnedir.

(Aşk) dağa düşerse (onu yakar) kül eder; gönüllere (gönülden 
gönüle) yol yapar. Sultanları kul yapar bir cüretli nesnedir aşk.

Aşk, kime ok vurdu ise onun kaygısı tasası olmaz; ama ahı, 
feryadı çok olur. Aşk, ayrılık acısı veren bir nesnedir.

Denizleri kaynatır, dalgalandırıp oynatır; kayaları söyletir, 
öyle kuvvetli bir nesnedir aşk.

Akıllı kimseleri şaşırtır, (aşk) denizlerine daldırır. Nicelerin 
içini yakar, ne ateşli nesnedir aşk.

Zavallı Yunus ne yapsın? Derdini kime söylesin? Gitsin, sev-
giyi (aşk ile) ağırlasın, zira aşk lezzetli nesnedir.

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem mecnun olup dağa düşem
Ensin dün ü gün endişem bana sen gerek seni

(seni) gören pervane (kelebek) gibi nasıl olsun da (aşk) ate-
şine düşmesin? (Zira) gözlerinin bakışı can alan iki ateş gibi.

Aşkının ezgili sesinden aşıklar boynu incirli (deli gibi) dir. 
Böylece esir kaldılar (onlar hürriyet istemezler).

Hangi bir uzvunu dil nasıl anlatsın? İlahi, sen kötü gözlerden 
onu uzak tut, sen koru.

Boynunu, geyik boynundan hiç fark edemedim. (yalnız) beni 
küpeli iki kulak şüphelendiriyor.

Yunus, Tanrı tecellisini senin yüzünde gördü. Sende Tanrı (nın 
güzelliği) göründü, senden ayrılmağa çare yok.

İşitin iy yarenler kıymetli nesnedir aşk
Değmeler bitimez hürmetli nesnedir aşk

Hem cefadır hem safa Hamza’yı atlı Kaf’a
Aşk iledir Mustafa devletli nesnedir aşk

Dağa düşer kül eyler gönüllere yok eyler
Sultanları kul eyler cür’etli nesnedir aşk

Kime kim aşk vurdu ok gussa ile kaygı yok
Feryad ile ahı çok firkatli nesnedir aşk

Denizleri kaynatır mevce gelir oynatır
Kayaları söyletir kuvvetli nesnedir aşk

Akilleri şaşırır deryalara düşürür
Nice ciğer pişirir key odlu nesnedir aşk

Miskin Yunus n’eylesin derdin kime söylesin
Varsın dostu toylasın lezzetli nesnedir aşk
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‘’Kuli’l-hak’’ dedi Çalab sözü doğru desene
bugün yalan söyleyen erte utanasıdır

cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakikatde asidir

Şeriat haberini şerh ile eydem işit
Şeriat bir gemidir hakikat deryasıdır

O geminin tahtası her nice muhkem olsa
Deniz mevci katı olsa tahta uşanasıdır

Bundan içeri haber işit eydeyin ey yar
Hakikatin kafiri şer’in evliyasıdır

Biz talib-i ilmleriz aşk kitabın okuruz
Çalab müderris bize aşk hod medresesidir

Evliya safa-nazar edeli günden beri
Hasıl oldu Yunus’a her ne ki olasıdır

Söylemenin halisi, söylemek işidir (susmak konuşmaktan iyi-
dir). Söylemek işi de gönüllerin pasıdır. (tasavvufun prensip-
lerinden biri de az konuşmaktır).

Eğer gönüllerin pasını sileyim dersen, sözü en az şekli ile 
söyle, az konuş.

Allah, ‘’Doğru söyle’’ dedi, sözü doğru söylesene. Bugün ya-
lan söyleyen, yarın utanacaktır.

Bütün yaratıklara bir göz ile bakmayan (onları eşit varlık 
olarak görmeyen), şeriat ilmine göre evliya olsa bile, haki-
kat mertebesinde olanlara göre asidir.

Sufilere sohbet gerek ahilere ahret gerek
Mecnun’lara Leyli gerek bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
Toprağım orda çağıra ban seni gerek seni

Yunus’durur benim adım gün geldikçe artar odum
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni

(Allah’ım) aşkın beni benden aldı, bana sen gereksin, sen. Ben 
gece gündüz (senin aşkın ile) yanarım; bana sen gereksin, sen.

Ne varlığa seviniyorum, ne yokluktan dolayı üzülüyorum, 
(ben) sadece aşkın ile avunuyorum; bana sen gereksin, sen.

Aşkın aşıklar öldürür; aşk denizine daldırır; (aşkın) senin 
sır ve kudretin ile (aşıkların gönlünü) doldurur, bana sen 
gereksin, sen.

Aşkın şarabından içeyim, deli olup dağa düşeyim. Gece gün-
düz düşüncem sensin; bana se gereksin, sen.

Tasavvufa inanlara sohbet gerek, ahilere (fütüvvet ehli olan-
lara) öbür dünya gerek; Mecnun’lara Leyla gerek; bana (da) 
sen gereksin, sen.

Eğer beni öldürüp külümü göğe savursalar, (bu anda bile top-
rağım orada’’ Bana sen gereksin, sen’’ diye çağırır.

Benim adım Yunus’tur. (aşk) ateşim günden güne artar. İki 
handa maksadım (sensin). Bana sen gereksin, sen.

Söylememek harcısı söylemeğin hasıdir
Söylemeyin harcısı gönüllerin pasıdır

Gönüllerin pasını ger sileyim der isen
Şol sözü söylegil kim sözün hülasasıdır



388 389

Emrah BekçiYunus Emre

Ariflerin arasında tasavvuf düşüncelerini anlatıp bilgiç ge-
çinmemeli. Madem ki sufiye öz temizliği gerektir, (o halde) 
aşka riya katmamalı. (Susmak, bilenler önünde bilgiçlik tas-
lamamak, aşkının samimi olarak yaşamak, gösterişten uzak-
laşmak gereği anlatılıyor).

Ya gel bildiğin (bir şey) den bahset, yahut bilenlerden dinle. 
Teslimiyetin ucunu tutup (şeyhe ve onun bilgisine teslim 
olup) sözü hiç uzatmamalı, (o ne söylerse dinleyip, yerine 
getirmeli, inanmalı).

Şeriat, mumsuz (süzülmüş) bal gibidir; tarikat temiz, tortu-
suz yağ gibidir. Sevgili için balı yağa ne diye katmamalı. (Al-
lah aşkı için şeriat ve tarikat bilgilerine inanmalı, ikisi de bir-
likte yaşanmalıdır).

(Eğer) kıymetini bilirsen (onunla birlikte olduğun) bu za-
man nelere değer, (ama) ermiş kimselerin sırlarını cahillere 
söylememeli.

Zavallı Adem (peygamber) yanıldı, Cennet’te buğday yedi. 
(Bu) işi (n) Allah dan (olduğunu) bilenler şeytandan (oldu-
ğunu) söylememeli.

(Ey okuyucu, dinleyici!) Güzel davranışlarda bulun, tatlı söz-
ler söyle. Sohbetlerde Yunus’u da asla unutmamalı (Unutma-
yacağımızı Umarım)

Hak’tan gelen şerbeti içtik elhamdü lillah
Şol kudret denizini geçtik elhamdü lillah

Şol karşıki dağları meşeleri bağları
Sağlık safalık ile aştık elhamdü lillah

Kuru idik yaş olduk, kanatlandık kuş olduk
Birbirimize eş olduk, uçtuk elhamdü lillah

Şeriatın ne olduğunu (sana) açıklayarak söyleyeyim, dinle; 
Şeriat, hakikat denizinde yüzen gemidir.

O geminin tahtası ne kadar sağlam olsa (da) deniz (in) dal-
gası sert olunca tahta parçalanacaktır. (Hakikat, şeriatın ta-
birleri ile anlatılamaz).

Ey arkadaş! Bundan da ileri bir haber söyleyeyim de işit; Ha-
kikat mertebesinin kafiri, şeriat mertebesinin evliyası (de-
recesinde) dir.

Biz ilim istiyoruz; aşk kitabını okuyoruz. Allah bize hoca, aşk 
da medresedir.

Evliya, bize temiz nazar ile bakalıdan beri Yunus’a ne oldu 
ise oldu.

Arifler ortasında sufilik satmayalar
Çün süfiye ihlas oldu aşka riya katmayalar

Ya gel bildiğinden eyit yahut bilenlerden işit
Teslimin ucunu tutup hiç sözü uzatmayalar

Mumsuz baldır şeriat tortsuz yağdır tarikat
Dost-için balı yağa ne için katmayalar

Kıymetin duyar isen neye değer işbu dem
Erenlerin manasın bilmeze satmayalar

Miskin Adem yanıldı Uçmak’ta buğday yedi
İşi Hak’dan bilenler şeytandan tutmayalar

Şirin huklar eylegil tatlı sözler söylegil
Sohbetlerle Yunus’u hergiz unutmayalar
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Taptuk’un huzurunda, kapısında kul olduk. Zavallı Yunus, çiğ 
idik (orada) piştik, elhamdü’lillah.

Aşık oldum erene ermek ile
Hakkı buldum er yüzün görmek ile

Ere erdim erde buldum maksudum
Bulamadım taşradan sormak ile

Her yere baktım ise er oturur
Gönlün aldım yüz yere sürmek ile

Hak’dan erer türlü nasip canlara
Olmaz imiş Ka’be’ye varmak ile

Ka’be senin eşiğindir bilmiş ol
Bulamazsın yol çekip ar (a) mak ile

Pınar idim kıldı erenler nazar
Deniz oldum dört yana ırmak ile

Geldi ün Yunus dur u durdum örü
Gözüm açtı kulağım burmak ile

Ermiş kişiye ulaşmak suretiyle aşık oldum. Ermiş kimsenin 
yüzünü görerek Allah’ı buldum.

Dışarıdan (başkalarından) sormak yoluyla bulamadım; ermiş 
kimseye ulaştım, istediğimi ermiş kişide buldum.

Yere her baktığımda ermiş kişiyi gördüm, yüzümü yere sü-
rerek (onun) gönlünü aldım.

Canlara türlü kısmet, Kabe’ye varmakla olmazmış, Allah’tan 
ulaşırmış.

Vardığımız illere şol safa gönüllere
Halka Tapduk manasın saçtık elhamdü lillah

Beri gel barışalım yad isen bilielim
Atımız eğerlendi eştik elhamdü lillah

İndik Rum’ı kışladık çok hayr ü şer işledik
Uş bahar geldi geri göçtük elhamdü lillah

Dirfilli pınar olduk irkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk taştık elhamdü lillah

Tapduk’un tapusunda kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdü lillah

Allah’tan gelen şerbeti içtik, elhamdü’lillah. Şu kudret deni-
zini geçtik elhamdü’lillah.

Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları, sağlık ve hoşluk ile aş-
tık, elhamdü’lillah.

Kuru idik, yaş olduk; kanatlandık kuş olduk, birbirmize eş 
olduk, uçtuk, elhamdü’lillah

Vardığımız illere, şu safa gönüllere, halka Tapduk’un bilgile-
rini saçtık, elhamdü’lillah.

Beri gel barışalım, yabancı isen bilişelim, atımız eğerlendi, 
eştik, elhamdü’lillah.

İndik Rum ülkesinde (Anadolu’da) kışladık; çok hayır ve şer 
işledik. İşte bahar geldi, geri göçtük, elhamdü’lillah.

İplik iplik pınar olduk, biriktik ırmak olduk. Aktık denize dol-
duk, taştık, elhamdü’lillah.
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Aşıkların her hali sevgili katında meydana çıkar (kararlaştırı-
lır). (Eğer) sözün varsa O’na söyle, benim arada neyim var (ki!)

Her kim aşk kadehinden bir yudum içti ise, ona ne yabancı, 
ne tanıdık olur (bütün insanlar onun için aynı değerde olur) 
ve onda ne sarhoşluk ne de sarhoşluktan gelen baş ağrısı olur.

Sevgilinin yüzünün perdesini kim giderdi ise (yani Allah’ı 
kim gördü ise), onun için arada engel kalmaz; onun için ha-
yır ve şer gibi şeyler de kalmaz.

Şeriata karşı duyduğum saygıdan dolayı söylemeğe korkarım, 
yoksa daha farklı haber diyebilirdim (verebilirdim).

Yunus, sevgili kılıcından ölürse gam değil. Çünkü dost göğün-
den uyanan sevgili burcundan doğar. (Allah yolunda ölen di-
ridir, yeni bir hayata doğmuştur).

Hak bir gönül bana ha demeden hayran olur
Birdem gelir şadi olur bir dem gelir giryan olur

Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşaretden doğar hoş bağ ile bostan olur

Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker dertlilere derman olur

Bir dem çıkar arş üzere bir dem iner tahte’s sera
Bir dem sanasın katredir bir dem taşar umman olur

Bir dem cehaletde kalır hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dalar hikmetlere Calinus ü Lokman olur

Bir dem dev olur ya pari viraneler olur yeri
Bir dem uçar Belkıs ile sultan-ı ins ü can olur

Kabe, senin eşiğindir, bilmiş ol, yol sorup aramakla (onu) bu-
lamazsın.

Pınar idim, ermiş kimse bana nazar etti (baktı), (böylece) 
dört yana ayrılmak ile deniz oldum. (Dört yan, şeriat, tari-
kat, hakikat, marifet olmalıdır).

(Bir) ses geldi, Yunus dur! Diye, ayağa kalktım, kulağımı bük-
mek suretiyle gözümü açtı.

Ey beni ayıblayan gel beni aşkdan kurtar
Elinden gelmez ise söyleme fasid haber

Hiç kimsene kendinden halden hale gelmedi
Cümlemizin halini ma’şük eder mukarrer

Aşıkların her hali ma’şuk katında biter
Sözüm var ona söyle benim arada nem var

Her kim aşk kadehinden içdi ise bir cür’a
Ana ne yad ne biliş ne esrik ü ne humar

Dost yüzünden nikabı her kim giderdi ise
Hicab kalmadı on ayruk ne hayr ü ne şer

Şeriat edebinden korkarım söylemeğe
Yoğise eydeyidim dahi ayrıksı haber

Dost kılıcından yunus ölür ise gam değil
Dost göğünden uyanan ma’şuk burcundan doğar

Ey beni (Tanrı’ya aşık olduğum için) ayıplayan, gel beni aşk-
tan kurtar. Elinden gelmez ise fesat çıkarıcı haber çıkarma.

Hiç kimse kendiliğinden halden hale geçmedi. (Zira) hepimi-
zin halini sevgili (yani Allah) kararlaştırır.
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Bir zamanlar mescitlere varır, orada yüzünü yerlere sürer 
(secde eder); bir zaman gider kiliseye girer, (orada) İncil okur, 
papaz olur. (Bütün dinlere aynı gözle bakar).

Bir zaman gelir İsa (peygamber) gibi ölüleri diriltir, bir za-
man gelir kibir evine girer (kibirlenir). Firavun ile Haman 
olur. (Haman, Firavun’un veziridir).

Bize didar gerek dünya gerekmez
Bize mana gerek dava gerekmez

Bize Kadir gecesidir bu gece
Ko erte olmasın seher gerekmez

Bize aşk şerbetinden sun ey saki
Bize uçmak ile Kevser gerekmez

Badyalar dolu içelim biz
Biz esrik olmayız humar gerekmez

Yunus esriyerek düştü susakda
Çağırır Tapduğ’ına ar gerekmez

Bize sevgilinin yüzü gerektir, dünya gerekmez. Bize manalı 
(aşktan bahseden sözler) gerek, iddia gerekmez.

Bu gece bize Kadir gecesidir, bırak sabah olmasın (bize) se-
her gerekmez.

Ey saki, bize aşk şerbetinden sun, bize Cennet’teki Kevser 
gerekmez.

Bize, büyük kaplar ile içki sun, biz içelim. (içki, ilahi aşk de-
mektir). Biz sarhoş olmayız ve bizde sarhoşluktan dolayı baş 
ağrısı olmaz

Bir dem varır mescidlere yüzün sürer orda yere
Bir dem varır deyre girer İncil okur ruhban olur

Bir dem gelür İsa gibi ölmüşler diri kılar
Bir dem girer kibr evine Fir’avn ile Haman olur

Bir dem döner Cebrail’e rahmet saçar her mahfile
Bir dem helr güm-ran olur mikin Yunus hayran olur

Allah bana bir gönül verdi (ki) ha demeden (hemen) hay-
ran olur. (Bu gönül) bir an gelir neşelenir, bir an gelir ağlar.

Bir an kış (olduğunu), şu karakış olmuş gibi (soğuk ve his-
siz olduğunu) zannedersin, bir an (da gelir) ir müjde ile ha-
yat bulur ve hoş bağ ile bostan (gibi) olur.

Bir zaman gelir (hiçbir şey) söylemez, bir sözü açıklayamaz, 
bir zaman (gelir) dilinden inci (gibi değerli sözler) döker, 
(böylece) dertlilere derman olur (sözleriyle aşıkların gön-
lün ferahlık verir).

Bir vakit Arş’ın üstüne çıkar (yücelir), bir vakit yerin altına 
iner (alçalır); bir vakit zannedersin (ki) bir damladır, bir va-
kit (gelir) taşıp dipsiz kıyısız deniz olur.

Bir an cahillik (içinde) kalır, hiçbir şeyi silmez olur, bir an hik-
metlere dalar, Calinus ve Lokman olur. (Calinus, 131 yılında 
Bergama’da ölen meşhur Yunanlı tabip; Lokman da hekim-
liği ile bilinen bir peygamber veya veli’dir).

Bir zaman bir dev veya peri haline girer, yeri viraneler olur; 
bir zamanda Belkıs ile uçar cinlerin ve insanların sultanı 
(yani Hz.Süleyman) olur. (Belkıs, Yemen’de, Saba ülkesinin 
kraliçesi idi).
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Dinin terk edenin küfürdür işi
Bu ne küfürdür imandan içeri

Geçer iken Yunus şeş oldı dosta
Ki kaldı kapıda ondan içeri

Ben seni canımdan çok severim; bu tarzdan öteye de yolum 
geçmez.

Nereye bakar isem gönlüm dolusu sen varsın; senin benden 
içeri nereye koyayım?

O bir dilberdir, nişanı (izi) yoktur. (Onun) nişansızlıktan 
başka izi yoktur.

Beni, bana sormayın, kendimde değilim; vücudum, elbise 
içinde bomboş olarak yürür (ben, ben değilim).

Beni benden alana gücüm yetmez, kim sultandan ileriye 
adım atabilir ki?

Kimine tecelliden (Allah’ın tecellisini görmekten) kısmet 
ulaştı, kiminin dileği bundan da fazla.

O dostun (Allah’ın) bakışı kime değdi ise onun güneşten fazla 
parlaklığı vardır.

Senin aşkın beni benden almıştır, (bu) dermandan değerli 
olan tatlı bir derttir.

Şeriat ve tarikat giden için birer yoldur. (Ama) hakikatin mey-
vası bundan da sonradır, ilerdedir.

Hz.Süleyman kuşların dilini bilir dediler (ama) Hz.Süleyman’ın 
içerisinde bir başka Süleyman var (da ondan biliyor). (O da 
Allah’tır).

Yunus sarhoş olarak su küpünün önünde düştü. Taptuk’a 
‘’Bize utanç gerekmez’’ diye çağırır.

Severim ben seni candan içeri
Yolum ötmez bu erkandan içeri

Nereye bakar isem gönlüm dolusun
Seni kanda koyam benden içeri

O bir dilberdurur yoktur nişanı
Nişan yoktur bi-nişandan içeri

Beni sorman bana bende değilim
Süretim boş yürür dondan içeri

Beni benden alana ermez elim
Kadem kim basa sultandan içeri

Tecelliden nasip erdi kimine
Kimin maksadı bundan içeri

Kime değdi ise o dost nazarı
Onun şülesi var günden içerü

Senin aşkın beni benden alıptır
Ne şirin dert bu dermandan içeri

Şeriat tarikat yoldur varana
Hakikat ma’rifet ondan içeri

Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan içeri

Unuttum din diyanet kaldı benden
Bu ne mezhebdurur dinden içeri
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Bu amele Yunus nice geçiser
Reyagan cümleye çok rahmetin var

Padişahlık senindir, (korku uyandırıcı) büyüklüğün var. Yeri 
göğü yarattın, kudretin var.

Her ne kadar (varlığına dair) sayısız delillerin varsa da seni 
kimse göremez, çünkü bir izin, işaretin yok.

Bütün insan (lar), melek (ler), vahşi hayvanlar ve uçan kuşların 
tamamı üstünde senin ibadetin var (hepsi, sana ibadet eder).

Ne dünya, ne ahiret, ne Kaf dağı ve ne de diğer olmuş şey-
ler (fazla büyük değil), bunlar bir damla (hükmünde), (se-
nin) denizler kadar (sonsuz) ruhlar ve melekler alemin var.

Senin ne rengin, ne şeklin, ne boyun, ne cevher (öz), ne be-
lirtin var. (Tanrı, insanın tasavvur ettiği ve edebileceği hiç-
bir şekle benzemez).

Arş, Kürsi, Levh ve Kalem senindir. Dünya durur, gök kubbe 
döner, (senin) ne hoş hikmetin var. (Eskilere göre yer sabit-
tir, gök döner).

Bu (gelmiş geçmiş) yüz yirmi dört bin peygambere gece mi-
raç, gündüz yalvarma imkanı vermişsin.

Dört yüz kırk dört gurup evliyaya verilmiş kerametin var. 
(onlara keramet gösterme imkanı vermişsin).

Halk arasında okunan altı bin altı yüz altı ayetin var.

Bütün varlıklara çok bol rahmetin var (ama), Yunus bu işe 
nasıl ulaşacak?

Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın

Din ve dindarlığı unuttum, bunlar benden (uzakta) kaldı, bu 
nasıl bir mezheptir ki dinden de ileridir.

Dinini terk edenin işi küfürdür (kafir olmuştur), bu nasıl kü-
fürdür ki imandan bile ileridir.

Yunus, gerçekten dosta tesadüf etti de, kapıda, ondan da ile-
ride kaldı.

Padişahlık senindir heybetin var
Yarattın yeri göğü kudretin var

Bi-nişansın nişanın kimse bilmez
Eğerçi bi-nihayet ayetin var

Cümle ins ü melek vühüş u tuyür
Kamünun üstüne ibadetin var

Ne dünya ahıret ne kaf u ne kaf
Bular katre derya melekütun var

Ne reng ü ne şekli ne kad ne kamet
Ne cevher ne araz ne suretin var

Senindir arş ü kürsi levh u kalem
Döner çerh yer durur hoş hikmetin var

Bu yüz yiğirmi dört bin nebiye
Gece mi’raç gündüz münacatın var

Dörtyüz kırk dört tabakat evliyaya
Verilmiş onlara kerametin var

Altı bin altı yüz altmış altı
Okunur halk üzere ayetin var
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Yunus’un canı sarhoş oldu. Yoldayım, illerim hani? Yunus seni 
rüyasında gördü. (bilmem ki) hasta mısın, sağ mısın?

Acep şu yerde var m’ola şöyle garip bencileyin
Bağlı başlı gözi yaşlı şöyle garip bencileyin

Gezdim Urum ile Şam’ı yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler olmasın şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm gariplere göynür özüm
Meğer ki gökde yıldızım şöyle garip bencileyin

Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gün ölem
Meger ki sinimde bulam şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin

Hey Emrem Yunus biçare bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin

Acaba şu yerde, şöyle benim gibi kimsesiz var mı? Şöyle be-
nim gibi bağrı yaralı, gözü yaşlı, kimsesiz (var mı?)

Anadolu ile Şam’ı yukarı illerin hepsini (Azerbaycan’ı) gezdim, 
çok istedim, şöyle benim gibi kimsesiz bulamadım.

Kimseler gerip olmasın hasret ateşine yanmasın, Allah’ım, 
hiç kimse şöyle benim gibi kimsesiz olmasın.

Dilim söyler, gözüm ağlar, gariplere içim yanar. Meğer ki 
gökte yıldızım şöyle benim gibi garip. (Eskiler, her insanın 
gökte bir yıldızı olduğuna, insanların kaderine bu yıldızların 

N’idem elim ermez yare bulunmaz derdime çare
Oldum ilim avare beni burada eğler misin

Yavu kıldım ben yolbaşı onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup çağlar mısın

Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin
Şu karşıma göğüs gerip taş bağırlar dağlar mısın

Harami gibi yoluma aykırı inen karlı dağ
Ben yarimden ayrı düştüm sen yolumu bağlar mısın

Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın

Esridi Yunus’un canı yoldayım illerim hani
Yunus düşte gördü seni sayrı mısın sağlar mısın

Deli gönül, yine taştın; sular gibi çağlar mısın? Kanlı yaşım, 
yine aktın, yollarımı bağlar mısın?

Ne yapalım, yare elim ermez, derdime çare bulunmaz. Vata-
nımdan avare oldum (ayrı düştüm), beni burada eğler misin?

Tarikat arkadaşımı kaybettim, bağrımın yarası (da) iyileş-
mez. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın?

Ben (senin) yoluna toprak oldum, sen daha fazlasını bekler-
sin, (yoksa sen) şu, karşıma göğüs gerip (yolumu engelleyen) 
taş bağırlı dağlar (gibi duygusuz) musun?

Harami gibi yolumu kesen karlı dağ! Ben yarimden ayrı düş-
tüm, sen (de) yolumu mu bağlarsın?

Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut! Saçını çö-
züp benim için gizli gizli ağlar mısın?
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Bazen yeller gibi eser, bazen yollar gibi tozar, bazen da seller 
gibi akarım; gel gör beni aşk ne hale getirdi. (Şairin bir anı 
bir anına uymaktadır).

Akar sular gibi çağlarım; dertli ciğerimde yaralar açarım; şey-
himi anarak ağlarım; gel gör, beni aşk ne hale getirdi.

(Allah’ım), ya elimi tut beni (bu düşkünlükten) kaldır. (ve) ya 
sana kavuşmağa eriştir; beni çok ağlattın (artık) güldür. Gel 
gör, beni aşk ne hale getirdi.

Ben ilden ile yürürüm (dolaşırım); herkese (beni Allah’a ulaş-
tıracak) şeyh (in nerede olduğunu) sorarım. Gel gör, aşk beni 
ne hale getirdi?.

Mecnun (gibi) olarak yürürüm. O sevgiliyi rüyada görürüm. 
Uyanıp (gerçekle karşılaşınca) üzgün olurum. Gel gör, aşk 
beni ne hale getirdi.

(Ben) zavallı Yunus, çaresiz durumdayım. Baştan ayağa yara 
içindeyim. Sevgilinin ilinden de ayrı kalmışım. Gel gör, aşk 
beni ne hale getirdi.

İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır

Okumaktan mana ne kişi Hakk’ı bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme çok taat kıldım deme
Eri Hak bilmez isen abes yere yelmektir

Dört kitabın manası bellidir bir elifte
Sen elif dersin hoca manası ne demektir

Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca
Hepsinden iyice bir gönle girmektir

hükmettiğine inanırdı. Yıldızı yalnız, garip olduğu için şair 
de kimsesiz kalmıştır).

Ne zamana kadar bu dert ile yanarım? Ecel erer bir gün ölü-
rüm. O zaman mezarımda kendimi şöyle garip benim gibi 
bulurum.

Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar (bu) benim 
gibi kimsesizi soğuk su ile yıkayalar.

Ey Yunus Emrem! Biçare! Derdine çare bulunmaz, şimdi be-
nim gibi kimsesiz (olarak) şehirden şehre gez.

Ben yürürüm yana yana aşk boyadı beni kana
Ne akılım ne divane gel gör beni aşk n’eyledi

Gah eserim yeller gibi gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi gel gör beni aşk n’eyledi

Akar sulayın çağlarım dertli ciğerim dağlarım
Şeyhim anarak ağlarım gel gör beni aşk n’eyledi

Ya elim al kaldır beni ya valsına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni gel gör beni aşk n’eyledi

Ben yürürüm ilden ile şeyh sorarım dilden dile
Gurbette halim kim bile gel gör beni aşk n’eyledi

Mecnün olarak yürüdüm ol yari düşte görürüm
Uyanıp melül olurum gel gör beni aşk n’eyledi

Miskin Yunus biçareyim baştan ayağa yareyim
Dost ilinden avareyim gel gör beni aşk n’eyledi

Ben (aşk ateşinde) yana yana yürürüm. Aşk beni kana bo-
yadı. Ne akıllıyım ne (de) deli, gel gör, beni aşk ne hale getirdi.
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Söylerler filan öldü mülkiyle malı kaldı
O malın irkildiği ıssı ölünceyimiş

İki kişi söyleşir Yunus’u görsem diye
Biri söyler ben gördüm bir aşık kocayımış

Canım ermişlerin yolu ince imiş. Süleyman’ın yolunu kesen 
karıncanın işi gibi imiş. (Hz.Süleyman bir gün karıncalar 
ovasından geçerken, bir karınca, diğer karıncalara, yuvala-
rınıza girin de Hz.Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin, de-
miş. Bu sözü duyan Hz.Süleyman, karıncaya neden bu sözü 
söyledin diye sormuş. O da, senin ve ordunun büyüklüğünü 
seyre dalıp Allah’ı anmaktan geri kalmasınlar diye söyledim; 
demiş. Beyitte anlatılan şudur: Nasıl karınca beyinin işi ile 
amacı görünüşte ve hakikatte farklı ve çok ince bir manaya 
dayalı ise, ermiş kimselerin yolu, hareketi de dışardan gö-
ründüğü gibi değildir…)

Gönlüm de ki, (şimdi Allah’a) gideyim, (sonra) sana geri döne-
yim. Gönlümün bana uyduğu sevgiliyi buluncaya kadar imiş. 
(Sevgiliyi bulunca gönül artık şair ve onun aklına bağlı kalmaz).

Kimse kimsenin yükünü götürmedi (götürmez). Göç götürüm 
(sana yardım ederim) diyen (in sözü) eli erişinceye kadar-
mış (söz, fiiliyata dönünce pek çok kimse sözünden döner).

Aşığın gözyaşı gece gündüz durmaz akar. (Ama) aşığın ağla-
ması, sevgili (halini) soruncaya kadarmış.

Bana, aşık avare olur derlerdi. O sözün yerinde olduğunu ba-
şıma gelince gördüm.

Dört kitabın manasını okudum, öğrendim (İlahi) aşka gelince 
gördüm ki bir uzun heceden ibaretmiş.

İlim, ilim bilmektir; ilim, kendini bilmektir. Sen kendini bil-
mezsen ya (bu) nasıl okumaktır?

Okumaktan maksat nedir? İnsanın Allah’ı bilmesidir. Oku-
duğun halde (Allah’ı) bilmiyorsan işte bu kuru (faydasız) bir 
emek (harcamak) tır.

Okudum, (Allah’ı) bildim deme; çok ibadet ettim deme, (eğer) 
evliyayı hak bilmiyorsan bu (ibadet ve tahsil) boş yere yel-
mek (ten başka bir şey değil) dir.

Dört kitabın anlamı bir elif (harfin) de bellidir (gizlidir, top-
lanmıştır). (Ey) hoca, sen elif diyorsun, (bunun) anlamı ne-
dir? (ne demektir?)

Yunus Emre der (ki): Ey hoca, bir gönüle girmek, bir gönül 
yapmak, bin kere hacca gitmekten iyidir.

Canım erenler yolu inceden inceyimiş
Süleyman’a yol kesen şol bir karıncıyımış

Gönlüm eydir varayım sana geri geleyim
Gönlüm uyduğu bana dostu buluncayımış

Götürmedi kimsene kimsenin göçünü
Göç götürürüm diyen eli erinceyimiş

Aşığın gözü yaşı dün ü gün durmaz akar
Aşık kan ağladığı ma’şuk soruncayımış

Söylerler idi bana aşık avare olur
Geldi başıma gördüm bir uzun heceyimiş

Ben dervişim diyenler haramı yemeyeler
Haramın yenmediği ele girinceyimiş
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Allah’ın dünyasında (yani bu dünyada) yüz bin türlü sevgi 
var; (bunlardan birini) kendin için kabul et (ve) hangisi sana 
layıktır, gör.

Biri Rahman ve Rahim’dir, biri taşlanan şeytandır. Onun se-
vabının karşılığı sevginin (derecesine) bağlıdır.

Bu aşk dünyada Peygamber’in (de) başına geldi, onun tercü-
manı Cebrail, sevgisi (de) Halık olan Allah’tır.

Ömer, Osman ve Ali, Hz. Peygamber’in arkadaşları (dır). Bu 
dördünün büyüğü Ebu Bekr-i Sıddık’tır.

Alemin öğüncü olan Hz.Muhammed, miraca çıktığı zaman 
Allah’tan dilediği, ümmetine azıktır.

Yunus, sana (onun) buyurduğu gerçek budur: Gözün ile gör-
düğüne (dünya nakşına, dünya hayatına) dönüp bakma (mey-
letme) günahtır.

Yar yüreğim yar gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Ko gülen gülsün Hak bizim olsun
Gafil ne bilir Hakk’ı seven var

Bu yol uzaktır menzili çoktur
Geçidi yoktur derin sular var

Girdik bu yola aşk ile bile
Gurbetlik ile bizi salar var

Yunus sen bundan meydan isteme
Meydan içinde merdaneler var

Ben dervişim deyip haramı yiyenler (var). Haramın yenme-
diği ele geçinceye kadarmış (veya haramı yeyip yemeyenler 
sözle değil, ele geçince anlaşılır).

Falan öldü, malı ile mülkü kaldı derler. O malın biriktirilmesi, 
sahibi ölünceye kadarmış. (Mal, mülk ölümden sonra fayda 
etmez, değeri yoktur).

İki kişi (den biri), Yunus’u görsem diye söyleşir. Biri, ben gör-
düm, bir ihtiyar aşık imiş, der.

Aşksız adem dünyada belli bilin ki yoktur
Her birsi bir nesneye sevgisi var aşıktır

Çalabın dünyasında yüzbin türlü sevgili var
Kabul et kendözüne gör kangısı layıktır

Biri Rahman-ü Rahim biri şeytan-ı racim
Onun yazdığı müzdü sevgisine taallukdur

Dünyada Peygamber’in başına geldi bu aşk
Tercemanı Cebrail ma’şükası Halik’dir

Ömer u Osman Ali Mustafa yarenleri
Bu dördünün ulusu Ebu Bekr-i Sıddık’dır

Alem fahrı Muhammed mi’raca ağıcağız
Çalabdan dilediği ümmetine azıkdır

Yunus sana hakikat budurur buyurduğu
Gözünle gördüğüne dönüp bakma yazıkdır

İyice bilin ki, dünyada aşksız insan yoktur. Her birinin bir 
nesneye sevgisi var, (hepsi) aşıktır.
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Hani, erenler geldi geçti (ler). Bunların yurdu kaldı (kendi-
leri öbür dünyaya), göçtüler. Kanat vurup Allah’a uçtular (on-
lar) hüma kuşudur, kaz sanma.

Yol, doğru giden yoldur, göz Allah’ı gören gözdür, ermiş kişi 
alçakta durandır. (mütevazi olandır, insanlara) yüksekten 
bakan göz göz değildir.

Eğer doğru yola girdin, ermiş kimsenin eteğini tuttun (ona 
bağlandın) ise, üstelik bir de hayır işledinse, Allah senin bir 
hayrına bin sevap verecektir, (bu) az (lütuf) değildir.

Yunus, bu sözleri bir araya getirir (söyler), böylece yağı bala 
katar. Halka mallarını satar. Onun yükü (malı) mücevher-
dir, tuz değil.

Evliyaya münkirler Hak yoluna asidir
O yola asi olan gönüllerün pasıdır

Tarttık bu aşk cefasın ta erince ma’şüka
Zira ki ol dost benim derdimin devasıdır

Henüz bu yer olmadan gökler yaratılmadan
Evliyalar vatanı Padişah kal’asıdır

Mevlana Hudavendgar bize nazar kılalı
Onun görklü nazan gönlümüz aynasıdır

Geyikli’nin ol Hasan söz eyitmiş kendinden
Kudret dilidir söyler kendinin söz nesidir

Miskin ol bire miskin gide senden kibr ü kin
Rüzgar gelir geçer pes kime ne kalasıdır

Okuyarak yazmadan yanılarak azmadan
Yunus bu aşk sözünü kim bildi bilesidir

(Ey) sevgili, kalbimi yar, içinde neler var (olduğunu) gör. Bu 
halk içinde bize (bizim halimize) gülenler var.

Bırak gülen gülsün, Hak bizim olsun; gafiller (bilgisizler, ca-
hiller) ne bilsin (ki) Allah’ı seven (ler) var (dır).

(Aşk) yol (u) uzaktır, (bunun dinlenmek için) konağı (da) yok-
tur, (yani yol çok uzundur. (Yol boyunca) geçit vermeyen de-
rin sular var (dır).

Bu yola aşk ile girdik, bizi gurbet ele gönderen (sebep) var.

Yunus, sen burada meydan isteme, (çünkü, bu aşk) meydan 
(ı) içinde ercesine (savaşanlar) var.

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elinyüzün yumaz değil

Kanı erenler geldi geçti bunlar yurdu kaldı göçtü
Pervaz urup Hakk’a uçtu hüma kuşudur kaz değil

Yol odur ki doğru vara göz odur ki Hakk’ı göre
Er odur alçakta dura yüceden bakan göz değil

Doğru yola gittin ise er eteğin tuttun ise
Bir hayır da ettin ise birine bindir az değil

Yunus bu sözleri çatar sanki balı yağa katar
Halka meta’ların satar yükü gevherdir tuz değil

Bir defa gönül yıktı isen bu kıldığın namaz, namaz sayılmaz 
(değeri yok). Yetmiş millet de elini yüzünü yıkıyor. (inadetle-
rin şekli, zahiri özelliklerine değil, özüne, manasına dikkat et).
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Er elini aldın ise ere gönül verdin ise
İkrar ile geldin ise pes ere inkar gerekmez

Yunus sen gördüğün eri artırma gördüğün biri
Şudur budur diyübeni derviş tarumar gerekmez

Ben dervişim, diyen kişi, bu yolda utanç gerekmez. Derviş 
olan kimselerin gönlü geniştir, dar (gönül) gerekmez.

Derviş, gönülsüz olmalıdır, sövene (karşı) dilsiz olmalı, ce-
vap vermemeli (dir), döğene (karşı) elsiz olmalı (karşılığında 
vurmamalı) dır. Derviş, halk ile bir değildir (yaşayış ve dav-
ranışlarında halktan farklı olmak zorundadır).

(Derviş), işini halk gibi yapmamalıdır. Gönlünden şüpheleri 
çıkarıp atmalıdır. Derviş (ler) in yüz bini birdir, orada ya-
bancı bulunmaz (bulunmamalıdır).

Derviş! Eğer (gerçekten) derviş isen cümle alem senin için bil-
dik (aşina) dır. Münasebetsizliği güzel huy ile değiştir. (Çünkü 
insan ile güzel ahlak) ara (sın) da yabancıya (yani münase-
betsizliğe) gerek yoktur.

Derviş olan kişilerin sermayesi zavallılıktır (gösterişten uzak, 
sade hayattır). Bize (yani dervişlere) zavallılıktan başka mal, 
mülk, şehir gerekmez.

(Madem ki) ermiş kişinin elini tuttun, ona gönül verdin ve 
onun (ermişliğini) tasdik ederek (huzuruna) geldin, o halde 
evliyayı inkar (etmek) olmaz, (ona uymalısın).

Yunus, sen gördüğün ermiş kişideki bir kusuru çoğaltarak 
anlatma. Şudur, budur diyerek (dedikodu yaparak, ahlaki) 
dağınıklık (perişanlık göstermek) doğru değildir.

Mana evine daldık vücut seyrini kıldık
İki cihan seyrini cümle vücutta bulduk

Evliyanın varlığını, gerçekliğini inkar edenler Allah yoluna 
(da) asi olmuştur. O yola asi olanlar da gönüllerin pası ol-
muştur (sevilmezler).

Ta sevgiliye kavuşuncaya kadar bu aşkın cefasını çektik. (Çek-
tik, çünkü), o sevgili benim derdimin dermanıdır (da ondan).

Henüz bu dünya meydana gelmeden, gökler yaratılmadan, 
ermiş kimselerin vatanı Padişah kalesi idi, (onlar Allah’ın 
yakınında idiler).

Mevlana Hüdavendigar bize baktığından beri onun mübarek 
bakışı gönlümüzün aynasıdır (gönlümüz, onun bakışı ile Al-
lah tecellisine mahzar olmuştur).

O Geyikli’nin Hasan’ı kendiliğinden bir söz söylemiş. Söz söy-
lemek onun nesinedir, söyleyen Allah’ın dilidir.

Ey miskin, kendinden geç, sendeki (kalbindeki) kibir ve kini 
gider. (Zira) bu hayat gelir geçer öyle ise kime kalmıştır?

Yunus okuyarak yazmadın, yanılarak (doğru yoldan) azma-
dın, bu aşk sözünü kim bildi, kim bilecek?

Ben dervişim diyen kişi işbu ar gerekmez
Derviş olan kişilerin gönlü gindir dar gerekmez

Derviş gönülsüz gerekdir söğene dilsiz gerekdir
Döğene elsiz gerekdir halka beraber gerekmez

Eğer derviş isen derviş cümle alem sana biliş
Fodulluğu hulka değiş arada ağyar gerekmez

Derviş olan kişilerin miskinliktir sermayesi
Miskinlikten özge bize mal ü mülk ü şar gerekmez
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hizasında bulunan ve gök ehlinin kıblesi olan bir mabettir. 
İsrafil, dört büyük melekten biridir. Surunu çalarak kıyame-
tin kopacağını, mahşer gününün başlayacağını bildirecektir).

Tevrat ile İncil’i, Zebur ile Kur’an’ı (ve ) bunların beyan (et-
tiği şeyler) i hep vücutta bulduk.

Yunus’un sözlri gerçektir. Hepimiz gerçek (söylüyor) dedik. 
Allah, nerede istersen oradadır. (O’nu) vücutta (da) bulduk.

Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil
Aşksız adem hayvan olur hayvan öğüt bilir değil

Boz yapalak devlengece ermek yeme erte gece
Onun işi gözsepektir salıp ördek alır değil

Şah balaban şahin doğan zihi öğmüş onu öğen
Doğan za’if olur ise doğanlıktan kalır değil

Kara taşa su koyarsan elli yıl ıslatır isen
Hemen taş gene bayağı hünerli taş olur değil

Yunus olma cahillerden ırak olma ehillerden
Cahil ne var mü’min ise cahillikten kalır değil

Aşksız kimselere öğüt verme, öğüdünü dinlemez. Aşksız in-
san hayvan gibi olur, hayvan öğüt (nedir) bilmez.

(eğitmek için) boz tüylü çaylağa gece gündüz emek verme. Onun 
işi köstebek (avlamak) tır, salınca ördek alıp (gelir) sanma.

Şah balaban, şahin, doğan…Onu öven ne güzel övmüş. Doğan 
zayıf olsa da doğanlıktan geri kalmaz.

Kara taşı su koyup elli yıl ıslatsan, taş yine adi taş olur, mü-
cevher olmaz.

Bu çizginen gökleri tahte’s-sera yerleri
Yetmiş bin hicapları cümle vücutta bulduk

Yedi yer yedi göğü dağları denizleri
Uçmak ile tamuyu cümle vücutta bulduk

Gece ile gündüzü gökte yedi yıldızı
Levhte yazılı sözü cümle vücutta bulduk

Musa ağdığı Türu yoksa Beytü’l-ma’mur’u
İsrafil çalan suru cümle vücutta bulduk

Tevrat ile İncil’i Furkan ile Zebur’ı
Bunlardaki beyanı cümle vücutta bulduk

Yunus’un sözleri hak cümlemiz dedik sadak
Nerde istersen orda Hak cümle vücutta bulduk

Mana evine daldık, vücudumuzu seyrettik. (Tasavvuf bilgi-
lerinin ışığı altında insan vücuduna baktık). İki cihanda bu-
lunan şeylerin hepsini vücutta bulduk.

Bu dönem gökleri, aşağıdaki yerler, yetmiş bin perdeyi hep 
vücutta bulduk.

Yedi (kat) yeri, yedi (kat) göğü, dağları, denizleri, Cennet ile 
Cehennem’i hep vücutta bulduk.

Gece ile gündüzü (yedi kat) gökteki yedi yıldızı, Levh’te ya-
zılı sözü (yani Kur’an’ı) hep vücutta bulduk. (Levh, üstü düz 
şeye denir. Kur’an’da, yüce Kur’an’ın Levh’te, Levh-i mahfuz’da 
bulunduğu bildirilir).

Hz. Musa’nın çıktığı Tur dağını, Beytü’l-mamur’u, İsrafil’in 
çaldığı suru hep vücutta bulduk. (Hz.Musa, Tur dağında Allah 
ile konuşmuştur. Beytü’l-Mamur dördüncü kat gökte, Kabe 
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Ne sultan ne baylardasın ne köşk ü saraylardasın
Girdin miskinler gönlüne edindin durak Çalab’ım

Ne ilmim var ne taatim ne gücüm var ne takatim
Meğer senden inayetim kıla yüzüm ak Çalab’ım

Yarlığagıl sen YunusU günahlı kulların ile
Eğer yarlığamaz isen key katı firak Çalab’ım

Hak Çalab’ım, Hak Çalab’ım, senin gibi yok Çalab’ım. Günah-
larımızı bağışla, ey merhameti çok olan Çalab’ım. (Çalab, Al-
lah demektir).

Kullar senin (kulların), sen onların (Allah’ısın). Bunların gü-
nahı çok, (ama yine de sen) bunları Cennet’ine koy (da) Bu-
raklara binsinler Allah’ım. (Burak, Cennet binitidir).

Ne sultanlarda, ne zenginlerde, ne köşklerde ne saraylarda-
sın. Miskinlerin gönlüne girdin (orayı) durak edindin Allah’ım.

Ne ilmim var, ne ibadetim var. Ne gücüm ne de dermanım var. 
(Yarın, öbür dünyada) bana yardım sadece senden, Allah’ım 
yüzümü ak kıla (caktır, umarım).

Allah’ım, sen Yunus’u günahlı kullarınla beraber bağışla. 
Allah’ım eğer bağışlamazsan (bu) çok sert bir ayrılık, üzüntü 
(olacaktır).

 Sufiyim halk içinde tesbih elimden gitmez
Dilim ma’rifet söyler gönlüm hiç kabul etmez

Boynumda icazetim riya ile taatim
Endişem ayrı yerde gözüm yolum gözetmez

Söylerim ma’rifeti saluslanırım katı
Miskinliğe dönmeğe gönlümden kibir gitmez

Yunus, cahillerden olma; ehli olanlarda da uzak kalma. Ca-
hil, mümin olsa bile cahillikten uzak değildir.

Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil

Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan
Vargıl yolunca yürü er yola kalmaç değil

Dersin şeyhin aşkına yalın ayak baş açık
Er var dirlik dirilmiş yalın ayak aç değil

Durmuş ma’rifet söyler erene Yunus Emre’m
Yol eriyle yolda yolsuza yoldaş değil

Dervişlik denilen şey, hırka ile taç giymek demek değildir. 
Gönlünü derviş eyleyen kimsenin hırkaya ihtiyacı yoktur. 
(Şekle değil, öze değer vermelidir).

Sen yolunda yürümezsen hırkanın bunda ne suçu var? Yürü, 
yolunda yürü, ermiş kişinin yolu hilekarlık değildir.

Şeyhin yolunda yalın ayak, başı kabak yürümek gerekir di-
yorsun (ama nice) ermiş kimse var ki mal mülk edinmemiş, 
yalın ayaklı ve aç değil. (Allah’a ulaşmak için açlık, çıplaklık, 
yoksulluk şart değildir).

Yunus Emre’m durmuş, ermiş kişiye, marifete dair söz söy-
lüyor. (O) yol eri ile (tarikat yolunda doğru giden kimse ile) 
arkadaştır, yolsuza yol arkadaşı değildir.

Hak Çalab’ım Hak Çalab’ım sencileyin yok Çalab’ım
Günahlarımız yarlığa ey rahmeti çok Çalab’ım

Kullar senin sen kulların günahları çok bunların
Uçmağına koy bunları binsinler Burak Çalab’ım
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Alimler ulemalar medresede bulduysa 
Ben harabat içinde buldum ise ne oldu

İşit Yunus’u işit uş yine deli oldu
Erenler manasına daldım ise ne oldu

Allah’ı istiyordum, buldum ise ne oldu? Gece gündüz ağlıyor-
dum, güldüm ise ne oldu?

Ermiş kişilerin meydanında (arasında) yuvarlanan top idim, 
Padişah çevganında kaldım ise ne oldu? (Çevgan, at ile oyna-
nan, bir oyunda, oyuncunun topa vurduğu ucu eğri sopadır).

Erenlerin sohbetinde deste kızıl gül (gibi) idim; açıldım ele 
geldim, soldum ise ne oldu?

Bilginler, alimler (Allah’ı) medresede (ilim yoluyla) buldu ise, 
ben (de) harabat içinde (tekkede) buldum ise ne oldu? (ne olur?)

İşit, Yunus’u işit! İşte yine deli oldu. Ermiş kimselerin bilgi-
sine daldım ise ne oldu.

İşittin hey ulular ahır zaman olacak
Sağ müsülman seyrekdür o da güman olacak

Danişmend okur tutmaz derviş yolun gözetmez
Bu halk öğüt işitmez sağır heman olacak

Gitti beğler mürveti binmişler birer atı
Yediği yoksul eti içtiği kan olacak

Yani az koptu erden elin çekmez murdardan
Deccak kopacak yerden onlar uyan olacak

Ey Yunus imdi senin aşk ile geçsin günün
Sevdiğin kişi senin canına can olacak

Hoş dervişim sabrım yok dilimde inkarım çok
Kulağımdan gireni hergiz içim işitmez

Görenler elim öper tac u hırkaya bakar
Şöyle sanılırlar beni zerrece günah etmez

Dışımdan ibadetim sohbetim hoş taatim
İç bazarda gelicek bin yıllık ayar etmez

Yunus eksikliğini Allah’ına arz eyle
Onun keremi çoktur sen ettiğin ol etmez

Halk arasında sufiyim (tasavvufu benimsemiş kimseyim), tes-
bih elimden hiç ayrı olmaz. Dilim marifet söyler (ama söyle-
diğimi) gönlüm hiç kabul etmez.

Boynumda şeyhlik beratım var (ama) ibadetim riya ile (gös-
terişe dayanıyor), düşüncem başka başka yerde, gözüm git-
mem gereken yolda değil.

Marifete dair konuşurum (fakat) fazla riyakarlık yaparım. 
Gönlümdeki kibir gitmez ki dervişlik yoluna döneyim.

Gerçi dervişim, ama sabrım yok; dilimde inkar sözleri çok, 
kulağımdan giren sözleri içim asla işitmiyor.

Görenler elimi öper, (üstümde ki) taç ve hırkaya bakıp be-
nim hiç günah işlemediğimi zannederler.

İster idim Allah’ı buldum ise ne oldu
Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu

Erenler meydanında yuvarlanır top idim
Padişah çevganında kaldım ise ne oldu

Erenler sohbetinde deste kızıl gül idüm
Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu
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Has u am muti asi dost kuludur cümlesi
Kime diyebilesin gel evinden taşra çık

Yunus’un bu danişi genç-i nihan sözüdür
Dosta aşık olanlar iki cihandan farik

Biz kime aşık isek alemler (de) ona aşık. Kime değil diyelim 
(ki) bir yol, bir kapıya çıkar.

Biz neyi sever isek sevgili (de) onu sever. Dostumuzun dostu 
hakkında (diğer insanlar hakkında) başka düşünce layık olur 
mu? (Bütün İnsanları Sevmeliyiz)

Sen (eğer) gerçek aşık isen sevdiğini sev. Eğer bu halde kalır 
isen (başkalarını sevmezsen) bu seven kimseye yakışmaz.

(Eğer) aşık isen yetmiş iki millete kurban ol ki aşıklar ara-
sında tam sadık (kul) olasın.

(Eğer) sen Allah’a aşık isen, kendini beğenmişliği bırak, (ayrı) 
varlık olma iddiasından vazgeç, (o zaman Allah) sana bir kapı 
açacaktır.

Seçkin ve sıradan olan insanların, isyankar ve itaatkar olanla-
rın hepsi (de) Allah’ın kuludur. Kime, ‘’gel evinden dışarı çık’’ 
diyebilirsin ? (İnsanların hepsi Allah’ın kuludur ve onun ko-
ruması altındadır)

Yunus’un bu bilgisi, gizli sır (rı ifade eden) sözdür. Allah’a aşık 
olanlar (Allah katında) iki cihanda da farklı (değerde) dir.

Benim bunda (bu dünyada) duracak değilim, buradan 
gitmeğe geldim
Bezirganım mataım çok alana satmağa geldim

Ben gelmedim dava için benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmağa geldim

Ey ulular işitin, ahir zaman olacak. (Şimdi) temiz, olgun Müs-
lüman az bulunuyor, (ileride) o (nun bulunması) da şüpheli 
olacak.

Bilgin (ler) okur (okuduğunu), tutmaz, derviş (ler) yolunca 
yürümez, bu halk (da) öğüt dinlemez, (kıyamet günü)böyle 
sağır olacak (lar).

Beylerin cömertliği gitti, (şimdi beyler) birer ata binmişler, 
yoksul eti yiyorlar. (buna karşılık yarın öbür dünyada) iç-
tikleri kan olacak.

Yani, pis şeylerden el çekmeden insandan az bir kötülük (az 
bir kötü huy) ayrılır. Deccal yerden çıkacak ve onlar (Deccal’a) 
uyan (kimseler) olacak. (Deccal, kıyamete yakın yerden çı-
kıp Tanrı’lık davası güdecek olan tek gözlü bir yaratıktır).

Ey Yunus! Şimdi senin günün aşk ile (aşk içinde) geçsin, 
(çünkü) sevdiğin kişi senin canına can olacak. (O sana çok 
yakın olmuştur).

Biz kime aşık isek alemler ona aşık
Kime değil diyelim bir kapıdır bir tarik

Biz neyi sever isek ma’şüka onu sever
Dostumuzun dostuna yad endişe ne layık

Sen gerçek aşık isen dostun dostuna dost ol
Bu halde kalır isen dosta değil yaraşık

Yetmiş iki millete kurban ol aşık isen
Ta aşıklar safında tamam olasın sadık

Sen Hakk’a aşık isen Hak sana kapı açar
Ko seni beğenmeği varlık evini bir yık



420 421

Emrah BekçiYunus Emre

İkilikten usandım birlik hanına kandım
Dürdi şarabın içtim dermanım yağma olsun

Varlık çün sefer kıldı dost ondan bize geldi
Viran gönül nur doldu cihanım yağma olsun

Geçtim bitmez sağınçtan usandım yaz u kıştan
Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun

Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun

Canlar canını (Allah’ı) buldum, bu canım yağma olsun. Kar-
dan ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun.

Ben benliğimden geçtim, gözümün perdesini açtım, Allah’a 
vasıl oldum, şüphelerim yağma olsun.

İkilikten usandım, birlik sofrasına kandım. Tortulu şarabını 
içtim, dermanım yağma olsun.

Varlık sefer kıldığı zaman, sevgili oradan bize geldi, viran gö-
nül aydınlandı cihanım yağma olsun.

Bitmez tükenmez emelden geçtim, yazan kıştan bıktım. Bos-
tanlar başını buldum, bostanım yağma olsun.

Yunus, ne güzel demişsin (sanki) bal ve şeker yemişsin (de 
güzel, tatlı konuşuyorsun). Ballar balını buldum, kovanım 
yağma olsun.

Herkime ki dervişlik bağışlana
Kalpı gide pak ola gümüşlene

Nefesinden misk ile anber tüte
Budağından il ü şar yemişlene

Dost esriği deliliğim aşıklar bilir neliğim
Değşirek ikiliğim birliğe bitmeğe geldim

O Hacem’dir ben kuluyum doat bahçesi bülbülüyüm
O Hacem’in bahçesinde şad olup ötmeğe geldim

Bunda biliş olan canlar orda bilişirler imiş
Bilişirsek Hacem ile halim arz etmeğe geldim

Yunus Emre aşık olmış ma’şüka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapısında halim arz etmeğe geldim

Ben burada (bu dünyada) duracak değilim, buradan gitmeğe 
geldim. Tüccarım, malım çok, alana satmağa geldim.

Ben iddia (kavga) için gelmedim. Benim işim sevgi ile ilgili. Gö-
nüller sevgilinin evidir (onun için) gönüller yapmağa geldim.

Deliliğim sevgi sarhoşluğu (ndan) dır. Ne olduğumu (halimi) 
aşık olanlar bilir. İkiliğimi değiştirip birliğe ulaşmağa geldim.

O Allah’ımdır, ben onun kuluyum. Ben dost bahçesinin bülbü-
lüyüm. Ben O Allah’ımın bahçesinde sevinip ötmeğe geldim.

Bu dünyada birliğini tanıyan (ve seven) canlar, öbür dünyada 
da bilişirler (birlikte olurlar) imiş. (ben de) Allah’ım ile bili-
şip halimi arz etmeğe geldim.

Yunus Emre aşık olmuş, sevgili (nin) derdinden ölmüş. Ger-
çek ermiş kişinin kapısına halimi arz etmeğe geldim.

Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Assı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun

Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
Dost valsına eriştim gümanım yağma olsun



422 423

Emrah BekçiYunus Emre

Fakirler miskinlikden çekdi elin
Gönüller yıkarak heybetli oldu

Peygamber yerine geçen hocalar
Bu halkın başına zahmetli oldu

Tutulmaz oldu Peygamber hadisi
Halayık cümle Hak’dan utlu oldu

Yunus gel aşık tövbe eyle
Nasüha tevbe ucu kutlu oldu

Müslümanlar! Bu zaman fena oldu. Helal yenmez, haram kıy-
metli oldu.

Kur’an okuyana (kimse) kulak vermiyor, şeytanlar beslenip 
gelişti kuvvetli oldu.

Cihanı haram ile içki sardı, fesat işler yapanlar hürmetli oldu 
(fesatçılara hürmet ediliyor).

Kime Allah’tan haber verirsen, başını öfkeyle sallar (seni red-
deder. Bunlar) delilli oldu (apaçık görünüyor).

Öğrenci hoca ile kavga eder, oğul ata ile (aynı) değerde oldu.

Fakirler zavallılıktan el çektiler (İnsanların) gönüller (ini) 
yıkarak yüceleştiler.

Peygamber yerine (makamına) geçen hocalar bu halkın ba-
şına ağır yük oldu.

Peygamber’in sözü tutulmaz oldu (ğundan dolayı) bütün ya-
ratıklar Allah’tan utanır oldular.

Yaprağı hem dertliye derman ola
Gölgesinde çok hayırlar işlene

Aşığın gözü yaşı hem göl ola
Ayağından saz bitip kamışlana

Cümle şair dost bahçesi bülbülü
Yunus Emre arada dürraclana

Her kime dervişlik bağışlanırsa, kalplığı gidip, temizlenip 
gümüş gibi olur.

(O dervişin) nefesinden misk ile anber tüter, budağından il 
ve şehir yemişlenir (beslenir).

Hem (de) yaprağı dertlilere derman olur, gölgesinde (onun 
sayesinde) çok hayırlar işlenir.

Aşığın gözünün yazi göl olur, ayağında saz bitip kamışlanır.

Şairlerin hepsi dost bağının bülbülüdür. Yunus Emre (de) ara-
larında turaçlanır.

Müslümanlar zamane yatlı oldu
Helal yenmez haram kıymetli oldu

Okuyan Kur’an’a kulak tutumaz
Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu

Haram ile hamir tuttu cihanı
Fesad ile eden hürmetli oldu

Kime kim Tanrı’dan haber verirsen
Kakır başın salar huccetli oldu

Sagird üstad ile arbede kılar
Oğul ata ile izzetli oldu
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Aşıkların sözünden (dolayı), gözünden kan yaş akar. Bülbül-
ler ötmeye başlayınca turaca sıra gelmez.

Kuru ağacı ne yaparlar? Kesip ateş (t) e yakarlar. Kim aşık 
olmadıysa (bu) ağaca benzer.

Yunus’u öven övsün, yunus’a söven sövsün. (O) keçe (sini) 
suya salmıştır, sabah akşam orada durur. (Yunus gireceği 
yola girmiştir).

Bunca gönül iletip cihana sultan mısın
Hükmün canlara geçer can içinde can mısın

Bakışın bin can alır derdin yürekte kalır
Gören kendinden varır uşşaka Kur’an mısın

Uçan kuşlar uçunur seni yel görse durur
Devler hükmüne girer Belkıs Süleyman mısın

Yüzünden gün tutulur seni yel görse durur
Gören heybete kalır Yusuf-ı Ken’an mısın

Ölü görse dirilir kalıbına can gelir
Topraktan avaz gelir İsa bin Meryem misin

Aşkın dine şür eyler aslana zincir eyler
Katı taşı mum eyler yoksa Ferhad sen misin

Aşkın Hakk’a irdürür ol gözler didar görür
Görenler baş indirir İbrahim Edhem misin

Yüzün didar nurudur saçın mi’raç dünüdür
Gören canın unutur Fahr-i alem sen misin

Yunus sevdiğin gözle aşk yolunu key izle
Razı gönülde gizle söze hakim sen misin

Yunus (eğer) aşık isen gel tövbe et, nasihat vericiye tövbe 
sonu mübarek oldu.

Bir ay gördüm bu gece kamu burclerdan yüce
Esridi aklım canım bilmezem halim nce

O ayın şülesinden alem münevver oldu
Sanasın ki açıldı uçmaktan bir deriçe

O Muhammed nürudur Halilullah sırrıdır
Gönüldeki çırağı yandırdı ulu Hoca

Müddei bizi görmez gözüne girer isek
Gerekse yüz kez varsın Kabe’ye ulu hacca

Aşıkların sözünden kan yaş akar gözünden
Bülbüller söyleşicek nöbet değmez turaca

Kuru ağacı ni’deler kesip oda yakarlar
Her kim aşık olmadı benzer kuru ağaca

Yunus’u öğen öğsün Yunus’a söğen söğsün
Keçe suyu salıptır ta durur irte gece

Bu gece, bütün burçlardan yüce bir ay gördüm (de) aklım ca-
nım sarhoş oldu, halim nicedir bilmiyorum.

Sanasın ki Cennet’ten küçük bir pencere açıldı (ve) o ayın pa-
rıltısından alem aydınlandı.

O, Hazret-i Muhammed’in nurudur, Halilullah (Hz.İbrahim) 
sırrıdır. Gönüldeki ateşi ulu Allah’a yandırdı.

Yüz kere Kabe’ye büyük hacca gitmiş olsan bile, (aşk yolunu 
inkar eden) müddeinin gözüne girsek de, o bizi görmez.
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Yunus, sevdiğini gözle, aşk yolunu iyice izle. Sırrı, gönülde 
gizle. (Söyle) söze hükmeden sen misin?

Aşk imamdır bize gönül cemaat
Kıblemiz dost yüzü daimdir salat

Doat yüznü görücek şirk yağmalandı
Onunçün kapıda kaldı şeriat

Bize aşk’imam, gönül de cemaattir, (biz aşkı önder edindik, 
ona uyarız). Kıblemiz, sevgilinin yüzüdür, daima olarak (ona 
yöneliriz ve) namaz kılma halindeyiz.

Sevgilinin yüzünü görünce şirk yağmalandı (Allah ile kulu ayrı 
varlık görüşü ve bunu anlatan şeriat bilgisi ortadan kalktı). 
Bundan dolayı şeriat kapıda kaldı.

Dr.Metin AKAR 142

142 Dr.Metin Akar, 20 Ekim 1985- İstabul. Yunus Emre Hayatı ve Eserleri (Türkçe 
açıklamalarıyla), Bulvar Okul Destek Ansiklopedisi.

Bunca gönül alıp götürüyorsun, cihana sultan mısın? Hük-
mün canlara geçer, can içinde can mısın?

Bakışın bin can alır; derdin yürekte kalır, gören kendinden 
geçer, aşıklara Kur’an mısın?

Uçan kuşların rengi uçar, seni görünce rüzgar durur, devler 
hükmüne girer, Belkıs’ın Süleyman’ı mısın? (Hz. Süleyman’ın 
devlere de hükmettiğine inanılırdı. Belkıs, onun devrinde, 
Saba ülkesinin Kraliçesi idi.)

Yüzün (ün parlaklığı) ından güneş tutulur, ay (da) doğmaya 
utanır. Gören şaşırıp kalır, Ken’an ülkesinin Yusuf’u musun? 
(Hz. Yusuf, Ken’an ülkesinde yaşamış, güzelliği ile meşhur 
bir Peygamberdir).

Ölü (seni) görse dirilir, vücuduna can (tekrar) gelir, toprak-
tan (yani mezardan) ses elir, Meryem oğlu İsa mısın? (Hz.İsa 
ölüleri diriltme mucizesine sahipti).

Aşkın dinde karışıklık çıkarır, aslana zencir olur (aslanı bile 
esir eder, bağlar), sert taşı mum (gibi yumuşak) eder, yoksa 
sen Ferhat mısın? (Ferhat, bir halk hikayesi kahramanıdır. 
Sevgilisinin aşkı yoluna kayaları yarması ile meşhurdur).

Aşkın (insanı) Allah’a ulaştırır. O gözler, Allah’ın yüzünü gö-
rür. Görenler baş eğer
 İbrahim Ethem misin? (İbrahim Ethem, Belh padişahı iken 
saltanatı bırakıp tasavvuf yoluna giren kimsedir, 777 yılında 
Şam’da ölmüştür).

Yüzün, sevgilinin yüzünden gelen ışık gibi parlaktır. Saçın 
miraç gecesi gibi karadır. Gören canını unutuyor, yoksa sen 
alemin öğüncü Hz.Muhammed misin?
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A
Abâ: Babalar, elbise.
Adl: Adalet
Ağan: Yükselen
Ağyar: Yabancılar
Ahır: Son
Ahîler: Kardeşler, bu isimde bir 
cemiyet
Âkil: Akıllı
Aldar: Aldatır
Alına: Hilesine
Alûdan alû: Âcizlerin âcizi
Â’mâl: işler
Âm: Herkes
Arasat: Haşir meydanı
Arı: Temiz
Ârş: En yüksek makam
Arzuman: Arzu
Asân: Kolay
Assı: Faide
Aşkeretmedüm: Âşikâr etmedim
Âvazesin: Sesini
Avrattan: Kadından
Ayân: Açık, belli
Âyet: Kur’anı Kerim’in cümleleri
Aynıma: Gözüme
Ayruk: Başka
Ayyar: Çok kurnaz
Azıksız: Azığı yok

B
Bâdeler: şaraplar
Badiyeler: Büyük küpler
Bâr: Ağızdaki pas, yük
Bârî: Yaradan
Bârigâh: Büyüklerin kabul yeri
Bâru: Hisar kale
Bâsîr: Gören
Baş: Yara
Bâtın: iç
Baydür: Zengindir
Becit: Çabuk
Bednam: Adı kötüye çıkmış
Begayet: Ziyadesiyle
Bekadan: Ölümsüz âlemden
Beli: Evet
Bencileyin: Benim gibi
Bend: Set
Berdâr: Asılmış
Berhudar: Bahtiyar
Berk: Sağlam
Beşaret: Müjde
Bezminde: Meclisinde
Bid’at: Dince ekseriya hoş gö-
rülmeyen
Bî dert: Dertsiz
Biği: Gibi
Bilüm: İlmim
Bulanu bulanu: Bulanarak

MİNİ SÖZLÜK
∑
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E

Efgân: Bağırıp çağırma
Egin: Sırt
Eğit: Söyle
Ervah: Ruhlar
Erte: Sabah
Eshab: Peygamberi görüp iman 
edenler
Esridüm: Sarhoş oldum
Esrük: Sarhoş
Eşkere: Aşikâre
Elestü: Allahın ruhlara hitabı: 
Değil miyim?
Eyâ: Ey, hey
Eyyam: Günler
Eydem: Söyleyeyim
Eydeyim: Söyleyeyim
Eyit: Söyle
Eynine: Sırtına
Ezkâr: Allahı anmak

F
Fâriğ: Vazgeçmiş
Faş: Açığa vurmak
Farz: Yapılması mecburî
Fâsit: Bozuk
Fazlından: İhsanından
Fenâ: Yokluk
Ferişteler: Melekler
Feramuş: Unutmak
Ferraş: Döşeyici
Ferş: Yer yüzü

Fisk: Günah
Feyekün: Olur
Filhal: Hemen
Füzulluk: Lüzumsuzluk

G
Gavvas: Dalgıç
Gayya: Cehennemde bir dere
Gedâ: Dilenci
Ger: Eğer
Gen: Geniş
Gevher: Cevher
Gez: Defa, Kere
Giriftar: Yakalanmış
Giryan: Ağlayan
Gilman: Cennetin genç erkekleri
Gıybet: Arkadan söylemek
Göglekten: Gömlekten
Görklü: Güzel, mübarek
Göynar: Yanar
Göynüklerüm: Yanıklarımı
Göyündüm: Yandım
Göynü: Yanık
Gufran: Günahın affı
Gul gul: Hafif ses
Gussa: Keder
Güher: Cevahir
Gülâp: Gül suyu
Gülbenkini: Bir türlü muayyen 
nağmesini
Güman: şüphe
Gümrah: Azgın, yolunu şaşırmış
Günüldüm: Yüzümü döndüm

Bünyat: Temel
Bürc: Burç
Busarık: Duman, sis
Buflar: Kızar, darılır
Buflup: Kızıp
Bühtan: İftira
Bürhan: Kesin delil
Büryan: Ateşte kızartılan
Bürak: Cennet atı
Büt: Put

C
Cebbar: Hükmünü yürüten
Cercis: Bir peygamber
Cevlân: Dolaşmak
Cevrin: Eziyetini
Cezbe: Aşkın taşması
Cezire: Ada
Cinan: Cennetler
Cür’asın: Bir yudumunu

Ç
Çâha: Kuyuya
Çardak: Küçük köşk
Çengini: Çenk denilen sazını
Çerçi: Gezginci satıcı
Çeri: Asker
Çevgân: Top oynamak için ucu 
eğri değnek
Çirk: Kir
Çöksü: Ağır basan şey
Çukallu: Zırhlı

D
Dâd: Adalet

Dakı: Dahi, itiraz
Danişment: Âlim
Dâr: Ev, darağacı
Dâralt›: Debdebesi
Da’vi: Dâva
Degzinmeğe: Dönüp dolaşmağa
Dekdür: Buraya kadardır
Delim: Çok
Deme: Nefesi kesilmiş
Deniser: Denilecektir
Denlû: Kadar
Denşürüp: Değiştirip
Depe: Buna doğru
Derelüm: Toplayan
Derdüm: Derdim
Derildi: Toplandı
Deyre: Kiliseye
Derzi: Terzi
Didâr: Yüz, görünüş
Dirgirüp: Diriltip
Div: Dev
Duru: Kalktığı zaman
Dutgıl: Tut
Dügeli: Büsbütün
Düraç: Bir kuş
Duzah: Cehennem
Düğürlü: Nişanlı
Dün: Gece
Dür: İnci
Dürür: Dır
Dürüştüm: Uğraştım
Düş: Rüya
Düşvar: Güç
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Karır: İhtiyarlar
Kasırlığın: Kısalığını
Kati: Ziyade
Katremdürür: Damlamdır
Kaydım yiyeler: Beni düşünür-
ler, “iyi veya fena”
Kayıkma: Sapma
Keksüz: İradesiz
Kelim: Konuşan, musâ
Kelp: Köpek
Keleci: Söz
Kem: Az, kötü
Kemter: Pek aşağı
Kerîm: Cömert
Kemine: Kusurlu
Kerâmât: Kerametler
Kevn: Varlık, var olmak
Key: Pek
Kiçi: Küçük
Ki-lü-kalini: Dedikodusunu
Kılısar: Yapacak
Ko: Bırak
Kocunmadık: Çekinmedik
Koçasım: Kucaklamam
Kodu: Bıraktı
Koduk: Sıpa
Kogıl: Bırak
Körde: Mezarda
Kulhuvallah: Söyle ki o Allah’tır
Kulilhak: Doğruyu söyle
Kulmaş: Sahtekâr
Külüng: Tafl kıracak çekiç
Kün: Ol

L
Lâtaknetû: Ümidinizi kesmeyiniz
Lebbeyk: Emre hazırım
Ledün: Allah’a mahsus bilgi
Levhte: İlahî bir âlemde
Levlâk: Sen olmasaydın
Likin: Lâkin
Lillâh: Allah için
Limen: Kime

M
Mağrip: Batı
Mahbup: Sevilen
Mahfilinde: Meclisinde
Mâhi: Balık
Mâsivayı: Allah’tan başkasını
Mansurum: Ben Hallâcı Mansur’um
Ma’zul: işinden çıkarılmış
Mead: Öbür dünya
Melekût: Melek âlemi
Melûl: Mahzun
Men: Ben
Menzil: Konak yeri
Mestanesin: Sarhofla benziyorsun
Meşrik: Doğu
Mevç: Dalga
Meyinin: Şarabının
Meykedeye: Meyhaneye
Mihman: Misafir
Miraç: Göklere çıkış
Mir’at: Ayna
Miskal: En küçük bir ölçü
Miskin: Fakir, mütevazi
Mısmıl: Temiz

H

Hadis: Peygamber’in sözü
Hâk: Toprak
Halâyık: Mahlûklar
Halvet: Yalnız kalmak
Harâbât: Meyhane
Harir: İpek
Hari: İpek
Hâs-ü-âm: En yakınlar ve baş-
kaları
Havf: Korku
Hayfâ: Yazık
Hece: Hece, mezar taşı
Hemden: Yakın arkadaş
Hemişe: Daima
Hergiz: Asla
Heva: Fena arzular
Hevasetin: Fena meyillerin
Hezaran: Binlerce
Hezen: Büyük dal
Hil’at dürür: Kıymetli elbisedir
Hırkapuş: Hırka giyen
Ho: Muhakkak
Honunu: Sofrasını
Hot: Muhakkak
Hotbin: Kendini gören, beğenen
Hulle: Cennet elbisesi
Humar: Sarhoşluğun sonu
Hup: Güzel
Hûr-ü kusur: Huriler ve köşkler
Hüccet: Kuvvetli delil
Hurrem: Memnun

I-İ
İcazet: Müsaade
İhlâs: Bir şeyi Allah için yapmak
İkâp: Azap
İleyünde: Önünde
İlletümüz: Sebebimiz
İltmek: Götürmek
İnâyet: Allahın ihsanı
İns-ü can: İnsanlar ve cinler
İrmeğe: Varmaya
İrşât: Doğru yola girme
İrte: Sabah
İsebni: ... oğlu İsa
İssi: Sahibi
Ivaz: Karşılık
Irılma: Ayrılma
Irmaz: Ayırmaz

K
Kad: Boy
Kadem: Ayak
Kaşe: Kafile
Kaftan kafa: Dünyanın her ta-
rafına
Kakıyup: Öfkelenip
Kamusu: Hepsi
Kallâş: Hilekâr, sahtekâr
Kandayidi: Nerede idi
Kânım: Madenim, kaynağım
Karannu: Karanlık
Karavaşlu: Cariyeli
Karûn: Meşhur zengin
Ka’rında: Dibinde
Karayın: Karıştırayım
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Rıdvan: Cennetin müdürü
Ruflen: Açık
Rûzi: Nasip

S
Sadak: Doğru söyledi
Sagınç: Zan
Sâim: Oruçlu
Sait: İyi adam
Salât: Namaz
Saluslanuben: Mürailik ederek
Sarraflayın: Sarraf gibi
Sathezaran: Yüz binlerce
Sataştum: Çattım, uğradım
Sayru: Hasta
Sayvanımızı: Gölgeliğimizi
Sebakımı: Dersimi
Selâtin: Sultanlar
Semender: Ateşte yanmıyan 
hayvan
Sengini: Taşını
Sera: Saray
Serhengi: Çavuflu
Serteser: Baştan başa
Server: Reis
Sermest: Sarhoş
Sergerdan: Başı dönmüş
Sevüye: Sevgiye
Segirdüben: Koşarak
Seyran: Gezmek, görmek
Sigaya çekmek: Sorguya çekmek
Simürg: Zümrüt Anka kuşu
Sin: Mezar
Sir: Tok

Sitayiş: Öğmek
Sındım: Kırıldım, bozuldum
Sınık: Kırık
Sırat: Cehennemin üzerine ku-
rulan köprü
Sıymışam: Kırmışım
Sızınıp: Eritip
Sun’un: Kudretin
Supha dek: Sabaha kadar
Sur: Kıyamet borusu
Suvarmazsın: Sulamazsın
Sücuda: Secdelere
Süğük: Kemik
Sünnet: Peygamberin tuttuğu yol

Ş
Şar: şehir
Şakirüm: şükrediyorum
Şât: Memnun
Şaylığa: Saadete
Şehd: Bal
Şekâvet: Kötülük
Şerh: Açıklama
Şeriat: Resmi din yolu
Şeybetin: İhtiyarlığın
Şeyhem: Ben Şeyhim
Şirk: Allah’a ortak tutmak
Şol: Şu
Şor: Karışık, tuzlu
Şular: Şunlar

T
Taat: İbadet
Tahir: Temiz

Molla: Hoca
Muhakkik: Her şeyi iyi bilen
Muhip: Seven
Murtat: Dininden dönmüş
Mus’tulayam: Müjdeliyeyim
Müdam: Daima
Müddeîler: Demagoglar
Müderris: Profesör
Mülket: Mülk
Mü’min: İnanmış
Münâcat: Allaha yalvarma
Münafık: Yalancı dindâr
Münkir: İnkâr eden
Mürsel: Peygamber
Mürted: Dinsiz
Müşküm: Miskimi

N
Nagâh: Ansızın
Nakdım: Paramı
Nakş: Resim
Naliş: İnleyiş
Hâr: Alçak, diken
Naşı: Rakîp
Nebiye: Peygambere
Nefsek: Senin nefsin
Neligün: Ne olduğunu
Nefsehu: Kendi nefsini
Nigâr: Süs, güzel k›z
Nihan: Gizli
Nikap: Peçe
Nisar: Saçmak
Nişe: Nasıl
Nitelikten: Nasıllıktan

Nuş: Bal, içmek
Nutfeden: Meni damlasından

O
Obrula: Çöke
Olgıl: Ol
Onmaz: İyileşmez

Ö
Öküş: Çok
Öleşe: Ayıra
Öndün: Daha önceden
Özge: Başka

P
Payvandı: Ayak bağı
Pelas: Âdi bez
Pelhengini: Dervişlerin ken-
dilerine eza için kullandıkları 
bağlarını
Pendi: Nasihati
Peymanesi: Büyük kadehi
Pinhan: Gizli
Pür: Dolu

R
Rabbül’enam: Mahlukatın Tanrısı
Râhı: Yolu
Rahtını: Takımını
Razdaşını: Sırdaşını
Razım: Sırrım
Rehzen: Yol kesen
Revan: Can, giden
Rind: Geleneğe pek aldırmayan
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Yıganı: Ayıranı
Yıylarsın: Koklarsın
Yıyüben: Yiyip
Yör: Yürü
Yumufla: Hizmete
Yur: Yıkar

Z
Zahmi: Yarası
Zâhit: Fazla sofu
Zâkir: Allahı çok çok anar
Zâri: İnleyiş
Zebanesi: Dili
Zeber: Üst
Zebun: Âciz
Zehi: Ne acayip, ne güzel
Zîr: Alt
Zühd: Sofuluk
Zülcelâl: Allah, büyüklük sahibi
Zünnar: Hristiyanlık alâmeti 
olan kuşak143

143 Burhan TOPRAK, Yunus EMRE 
Divanı, 1933, s.195…213.

Talabır: Çırpınır
Tamu: Cehennem
Ta’n: Ayıplamak
Tapşurayın: Teslim edeyim
Tapu: Huzur
Tarac: Yağma
Tayınır: Ayağı kayar
Teal: Gel
Tebürrük: Hediye
Tecelli: Görünüş
Teferrüç: Gezinmek
Tehi: Boş
Tengini: Dar olan şeyi
Teşviş: Karıştırma
Tevhid: Birlemek
Tiryak: Zehirin zıddı
Ton: Elbise
Toylayan: Doyuran
Tuş: Rastgelmek, taraf
Tutsaklık: Esirlik
Tuyur: Kuşlar

U
Uçmak: Cennet
Ura: Vura
Umusu: Ümidi
Uruben: Vurup
Urucek: Vurunca
Uryan: Ç›plak
Us: Ak›l
Usanlar: Gafiller
Ussum: Aklım
Uşşak: Âflıklar
Uşanası: Kırılacak

Uşattı: Kırdı
Uyar: Uyandır
Uttun: Kazandın

Ü
Ügün: Aklın
Üş: İşte
Üter: Kazanır
Ütrük: Bırak, terk et

V
Vâcip: Yapılması lâzım olan şey
Veli: Lâkin, evliya
Vem: İlmek fiilinden mim
Veribidim: Gönderdim
Veribiye: Göndere
Vird: Muntazam okunan dua
Vü: Ve
Vühuş-ü: Vahşiler ve

Y
Yâdluk: Yabancılık
Yargum: Ferman›m
Yarlığamazsan: Affetmezsen
Yavlak: Ziyade, pek
Yalap yalap: Parıl parıl
Yarak: Hazırlık
Yât: Yabancı
Yava: Kaybolmuş, kaçmış köle 
veya kuş
Yavu: Kaybolmuş
Yegrek: Daha iyi
Yeksan: Bir eşit
Yehdillâhü: Allah hidayet eder
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Sivrihisar Günyüzü Kazası’na tabi 
Yunus Emre Zaviyesi’ne zaviyedar 

atanmasına dair 17-27 Mart 1732 tarihli berat.
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Süleymaniye Kütüphanesinde ki, Risalatu Nushiye 
(Öğütler Kitabı)Kitab-ı Mevhüb-ı Mahbub’da Yunus Emre’nin Sivrihisar 

(Sarıköy)’da yattığını gösteren bölüm.
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“SEVELİM SEVİLELİM”
YUNUS EMRE


