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BAŞKAN’DAN
Anadolu’nun bağrından çıkıp tüm dünyayı kuşatan enginliğe
sahip, tasavvufi fikirleriyle insanlığa rehber olan Yunus Emre, manevi
dünyamızın sonsuz ufkunda yol almamıza vesile olan, Türk dünyasının
tartışmasız öncü düşünürlerindendir.
Yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen zamanı ve mekânı
aşan söylemleriyle her döneme hitap eden, evrensel düşünceleriyle tüm
insanlığı kucaklayan Yunus Emre’nin hayat felsefesini idrak etmek, Allah’ı
ve kâinatın en değerli varlığı insanı anlamaktır. Bizlere düşen görev,
mana dünyasının baş mimarlarından olan değerli mutasavvıfımızın
öğretileriyle yaradılış gayemizi ve ortak değerlerimizi anlamak ve bu
değerleri yaşatmaktır.
Bu doğrultuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz
II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu’na katılım sağlayan değerli
akademisyenlerimizin makalelerinden oluşan bu özel çalışmamız,
insanlığa gönül gözüyle bakabilme yolunda bizlere yol gösterici olan
tasavvuf eri Yunus’u anlamada kılavuz olacaktır.
Enver YILMAZ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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EDİTÖR’DEN
Yunus Emre, insan ile Yaradan arasındaki ilişkinin nasıl
kavranacağıyla ilgili insanlığa çok önemli bir düşünsel miras bırakmıştır.
Yaratandan ötürü yaratılanı seven, ilmin kendini bilmek olduğunun
fehminde olan, malın mülkün ve bu dünyanın geçici olduğunu bilen
insan, Yunus Emre’nin düşünce tarzı ve öğretisinin izlerini taşımaktadır.
Batı varlık felsefesinin uzun dönemden beri uğraşıp hâlâ nihayete
erdiremediği “varlık” problemini son derece samimi, yalın ve sade bir dil
ile nitelikli bir şekilde çözen ünlü mutasavvıf Yunus Emre, her ne kadar
konjonktürel gelişmelere paralel olarak hâkim Batı felsefesi karşısında
anılmıyor ise de Doğu felsefesi ve düşünsel birikiminin ne kadar önemli,
güçlü ve özel olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.
Allah aşkını yüreğinde taşıyarak o ateşte benliğini pişirip kemale
ermek amacıyla varlığı kavramayı meşk edinen Yunus Emre duruşu, inancı
ve yüreğiyle öz Türkçe söylediği şiirleriyle muhteşem bir anlatım ortaya
koymuştur. Allah aşkıyla yanmanın, Allah yolunda yolculuk yaparken
kendi içinde derinleşmenin ortaya çıkardığı olgunluğu insanlığa gösteren
Yunus Emre öğretileri, yüzyıllardır büyük bir özenle yaşatılmaktadır.
13. ve 14. Yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış insanımıza kurtuluş
olabilecek reçeteler öneren Yunus Emre, coğrafyamızın üzerine bir güneş
gibi doğmuştur. Bu güneş, o yüzyıllardan bu yana yalnızca Anadolu’yu
değil, tüm insanlığı aydınlatmakta ve ısıtmaktadır. Tabir yerindeyse
Yunus Emre’nin aydınlığı, güneşi ve sevgi tohumları Anadolu’nun
her yerine saçılmış, ahirete göçü sonrası adına birçok makam mezarı
oluşturulmuştur.
Bu makam mezarlarından biri de Ünye ilçemizde bulunmaktadır.
Anadolu’da ve tüm dünyada olduğu gibi Ordu’da da Yunus Emre sevgisi ve
muhabbeti minnetle yaşatılmaktadır. Yunus Emre’nin öğretisi, düşüncesi
ve duruşunu anmak ve yaşatmak amacıyla geçen yıl Ünye, Fatsa ve
Altınordu ilçelerimizde üç oturum halinde Yunus’un Çağrısı temalı
I. Yunus Emre Sempozyumu’nu düzenlemiştik.
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Bu yıl da aynı kalbi duygularla ve duyarlılıkla Yunus’un Sesi
temalı II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu’nu gerçekleştirdik.
Yunus Emre’yi bir kez daha anmak, onun dünyasını anlamaya çalışmak,
kültür mirasımıza mütevazı bir katkı sunmak adına gerçekleştirdiğimiz
sempozyum büyük bir ilgiyle takip edildi.
Hocalarımızın sunduğu birbirinden değerli bildirilerle bir
ilim atmosferi içerisinde geçen ve herkesin istifade ettiği çok değerli
bilgilerin paylaşıldığı “Yunus’un Sesi temalı II. Uluslararası Yunus
Emre Sempozyumu”na katkı sunan ve dinleyici olarak katılma
nezaketini gösteren herkese gönülden teşekkür ederken, Yunus Emre
sempozyumlarının bir gelenek olarak devam etmesini diliyorum.
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
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YUNUS EMRE’NİN ANADOLU İNSANINA
KAZANDIRMIŞ OLDUĞU GÜZELLİKLERİN
DOĞRU ANLAŞILMASININ ÖNEMİ
Prof. Dr. Ünal KILIÇ
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi Öğretim Üyesi
Tuğlaları alt alta veya üst üste olduğu gibi yan yana dizmekle
duvar oluşturmak mümkün olmadığı gibi çok sayıda insanı bir araya
getirmekle de bir millet inşa etmek mümkün değildir. Tuğlalardan duvar
oluşturmak için harca ihtiyaç duyulduğu gibi çok sayıdaki insandan
bir millet oluşturmak için de ortak değerlerin olması gerekmektedir.
Fertleri bir araya getirerek millet haline dönüştüren ortak duygular
arasında tarih birlikteliği, kader ortaklığı, muhabbet duygusu, acı
ve sıkıntı paylaşımı, ileriye dönük beklentiler ve hayaller kadar ortak
değerler de önemlidir. Ortak değerler arasında herkesin bizdendir diye
kabullendiği, tarihi kişiliğiyle toplumu oluşturan bireyleri bir araya
getirmede adeta ortak payda vazifesi gören önemli şahsiyetler de mutlak
surette dikkate alınmalıdırlar. Bu tür insanlar sadece tarihi birer şahsiyet
olmak ya da tarihte kalmış kimseler olarak değerlendirilemezler; bunlar
her ne kadar asırlar önce yaşamış olsalar bile geçmişte yapıp ettikleriyle
kendi dönemlerine tesir ettikleri gibi günümüzde de etkinliklerini
sürdürmektedirler.
Müslüman Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi ve burada
millet şuuruyla bir araya gelip asırlar boyu varlıklarını sürdürmesinde
daha ziyade gerçekleştirdikleri fetih hareketleriyle çok önemli
savaşları kazanan komutanlar veya fetih sonrası icraatlarıyla toplumun
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan idareciler meşhur olmuşlardır. Oysa
Anadolu’nun kapılarının Müslümanlara açılması ve buraların İslam
ülkesi haline dönüştürülmesinde askerler ve idareciler kadar pek çok
isimsiz kahramanın da rolü bulunmaktadır. Fetihle birlikte Anadolu’ya
yönelik yoğun bir göç hareketi yaşanmış, çeşitli bölgelerde yaşamlarını
sürdüren çok sayıda Müslüman Anadolu’yu yurt edinmek maksadıyla
Diyar-ı Rum olarak bilinen bu bölgeye gelip yerleşmeye başlamışlardır.
Gaziyan-ı Rum yani Müslüman askerler, fetih için cepheden
cepheye koşan Alperenler bölgeye gelmeden önce Anadolu’ya gelen
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ve insanlara İslamiyet’in güzelliklerini, Müslümanlığın güler yüzünü,
doğruluğu, adaleti ve insani ilişkilerdeki samimi tavırları bizzat
kendi hayatlarında uygulayarak gösteren Müslüman tacirler, onların
aileleri ve köy köy, kasaba kasaba, diyar diyar dolaşarak sazlarıyla,
sözleriyle, sevecen tavırları ve hasbi davranışlarıyla insanlara dillerinin
döndüğünce İslamiyet’i sevdirmeye çalışan şairler, ozanlar ve dervişler
askerlerin cephede elde ettikleri fetihten daha fazlasını kazanmışlar,
insanların gönüllerini fethetmeyi başarmışlardır.
Gönüllerin fethi ülkelerin fethine giden yolu kolaylaştırdığı
gibi fetihten sonra insanların İslam devletine bağlı kalmalarını, en
küçük bir fırsattan faydalanarak isyan etmemelerini de sağlamıştır.
Ayrıca gönülden Müslümanları seven yeni mühtediler kadar henüz
İslam’ı tam anlamıyla özümseyemediği için Müslüman olmayanlar bir
arada yaşayabilmişler; inançları farklı olmakla birlikte özellikle Anadolu
erenlerinin yani abdalan-ı Rum’un hasbi gayretleri neticesinde ortak
duygu, düşünce ve ideale sahip olarak millet olma bilincine ulaşmışlar,
böylece asırlar boyu mutlu şekilde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
Göç eden insanların birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları, aynı
duygu ve ideal altında birleşmeleri için aralarında adeta birleştiricilik
fonksiyonunun yerine getirecek ve derleme toplama insanlardan bir
toplum daha da önemlisi bir millet inşa etmek için yoğun çaba içerisine
giren nice isimsiz kahramanlardan bir grubu da abdalan-ı Rum
oluşturmaktadır.
Anadolu’nun fethedilmesi, fetihten sonra İslam yurdu haline
getirilmesi ve sonrasında burada yaşayanların millet şuuruna ermesinde
Anadolu erenlerinin ne kadar önemli bir fonksiyon icra ettikleri
bilinmektedir. Bununla birlikte Anadolu erenlerinin görevleri bunlarla
sona ermemiş, millet olma bilincini elde eden insanların arasındaki
muhabbetin devamını sağlamak, sıkıntıya düşenlerin gönüllerini
ferahlatmak, dertlilerin derdine derman olmak, kin ve nefretleri sona
erdirerek muhabbet duygusunu en üst seviyeye çıkartmak için de
hasbeten lillah yani sırf Allah rızasını elde etmek üzere çalışmalarını
sürdürmüşlerdir.
Anadolu coğrafi konumu ve jeo-politik durumu sebebiyle
tarih boyunca dış güçlerin hedefinde bulunmuş, buraya çeşitli
grupların saldırıları söz konusu olmuştur. Bunların dışında Anadolu’da
12
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yaşayan halkın kendi arasında veya devleti idare eden hanedan
mensupları içerisinde çeşitli anlaşmazlıklar çıkmıştır. Özellikle dış
güçleri körükleyerek büyüttüğü pek çok isyan Anadolu’da yaşayanların
gerçekten çok zor günler geçirmelerine sebebiyet vermiştir. İlmi
ayrılıklar, fikri farklılıklar, hizipleşmeler, siyasi tarafgirlikler Anadolu’da
yaşayan ahalinin dış düşmanların saldırıları neticesinde içerisine
düştükleri sıkıntılardan daha fazla acı çekmelerine yol açmıştır.
İçeriden veya dışarıdan kaynaklanan sebeplerle Anadolu
insanının içerisine düştüğü sıkıntılar ve belirsizlikler toplumu tamamen
parçalanma noktasına getirmişse de bu dönemde siyasi, idari veya askeri
bir kimliğe sahip olmayan maddi bakımdan da herhangi bir etkinliğinden
söz edilmeyecek olan Anadolu erenleri, şair ruhlu dervişleri, gönül ve
mana erleri hiçbir zaman Allah’tan ümit kesmemişler, çekilen sıkıntılara
rağmen ümit var olmaya devam etmişlerdir. Anadolu’da yaşanılan kaos
ortamından çıkmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Diyar diyar
dolaşarak insanlar arasında ırk, mezhep ve meşrep ayrımı yapmadan
ayrılıklara sebep olan husumetlere son vermeye, insanlar arasında
gönül köprüsü kurarak onları birleştirmeye, karşılaşılan sıkıntılardan
kurtulabilmek için yapılması gerekenleri yerine getirmeleri hususunda
teşvikte bulunmaya devam etmişlerdir.
On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu çok büyük
sıkıntıların yaşandığı, tam anlamıyla belirsizliğin hakim hale geldiği
bir mekan haline gelmişti. Bu dönemde Anadolu insanının içerisine
düştüğü kaostan kurtulması noktasında aktif olarak görev yapan gönül
erlerinin arasında Yunus Emre önemli bir yer tutmaktadır.
Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmasak da onun 12401320 li yıllarda yaşadığı söylenebilir. Onu tanımak için elimizdeki en
değerli kaynak bizzat kendisi tarafından yazılmış bulunan şiirleridir.
XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu yurt edinmek üzere çeşitli
bölgelerden buraya gelen Müslüman Türkler Bizanslılar tarafından
engellenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte özellikle fetih için gelen
gazilerden önce burada bulunan ahiyan-ı Rum, baciyan-ı Rum ve
abdalan-ı Rum’un samimi, dürüst, ilkeli ve karşıdakilere güven veren
hal ve hareketleri neticesinde diyar-ı Rum denilen Anadolu’da yaşayan
ve Bizans’a bağlı bulunan insanlar, Müslümanlara karşı iyi duygular
içerisine girmişlerdir. Bizans’ın baskıcı ve zulüm odaklı yönetimi yerine
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Müslüman idarecileri tercih etmeye hazır hale getirilmişlerdir. Bizans
tüm gücüyle Müslümanların Anadolu’da yerleşmelerini engellemeye
çalışmış, bunun için Haçlı seferleri düzenlenmesi için Hıristiyan âlemine
çağrılarda bulunmuş ve özellikle XII. asırda düzenlenen haçlı seferleriyle
Müslüman Türkler mücadele etmek durumunda kalmışlardır.
Müslüman Türkler bu savaşlarda başarılı olmuşlarsa da hem
Anadolu harap olmuş hem de devlet ciddi anlamda zarar görmüştür.
Art arda gelen Haçlı seferleriyle Batı’dan zarar gören Anadolu halkı
doğudan da Moğollar tarafından düzenlenen saldırılar esnasında
çok büyük sıkıntılara maruz kalmışlardır. Öncelikle 1231 tarihinde
Anadolu’da Sivas’a kadar gelen Moğollar, tarihte eşine az rastlanır bir
tarzda zülüm ve işkencelerde bulunmuşlardır. Moğol saldırıları zaman
zaman tekrar etmiştir. Bu saldırılar halkın ciddi anlamda yıpranmasına
sebep olmuştur. Devletin saldırılar karşısındaki yetersizliği halkın kendi
beyleri etrafında birleşmelerine yol açmıştır. Bundan böyle Anadolu halkı
bir taraftan Haçlılar ve Moğolların saldırılarıyla mücadele ederken diğer
taraftan da beyliklerin birbirleriyle hasmane ilişkileriyle de mücadele
etmek zorunda kalmışlardır. Söz konusu mücadelelere kendilerini dış
ve iç düşmanlara karşı koruyamayan merkezi yönetim ile yani Selçuklu
devleti ile beylikler arasındaki çekişmeler de eklenmiştir. Böylece
Anadolu insanı çok yönlü bir kuşatma altında adeta her taraftan köşeye
sıkıştırılmaya çalışılmıştır. Bu dönem Anadolu’da yaşayan insanlar
için çok sıkıntılarla dolu bir dönem olmuştur. İnsanlar meşakkat ve
sıkıntının her türlüsüyle karşılaşmışlar, mal, can, ırz-namus ve inanç
emniyetlerinden mahrum bırakılmışlardır. Kan ve gözyaşı Anadolu
coğrafyasında yaşayanlar için adeta sıradan bir durum haline gelmiştir.
Bütün bu sıkıntılara bir de ümitsizliği ekleyen Anadolu ahalisi için XII
ve XIII. asırlar karışıklık dönemleri olarak tarihe geçmiştir.
Kısacası istilalar, isyanlar ve yerleşme sıkıntıları ile çeşitli
sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzlukların boy gösterdiği bir manzara
Anadolu’ya hâkim olmuştur. Anadolu, Haçlı seferleri, Moğol akınları,
çeşitli isyanlar ve saltanat kavgaları ile kaynayan bir kazan hâline
gelmiştir.
Kaos dönemleri insanların bilgi ve birikimlerini tam anlamıyla
devletin ve halkın istifadesine sundukları, özellikle ilim adamları,
fikir insanları ve toplumda öncü kişilikleriyle bilinen kimselerin tüm
gayretlerini sarf ederek toplumlarını içerisinde bulundukları kötü
durumdan kurtarmak üzere harekete geçtikleri dönemler olmuştur.
14
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Toplumlarını içerisine düştükleri belirsizlik ve türlü türlü
sıkıntılardan kurtarmak için insanlar normal zamanda gösterdikleri
gayret ve fedakârlığın kat kat fazlasını ortaya koyarak bir çıkış yolu
bulmaya çalışmışlardır.
Yunus Emre’nin kişiliğini, şiirlerini, manevî dünyasını
şekillendiren yaşadığı devir, çok karışık ve insanların büyük acılar
çektikleri bir dönemdi.
Yunus Emre böyle bir devirde hayatını, fikirlerini ve çabalarını
Anadolu’da birlik ve beraberliğin kurulmasına harcamıştır. Tüm
beylikleri gezmiş, onlara birlik olmanın önemini anlatarak büyük
bir hizmet vermiştir. Daha gençlik yıllarında, bilinmez sebeplerin
dertlerini içinde biriktirmeye başlamıştır. Derdi arttıkça, yalnızlık
dostu, dertliler yoldaşı olmuştur. Kimin derdi olsa ona gitmiş, derdini
Onunla paylaşmaktan garip bir zevk almıştır. O, devamlı, Yaradan’a
yalvararak dertlilerin derdine çareler aramıştır. Anadolu halkı onu çok
iyi anlamış, kendine yakın bulmuş ve bağrına basmıştır. Halkla iç içe
olan, onların dertlerini anlayan ve aynı dertlerden mustarip olan Yunus
Emre sıkıntılarına ortak olup dertleştiği insanlara hem üzüntülerini
hem de içerisine düştükleri belirsizlikten kurtulma yollarını gösteren
şiirler inşad etmiştir. Halkla ortak acıları paylaşan ve halkın diliyle bu
acıları dile getirip çözüm yolları göstermeye çalışan Yunus’un samimi ve
anlaşılır tarzdaki şiirleri dilden dile aktarılmıştır.
Yunus Emre, eserlerinde sevgiyi, hoşgörüyü anlatmıştır. Bu
iki konuyu Türk halkına en etkili şekilde anlatan, onları bu konularda
eğiten tasavvuf büyüklerinden biridir. O, hür fikirli, samimî, saf
ve derindir. Şiirlerinde gösteriş ve süsten uzak durmuştur. İfadesi
alabildiğine etkili ve kuvvetli; ancak dili çok sade bir Türkçedir. Türk
dilini seçmekle, Türk kültürüne büyük bir hizmet yapmıştır. Anadolu’da
millî edebiyatın doğmasına sebep olanlardan ve bu hususta en büyük
rolü oynayanlardan birisidir.
Yunus Emre diyar diyar gezerek Anadolu insanının en sıkıntılı
dönemlerinde onlara ümitsizlik yerine ümit vermeye, aralarındaki
kin ve nefreti sona erdirerek sevgi ve kardeşliği oluşturmaya, onların
birbirleriyle düşman olup güçleri kendilerine karşı kullanmak yerine
dayanışma içerisinde birliktelik sağlayarak düşmana karşı harcamaları
için ciddi gayretler göstermiştir. Böylece o, Anadolu erenlerinin en önde
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gelen simalarından birisi olmuştur. Bu zor ve sıkıntılı günlerinde güzel
sözleriyle, ümit aşılayan ifadeleriyle daha da önemlisi dürüst ve samimi
tavırlarıyla insanların yanlarında yer alarak onların kaos ortamından
kurtulmalarında önemli bir rol oynamış, böylece Anadolu insanının
hafızasında derin izler bırakan bir kişi hüviyetini elde etmiştir.
Yunus, şiiri bir araç olarak görmüştür. Şiirleri öğretici ve
gerçekçidir. Şiirlerinde, sanat yapmayı bir amaç olarak gözetmese de,
hem halka en güzel şekilde hitap etmiş, hem de sanat dolu eserler
vermiştir. O sürekli, sade halktan en üst düzeyde kültürlü ve eğitimli
topluluklara kadar herkese seslenerek, vermek istediği mesajları
hedeflerine ulaştırmıştır. Yollara düşmüş, şehir şehir, köy köy gezerek
insanlara ulaşmış ve insanlara gerçekleri anlatmıştır. Yunus, hitap
ettiği insanların toplumdaki seviyelerine bakmadığı gibi, onları dinine,
mezhebine, ırkına, rengine göre de ayırmamıştır. İnsanlar arasında
hiçbir ayırım gözetmemiştir. Tüm insanlığı kucaklayan bir tutum
izlemiştir. O, ayrılıkçı değil; birlikçi, birleştirici bir insandır.
Şiirlerindeki ana tema İslamiyet’in bizzat kendisidir.
İslamiyet’in emrettiği şekilde dürüst ve samimi bir şekilde fedakarane
çalışarak sıkıntıların üstesinden gelinebileceği, ayrılıklara son verilmek
suretiyle İslamiyet’in emrettiği birlik ve beraberliğin tesis edilebileceğini,
Allah’ın kulları olmaları sebebiyle bütün insanların, hatta Yüce Yaratıcı
tarafından yaratılmaları sebebiyle de tüm mahlûkatın önemli ve
mukaddes olduğu şeklindeki İslami bakış açısı Yunus’un söylemlerinde
önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte Yunus’un İslami çizginin
dışına çıkartılmak suretiyle batılı tarzdaki hümanizmin temsilcisi olarak
gösterilmesi, İslami ilkelere, insan onuruna ve haysiyetine aykırı da olsa
tüm düşünce biçimlerine ve hayat tarzlarına hoşgörüyle yaklaştığı,
insanların gönüllerini kazanmak için hiçbir şeyi eleştirmediği veya
reddetmediği şeklindeki anlatılışı referansı İslam Dini olan Yunus için
kesinlikle doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Zira o, İslamiyet’i en iyi
şekilde anlayan ve hayat tarzı olarak benimseyen Sünni İslam Âlemi’nde
yaşamını sürdürmüş, tüm yaşamını bu çizgi üzerinde devam ettirmeye
gayret göstermiş bir kimsedir. İnanç ve ahlak esasları kadar İslami
esasların pratik hayatta uygulanması, ibadetler ve özellikle de sosyal,
siyasi, ekonomik vb. alanlarda da dinin emirleri doğrultusunda hayatın
devamı bütün Müslümanlar gibi Yunus’un da temel gayeleri arasında
yer almıştır. Dolayısıyla onu ibadetsiz, amelsiz ve ilkesizce her türlü
yanlış uygulama veya söyleme eyvallah diyen bir kişi olarak anlatmak
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kesinlikle doğru bir yaklaşım tarzı olmayacaktır. Zira Yunus hem bir
gönül insanı hem de içerisinde yer aldığı toplumun inanç esasları kadar
ameli ve ahlakı uygulamalarını da benimseyen ve bunların gereklerini
yerine getirme azminde olan bir aksiyon abidesidir.
Bugün İslam dünyası maalesef XII ve XIII. yüzyıllardakine
benzer sıkıntıların benzerleriyle karşı karşıyadır. Doğudan ve batıdan
olduğu kadar kendi içerisinde de türlü türlü bölünmeler, fikri ve
siyasi ayrılıklar yaşamakta, böylece diğer toplumlar tarafından her
türlü kötü muameleye tabi tutulmaktadırlar. Yaşam hakkıyla beraber
dini değerleri ayaklar altına alınan Müslümanlar yaşadıkları anların
kötü geçmesi bir tarafa geleceklerine dair umutlarını da kaybetmiş
durumdalar. Dolayısıyla İslam dünyası tekrar bir kaos ortamına düşmüş
durumdadır. Yunus ve benzerlerinin daha önce yaşanılan kargaşalardan
ve Müslümanların içerisine düşürüldükleri zilletten kurtarılması için
ortaya koymuş oldukları yöntemleri ilim ve fikir insanları kadar gönül
erleri de tekrar tekrar kullanmalıdırlar.

17

Yunus’un Sesi

YUNUS EMRE’NİN RİSALETÜ’N-NUSHİYYE’SİNİN
ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ’NİN MİR’ATÜ’L-AHLÂK’INA ETKİSİ
Prof. Dr. Ali AKSU
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Biz bu tebliğimizde Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’si1
ile Şemseddîn Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk2 eserine etkisini ele alacağız.
Konuya geçmeden önce kısaca Yunus Emre’nin hayatı hakkında bilgi
verelim:
A- Yunus Emre’nin Kısaca Hayatı
Yunus Emre’nin hayatı hakkında bildiklerimiz son derece
sınırlı, bu konuda bilgi yok denecek kadar azdır. Kendi eserlerinden
çıkartılabilen bazı bilgiler, çoğu menkıbevî kaynaklara ait kimi anlatılar
ve kimi kaynaklarda rastlanan birkaç bilgi kırıntısı onun hayatı
hakkındaki bilgilerimizin esasını oluşturmaktadır. En temel bilgimiz
ise XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış
olduğudur. Risâletü’n-Nushiyye isimli eserinin sonlarındaki
Söze târîh yidi yüz yidi-y-idi
Yûnus cânı bu yolda fidî-yidi
beytinde geçen h. 707/ m. 1308 tarihi, bu eserin telif tarihi olup Yunus
Emre’nin bu yılda hayatta olduğunu göstermektedir. Kısacası Yunus
Emre, 1241-1320 yılları arasında yaşamıştır.
XIII. yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre’nin dönemi, Moğol
saldırılarıyla kurulu düzenin yıkıldığı, Selçuklu İmparatorluğu’nun içten
çöktüğü, çeşitli Türk boylarının beylerinin ayaklandığı, halktan ağır
vergilerin alındığı, yağmacıların saldırılarının sıkça yaşandığı bunalım
dönemidir. Azerbaycan, İran ve Irak’ı işgal etmiş olan Moğollar, yönlerini
Anadolu’ya dönmüş ve buralardaki zenginlikleri ele geçirmek için fırsat
kollamışlardı. Batı’ya doğru gelişen Moğol istilasının ilk önemli etkisi
kimi önemli mutasavvıf, bilim adamı ve sanatçıların; sonraları ise geniş
Türkmen kitlelerinin Anadolu’ya göçü olmuştur. Mevlâna Celâleddin-i
1 Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye, Yayına Hazırlayan, Umay Günay-Osman
Horata, Ankara 1994.
2 Şemseddîn Sivâsî, Mir’âtü’l-Ahlâk, Yayına Hazırlayan, Birgül Toker, Sivas
2015. Biz tebliğimizde bu kitabı esas aldık.
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Rûmî’nin babası Bahaeddin Veled, bu aydınların en meşhurlarından
idi. Bu aydın göçü Konya, Kayseri gibi merkezlerdeki bilim ve sanat
dünyasını hareketlendiriyor, geliştiriyor; bu arada pek çok farklı din ve
tasavvuf yorumu da Anadolu’da kendisine temsilci buluyordu.
Kısacası o dönem, insanların maddî-manevî boşluk içerisinde
yaşadıkları ve ahlakî çöküntünün had safhada olduğu bir dönemdir.
Yunus Emre, işte böylesi bir dönemde insanları tasavvufun şefkatli
kollarıyla kucaklamak istemiştir.
Kimi kaynaklarda ümmî, yani okul eğitimi görmemiş bir kimse
olarak zikredilse de onun belli bir eğitimden geçtiğini kabul etmek
gerekir. “Ne elif okudum ne cim.” gibi ifadelerinden ümmî olduğu
çıkarılabilse de bu sadece Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ümmîliğine
duyulan saygı ve zahirî bilgiye iltifat etmemenin bir yolu olarak kabul
edilebilir. “Mescid ü medresede çok ibâdet eyledim.” gibi ifadelerinden
belli bir seviyede tahsil gördüğü kabul edilmektedir. F. Kadri Timurtaş,
Yunus Emre’nin tahsilini “büyük bir ihtimalle Konya’da yapmış
olduğunu” ifade etmektedir3. Mevlâna ile ilgili bazı ifadelerinden onunla
görüştüğü, sohbetinde ve sema meclisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Mevlâna vefat ettiğinde (1273), otuz iki-otuz üç yaşlarında idi.
Yunus Emre, bir derviş olarak Anadolu’nun doğusuna, İran ve
Azerbaycan’a yolculuklar yapmıştır. Kayseri, Sivas, Maraş, Nahçıvan,
Tebriz, Şiraz ve Şam gibi kültür merkezlerine gitmiş, buralarda tasavvufî
fikirlerini yaymaya çalışmıştır. Yunus Emre’nin evlenip evlenmediğine,
çocuklarının olup olmadığına dair de bilgi yoktur.
Yunus Emre yaklaşık 1320 yılında vefat etmiştir. Buradan
hareketle şunu söyleyebiliriz ki, onun bütün hayatı Selçuklu hanedanın
çöküş sürecine denk gelmiş, ekonomik ve siyasi sıkıntılar; savaş ve
isyanlar içinde yaşamış; farklı dini görüşlerin cirit attığı Anadolu’da
halka sevgi ve hoşgörü, erdem ve dindarlık yolunu göstermeye çalışmış;
adeta çölde bir vaha yaratmış, bu yüzden şiirleri yayılmış, sevilmiş ve
yüzyıllar boyunca da dilden dile aktarılmıştır. Yunus’un bu gerileme
ve çöküş dönemi Anadolu’sunda nerede doğduğu, nerelerde yaşadığı,
neyle meşgul olduğu ve nerede öldüğü de belli değildir.
3 F. Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1980, s. 2.
19

Yunus’un Sesi

Yunus Emre’nin mezarının nerede olduğu da tartışmalı bir
konudur. Miladî takvime göre 1320-1321 yılında ve seksen yaşlarında
öldüğü görüşü bilinmektedir. Ancak mezarı konusunda farklı bilgiler
vardır. Sivrihisar (Sarıköy), Karaman, Ortaköy, Bursa, Kula, Erzurum,
Keçiborlu, Sandıklı gibi Anadolu’nun muhtelif yerlerinde Yunus Emre’ye
ait olduğu öne sürülen mezar bulunmaktadır. Bu konuda birçok
tartışmalar yapılmıştır; ancak hem birden fazla Yunus’un olması hem de
çok sevilen kimi zatlar için gerçekte mezar olmayan “makam”ların ihdas
edilmesinin sıkça görülen bir uygulama olması bu durumu açıklayabilir.
Gönüllerde yaşamayı hedefleyen, ölümü önemsemeyen, “Ölen hayvandurur âşıklar ölmez” diyerek ölümsüzlüğünü ilan eden bir sûfiye mezar
aramak da beyhûde bir uğraştır.
B-Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’si
Yunus Emre ülkemizde daha çok ilâhileri ile ön plana çıkmış,
onun Risâletü’n-Nushiyye adlı mesnevisi arka planda kalmıştır. Söz
konusu eser, tasavvufî ahlaka dair öğütler veren didaktik bir mesnevîdir.4
Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’yi yazarken temel gayesi
sâliklere yol göstermek, tasavvufî konulardaki tecrübelerini aktarmaktır.
Ancak, böyle bir amaçla yola çıktığında şairin önünde örnek alacağı çok
fazla eser olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim nasihatname türü eserlerin
Anadolu’daki ilk örneklerinden biri olması, Risâletü’n-Nushiyye’ye özel
bir konum kazandırmaktadır.
Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye’de “tama‘, kibir, gıybet,
bühtân, buşu, buhl, hased, kanaat, sabır, sehâvet” gibi konulardan
bahsederken kimi zaman vaaz mahiyetinde sözler sarf eder ki bu beyitler,
eserin adeta nasihat/öğüt şekline bürünmesine neden olmaktadır.
Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’de dolaylı anlatımdan
yararlandığı bölümler özellikle kurmaca hikâyelerdir. Şair, kimi zaman
çeşitli mecazlar ve edebî sanatlardan yararlanarak düşüncelerini
edebiyatın kendine özgü diliyle dolaylı olarak kaleme alır. Dolaylı
anlatım denildiğinde aklımıza gelen ilk yöntem ise alegoridir. Bilindiği
üzere “alegori
(istiare-i temsiliyye) bir duyguyu, bir düşünceyi, bir
kavramı ya da bir varlığı başka bir varlık ya da nesneyle somutlaştırarak
4 Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye, s. 13.
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anlatmadır. Mecaz, istiare ve teşhis sanatları alegorinin temelini
oluşturur. Bir yapıtta alegoriye sınırlı olarak başvurulabileceği gibi
yapıtın bütünü de alegorik olabilir.” Risâletü’n-Nushiyye’ye bu açıdan
baktığımızda eserde ele alınan konuların önemli bir kısmının alegorik
ya da temsilî bir anlatımla okuyucuya sunulduğu görülür.
Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye’de temsilî anlatımın
imkânlarıyla birlikte tahkiyeye dayalı eserlerin anlatım olanaklarından
biri olan konuşturmadan da yararlanmaktadır. Teşhis sanatına sıklıkla
yer verilen eserde nasıl ki teşhis sanatı, beyit düzeyinde kalmayıp
kişileştirme yoluyla temsilî anlatıma hatta alegoriye yaklaşıyorsa;
intak sanatı da eserin belirli bölümlerine yayılmak suretiyle diyalog
ve monolog seviyesine yükselmektedir. Mesnevi’de yer alan irili ufaklı
hikâyelerde kişileştirilen soyut kavramlar, diyaloglar yoluyla hâdiselere
yön vermektedir. Temsilî anlatım diyaloglarla süslenerek eserin
üslûbunu olumlu yönde etkilemektedir. Böylece anlatım okuyucu
için zevkli ve akıcı olurken; diyaloglarda dilin tabiî olarak sadeleşip
konuşma diline yaklaşması sonucu eser daha anlaşılır bir hal almaktadır.
Risâletü’n-Nushiyye’de yer alan küçük hikâyelerin tamamına yakını
diyaloglar üzerine kurulmuştur. Kahramanlar ister insan olsun ister
akıl, gazap gibi soyut varlıklar olsun uzun diyaloglar yoluyla eserde yer
bulmaktadır. Örneğin “Dâstân-ı Buhl u Hased” başlıklı bölümde şair,
insanla akıl arasındaki diyaloğa yer verir. Söz konusu bölümde cimriliğe
kapılmış bir adam, bu durumdan kurtulmak için aklın huzuruna çıkar.
Akla düştüğü durumu anlatan adam, onun nasihatlerini dinleyerek
bütün malını dağıtır.
Eserdeki kişiler muhataplarına başlarından geçen bir hâdiseyi
anlatırken diyaloglardan yararlandıkları için diyalog içinde diyaloğa
yer verilmiş olur. Bu da söz konusu küçük hikâyelere çerçeve hikâye
hususiyeti kazandırır. Örneğin “Dâstân-ı Rûh u ‘Akl” başlıklı bölümde
şair, -bir önceki hikâyeye benzer şekilde- tama‘a düşmüş bir adamla
aklın diyaloguna yer verilir. Benzi sararmış bir zat gelip aklın huzuruna
çıkar, derdini anlatıp derman bulmak ister. Bu temsilî hikâyede ise adam
akılla konuşurken tama‘ askerleriyle olan diyaloglarına da yer verilir. Bu
noktada akıl hikâye kişisi olmaktan çıkıp anlatıcı konumuna yükselir.

21

Yunus’un Sesi

Yunus Emre’nin eserinin konusu, insan ve onun iç dünyasındaki
mücadeleleri oluşturmaktadır. Yunus, nefsin arzularının insanı ne hale
getirebileceğini ve bunlardan nasıl kurtulmak gerektiğini anlatmaktadır.
Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye’si de Şemseddin Sivâsî’nin
Mir’âtü’l-Ahlak’ı da dini-tasavvufî muhtevalı bir nasihatnamedir.
Dolayısıyla Yunus, bu yönüyle Şemseddin Sivâsî’yi etkilemiştir.
Yunus, bir sâlikin gönlünü her türlü ihtiras ve kötülüklerden
temizleyerek Allah’a kavuşmasını ele almaktadır. O, insan gönlünü büyük
bir ülkeye benzetmektedir. Burayı ele geçirmeye çalışan tamâ-kanaat,
tekebbür-tevâzu, öfke-sabır, cimrilik-cömertlik, gıybet-doğruluk gibi
soyut kavramlar arasındaki mücadeleyi anlatmaya çalışmıştır.5
Bilindiği üzere Risâletü’n-Nushiyye’nin başında on üç beyitlik
manzum bir bölüme yer verilir. Bu bölüm esere giriş mahiyetindedir.
Yunus, kısaca kozmolojiye değindikten sonra dört unsurdan (anasır-ı
erba‘a) ve dört unsurun Âdem’e kazandırdığı sıfatlardan bahsetmektedir.
Toprakla dört sıfat, su ile dört hâl, havayla dört heves, ateşle ise dört
tat gelmiştir. Şair daha sonra söz konusu on altı unsurun açılımını
yapmaktadır. Örneğin toprakla sabır, iyi huy, tevekkül ve mekremet;
od (ateş) ile ise şehvet, kibr, tama‘ ve hased birlikte gelmiştir. Bu arada
canla birlikte izzet, vahdet, hayâ ve âdâb-ı hâlin geldiği belirtilir. On üç
beyitlik manzum bölümü kısa bir mensur bölüm takip etmektedir. Şair
bu bölümde tasavvufî açıdan akıl ve imana dair bilgiler vermektedir.
Ayrıca sözü yeniden dört unsura ve cana getirmektedir. Bunların
Allah’ın hangi sıfatlarından tecelli ettiğini belirtmektedir. Yunus, dört
unsur ve canı, emrinde askerler ve binbaşılar bulunan birer komutan
olarak sembolize etmektedir. Örneğin mekânı cehennem olan ateş ve yel
ile gelen dokuz kişinin her biri binbaşıdır ve görevleri insanı cehenneme
çekmektir. Toprak ve su ile gelen on üç kişi de binbaşıdır ve görevleri
cennete yöneltmektir. Yunus, toprak ve su ile gelenlerin cennette, ateş
ve yel ile gelenlerin cehennemde, can ile gelenlerinse Allah huzurunda
kalacaklarını söylemektedir. Yunus Emre, eserinde konuyu şu beş alt
başlık altında ele almaktadır.
1-Tamâ-Kanâ’at
14-82. beyitleri arasında bu konuyu detaylı bir şekilde
incelemektedir. “Dâstân- Ruh ve Mâ Yeta’allaku Bihimâ Mine’l-Ahvâl”
başlığı altında tamâ ve onun zıddı olan kanâ’at işlenmektedir. Yunus,
5 Risâletü’n-Nushiyye, s. 66.
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insan gönlünün bütün kâinata sığmayan, Allah’ı içinde barındıracak
kadar büyük olduğunu ifade eder. Bu gönül ülkesini ele geçirmeye
çalışan biri şeytânî, diğeri rahmânî olmak üzere iki sultan ve bunlara
bağlı orduları vardır. Rahmani askerlerin sayısı, on üç bin, şeytani
askerlerin sayısı ise dokuz bindir. İşleri güçleri nifak ve şirk olan nefs
sultanının dokuz oğlu vardır. Onun en büyük oğlu ise dünyayı bile ele
geçirse yine doymayan tamâ’dır.
İhtirasların peşinde perişan olan bu insan, akla gelir ve ondan
yardım ister. Akıl da ona tamâ’dan kurtulmanın zor olduğunu ancak yine
de onun üstesinden gelecek şeyin kanaat olduğunu ifade eder. Kanaat
askerleri, tamâ’ askerlerini temizler ve savaştan kanaat galibiyetle çıkar.
Kanaat ülkesinde bolluk, bereket ve düzen vardır.
2-Tekebbür-Tevâzû
Risâletü’n-Nushiyye’nin ikinci bölümü olan “Dâstân-ı
Kibr”, şairin bir önceki bölümde anlattığı temsilî hikâyenin devamı
niteliğindedir. “Dâstân-ı Rûh u ‘Akl” başlıklı bölümde hikâye, genel
olarak tama‘ askerlerinin yenilip kanaatin tahta oturmasıyla son
bulmuştu. Bu bölüm de kanaatin tahta oturmasıyla başlar. Şehirden
kovulan haramiler dağ başlarını, yolları mesken tutmuştur. Kibir denen
bu haramilerin yol güvenliğini tehlikeye atması ihtimaline karşı, aklın
haber göndermesi üzerine gelen aşaklık (tevazu‘) askerleri vilâyeti
haramîlerden temizler. Bu temsilî hikâye bir önceki bölümdeki hikâyeye
nazaran çok dağınıktır. Hikâye çok defa mevize niteliğindeki sözlerle
sekteye uğrasa da eserin iki farklı bölümünü birbirine bağlayarak kısmî
bir kompozisyon oluşturması bakımından önem arz eder. Şairin kendini
yüksekte görmenin ifadesi olan kibirle, dağ başlarında yaşayan eşkıyalar
arasında kurduğu bağlantı dikkat çekicidir.
“Dâstân-ı Kanâat” başlığı altında 83-160. beyitleri arasında
Yunus bu konuyu ele almaktadır. Burada kibrin kötülüğü ve tevâzunun
yüceliği anlatılmaktadır. Yunus bu ikisini dağ ve su sembolü ile anlatmaya
çalışmaktadır. Yunus’a göre kanaat için en büyük tehlike kibirdir. Yunus
onu dağ başında durup yol kesen harâmilere benzetmektedir. Bu nedenle
akıl, kanaate bir casus gönderir ve kibrin esiri olmamasını çünkü bu
şekilde benlik davasını güdenlerin mahvolduklarını ifade eder. Yunus’a
göre kibir, akla gelir yardım ister o da ona tevazuyu gösterir. Ancak kibir
kaçar, nasihat dinlemez. Dağlar, ovalar savaş çığlıklarıyla dolar taşar.
Savaşta kibir askerleri yenilir. Kanaat ve tevazu çok iyi bir dost olurlar.
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3-Öfke (Buşu-Gazab)- Sabır
“Dâstân-ı Buşu Ya‘ni Gazâb” başlıklı üçüncü bölüm ise
“uğru” (hırsız) metaforu üzerine kurulmuştur. Söz konusu bölümde
kişileştirilen buşu (gazap), karşımıza hırsız olarak çıkar. Şairin hırsız
benzetmesi yaptığı kısımlarda gazaptan hiç söz etmemesi, temsilî
anlatımı alegoriye yaklaştırır. Şair, “hırsız” metaforundan hareketle aynı
bölümde zâhir-bâtın konusunu da el alır. Bu beyitlerde kabuktan ziyade
özün önemi, “destâr-zünnâr” tezadından yararlanılarak vurgulanır. Şair,
bunun için “bâtın evi” benzetmesinden yararlanır ki bu durum, temsilî
teşbih yoluyla ilgili bölümdeki temsilî anlatıma katkı sağlar.
Yunus Emre söz konusu bölümde buşu ile sabır arasındaki
mücadeleyi de temsilî bir hikâyeyle anlatır. Bu bölümde, dirlik düzenlik
kalmadığını, haydutların gizlenip yolu tuttuğunu casus marifetiyle
öğrenen akıl, çavuşa askerleri toplamasını emreder ve sabrı öfkenin
üzerine gönderir. Bu hikâyede buşu, akıl ve sabır, teşhis ve istiare
sanatları vasıtasıyla kişileştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, benzetme öğelerinden benzetilenin belirtilmeden, söz konusu
soyut kavramların kişileştirilerek küçük kurmaca bir hikâye etrafında
toplanmasıdır.
Yunus, “Dâstân-ı Sabr” başlığı altında 181-302. beyitleri
arasında bu konuyu yani öfke ve sabrın mücadelesini ele almaktadır.
Ona göre öfke son derece acımasız, her şeyi yakıp yıkan, zalim bir
savaşçıdır.
Öfke kendisini övmektedir. Tam bu sırada akıl çıkagelir ve
kendisini tanıttıktan sonra uzun süre öfkeyi kötüler. Sonra da insan
gönlünü bir eve, öfkeyi de hırsıza benzetir. Hırsız yani öfke eve girdikten
sonra artık öfke hâkim olur. Devreye akıl girer. Öfkeye esir olanların
ibadetlerinin de işe yaramayacağını ifade eder. Öfke, akıldan yardım
ister. O da ona sabrı tavsiye eder. Aklın askerlerinden sabır gelince
öfkeden eser kalmaz, dirlik ve düzen hâkim olur. Hz. Yusuf kıssasını
anlatarak sabrın yüceliğini teyit eder.
4-Cimrilik (Buhl)- Cömertlik
Yunus Emre, “Dâstân-ı Buhl u Hased” başlıklı bölümde de
kıssa anlatma yöntemine başvurur. Bu bölümde genel olarak cimrilik
ve hasedin kötülüğünden, haset ve cimri olanların göreceği zararlardan
bahseder, söz arasında iki beyitte Hz. Süleyman’a telmihte bulunur.
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Ayrıca şair, söz konusu bölümde Karun kıssasına da yer verir. Eserde
Karun’un mala mülke tamah etmesi ve cimriliği nedeniyle zekât
vermemesi sonucu cezalandırılarak bütün servetiyle birlikte yere
batmasını anlatan kıssanın tamamına yer verilir.
Yunus Emre, 303-438. beyitleri arasında cimrilik ve cömertliğin
mücadelesini örneklemlerle anlatmaktadır. Ona göre insanlar istese de
istemese de elindekiler bir gün alınacaktır. Bu dünya Hz. Süleyman’a
bile kalmamıştır. Zekâtsız mal hiçbir zaman insanı mutlu etmez. Cimri
kimselerde gönül darlığı olur.
Önceki bölümlerde olduğu gibi yine cimri kimse aklın
huzuruna gelir, perişan halini anlatır ve ondan yardım ister. Akıl da ona
cömertliği tavsiye eder. Cimri artık cimrilikten kurtulur ve asıl amacı
Allah’a kavuşmak olur.
5-Gıybet-Doğruluk
Yunus Emre bu bölümde 439-562. beyitlerde gıybet ve
doğruluk üzerinde durmaktadır. Gıybeti, kin ile değerlendirmektedir.
Dosta ulaşmaya, muhabbete çağırmaktadır. Gıybetten kurtulmak için
insanın kendine dönmesi gerektiğini belirtir.
Yunus Emre de vahdetten bahseder, Şemseddin Sivâsî de. Bu
konuda da Yunus, Şemseddin Sivâsî’yi etkilemiştir. Şemseddin Sivâsî
eserinin giriş kısmında tevhidden bahseder.
C-Şemseddin Sivâsî’nin Kısaca Hayatı
On altıncı yüzyılda yaşayan Şemseddin Sivâsî (1520-1597),
Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Muhammed Ebü’lBerekât, Halvetî şeyhlerinden Amasyalı Hacı Hızır’ın halifelerindendir.
1596 yılında Sultan III. Mehmet döneminde meydana gelen Eri Seferi ve
Haçova Meydan Muharebesi’ne katılmıştır. Çoğunlukla Sivas’ta yaşamış
ve eserlerini burada kaleme almıştır. 1597 yılında da yine Sivas’ta vefat
etmiştir. Kabri Sivas’ta Meydan Camisinin avlusunda bulunmaktadır.6
Şemseddin Sivâsî, manzum ve mensur otuzdan fazla eser
vermiştir. Kütüphanelerde mevcut bulunan on bir manzum eserinden
dokuzu mesnevî şeklindedir. En hacimli mesnevîlerinden biri de, 4520
beyitlik Mir’âtül-Ahlâk’tır. Şemseddin Sivasî, mutasavvıf bir şairdir,
aynı zamanda talebe yetiştiren bir şeyhtir. Tasavvuf onun için bir araç
değil, amaçtır. Mir’âtü’l-Ahlâk da halkın ahlak eğitiminde yararlı olmak
gayesiyle kaleme alınmıştır. Bundan dolayı eserde sade bir dil tercih
6 Şemseddin-i Sivasî hakkında detaylı bilgi için bkz., Toker, Age., Murat Kıral
(Editör), Şemseddin Sivâsî, Hayatı, Duaları, Şiirleri, Sivas 2015.
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edilmiştir. Özellikle konuyu açıklamak amacıyla anlatılan hikâyelerde
akıcı bir üslûp ve işlek bir konuşma dili dikkat çeker. Bu durum,
okuyanın dikkatini hikâyeye yoğunlaştırmasını kolaylaştırmaktadır.
Şemseddin Sivâsî’nin amacı halkı eğitmektir. Tek çabası,
doğru anlaşılmak ve okuyucuyu sıkmadan ona nasihat etmektir. Az,
öz ve etkileyici bir ifade için gayret etmektedir. Dolayısıyla bu amacına
hizmet eden atasözlerini, deyim ve halk tabirlerini Mesnevî’de sıkça
kullanmaktadır. Şemseddin Sivâsî, hayatının büyük bir kısmını halkı ve
talebelerini yetiştirmek için ders vermekle geçirmiştir. Uzlete çekilmek
yerine aktif bir şekilde sosyal hayatın içinde bulunmayı tercih etmiştir.
İçinde yaşadığı toplumu çok iyi tanıyan bir eğitimci olarak, sosyal hayata
ve halkın inançlarına ait izleri ustaca kullanmaktadır.
Eski Türk Edebiyatı’nda bazı şairler gazelleriyle, bazıları
kasideleriyle anılırken bazıları da mesnevîleriyle tanınmaktadır. On
altıncı yüzyıl müelliflerinden Şemseddin Sivasî de mesnevî şairi olarak
yer almaktadır. Mir’âtü’l-Ahlâk, Sultan III. Murad’a sunulmuştur.
Şemseddin Sivasî, Arapça ve Farsça’yı eser te’lîf edecek kadar iyi
öğrenmiş, dinî-tasavvufî kültür atmosferinde yetişmiş, sahip olduğu
bilgiyi eserleriyle aktarabilmiş, velûd bir şahsiyettir. Devrinin sosyal
ve kültürel hayatını hakkıyla tanıyan ve bütün bu unsurları eserlerinde
çok rahat kullanan Şemseddin Sivâsî, didaktik eserleriyle tanınmıştır.
Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullanan Şemseddin Sivâsî, Halvetî tarikatı
içinde Şemsiyye kolunu kurmuş, şöhreti İstanbul’a kadar yayılmış bir
mutasavvıftır.
Tasavvuf, onun şiirlerinde sadece ifadeyi zenginleştiren bir araç
değil, bizzat eserlerin te’lîf amacıdır. Bu tarzdaki dinî, tasavvufî, ahlakî,
didaktik ve hikemî eserlerde olduğu gibi şairlik iddiası güdülmemiş;
şiir, ifadenin okunmasında kolaylık ve hafızalarda kalıcılık açısından bir
vasıta olarak kullanılmıştır. Sivâsî’nin amacı, şiirde sanatkârlık gücünü
göstermek değil, tasavvufî fikirlerini geniş kitlelere yaymak ve halkı bu
konuda eğitmektir. Anlaşılması güç ve karmaşık dinî-tasavvufî konuları
hiç zorlanmadan aktarması, sanki kendiliğinden kolayca ifade edilmiş
gibi görünen beyitleri, aslında şairin kabiliyetini göstermektedir.
Şairin tercihi olan bu sadelik, basitlik şeklinde algılanmamalıdır. İnce
26

Yunus’un Sesi

teferruatları bulunan hususları ifade için ıstılah, edebî sanat, mazmun
gibi pek çok imkâna sahip olduğu hâlde, herkes tarafından rahatlıkla
anlaşılır seviyeye indirgemek, kolay bir iş değildir. Şemseddin Sivâsî’nin
bu yönü bize Yunus Emre’yi hatırlatmaktadır.
D- Şemseddin Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ı
Mir’âtü’l-Ahlâk, muhtevası bakımından nasihatnâme türünden
de sayılabilir. Zira ‘güzel ve kötü ahlak’ konusu işlenirken aynı zamanda
öğütler de verilmektedir. Gerçekten de esere baktığımızda onun dinîtasavvufî muhtevalı bir nasihatnâme olduğu görebiliriz.
Mir’âtü’l-Ahlâk’ta mesnevîyi oluşturan esas kısım, iyi
ahlakın ve kötü ahlakın özelliklerinin işlendiği bâb ve fasıllardır. Şair,
“Mukaddime”de bu bâb ve fasıl ayrımını nasıl yaptığını anlatır: İnsan
vücudu, çeşitli dükkânların bir arada bulunduğu bir çarşıdır. Çarşının
sağındaki ahlak-ı hamîde dükkânlarında ilim ve hikmet, iyi kimseler
tarafından alınıp satılır. Sol taraftaki evsâf-ı zemîmenin ahlaksız
kişilerinde ise kötülük ve cehâlet, alış verişin malzemesidir. Birbirine
düşman olan bu iki taraf sürekli harp hâlindedir. Ahlak-ı hamîdenin
başında akıl ve ruh; evsâf-ı zemîmenin başında nefs ve hevâ komutandır.
Her komutanın hizmetinde onar “beg” vardır. Şairin “beg” olarak
nitelendirdiği, Mir’âtü’l-Ahlâk’ta konuyu ele alarak işlediği bölümlerdir.
Şair, her birinin ayrı adı olduğunu ve bunları teker teker açıklayacağını
belirtir. Eserde, ahlakın iyi özelliği önce ele alınarak işlenmiştir.
Devamında ise, bu iyi özelliğin tersi olarak bilinen huy ele alınmıştır.
Şair, her bâb ve fasılda yer alan ahlak vasfını tarif eder, özelliklerini
sıralar, bu vasıf hakkında öncelikle âyet ve hadis iktibasları yapar.
Şemseddin Sivâsî’ye göre insanda bulunan akıl ve nefs sürekli
savaşmaktadır. Bu savaşta aklın gâlip gelmesi esas amaçtır. Bu ikisinden
hangisinin gâlip olduğu kişinin ahlakı ile anlaşılmaktadır. Ahlakın
özellikleri bilinirse aklın kazanması için gerekenleri uygulamak daha
kolay olacaktır. Ayrıca aklın, nelere sahip olduğunu ve düşmanlarının
özelliklerini bilmesi gereklidir. Bu sebeple insanın kendinde bulunanları
eksiksiz gösterecek birine, daha doğrusu bir aynaya ihtiyacı vardır. İşte
şair, eserini bu gayeyle kaleme almıştır.
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Herhangi bir alt başlık verilmeden Arapça iki beyitle başlayan
22 beyit “tevhid” mahiyetindedir. Şair ayrıca “tevhid” olduğunu
bildirerek ikinci bir manzume daha yazmıştır. Değişik vezinlerde kaleme
alınan üç “na’t”ı, dört halifenin ve Hz. Peygamber’in ashâbının övüldüğü
“medhiye” takip eder. Mir’âtü’l-Ahlâk’ın tanıtıldığı “mukaddime” ile
giriş bölümü bitirilir ve konunun işlendiği bölüme geçiş yapılır. Asıl
konunun işlendiği bölüm, ahlak-ı hamîdeye on bâb ve evsâf-ı zemimeye
on fasıl ayrılmak suretiyle toplam yirmi ana başlıktan meydana
gelmiştir. Ahlak-ı hamîde; zikrü’l-mevt, kanaat, tevbe ve mücâhede,
tevâzu, rızâ, ihlâs, şükr, cûd u sehâ, muhabbet ve şevk ile muhâsebetü’nnefs olmak üzere on bâbda ele alınmıştır. Evsâf-ı zemîme ise; tûl-i emel,
hırs, şehevât, ucb, hased, riya, küfrân-ı ni’met, buhl, adâvet-i Hak ve
ihmâl başlıklarında on fasıldan oluşur. Her bâb ve fasıl, kendi içinde
farklı sayıda alt başlık kullanılarak açıklanmıştır. Şemseddin Sivâsî,
Yunus Emre’ye göre konuları daha sistematik bir şekilde ele almıştır.
Şemseddin Sivâsî’nin ele aldığı konuları kısaca başlıklar altında vermeye
çalışalım:
1-Sağdaki ilk dükkân zikrü’l-mevt, ölümü hatırlama
dükkânıdır. Ölümü hatırlamak, geçici zevklere aldanmaksızın ahrete
hazırlık yapmayı gerektirmektedir. Ölümü anmak üç çeşittir: 1-Gafilin,
ölümden korkup onu hiç istemeyenlerin anışı 2-Tevbe edenlerin, ölümü
hatırladıklarında kalpleri Allah korkusuyla dolanların anışı 3-Ölümü,
Allah’a kavuşma olarak gören ve hazırlıklarını buna göre yapan âriflerin
anışı.
Soldaki ilk dükkân tûl-i emel, bitmek tükenmek bilmeyen
istek dükkânıdır.7 Ölümü hiç aklına getirmeden, ibadet anında bile
dünya sevgisini kalplerinden çıkarmayanların dükkânıdır. Bu bitimsiz
sevgi onların da en büyük felaketi olacaktır. Âd kavmi bunlara bir
örnektir. Ayrıca pisliğe doymayan ve kendilerinden daha büyük
pislik parçasını bir gayretle yuvasının önüne getiren fakat parçanın
büyüklüğünden dolayı onu bir türlü içeri alamayan mayıs böcekleri
de bir başka örnektir. Şemseddin Sivâsî ardından “İlâc-ıTûlü’l-Emel”
başlığı altında da bu hastalığın ilacını, tedavisini anlatmaktadır.8
7 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 71 vd.
8 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 100 vd.
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2-Sağdaki ikinci dükkân, kanaat dükkânıdır.9 Hz.
Peygamber’in kâbe kavseyn makamına Hz. İsa’nın göğe çıkmasına
sebep kanâ’attir. Kanâ’at, müşterisi masivaya meyletmemelidir. Sivâsî,
kanaatte şikâyetin olmadığını, kula her türlü iyilik ve kötülüğün
Allah’tan geldiğini, kulun buna rızâ göstermesi gerektiğini anlatır.
Ayrıca Sivâsî, kanaatin zıddının hırs olduğunu, Kârûn’un hırs ile yere
battığını, Sa’lebe’nin hırs ile aldandığını anlatır.
Soldaki ikinci dükkân, hırstır.10 Bu dükkân, kanaat dükkânının
karşısında yer almaktadır. Hırs dükkanı dünya sevgisine aralanan bir
kapıdır. Onun için bu kapı sıkıca kapatılmalıdır. Hz.Adem’in cennetten
çıkarılması, Karun’un yere batırılması, Sa’lebe’nin mürted olması hırstan
dolayıdır. Şemsî Sivasî ardından diğer konularda olduğu gibi burada
da “İlâc-ı Hırs” başlığı altında hırs hastalığından nasıl kurtulunması
gerektiğini belirtmektedir.11
3-Sağdaki üçüncü dükkân tevbe ve mücahededir.12
Günahından dolayı tevbe etmek insanı hiç günah işlememiş gibi bir hale
dönüştürür. İnsanın nefsiyle mücadele etmesi günahlardan kurtularak,
nefsini dize getirmesi ve iman nurunu parlatarak Allah’a yakınlaşmasını
sağlar.
Soldaki üçüncü dükkân şehvettir.13 Şehvetin ana kaynağı mide
yani çok yemektir. Mide vücut şehrini sulayan bir havuza benzer. Havuz
dolduğunda vücut organlarına şehvet ırmakları akar. Şehvet arzusu
mal isteğini, mal isteği hırsı, hırs makamı, makam husumeti, husumet
kıskançlığı, kıskançlık ise kin, düşmanlık ve gıybet gibi kötülükleri
meydana getirir. Bir yedi başlı dev haline gelen şehvetle baş etmenin
yolu onu aç bırakarak bu kadar büyümeden önce onu öldürmekten
geçer.14

9 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 111 vd.
10 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 122 vd.
11 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 129 vd.
12 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 134 vd.
13 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 178 vd.
14 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 180 vd.
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4-Sağdaki dördüncü dükkân tevâzudur.15 Aynı anlamlarda
kullanılan huzu, huşû ve tevâzû, itiraz etmeksizin Allah’ın hükmüne razı
olmaktır. Tevâzû, Hz. Peygamber’in yoludur. İslam ümmeti de bu yolu
takip etmelidir. Tevazu iki aşamalıdır. Birincisi kişinin kendini bilmesi/
tanıması, diğeri ise Allah’ı tanımaktır. Sivâsî, tevâzuda Allah’a bağlılığı
birinci şart olarak öne sürer. O, burada devamlı cemâatle namaz kılan
Hilâl adlı bir kölenin hastalanmasıyla, Peygamber Efendimizin onu köle
olmasına bakmadan ziyaret etmesini; hem tevazuların en güzeli hem de
Efendimizin tevâzuuna güzel bir örnek olarak anlatır. Ardından o, Hz.
Yûsuf ’un kardeşleri tarafından satılmasını, güzelliğiyle naz etmesine;
Mısır’a sultan olmasını da o hatadan vazgeçmesine bağlar.
Soldaki dördüncü dükkân ucb ve kibirdir.16 Kibir, kişinin
kendini büyük görmesi, büyüklenmesidir. Kimseyi beğenmeme, nasihat
dinlememe, gazap ve hiddet, sürekli kendini övme, kusur arama gibi
vasıflara sahip olan kibirli kimsenin en kötü kibri Nemrut gibi ilahlık
davasında bulunmasıdır. İkinci kibir çeşidi ise, peygamberlere karşı
kibir yani onların nübüvvetine iman etmemektir.17 Kibrin üçüncüsü
ise insana karşı kibirdir.18 Kibirlenmenin, ilim, zühd ve takva, nesep,
güzellik, zenginlik gibi çeşitli sebepleri vardır. Kibirden kurtulmanın
yolu nefsin isteklerini yerine getirmemektir.19
5-Sağdaki beşinci dükkân, rızadır.20 Rıza, kişinin kendi
isteklerinden vazgeçip Allah’tan geleni iyi-kötü, güzel-çirkin, bela-nimet
vasfına büründürmeden gönülden razı olmaktır. Rıza, üç kısımdır:
Halkın rızası, tarikat ehlinin rızası ve seçkinlerin rızası. Seçkinlerin
rızasına örnek, Hz. Rabia’nın halidir.
Soldaki beşinci dükkân, hasettir.21 Haset, başkasına verilen
nimete üzülmek ve bu nimetin ondan alınmasını istemektir ki bu da,
Allah’ın paylaştırmasına itiraz anlamı taşır. Haset, kıskanılan kişiye
değil, kıskanana zarar verir.
15 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 182 vd.
16 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 218 vd.
17 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 225 vd.
18 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 227-229.
19 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 253 vd.
20 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 262 vd.
21 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 286 vd.
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6-Sağdaki altıncı dükkân, ihlâstır.22 İhlas, gösterişi bırakmak,
ibadette samimi olmak, bir işi sırf Allah için, onun rızası için yapmaktır.
İhlasın temeli, halis niyettir. Bir işte dünya ve ahret için iki niyet varsa
bunlardan ikincisi tercih edilmelidir. Bir işte zerre kadar riya bile ihlası
bozar. İhlasla yapılan dualar kabul edilir.
Soldaki altıncı dükkân riyadır.23 Riya şeytanın, insanın
kalbine giriş kapısıdır. Şeytan, ibadet anında bile bu ibadete riya katmak
için uğraşır. Riyâkarların üç özelliği vardır: Birincisi ibadetini yalnız
yaparken dikkatli değildir, halk içinde ise şevkle ibadet eder. İkincisi
kendisinin ve ibadetinin övülmesinden zevk alır. Üçüncüsü ise ibadeti
övülmezse ibadet etmeyi bırakır.
7-Sağdaki yedinci dükkân, şükürdür.24 Şükür, tüm nimetleri
Allah’tan bilmektir. Sadece nimetlere şükretmek, kendisine kemik atan
kimseye kuyruk sallayarak sevinç gösterisinde bulunan köpeğin hali
gibidir. Nimete şükretmenin iki sebebi vardır: Birincisi, bu nimet gerçek
sevgili olan Allah’tandır. İkincisi ise, tuzaktaki tane gibi kulun Allah’a
yakınlaşmasına vesile olur. Nimete olduğu gibi belaya da şükretmek
gerekir. Çünkü insanın başına gelen her bir musibet ahrette bir günaha
kefaret olacaktır.
Soldaki yedinci dükkân, küfrân-ı nimet25 yani nankörlüktür.
Nankörlük, Allah’ın nimetini bilmemek ve bu nimetten dolayı Allah’a
şükretmemektir.
8-Sağdaki sekizinci dükkân, cömertliktir.26 Cömertliğin
üç mertebesi vardır: Birincisi sadece malın zekatını vermek, ikincisi
zekatla birlikte ihtiyaç sahiplerine iyiylikte bulunmak, üçüncüsü ise
bütün malını Allah yolunda harcamaktan zevk almaktır.
Soldaki sekizinci dükkân, cimriliktir.27 Cimrilik, fakirlik
korkusuyla malını harcamaktan korkmaktır. Cimriler, meyvesiz
ağaca, susuz çeşmeye ve çocuksuz eve benzer. Cimrilikten kurtulmak
için azdan başlayarak giderek çoğalan miktarlarda bağış yapılmalıdır.
Böylece cömertliğin zevkine varılır.
22 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 317 vd.
23 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 349 vd.
24 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 365 vd.
25 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 404 vd.
26 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 406 vd.
27 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 427 vd.
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9-Sağdaki dokuzuncu dükkân, muhabbettir.28 Muhabbet
en yüksek makam ve alemin yaratılma sebebidir. Muhabbet, cesaret
isteyen bir makamdır. Çünkü muhabbette derece almanın yolu candan
vazgeçmektir. Muhabbet gizli bir sırdır, onu ancak ehli bilir.
Soldaki dokuzuncu dükkân adavettir,29 düşmanlıktır.
Adavet, Hakk’a düşmanlıktır. Hakk’a düşmanlığın belirtileri şunlardır:
İbadet yapmada zorlanmak, günahkarları sevmek, eğlence meclislerine
devam etmek ve nasihatten hoşlanmamaktır.
10-Sağdaki onuncu ve son dükkân, nefis muhasebesidir.30
Allah’a hesap vermeden önce insanın kendini dünyadayken hesaba
çekmesidir. İnsan, ömür hazinesinin yanında el, ayak, beyin, göz, kulak,
ağız ve vücut gibi yedi hazineye daha sahiptir.
Soldaki onuncu ve son dükkân ise, ihmaldir.31 İhmalin de
nedeni tembelliktir. İnsanların en önemli sorunu tembelliktir. Bundan
kurtulmanın yolu, nefis muhasebesidir, hesaba çekilme bilinci ve
sorumluluğudur.

28 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 441 vd.
29 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 486 vd.
30 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 494 vd.
31 Mir’âtü’l-Ahlâk, s. 525 vd.
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SONUÇ
Yunus Emre, XIII. yüzyılın ikinci yarısı, XIV. yüzyılın ilk
çeyreğinde Şemseddin Sivâsî ise XVI. yüzyılda yaşamıştır. Yunus
Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye’si de Şemseddin Sivasî’nin Mir’âtü’lAhlâk’ı da tasavvufî ve ahlakî nasihatnâme türü eserlerdir. Her iki
yazarın da eserlerini yazarlarkenki temel gayeleri sâliklere yol göstermek,
tasavvufî konulardaki tecrübelerini aktarmaktır. Yine her ikisi de tama‘,
kibir, gıybet, bühtân, buşu, buhl, hased, kanaat, sabır, cimrilik, cömertlik,
kanaat gibi temel ahlakî konuları eserlerine almışlar iyi huyları teşvik
kötü huyları ise kınamışlardır. Kötü huylardan kurtulmanın çarelerini
aktarmışlardır. Kötü huylardan kurtulduğunda iyi huylara sarıldığında
insanların hem bu dünyada hem ahrette mutluluğu elde edeceklerini,
sadece kendilerinin değil toplumun da felaha ve refaha ulaşacağını ifade
etmişlerdir. Yine her ikisi de eserlerinde ayetler ve hadislere bolca yer
vermiştir. Kezâ her ikisi de İslam tarihinden, peygamberlerin tarihinden,
mutasavvıf ve din büyüklerinin yaşadıkları, onların aktardıklarından
kesitler ve örnekler kullanarak eserlerini zenginleştirmişlerdir. Bütün
bu yönleriyle daha önce yaşamış olan Yunus Emre, Şemseddin Sivâsî’yi
etkilemiştir. Şu kadar var ki Şemseddin Sivâsî konuyu ele alırken daha
sistematik hale getirmiştir.
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MÜNÂCÂTINDAN HAREKETLE YUNUS EMRE’NİN
FUZULÎ VE CAHİT ZARİFOĞLU’NA ETKİSİ
Prof. Dr. Alim YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Türk İslam Edebiyatı ABD Öğretim Üyesi
GİRİŞ
Münâcât, kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi
arasında geçen gizli konuşma” anlamları taşımaktadır. Bir kimsenin
ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine
münâcât denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı olan Yüce
Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzûmelere verilen isimdir.
Kelime anlamı olan “kulağa fısıldamak ve iki kişi arasındaki gizli
konuşma” münâcâtı tam olarak karşılamamaktadır. Kulağa fısıldamak
normal konuşmalarda hoş karşılanmayan bir iletişim şeklidir. Münâcât
aslında kulun acziyetini ifade halidir. Kişinin yüce Allah karşısında
kulluğunun farkında olarak, edeple kendi eksiklik ve noksanlığını itiraf
edip Allah’tan kısık bir sesle yardım istemesidir.
Eski edebiyatımızın vazgeçilmez şiir türlerinden biri olan
münâcât, hemen her şairin divan ve mesnevisinde ya ilk ya da ikinci
şiir olarak yerini alır. Bu yönüyle de mensur eserlerdeki “hamdele”nin
şiirdeki karşılığıdır. Bununla birlikte mensur olarak yazılan münâcâtlar
da vardır ki bunlara da “Tazarrûnâme” adı verilir.
Divan edebiyatı şairlerince kaside, gazel, kıta, mesnevi, rubai
gibi hemen her nazım şekliyle yazılmasına rağmen Halk ve Yeni Türk
Edebiyatı şairleri tarafından da hece ve serbest vezinle verilen yüzlerce
güzel örnekleri de vardır.
Dinî ve edebî bir nazım türü olan münâcâtlar ayet ve hadislerden
alıntılarla İslam’ın iki ana kaynağından faydalanılarak kaleme
alınmışlardır.
Allah’la ilgili dinî edebî bir nazım türü olan münâcâtlar,
tevhîdlerle benzerlik göstermesine rağmen aralarında bazı farklılıklar da
bulunmaktadır. Tevhîdlerde Allah’ın zât ve sıfatlarından, yüceliğinden
ve kudretinden bahsedilirken münâcâtlarda kulun hatalı, kusurlu ve
aciz olduğu vurgulanarak Allah’tan yardım isteği ön plana çıkar.
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Kul, kusurludur. Yapmış olduğu ibadetler ve amelleri Allah’a
layık değildir. Buna rağmen Allah kulun ameline göre ceza vermez.
Yegâne Ganiyy-i Mutlak olan sadece Allah’tır. Kul, daima zayıf,
aciz ve ihtiyaç sahibidir. Yüce Allah karşısında insan aczini itiraf etmeli,
geçmiş günahlarına pişmanlık duymalı ve bir daha yapmamaya karar
vererek, tövbe ve istiğfar etmelidir. Çünkü veren odur ve o dilemedikçe
hiçbir şey meydana gelmez.
Allah, sonsuz lütuf, rahmet ve mağfiret sahibidir. Tevvâb ismiyle,
günahından pişman olan ve tövbe eden kulunun tövbesini kabul eder.
Bir kul olarak insan, ibadetlerine güvenmemeli, daima korku ve
ümit arasında olmalıdır. Çünkü “Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek”
bir müminin uyması gereken kurallardandır. Eğer Allah’ın rahmet ve
mağfireti olmazsa kulun durumu perişandır.
Münâcâtlarda Allah’ın bazı sıfatlarından da söz edilir. Celal
ve Cemal, kerem, lütuf ve yardım sahibi olduğu, ilim ve kudretinin
sonsuzluğu, Kıdem ve Bekâ sıfatları ön plana çıkarılır.
Allah, kâinatın yegâne Hâkim’i, ezel ve ebedin Padişah’ıdır.
Mevcut olan her şey onun kudretinin eseridir ve var olan her varlık
bizlere onun kudretini göstermektedir. Şahlığa lâyık olan odur. Bütün
padişahlar onun kuludur.
İşte bu anlatılanlar çerçevesinde Yunus Emre’nin “Hak
Çalab’um Hak Çalab’um sencileyin yok Çalab’um” mısralarıyla başlayan
münâcâtının Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin iki şairi; Fuzulî ve
Cahit Zarifoğlu’nun münâcâtlarına etkisi üzerinde duracağız.
Sencileyin Yok Çalab’um
Yunus Emre’nin söz konusu münâcâtı gazel nazım şekliyle
yazılmış ve yedi beyitten oluşmaktadır. Münâcât şöyledir:
Hak Çalab’um Hak Çalab’um sencileyin yok Çalab’um
Günâhluyam yarlıgagıl iy rahmeti çok Çalab’um
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Kullar senün sen kullarun günâhları çok bunlarun
Uçmaguna sal bunları binsünler Burâk Çalab’um
Ben eydürem kim iy Ganî nedür bu derdün dermânı
Zinhâr esirgeme beni ışk odına yak Çalab’um
Ne yohsul u ne baydasın ne köşk ü sarâylardasın
Girdün miskînler gönline idindün turak Çalab’um
Kogıl beni hoş yanayın kül oluban uşanayın
Ol sevdügün Muhammed’e olayın çerâk Çalab’um
Ne ilmüm var ne tâ’atüm ne gücüm var ne tâkatüm
Meger kıla inâyetün yüzümüzi ak Çalab’um
Yûnus’ı sen yarlıgagıl bu günâhlu kullarıla
Eger yarlıgamazısan key katı firâk Çalab’um
Yunus Emre “Hak Çalab’um” ifadesiyle başlar şiirine ve
sencileyin yok ifadesiyle de Allah’ın eşi benzeri olmadığını hatırlatarak
sanki İhlas suresindeki “küfüven ahed” ayetinin anlamını verir. Beytin
devamında her kulda olduğu gibi kendisinin de kusurları olduğunu ve
günahlarından dolayı Rahmân ve Rahîm olan Allah’a sığındığını ifade
eder. Kulların, kul olmaları sebebiyle kusurlu olacakları ve Allah’ın
ise sonsuz mağfiretiyle onların günahlarını bağışlayacağını ve onları
cennete alacağını ifade eder.
Bir ismi de “Ganî” olan Allah, her şeyden müstağnidir. Kulun
kulluğuna da ihtiyaç duymaz fakat aşk ile Allah’a bağlı olan kulların
dermanı da yine o aşkın devamındadır.
Bir başka şiirinde “Yere göğe sığmayan bir mü’minin gönlündedir”
ifadesinde olduğu gibi zaman ve mekândan münezzeh olan Allah’ın asıl
mekânının samimi bir mü’minin gönlü olduğunu da burada ifade eder.
Allah aşkıyla birlikte Hz. Peygamber’i de anan Yunus, kulun
acziyetine vurgu yaparak, ilminin, ibadet ve taatinin Allah’ın yardımı
olmaksızın hiçbir işe yaramayacağını hatırlatarak ahirette yüzünün ak
olabilmesi için Allah’ın merhametine sığınır.
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Allah elbette günahlı ve kusurlu kullarına rahmetiyle muamele
edecektir. Bunun için Allah’ın o kişiye “kulum” demesi ve onu kulluğuna
layık olarak görmesi önemlidir. Eğer böyle görmezse Yunus’un ve genel
bir ifadeyle kulun hali nice olur.
Yok Bende Bir Amel Sana Şâyeste
XVI. asır şairlerinden Fuzulî’nin, divanında yer alan ve
gazel nazım şekliyle yazılan yedi beyitlik bir münâcât, türün güzel
örneklerinden biridir. Yunus Emre’nin münâcâtıyla ortak özelliklere
sahip olan bu münâcâtta da Allah’ın yüceliği ve kulun aciz oluşu
konuları işlenmektedir.
Yâ Rab hemîşe lütfunu et reh-nümâ bana
Gösterme ol tarîkı ki yetmez sana bana
“Yâ Rabbi, lütfunu daimâ bana rehber et. Sana ulaşmayan yolu
bana gösterme.”
Fuzulî, gazelin ilk beytinde Allah’a yakararak, yardım talebinde
bulunmaktadır.
Kul kusurludur, acizdir, hata yapacak küçük günahlar
işleyecektir. Onu bağışlayacak olan ve Allah’a itaatle, emirlerine uyup,
günahlardan uzaklaştırma yoluyla Hakk’ın rızasına uygun bir davranış
halini sürekli kılacak olan da yine Allah’tır. Bundan dolayı sürekli olarak
Allah’ın rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyacı vardır. Kulun, önünde
çok sayıda yollar vardır. Çıkmış olduğu yolun sonu, Cennet’le de
Cehennem’le de sonlanabilir. Kulun, çıkmış olduğu yolda bir kılavuza
ihtiyacı bulunmaktadır. İşte bu rehber Allah olursa, yola çıkan kulun
yoldan çıkmadan asıl menzile ulaşması mümkündür.
Burada yol kelimesi, Fatiha suresindeki “sırât-ı müstakîm”
ifadesini çağrıştırmaktadır. Bu yönüyle aldığımızda “Beni sırât-ı
müstakîm’e ulaştır, sırât-ı müstakîm dışındaki bir yola beni yönlendirme”
anlamı çıkar.
Kat’ eyle âşinalığım andan ki gayrdir
Ancak öz âşinâların et âşinâ bana
“Senden başka her şeyden (mâsivâ/ağyâr) benim dostluğumu/
alakamı kes, beni ancak öz dostlarınla dost et.”
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Sadece Allah’ı dost edinenleri, Allah kendisine dost eder. Dost
edinme ifadesi Kur’an’da kırk civarında ayette yer alır. Bakara Suresi,
257. ayette “Allah, inananları dost edinir” ile A’râf Suresi 196. ayette de
“O, salihleri dost edinmiştir” ifadeleri bu dostluğun kimlere olduğunu
gösterir.
İlk beyitte “Yâ Rab” ifadesiyle şiirine başlayan Fuzulî, bu
seslenişini devam ettirerek Allah’ım, senin dışındaki her şeyden, mâsivâ
ve ağyârdan tüm ilişkimi kes, beni senin dost kabul ettiklerinde dost
eyle demektedir.
Bir yolda sâbit et kadem-i i’tibârımı
Kim rehber-i şerîat ola muktedâ bana
“İtibar adımımı öyle bir yolda sabit kıl ki, arkasından gittiğim,
şeriat rehberim olsun.”
Bu beyitte de yine yoldan bahsedilerek, insanı Allah’a, Allah’ın
razı olduğu maksuda ulaştıracak yolda sabitkadem olmak arzu ve isteği
ifade edilmektedir. Allah’a ulaştıracağı düşünülen yola çıkılmış olmasına
rağmen, yoldaki tehlikeler, insanı yoldan çıkaracak çeşitli engellerin
olduğu/olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Çıkılan yolda, yolun tehlikelerini bilen ve bu tehlikelerden
yolcuları haberdar ederek, onları sahil-i selamete çıkaracak iyi bir
kılavuza ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kılavuz da şiirde “rehber-i şeriat”
olarak ifade edilen Hz. Peygamber’den başkası değildir.
Yok bende bir amel sana şâyeste âh eğer
A’mâlime göre vere adlin cezâ bana
“Benim, sana yaraşır bir ibadetim/işim yok. Eğer adaletinle,
amellerime göre bana karşılık verirsen vay halime.”
İnsan, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, yapmış olduğu bu
ibadetlerden hiçbirisi Allah’ın o kişiye verdiği bir nimetin bile şükrünü
karşılayamaz. Bu nedenle bir nefes alışa bile iki kez teşekkür gerektiği
ifade edilir.
Fuzulî’nin bu beyti Yunus’un “Kullar senin sen kulların günahları
çok bunların” mısrasıyla başlayan beytinin tekrarı gibidir. Yine onun
“Yûnus’ı sen yarlıgagıl bu günâhlu kullarıla/Eger yarlıgamazısan key
katı firâk Çalab’um” beytinin bir başka ifadeyle söylenmiş halidir.
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Ya Rabbi, benim yaptığım ameller razı olduğun kullardan
biri olmaya yetmez, ancak rahmet ve merhametinle kurtulabilirim
demektedir.
Ben bilmezem bana gereğin sen hakîmsin
Men’ eyle verme her ne gerekmez sana bana
“Bana lazım olan şeyin ne olduğunu ben bilemem, sen gerçek
hüküm sahibisin. Sana gerekmeyen hiçbir şeyi bana verme, beni ondan
uzak tut.”
Allah’ın güzel isimlerinden biri olan el-Hakîm; hikmet sahibi,
ilmi kâmil, işi güzel, uygun işler yaratıcı ve kullar arasında hükmedici1
anlamlarına gelen bir kelimedir.
Allah, hikmet sahibidir. Olayların iç yüzünü, geleceği, gelecekteki
olacak şeyleri, kulun faydasına ve zararına olacak şeyleri ancak o bilir.
O’nun hikmetlerine akıl ve sır ermez.
Kişi, kendisi için faydalı ve zararlı olan şeyleri bilemez. Bunu
ancak gizli sebepleri ve faydaları bilen, hikmet sahibi el-Hakîm olan
yüce Allah bilir. Hayır zannedilen şeylerde şer, şer zannedilen şeylerde
hayır olabilir2. Kur’ân-ı Kerim’de insanın aceleci olduğu, bazen faydasına
olduğu düşüncesiyle, kendisine zararlı olan şeyleri istediği yönünde
ayetler bulunmaktadır.
Oldur bana murâd ki oldur sana murâd
Hâşâ ki senden özge ola müddeâ bana
“Sen neyi dilemişsen benim dilediğim odur, benim senden başka
asla bir isteğim yok.”
Şâir, bu beyitte de Allah’a yakararak, kendi iradesinin Allah’ın
iradesine bağlı olduğunu ifade ederek, her ne kadar benim iradem
olsa da murat ettiğim şeyler, acziyetimden dolayı, doğru şeyler
olmayabilecektir. Benim isteğimi, senin iradene uygun hale getir, senin
istediğin şeyler benim isteğim olsun, böylece sana itaat eden bir kul
olayım demektedir. Bir kul için bunun aksinin asla düşünülemeyeceğini
de ifade etmektedir.
1
2

Kemal Yavuz vd., Dînî Sözlük, İstanbul 1994, s. 262.
Bkz. Bakara Suresi, 2/216.
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Habs-ı hevâda koyma Fuzûlî-sıfat esîr
Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-ı fenâ bana
“Ya Rabbi, beni Fuzulî gibi istekler hapishanesinde esir etme,
yokluk yolunda bana rehber ol”
Fenâ, yok olmak, fânî olmak anlamlarına gelen Arapça bir
kelimedir. Tasavvufî anlamıyla, kulun insânî sıfat ve huylarını terk
ederek, tam hale gelip olgunlaşmasıdır. Bu terk edilen huy ve sıfatların
yerini ilâhî huylar alır ki bu durum kişiyi Allah’a ulaştırarak tevhidin
gerçekleşmesine neden olur.
Bütün bu açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda beyitten
şöyle bir anlam çıkarmamız mümkündür. Yâ Rabbi, beni nefsine uyan,
nefs zindanında bocalayıp duran, boş ve lüzumsuz (fuzulî) bir kul haline
düşürme. Ölmeden önce ölme sırrına eren, nefsine esir olan değil,
nefsini esir alan, nefsini Allah’ta yok ederek Allah’la var olma yoluna
“fenâ tarîki”nde yürüyen bir kul haline getir. Zât ve sıfatımı senin zât ve
sıfatında yok et ve beni bütün dünyevî ilgilerden uzaklaştırarak, senin
birlik dergâhına tam bir yönelişle yönlendir.
Acziyetin Şiiri
Cahit Zarifoğlu’nun “Sultan” isimli şiiri münâcât türünün XX.
yüzyıldaki en güzel örneklerinden biridir. İnsanın acziyetini konu
alan münâcât türüyle birebir örtüşmektedir. Çok sıradan kelimelerle
oluşturulan bu şiir aynı zamanda “sehl-i mümtenî”dir. Şairin hayatında
iken çıkan kitaplarında yer almayan bu şiir, sonraki baskılarda kitaba
girmiştir. Bu şiir Zarifoğlu’nun kitabında sondan üçüncü şiirdir. Şair
şiirine
Seçkin
Bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim
Sana zorsa bırak yanayım
Kolaysa esirgeme
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mısralarıyla başlar. Oldukça hacimli bir şiir kitabının sonunda yer alan
bu şiir daha ilk mısrasıyla bizi yakalar ve başka bir âleme alır götürür.
Acziyet ve yakarışın bu denli güzel ifade edildiği şiir örnek bir münâcâttır.
Bir kul olarak insan, ibadetlerine güvenmemeli, daima korku ve
ümit arasında olmalıdır. Çünkü “Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek”
bir müminin uyması gereken kurallardandır. Eğer Allah’ın rahmet ve
mağfireti olmazsa kulun durumu perişandır. Bu husus Yunus Emre’nin
söz konusu münâcâtındaki şu mısraların kısaltılmış şeklidir:
Ne ilmim var ne tâatim ne gücüm var ne tâkatim
Meğer kıla inayetin yüzümüzü ak Çalab’um
“Kullar senün sen kullarun günâhları çok bunlarun”
“Kogıl beni hoş yanayın kül oluban uşanayın”
Allah, kâinatın yegâne Hâkim’i, ezel ve ebedin Padişah’ıdır.
Mevcut olan her şey onun kudretinin eseridir ve var olan her varlık
bizlere onun kudretini göstermektedir. Şahlığa lâyık olan odur. Bütün
padişahlar onun kuludur.
Zarifoğlu şiirinin devamında Yunus Emre ve Fuzulî’de de ifadesini bulan konuları şu mısralarla ifade eder.
Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim
Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım
Kolaysa affı esirgeme
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Bu mısralar da Yunus Emre’nin şu mısralarının XX. Yüzyıldaki
bir yansımasıdır:
“Günâhluyam yarlıgagıl iy rahmeti çok Çalab’um”
“Yûnus’ı sen yarlıgagıl bu günâhlu kullarıla
Eger yarlıgamazısan key katı firâk Çalab’um”
SONUÇ
Yunus Emre, “Yunus Ekolü” veya “Yunus Okulu” şeklinde adlandırılan edebiyatımızın kurucu şairidir. Zamanından günümüze etkisi
sürekli olarak devam etmiştir. Her asırda muhibleri ve takipçileri olmuştur. Biri XVI, diğeri XX. Yüzyılda yaşayan iki şairin münâcâtında da
bu etki belirgin olarak görülmektedir. “Her gün yeniden doğarız/Bizden
kim usanası” diyen Yunus’un sesi her dem taze ve her dem etkindir. Bu
tazelik ve etkinlik bundan sonra da devam edecektir.
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OSMANLI DÖNEMİNDE HZ. YUNUS MANZÛMELERİNE
YAPILAN KLÂSİK BESTELERİN MÜZİKAL ANALİZİ
“ÜÇ DEDE BİR DERVİŞ”
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Geçtiğimiz yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş
olduğu “Yunus’un Çağrısı” Yunus Emre Sempozyumu’nda “Türk Din
Mûsikîsi’nde Yûnus Emre” başlıklı bildirimizi hazırlarken Hazreti Yunus
Emre’nin manzûmelerine yapılan bestelerin sayısını 805 olarak tespit
etmiştik. Tabii ki bu, elimizde notası mevcut olan eserlerin sayısıydı.
Bununla birlikte zamanında bestelendiği halde günümüze ulaşamamış
fakat başta güfte mecmuaları olmak üzere tarihi vesîkalardan elde
ettiğimiz bilgilere göre bu sayı 2000’i geçmektedir. Şunu da belirteyim
ki sadece geçtiğimiz bir yıl içerisinde bestelenen ve haberdar olduğum
yeni beste sayısı 14 tanedir. Dolayısıyla bu nasıl bir aşktır ki 700 yıldır
Müslümanlar bu aşk kaynağından beslenmeye devam etmektedir.
Kaynaklarda 1241-1320 arasında yaşadığı belirtilen Yunus
Emre Hz.’nin şiirlerine yapılan -805 bestenin- formlarının şu şekilde
olduğunu tespit etmiştik: 705 ilahi, 32 şarkı, 21 türkü, 15 durak, 14
tevşih, 9 nefes, 5 fantezi, 2 tevhid, 1 çocuk şarkısı, 1 mersiye. Ağırlıklı
olarak dini mûsikîmizin ilahi formunda bestelenen eserlerini incelemeye
aldığımızda oldukça farklı beste üslûpları karşımıza çıkmaktadır. Bir
şairin manzûmelerine bu kadar farklı formlarda ve üslûplarda besteler
yapılması örneğine hemen rastlanmayacak bir durumdur. Bunun en
önemli sebebi kanaatimizce Hz. Yunus Emre’nin dînî ve tarihi kutsal
ve hassâsiyetlerimizin hemen hepsini şiirlerine konu etmesidir. Bundan
dolayıdır ki imânî esaslarla birlikte namaz, oruç vb. ibadetler, Hz.
Rasûlullah’ın sünnetleri, diğer yandan kâmil bir mümin olma yolunda
yardımcı olacak mânevî tecrübeler, Kerbelâ gibi ümmeti derinden
yaralayan hadiseler daima onun şiirlerine konu olmuştur. “Yanmayan
yakamaz” esası çerçevesinde kendisini meşgul eden, aklı ve gönlündeki
tüm duygularını şiirlerinde değerlendiren Yunus Emre, bundan dolayı
hem eserlerine çok beste yapılan hem de birbirinden oldukça farklı
kesimler tarafından manzûmelerine beste yapılan bir mutasavvıf şair
olmuştur.
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Biz de tebliğimizde bu beste ve bestekârları tarihi seyir
açısından, bilhassa bize ulaşan en eski Yunus Besteleri’ni değerlendirelim
ve sonuçları paylaşalım istedik. Böylelikle hem Yunus bestelerinin
hem de dînî mûsikî bestelerimizin bir nevi asırlara göre müzikal
karakteristiklerini ortaya çıkarmak istedik. Bu çerçevede Osmanlı
Devleti döneminde yapılan besteleri tespit ettik. Toplam 40 besteye
ulaştık. Günümüze ulaşan bestelerden Yunus Emre’nin dönemine en
yakın beste kendisinden 300 yıl sonra vefat eden Hatipzâkirî Hasan
Efendi’ye ait suzinak makamında “Urum’da Acem’de âşık olduğum”, son
beste olarak da Yeniköylü Hadi Bey (ö. 1920)’in uşşak makamında
“Bir köprü yaratmışsın kıldan incedir dersin” güftesine yapılmış bir
ilahilerdir. Daha eski bestelerin olduğu muhakkaktır fakat günümüze
ulaşmadığı için değerlendiremedik. Oldukça farklı bestekârların
gönlünden süzülen bu besteleri analiz etmek belki zaman ve mekan
israfı olacaktı. Bundan dolayı biz Türk Müziği’ne beste üslûbu açısından
damga vurmuş, bilhassa dînî müziğimizin hüviyetini belirleyen üç
büyük bestekârımızın birer eserini değerlendirmeyi ve analiz etmeyi
düşündük. Böylelikle Osmanlı döneminde Yunus Emre bestelerinin
karakteristik özelliklerini ortaya koymak istedik. Bu bestekârları farklı
asırlardan tercih edince karşımıza Ali Şîruganî Dede, Hammâmîzâde
İsmail Dede ve Eyyûbî Zekâî Dede çıktı. Zaten Türk Müziği’nde en üst
seviyede olan bestekârlarımızın mânevî âlemde de zirvede oldukları
“Dede” sıfatlarından anlaşılmaktadır. Bir dervişin dünyasından sâdır
olanların bu üç dedenin –diğer mürşid-i kâmillerle birlikte- gönül
dünyasını nasıl titrettiği ve bu titreşimlerden hâsıl olan nağmelerin
müziğimizi yönlendirdiği aşikardır. Zayıf bir rivayet olmakla birlikte
Hz. Mevlâna’nın “Hangi makama çıktıysam, o Türkmen Kocası’nın ayak
izlerini önümde gördüm” sözü Hz. Yunus’un geniş âlemi hakkında kanaat
oluşturmaya kâfidir. Müzikal analize geçmeden Osmanlı döneminde
bestelenip de günümüze ulaşan bestelerin detaylı bir listesini sunalım:
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Eserin İlk Dizesi

Bestekâr

Makam

Usûl

Form

Nice bir uyursun uyunmaz mısın

Şikârizâde Ahmet Ef. (ö. 1831)

Bayâtî

Durak Evferi

Durak

Ben yürürem yâne yâne

Dede Efendi (ö. 1845)

Arazbar

Düyek

İlâhî

A sultânım sen var iken ya ben kime yalvarayım

Dellalzâde İsmail (ö. 1896)

Bestenigâr

Düyek

İlâhî

Milk-i bekâdan gelmişem fâni cihânı n’eylerem

Tosunzâde Abdullah (ö. 1715)

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Ne bahtlı kişidir ki okuduğu Kur’an ola

Zekâî Dede (ö. 1897)

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Yine yaz ayları geldi

Suyolcuzade Hasan Ef. (ö. 1862) Karcığar

Düyek

İlâhî

Allah emrin tutalım rahmetine batalım

Zekâî Dede (ö. 1897)

Mâhûr

Düyek

İlâhî

Toprakta yatacak teni tenim var deyüp n’eylersin

Dede Efendi (ö. 1845)

Muhayyer

Düyek

İlâhî

Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim

Zekâî Dede (ö. 1897)

Muhayyer

Düyek

İlâhî

Hâlet ile bana bir hâl göründü

Eyyûbî Mehmed Ef. (ö. 1850)

Nevâ

Düyek

İlâhî

Nice bir besleyesin sen bu kadd ü kâmeti

Ali Şîruganî Dede (1714)

Bûselik

Evsat

İlâhî

Be-hey kardeş Hakk’ı bulam mı dersin

Tosunzâde Abdullah (ö. 1715)

Gülizâr

Evsat

İlâhî

Âlemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece

Çalakzâde Mustafa (ö. 1757)

Rast

Evsat

Tevşih

Hak’dan gayrı sevgiler küllî yalandır

Abdülkerîm Ef. (1778)

Rast

Evsat

İlâhî

Yörük değirmenler gibi dönerler

Dede Efendi (ö. 1845)

Şehnâz

Evsat

İlâhî

Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ

Rif’at Bey (ö. 1888)

Uşşak

Evsat

İlâhî

Yüce sultânım derde dermânım

Zekâî Dede (ö. 1897)

Sûzidil

Hafîf

İlâhî

İdelim cevlân kılalım seyran

Çalâkzâde Mustafa (ö. 1757)

Hüseynî

Nim Evsat

İlahi

Sensin bize bizden yakın

Çalakzâde Mustafa (ö. 1757)

Hüseynî

Nîm Evsat

İlâhî

Urum’da Acem’de âşık olduğum

Hatipzâkirî Hasan Ef. (ö. 1623)

Suzinak

Nîm Sofyan

İlâhî

Yine aşkın sırrı düştü serime

Zekâî Dede (ö. 1897)

Acem

Sofyan

İlâhî

A sultânım sen var iken ya ben kime yalvarayım

Zekâî Dede (ö. 1897)

Acemaşirân

Sofyan

İlâhî

Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah

Zekâî Dede (ö. 1897)

Beste Isfahân

Sofyan

Tevşih

Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim

Ali Şîruganî Dede (1714)

Evç

Sofyan

İlâhî

Alma tenden canımı aman Allah’ım aman

Halid Bey (ö. 1920)

Evç

Sofyan

İlâhî

Milk-i bekâdan gelmişem fâni cihânı n’eylerem

Yâkupzâde Mehmed (ö. 1666)

Gerdâniye

Sofyan

İlâhî

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü

Eyyûbî Mehmed Ef. (ö. 1850)

Gülizâr

Sofyan

İlâhî

Gelin gidelim Allah yoluna

Dede Efendi (ö. 1845)

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Şûride vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni

Zekâî Dede (ö. 1897)

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim

Zekâî Dede (ö. 1897)

Mâhûr

Sofyan

İlâhî

Şûride vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni

Zekâî Dede (ö. 1897)

Muhayyer

Sofyan

İlâhî
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Bir tahta yaratmışsın halim anda yazmışsın

Yeniköylü Hâdi Bey (ö. 1920)

Nevâ

Sofyan

İlâhî

Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim

Arap Sâlih Efendi (XIX.yy)

Rast

Sofyan

İlâhî

Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim

Zekâî Dede (ö. 1897)

Rast

Sofyan

İlâhî

A sultânım sen var iken ya ben kime yalvarayım

Zekâî Dede (ö. 1897)

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Dervişlik baştadır taçda değildir

Şikârizâde Ahmet Ef. (ö. 1831)

Segâh

Sofyan

İlâhî

Şûride vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni

Bahâ Bey Sermüezzin (ö. 1888) Uşşak

Sofyan

İlâhî

A sultânım sen var iken ya ben kime yalvarayım

Zekâî Dede (ö. 1897)

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Allah emrin tutalım rahmetine batalım

Zekâî Dede (ö. 1897)

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Bir köprü yaratmışsın kıldan incedir dersin

Yeniköylü Hâdi Bey (ö. 1920)

Uşşak

Sofyan

İlâhî

1.

ALİ ŞÎRUGANÎ DEDE EFENDİ(ö. 1714)

Türk Din Mûsikîsi’nin en çok eser besteleyen bestekârı
ünvanına sahip olan Ali Şîruganî, İstanbul’da doğup burada yaşamıştır. Gülşenî tarîkatine intisap etmiş ve 1695 senesinde İstanbul
Şehremini’deki Hulvî Tekkesi’ne şeyh efendi olarak tayin edilmiştir. Hayatının son on dokuz yılını Şehremini’deki Hulvî tekkesinin
şeyhliği ile geçirmiştir.1 Ölümünden (1714) sonra bu tekke “Şiruganî
Tekkesi” olarak anılmaya başlanmıştır. Şeyhülislam Mehmed Esad
Efendi’nin Atrabü’l-Âsâr’ında belirttiğine göre altı yüzün üzerinde
dinî, yüzün üzerinde dindışı eser bestelemiştir. Şöhretinin olgunluk
çağı Sultan Mehmed Han’ın dönemidir. Hulvî Tekkesi’nde diğer dervişlerden ayrı olarak mûsikînin nazarî sahasında da ilim sahibidir.
Tatlı ve latîf bir sese sahip olan Şîruganî hazretlerinin besteleri, oldukça yüksek kalitede ve hatadan uzaktır.2 Eserlerinden 31 tanesi
günümüze ulaşabilmiştir.3
Eviç İlâhi, “Tehi Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim”, Güfte: Yunus Emre Hz., Beste: Ali Şîruganî Dede, Usûl: Sofyan

1
Geniş bilgi için bkz. Nuri Özcan, “Ali Şîruganî”, TDVİA, İstanbul
1989, II, 454.
2
Hakkı Tekin, Şeyhülislam Mehmed Esat Efendi Atrabü’l-Âsâr fî
Tezkireti Urefâi’l-edvâr, İÜSBE yl tezi (Dan.: Prof. Dr. Kemal Eraslan), İstanbul 1990, s.
188-190.
3
Aytaç Ergen, Türk Müziği Notam Programı.
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Analiz
Tek bölümlü bir formda bestelenmiştir. Seyre birinci ve
ikinci ölçüde Eviç perdesinde Segâh çeşnisi ile başlanmış, Segâh’ın
pest bölgeye Hicaz çeşnisi ile genişlemesi gösterilmiş, sonraki iki
ölçü dördüncü ve beşinci ölçüde Hüseynî perdesi üzerinde Uşşak
çeşnisi ile kalınmıştır. Dördüncü ölçüde Nevâ’da Rast, beşinci altıncı
ve yedinci ölçülerde Eviç makam dizisini göstererek Irak perdesinde
Segâh’la karar verilip eser tamamlanmıştır.
2.

HAMMÂMÎZÂDE İSMAİL DEDE EFENDİ (ö.
1845)

Türk Müziği’nde “Derviş İsmail, Dede, Dede Efendi,
Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi, İsmail Dede” gibi isimlerle
tanınan Dede Efendi, 9 Ocak 1778 tarihinde İstanbul Şehzadebaşı’nda
doğmuştur. Şehzadebaşı’nda “Acemoğlu” hamamını işleten babası
Süleyman Efendi, Rukiye Hanım’la evlenmiş ve bir Kurban Bayramı
günü doğan oğluna “İsmail” adını vermiştir. İsmail Dede dört yaşında
iken ailesinin Altımermer’de Kurusebil Mahallesine taşınmasıyla
“Çamaşırcı Mektebi”nde ilköğrenimine başlamış ve sesinin güzelliği ve
müzik kabiliyeti sayesinde “İlahicibaşı” olmuştur. Uncuzâde Mehmed
Emin Efendi’den yedi yıl ders alan Dede Efendi, on dört yaşında Maliye
Nezareti Başmuhasebe Kalemi’ne “Katip Muavini” olmuş; aynı zamanda
Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Ali Nutki Dede’nin derslerine devam etmiş
ve 18 Mayıs 1797 Perşembe günü “Mevlevi Dervişi” olmuştur. Sema
meşkini ise 1798 tarihinde tamamlamış; Sultan III. Selim tarafından
fasıllara katılmak üzere saraya çağrılan Hammâmîzâde İsmail Efendi,
Ali Nutki Dede’nin izniyle, 1001 günlük çilesini tamamlamadan 1799’da
“Dede” unvanı almıştır.
Yaptığı bestelerin kalitesi ve güzelliğiyle şöhreti artan Dede
Efendi, saraya dâhil olup Enderun’da hocalık yapmaya başlamış;
akabinde 1801 yılında saraylı bir hanımla evlenmiştir. Şeyh efendi Ali
Nutki Dede 1804 yılında, bir yıl sonra da oğlu Salih vefat etti. 1808’de
annesi, 1810’da küçük oğlu altı yaşındaki Mustafa vefat etti.
Dede Efendi’nin hayatında hiç şüphesiz en önemli olay, Sultan
III. Selim Han’ın 1807’de tahttan indirilmesi ve 1808’de öldürülmesidir.
Bundan sonra IV. Mustafa’nın tahta oturması, türlü siyasi kargaşa, saraya
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Batı Mûsikisi’nin yerleşmeye başlaması, eski zevk ve sanat anlayışının
kalmaması gibi nedenlerle inzivaya çekilmiştir. Bu yıllarda mûsikî ve
öğrencileri ile uğraşarak birbirinden güzel eserlerini bestelemiştir.
Devlet yönetimi düzene girdikten sonra, kendini hatırlayarak saraya
davet eden Sultan II. Mahmud Han’a musahip olmuş; böylelikle ikinci
kez saray hizmetine giren Dede Efendi, sanat açısından en verimli
yıllarını bu dönemde yaşamıştır. Bu yıllar onun en güzel, en sanatlı
bestelerini yaptığı yıllardır. Bundan kısa süre sonra da “Müezzinbaşı”
olmuş, yalnız devlet adamlarına verilen bir nişan almış ve kendisine
Ahırkapı’da bir konak ihsan edilmiştir.
Bu yıllarda “Enderun” önemini iyice yitirmeye başlamış ve
adı “Mızıka-i Hümâyûn” olmuş, saray teşkilatı değiştirilmiş, batılı
mûsikîşinaslara rağbet artmış, padişah, operet ve opera parçaları dinler
olmuş, Osmanlı Sarayı’nı Batı sazları istila etmiş, Avrupa’dan piyanolar
getirtilmiş, orkestra ve bando takımları kurulmuştu. Bu duygu ve
düşüncelerin etkisi ile öğrencisi Dellâlzâde İsmail Efendi ile Saray’ın
bahçesinde dolaşırken ‘’İsmail, bu oyunun tadı kaçtı’’ demişti. Bu
olanların etkisi ve yaşının ilerlemesi nedeni ile çoktan beri Hacca gitme
niyetini açığa vurarak padişahtan izin almıştır. Yaşlılığına rağmen acele
olarak Hacca gitmeye karar vermesi bu kırgınlığa bağlanır.
Dellâlzâde İsmail Efendi ve Mutafzâde Ahmed Efendi ile böylece
yola çıkmıştır. O yıl Mekke’de kolera hastalığı salgınına yakalanan Dede
Efendi, Hac “farîzası”nı yerine getirdikten sonra 29 Kasım 1845 Mina’da,
Kurban Bayramı’nın birinci günü, vefat etmiştir. Cenazesi vasiyeti
üzerine Hazreti Hatice Validemiz’in ayakucuna defnedilmiştir.4
Şehnâz İlâhi, “Yürük Değirmenler Gibi”, Güfte: Yunus
Emre Hz. Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede, Usûl: Düyek

4
Dede Efendi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Rauf Yektâ, Esâtiz-i Elhân
III, Dede Efendi, İstanbul 1340/1924; Yılmaz Öztuna, Dede Efendi, İstanbul 1987; Nuri
Özcan, “İsmail Dede Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul
1999, I., 663-665; Nuri Özcan, “İsmail Dede Efendi Hammamizade”, TDVİA, İstanbul
2001, XXIII, 93-95.
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Analiz
Yapısal olarak A-B-C-A-B şeklinde devam etmektedir, diğer eserlere göre daha girift bir bestedir, şarkı formuna benzemekle
birlikte genelde aynı melodinin tekrarı şeklinde oldukça profesyonel
bir bestedir.
Eser tiz durak Muhayyer perdesi üzerinde Bûselik çeşnisi
ile seyre başlamış, Bûseliğin Hüseynî perdesi üzerine Hicaz çeşnisi
ile genişlemesi gösterilmiş, A bölümü Nevâ üzerine Rast çeşnisi ile
inilerek sona ermiştir. B bölümünde ise karar perdesi üzerindeki
Hümayun dizisi seslerinde dolaşılarak Dügâh perdesi üzerinde tam
karar yapılmıştır. C bölümüne Nevâ perdesi üzerinde Bûselik çeşnisi
kullanılarak girilmiş, Hümâyun makamının bir özelliği olan Bûselik
perdesi üzerindeki Nişâbur çeşnisi kullanılmış, ardından tiz durak
üzerindeki Bûselik çeşnisi kullanılarak Muhayyer perdesinde kalış
yapılmıştır. A ve B bölümleri tekrarlanarak eser sona ermiştir.
3.

EYYÛBÎ ZEKÂÎ DEDE EFENDİ (ö. 1897)

Ali Şîruganî’den sonra Türk Din Mûsikîsi’nin en velûd bestekârıdır. Dede Efendi’nin talebelerinden Eyyûbî Zekâî Dede 1824-5
yıllarında Eyüp’te doğmuştur. Babası Cedid Ali Paşa Camii imamı
Süleyman Efendi, annesi Zînetî Hanım’dır. İbtidai mektebini bitirmiş, amcasından hıfzını tamamlamış, babasından da hat dersleri
almıştır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den de sülüs ve nesih hatları
meşk etmiştir. İsmail Dede’den oldukça kısa bir süre mûsikî dersi
almış ve daha sonra kendisini mûsikîye vermiştir. Kısa bir Mısır seyahatini müteakiben çeşitli memuriyetlerde çalışmıştır. Ömrünün
son on dört yılını Dârüşşafaka’da mûsikî hocası ve Bahâriye Mevlevihanesi’nde kudümzenbaşı olarak geçirmiştir. Zekâî Dede, dinî ve
din dışı sahada hemen her formda eser bestelemiş, pek çok talebe
yetiştirmiştir. Âyin-i şerif, mersiye, tesbih, tevşih, durak, şuğul, ilâhî,
kâr-ı nâtık, kâr, beste, ağır semâî, yürük semâî, şarkı ve marş formlarında üç yüze yakın eseri günümüze ulaşmıştır. Bunlardan 161 tanesi dînîdir. En meşhur talebeleri oğlu Hafız Ahmed Irsoy, Ahmed
Avni Konuk, Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede, Rauf Yektâ Bey, Dr. Subhi Ezgi, Kazım Uz, Şevki Bey’lerdir.5
5 Rauf Yektâ, Esâtiz-i Elhân I. Hoca Zekâî Dede Efendi, İstanbul 1318; Sadettin
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Nüzhet Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, İstanbul 1943, c.II., s.446-464; Mustafa İsmail
Rızvanoğlu, Eyyûbî Zekâî Dede (1824-1897) Hayatı ve Dinî Eserleri (Yüksek Lisans Tezi),
Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. 1997; Türk Mûsikîsi Klasiklerinden Hâfız M. Zekâî
Dede Efendi Külliyâtı, (İstanbul Konservatuarı Neşriyatı), c.I-III, İstanbul 1940-1943;
Yılmaz Öztuna, Age., c.II., s.511-518; Nuri Özcan, “Zekai Dede”, TDVİA, İstanbul 2013,
XLIV, 195-6.
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Hicaz İlâhi, “Şûrîde vü Şeydâ Kılan Yârin Cemâlidir
Beni”, Güfte: Yunus Emre Hz. Beste: Zekâî Dede, Usûl: Sofyan
Analiz
Seyre Uzzal makamı gibi başlamış, Hüseynî perdesi üzerinde ısrar ederek, üçüncü ölçüden itibaren Nevâ perdesi üzerinde Rast
makamı çeşnisi kullanıp, dördüncü ölçünün sonunda Nevâ perdesinde rastlı karar verilmiştir. Beşinci ölçüde Nevâ üzerinde Bûselik
çeşnisi kullanılmış, hemen arkasından tekrar Neva perdesinde Rast
çeşnisi gösterilmiştir. Nakaratın hemen girişinde Nevâ üzerindeki
Rast’ın üçüncü derecesi Eviç perdesi üzerinde Segâh çeşnisi ile kalınmış, Hüseynî üzerinde Uşşak, sonra Nevâ’da Rast, ardından karara gitmeye başlanıp, Hümâyûn dizisi ile Dügâh’ta tam karar verilmiştir. Meyâna Muhayyer üzerinde Bûselik ve Bûselik’in peste Hicaz
ile genişlemesini göstererek girilmiş, akabinde Hüseynî üzerinde
Uşşak çeşnisi ve Nevâ’da Nikriz çeşnisi ile kalış yapılmıştır. Nevâ’da
Rast yaparak nakarata geçilip karara gidilmiştir. Bölümler yedişer
ölçüden meydana gelmiştir. Genellikle çift rakamlardan oluşması
beklenen bölümler “HÛ” kelimeleriyle ziyadeleştirmiştir. Yapısal
açıdan klâsik bir şarkı formu (A-B-C-B) kullanılmıştır.
SONUÇ
Yunus Emre Hz.’nin manzûmelerine Osmanlı döneminde
yapılan ve günümüze ulaşan 40 eserden birinin durak, ikisinin tevşih
ve geriye kalan 37 eserin ilahi formunda bestelendiğini tespit ettik.
Bunlardan 5 tanesi Uşşak, 4 Rast, 3 Hüseynî, 3 Muhayyer, 2 Neva, 2
Mahur, 2 Hicaz, 2 Gülizâr, 2 Eviç, 1’er tane de Şehnâz, Acem, Acemâşiran,
Suzinak, Segâh, Suzidil, Sabâ, Karcığar, Hüzzam, Gerdaniye, Bûselik,
Bestenigar, Arazbar, Bayâtî, Beste Isfahan makamlarında bestelenmiştir.
1 durak Evferi, 9 Düyek, 6 Evsat, 1 Hafif, 2 nim Evsat, 1 nim Sofyan, 20
eserin de Sofyan usûlüyle ölçüldüğünü tespit ettik. Bu tespitler bizi şu
sonuçlara götürmüştür:
1.

Cumhuriyete kadar bestelenen Yunus bestelerinde klasik üslûp
hâkimdir.
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2.

XVIII. yy ve öncesinde bestelenen şiirlerin çoğunluğunda
büyük usûller kullanılmışken, XIX. yy ve sonrasında ağırlık
küçük usûllere geçmiştir. Bu sadece Yunus ilâhilerine has bir
durum olmayıp, Klasik Türk Mûsikisi’nin tarihsel süreçte geçirdiği değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

3.

Bestelenen şiirler hece vezni ile olmasına rağmen aruz vezninde sıklıkla kullanılan Evsat gibi büyük usuller ile besteler yapılmış olması ilginçtir.

4.

Makamlardan Uşşak makamı, usûllerden Sofyan en çok tercih
edilenlerdir.

5.

Form olarak daha çok 3 bölümlü (A-B-C-B) ve iki bölümlü (AB) formlar kullanılmıştır.

6.

İlahi formu içerisinde sanattan ziyade, akılda çok kalıcı sade
melodik cümleler tercih edilmiştir.

7.

Özellikle Osmanlı’nın son dönemine doğru eserlerin sanat
açısından daha renkli olduğunu tespit edebiliyoruz.

Sonuç olarak başlangıcında Hz. Yunus Emre’yi çağrıştıran bir
sadelik ve üslûbun hâkim olduğu bestelerin, zamanla daha sanatlı ve
karmaşık bir yapıya büründüğünü ifade edebiliriz. Günümüzde ise
bu sadelik ve klasik anlayıştan –ağırlıklı- olarak daha uzaklaşıldığını
yazmaktan geri duramayacağım. Zira günümüzde farklı ve
seviyesiz müziklere giydirilerek seslendirilen Yunus Emre güfteleri
gerçekten can çekişmektedir. Ayrıca Yunus Emre’nin duygularına
tercüman olmaktan çok uzak ve hiç de yakışmayan melodiler,
cümlelerin üzerine kondurulma gibi zorlama beste yapanların,
kültürümüze ne kadar yabancı ve ne kadar köklerinden uzak
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yeni nesil içerisinde
Hz. Yunus’u anlamaya gayret eden, anlayabildiği kadarıyla O’nun
duygularına tercüman olabilecek besteler yapan bestekârlarımızın
varlığı da ayrı bir sevinç kaynağıdır. Denizde ne varsa kıyıya da
o vurur veya herkes kabında ne varsa onu ikram eder. Arzumuz
kabımızın Yunus’u, Yunus Emre Hz. yapan aşk ile dolmasıdır.
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YUNUS EMRE’YE GÖRE İNSANIN DEĞERİ
Doç. Dr. Siraceddin HACI
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
XIII yüzillik Türk Təsəvvüf ədəbiyyatının böyük təmsilçisi
Yunus Əmrə bir könül fatehidir. O, uca Allah aşiqidir, Peyğəmbər
sevdalısıdır, varlığını insanların səadətinə həsr etmişdir. Yunus deyir
ki, dəyəri olmayanın dəyəri olmaz, həqiqət birdir və onun qaynağı uca
Allahdır. Ona görə də Yunus Əmrə öncə uca Allah’ı insana tanıdır, deyir
ki, Onu tanımayan, Ona itaət etməyən anlamını itirər, fitrəti pozular,
şeytana yem olar.
Yunus deyir ki, Hz. Məhəmməd son elçidir. O, örnəkdir, onu
anlamaq, onun ideallarını gerçəkləşdirmək, həyatını onun ölçüləri ilə
inşa etmək müsəlmanın vəzifəsidir.
Yunus Əmrə insanı tanıdır, deyir ki, insan tərbiyəyə möhtacdır,
insan olaraq yaradılmağın şükrü iki yolla gerçəkləşdirilə bilər: tövhid
inancı və ədalət. O, insanı yer üzünün xəlifəsi olmaq üçün yaratmışdır.
Yer üzünü Onun ölçüləri ilə inşa etmək insana yüklənmiş ilahi
missiyadır.
Yunus Əmrə deyir ki, hər işin əsası sevgi və səmimiyyətdir.
Sevgi və səmimiyyət inanmaqdır, həddini bilməkdir. İlahi iradəyə
təslimiyyətdir, inandığını yaşamaqdır, Onu unutmamaqdır, qardaş
olmaqdır, möhtaclara əl tutmaqdır, könül, söz və əməl birliyidir, səbirdir,
insanların dərdi ilə dərdlənməkdir, iman insanı yetişdirməkdir. Sevgi və
səmimiyyət sözlə olmaz, fədakarlıqla, aşiqliklə, saleh əməllərlə olar,
ürək və alın təri ilə gerçəkləşər.
Yunus Əmrə’ni oxumaq uca Allah’ı, sevgili Peyğəmbər’i, ən
gözəl biçimdə yaradılmış insanı, həyatı, bu dünya və axirəti oxumaqdır.
O könül fatehinin təbliğ etdiyi dəyərləri görən gözlə, anlayan ağılla,
yaşayan iradəylə, sevən və sevdirən ürəklə oxuyanlara salam olsun!
Yunus Əmrənin insan və onun dəyəri ilə bağlı düşüncələri,
insanın tanıdılması və tərbiyə edilməsi ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi
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ölçüləri Qurani-Kərimin buyruqları əsasında formalaşmışdır, onlara
bağlıdır, onlarsız doğru anlaşılmır. Yunus Əmrə “Risalət əl-Nüsxiyyə”
əsərini insan varlığının həqiqətinə həsr etmişdir. O, bu risaləsində
insanı tanımaq və islami əsaslar üzərində tərbiyə etmək üçün önəmli
ölçülər vermişdir. Bu risalənin ilk bölümündə insanın yaradılması şərh
olunur. O deyir ki, insanı hər şeyə qadir, xəllaq olan (yoxdan var edən)
uca Allah yaratmışdır: “O, padşahın hikməti ilə yaradılmışdır” (1,1),
insanın bədəninin yaradılmasında torpaq, od, su və yel ünsürləri iştirak
etmişdir. İlk insanın adı Adəmdir: “Ana Adəm deməyi ad eylədi” (1,1),
sonra uca Allah ona ruh üflədi, o bəşər idi, insan oldu, nura qovuşdu:
“Surətə (bədənə) can girməyə” fərman olur, Padşah əmri ona dərman
olur, Surətə can girdi pür (çox) nur eylədi; Surət dəxi canı məsrur eylədi
(sevindirdi)” (1,1). Yunus Əmrəyə görə, insan nəfsindəki özəlliklər
dörd ünsürdən formalaşmışdır. İnsandakı dörd xislət torpaqdandır:
səbir, izzət (kərəm, şərəf), yaxşılıq və təvəkkül (çalışmaq və nəticəni
Ondan istəmək) (1,1); bu dörd xasiyyət də sudandır: təmizlik, səxavət,
lütf və vüsal (qovuşmaq) (1,2); bu dörd mizac da küləkdəndir: yalan,
riya, səbirsizlik (ya da sərtlik), nəfəs (1,2); bu dörd özəllik də oddandır
(atəş): şəhvət, təkəbbür, tamah, həsəd (1,1) Yunus’a görə, bu dörd
neməti də ruh gətirmişdir: izzət, vəhdət, həya və ədəb (1,1).
Yunus Əmrə insan varlığını bir dövlət kimi təsvir edir, onun
varlığı iki hissədən ibarətdir, ruh və bədən. İnsanın ruh dünyası
böyük və sonsuzdur. İnsan adlı dövlətin baş şəhəri qəlbdir. Ruh və
nəfs ölkənin baş şəhəri olan qəlbin soltanı olmaq uğrunda mübarizə
aparır. Onların biri rəhmani, biri də şeytanidir. Yunus deyir ki, qəlbə
soltan olmaq istəyən ruhun və nəfsin orduları var, nəfsin əsgərlərinin
üzü və niyyəti qaradır, onlar qəlbi ələ keçirib dövləti xaraba qoymaq
istəyirlər. Yunusa görə, insan iki dünyanın xoşbəxti olmaq istəyirsə,
ruhun əsgərləri sırasında olmalıdır, cihada qoşulmalıdır, ruhunu
qəlbinə soltan seçməlidir. O, aldanmaq istəmirsə, nəfsi yaxşı
tanımalıdır, bilməlidir ki, nəfsin doqquz oğlu var, nifaq, şirk onların
işidir, böyük oğlu tamahdır; o, yaxşı işin içində olmaz, “cahan mülkü
onu doyurmaz” (1,3); o, insan adlı dövləti əsir edər, dünyanı sevər
(1,4), dünya malına iman edər (1,4), “dünya malına elə susamışdır
ki, dəryaların suyu onun yanğısını söndürməz” (1,4). Yunus deyir ki,
insan nəyi sevirsə, imanı və soltanı odur, o, sevdiyinin yanına gedər
(1,4), tamah insanın doğru yolu tapmasına imkan verməz, doğru yolda
olanları da azdırar.
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Yunus Əmrə “Risalət əl-Nüsxiyyə” əsərinin ikinci bölməsini ruh
və ağılın özəlliyinə həsr etmişdir. Ona görə, insanın nəfslə cihadında
ona yardım edən ağıl və ruhdur. Tamahına əsir olmuş bir insan ağılın
yanına gəlir; onu nəfsin, tamahın əsarətindən xilas etməsini istəyir. O,
ağıla deyir ki; tamah karvanına qoşuldum, yoldan azdım, ağlar günə
qaldım, tamah zindanına düşdüm, bu zindanın divarları sərtdir, oradan
çıxa bilmirəm, o zindanın dəmir ürəkli keşikçiləri var, onlar güclü
və zalımdırlar, ayaqlarıma qandal vurmuşlar, onları aça, oradan qaça
bilmirəm. Bu keşikçilər nəfsin və tamahın qullarıdır.
Yunus deyir ki, insanın ən qorxulu düşmənlərindən biri
tamahdır, tamahkarın yeri cəhənnəmdir, azadlıq tamah əsarətindən
xilas olmaqdır; o, hiyləgərdir ve insan ömrünü israf edər. Şair tamah
zindanından qurtuluş yolunu göstərir, bu xəstəliyə tutulmuş insana
məlhəm yazır, onun üçün rejim müəyyənləşdirir. Yunus Əmrə’nin
tamah xəstəsinə yazdığı resept, tamah zindanında əsir olmuş insana
təqdim etdiyi yol xəritəsi (qaçış, qurtuluş xəritəsi) budur: öncə ağılı
özünə rəhbər seçəcəksən, nəfsin sözünə inanmayacaqsan, tamahın
düşməni ikidir, biri qənaət, bir də fakr (mal səni deyil, sən malı idarə
edəcəksən). Yunus Əmrə qənaət adlı əsgəri zəfər əsgəri kimi təqdim
edir, ağıl onu yanına çağırır; o, ipək paltar geyinmişdir ve aləmləri
yaşıla bürümüşdür (azadlıq rəmzi olan rəng, Xızırın rəngi); o, Buraq
adlı ata minmişdir (Buraq hz. Məhəmmədi (s.a.s) meraca aparan atdır)
yəni Qənaət adlı əsgər tamah zindanında əsir olan insanı o aşağı və
qaranlıq dünyadan sonsuz və nur dolu səmaya çıxaracaq. Yunusa görə,
gerçək azadlıq nəfsin əsarətindən qurtuluşdur. Qənaət adlı əsgər ancaq
ağıla tabedir, başqasını eşitməz (“əsləməz”), “nəfs həşəratı onu görən
kimi qaçar” (1,5); o, nəfsin oğul və qızını öldürər (1,5); o, qılıncsız
kəsər (1,5), qazidir, quş kimi uçar (1,5); o, şəhəri tamahın əsarətindən
azad edər, kimsə ondan canını qurtara bilməz.
Yunus Əmrə tamahına əsir olan insanı “ölü” adlandırır, onun
əsarətindən qurtulanlara “ərən” deyir, bu qurtuluşu yenidən diriliş
kimi qiymətləndirir: “Ərənlərdir bu diriliyə erənlər yüzün məşuqənin
mütləq görənlər həqiqət, bunlar ölməzlər, qalarlar ki hər dəm yenidən
qismət alarlar” (1,6).
Yunus Əmrə “Risalat əl-Nüsxiyyə” əsərinin üçüncü bölməsini
“Dastani-Qənaət” adlandırmışdır. Şairə görə, qənaət əsgəri hər an sayıq
dayanmalıdır, qələbəsinə arxayın olmamalıdır, tamah hər an hücuma
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keçib qəlb şəhərini ələ keçirə bilər. O, tamahdan sonra təkəbbürü də
insanın düşməni adlandırır, ona “hərami” (quldur) deyir, bildirir ki,
təkəbbürə uyan imansız olar, özündən başqa kimsəni bəyənməz. Şairin
qənaəti budur ki təkəbbür atına minənlər yerə yıxılacaq, onlar ruhsuz
can kimidir, ölüdür. Təkəbbür insanın öz fitrətinə, insanlıq adına və
haqqına təcavüzdür, təkəbbür insanı arxayın salar, onu aldadar, özünü
bəyənən uca Allah’dan, insanlardan uzaq düşər, ən faciəlisi isə odur
ki özünü unudar, dəyərini itirər, canlı ölü olar, hamı ona lənət oxuyar.
Yunus Əmrə’yə görə insanın vəzifəsi təkəbbürlə savaşmaqdır,
onun vəfasız olduğunu bilməkdir, onu vaxtında tanımaqdır. Təkəbbürlü
insan Haqqa gedən yolun könlün içində olduğunu bilməz. O, insanın
həyatını, gücünü israf edər, onun gözünü bağlayar, qəlbini möhürləyər,
o insan Haqqı duymaz, Onun səsini eşitməz, insana ümidsizlik verər,
o insan ancaq özünü görər. Şairə görə təkəbbürün dərmanı tövbədir,
qəlbin arınmasıdır, uca Allaha yönəlməkdir, insanın dostu da özüdür,
düşməni də. Şair təkəbbürlü insana ölü deyir, təkəbbür insanı öz
könlündən qovar: “Bu beş günlük ömür bir xərcə dəyməz, karmı
qulağın niyə eşitməz” (1,9), “kibrin səni buladığını görmürsənmi”
(1,10), “təəssüf ki, sən səni heç bilmədin” (1,10), “nə ağlın var, nə də
dəlisən”, “nə bu dünyada dirisən, nə də qəbirdə (sində) ölü” (1,10),
“biçarəsən, için şirklə dolmuş, şərsən, qəflət yuxusundasan” (1,10).
Yunus Əmrə deyir ki ey təkəbbürlü insan, ölməzdən öncə diril, ayıl,
gözünü aç, özünü xilas et, özünü cəhənnəm atəşinə atma, bil ki din,
iman varsa, təkəbbür yoxdur. Şair təkəbbürü də ağılın yanına göndərir.
Gözüyaşlı təkəbbürlü insan ağılın yanına gəlir. Ağıl ona müalicə yazır;
deyir ki, təkəbbür xəstəliyinin dərmanı təvazökarlıqdır.
Şairin təsvirinə görə, təvazökarlıq əlinə qılınc alır, onu belə
görən təkəbbür qaçır. Yunus deyir ki, “Qəlbi arı və duru olmayanlar
iman gövhərini tapa bilməzlər” (1,12), “Təvazökar olsan, meydan,
cavahir və mədən sənindir” (1,12), “Təvazökarlıqla qənaət birləşdi,
dost oldu, nemət qapısı açıldı, insan adlı dövlət rahatlığa qovuşdu”
(1,13). Yunus Əmrə’yə görə, insan adlı dövləti ağıl idarə etsə, orada
barış, sevgi və mərhəmət hakim olar.
Yunus Əmrə’yə görə, insanın üçüncü düşməni qəzəbdir. Şair
qəzəbə Türkcə “boşu” deyir (1,13). Qəzəb deyir ki, onun oduna
kim dözə bilər, bu od dənizi də yandırar, qəzəb baş kəsər, istədiyini
öldürər, yaradılmışlar mənim qarşımda dura bilməz, fələk də, mələk
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də mənimlə bacarmaz, min aslanı boğaram, mən insan adlı dövlətin
içindəki düzəni pozaram, ayaq qoyduğum yerdə ot bitməz, mənim
adımı eşidənlər qaçarlar, mən özüm də özümdən qorxaram, mənə itaət
edən imansız ölər, qılıncım özümü də kəsər, kimdə qəzəb olsa, imanı
ölər, varlığı yox olar, qəzəb odu küfr və dəlalətdir (azğınlıqdır); o,
gizli gələr ve insanın içinə fərqli yollarla sızar, qəzəb insanı köləliyə
məhkum edər, qafil olma, qəzəb sənin evinə oğru kimi gələr; yatsan,
divarı dələr, ey insan, yatmısan, qəlb evini qəzəb adlı oğru ələ keçirib,
sən zülmət içindəsən, qəzəb insanın içini murdarlayar, insanın
yaddaşını yeyər...
Ağıl qəzəbli insana xəstəliyinin dərmanını göstərir. Yunus
Əmrə səbri ən qiymətli nemətlərdən biri kimi təqdim edir. Şairə görə,
səbir dirənişdir, bu dünyada kimin yarı səbir olsa, onun ömrü zövqüsəfa içində keçər, səbir ruhun qidasıdır, kim səbir etsə, ona mülk bəxş
olunacaq, sən bu dünya malını ver, səbri al, səbir müfsidləri mat edər,
səbir düşüncəni, yaddaşı əsirlikdən qurtarar.
Yunus Əmrə üslubuna uyğun olaraq ideyanın şərhi üçün tarixi
örnəklər verir. O, səbri təqdim edərkən Hz. Yusif’i örnək göstərir,
onun başına gələnləri danışır. Deyir ki, Hz. Yusif səbrin acısını halvaya
çevirdi. Şairə görə, səbir hünərdir: “Səbirli ol ki, mədən tapasan,
mərcan qazanasan” (1,20), “səbirsiz insanların diriliyi xamdır” (1,20),
“səadətin açarı səbirdir, səbirlə meraca ucalarsan” (1,21). Yunus Əmrə
bu bölmənin sonunda Qurani-Kərim’dən ayə vermişdir: “Allah səbir
edənlərin dostudur” (1,21).
Yunus Əmrə insanın qorxulu düşmənləri sırasında həsəd və
kini ayrıca qeyd etmişdir, bu xəstəliyin əlamətlərini tanıtmışdır. O,
deyir ki insanın içindəki nəfsə bağlı güclərin, ordunun başçısı həsəd
və kindir: “Qədimdən bu ikidir miri-ləşkər, yürüyüb hər biri bildiyin
işlər” (1,21). Yunus Əmrə kinli və paxıl adamın əlamətlərini bir-bir
saymışdır: O, psixoloji baxımdan xəstədir (“rəncurdur”) (1, 21) bədəni
sağlamdır, ancaq ruhu xəstədir (“Rənclə makhur olmuşdur”) (1,21);
o, qəlbi üzərindəki hakimiyyəti itirmişdir, bədən və ruh tarazlığı
pozulmuşdur, cahillik xəstəliyinə tutulmuşdur. Şair kinli, paxıl insanın
cahilliyinin əlamətini belə təqdim edir: “Toxumu bitməz yerə saçar”
(1,21), bütün işləri özünə ziyandır, özünə qıyan (zülm edən) adama
ağıllı demək olar mı (1,21), o, insani özəlliklərini, insanı insan edən
dəyərləri itirmişdir, kimyası, fitrəti pozulmuşdur. Bədənin orqanları
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xəstələnəndə dadı, ətri hiss etmədiyi kimi, kinli və paxıl insan da
həyatın dadını, rəngini, mənasını itirmişdir. Yunus kin və həsədin
insanın fitrətini necə kirlətdiyini, onu hansı hala saldığını mənaya
(ideyaya) uyğun detallarla vermişdir: “O insan şəkər yesə, dadı
yoxdur, ondakı gözəlliyi hiss etmir, heç bir işə əli yatmır, başqalarına
quyu qazar, öz yediyini özünə də qısqanar, qazancını özünə də verməz,
xeyir işlərə yolu bağlıdır, varlığı faydasızdır, halından xəbərsizdir,
adını belə unutmuşdur.” (1,21,22).
Yunus’a görə, kinli və paxıl adamın ağlı olmaz (1,22), ona heç
kim ürəkdən alqış (dua) etməz, çünki o ancaq dünya malını sevər,
bilmir ki, hər şeydən çox sevdiyi dünya, var-dövlət ona qalmayacaq.
Şair kinli, paxıl adama öyüd verir, ona deyir ki, sən Süleyman’dan varlı
olmayacaqsan, sən də ölümlüsən, sevdiyin mallar bu dünyada qalacaq,
paxıllıq səni uca Allah’dan ayırmışdır, ruzi qorxusu çəkmə; O, ruzi
verəndir, ədalətlidir (“Nəyə ki layiqsən O verər”), zəkatsız, sədəqəsiz
mal bərəkətsizdir, kin və həsədin insanın əl-qolunu bağladığını
görmürsənmi, bil ki günahlar insanın yolunu kəsər, həsəd səni
oğurlayar, o, kimə yoldaş olsa, xəyanət edər, ona lənət oxuyar, həsədlə
təkəbbür eyni şeydir, paxıl olanın qəlbi zülmət içində olar, paxıl bir
an içində min dəfə ölər: “İl on iki ay onun şadlığı yoxdur, yesə, ya
da yeməsə, fərqi yoxdur, qayğıları onun qarnını doyurmuşdur” (1,23);
o, səbirsizdir, həsəd odu onu yandırmışdır, həsəd və paxıllıq insanın
üç dünyasını bölür, insanı arsız edir, “Paxılın gözündə ibrət olmaz,
kimsəyə onlardan himmət olmaz” (1,24), paxıl insan naşükürdür; o,
uca Allahın bölgüsü ilə razı deyil...
Yunus Əmrə insana dost olan keyfiyyətləri tarixdə yaşamış
gözəl insan örnəyi, düşmən özəllikləri də mənfi insanların ibrət
hekayələri ilə təqdim və şərh edir. O, paxıllığın, həsəd və kinin
dünyəviləşmə xəstəliyinin əlamətləri olduğunu bildirir, dünya malına
əsir düşərək həlak olmuş Harun’u misal göstərir. “Paxıl haradadırsa,
Harun da oradadır, onların ikisi də dünya malına tapar. Ey insan,
Harun’un hekayəsini dinlə, o, imanını verdi, ancaq malını vermədi; o,
canına qıydı, malına qıymadı; o, malının zəkatını vermədi, ona görə
də, dinindən döndü, yer onu uddu, gözü qarşısında malı yox oldu,
qiyamətdə onun malı oddan hazırlanmış zəncir kimi boynuna dolanar”
(1,25).
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Yunus’a görə, ərənlik mal ilə deyil, elə zəngin insanlar var ki,
uca Allah’ın və insanların gözündə dəyəri yoxdur, onların qəlbini
ildırım vurmuşdur. O, Haqq yolundan uzaq düşmüşdür, gözləri kor
olmuşdur.
Yunus Əmrə paxıllıq, həsəd və kin xəstəliyinə tutulmuş insanın
dərdinin əlacını da göstərmişdir. O, öncə paxıl insanı ağılın yanına
göndərir, ona itaət etməyi tapşırır. Ona deyir ki, öncə xəstə olduğunu
qəbul etməlisən, xəstənin sağalmasının ilk şərti xəstə olduğunu
bilməsidir; ikincisi, qəlbində bu xəstəlikdən qurtulmaq istəyi olmalıdır,
sən şəfa tələb etməlisən, ağıl adlı təbibə təslim olmalısan. Sağalmaq
istəyən paxıl insan ağıla öz halını anladır. O, qaranlıq keçmişini, qəflət
yuxusunda olduğunu belə dilə gətirir: “Ömrüm keçdi, təəssüf ki, gec
oyandım, elə bilirdim ki, bu dünya əbədidir. Ey ağıl, səndən yardım
istəyirəm” (1,26-27). Ağıl ona sevgi, mərhəmət, şəfqət göstərir, ona
ümid verir: “Ey insan, bizim qapımıza gələn həsəddən əlini yuyar,
ağıl elə bir nemətdir ki, Allah’a baxar, sən ona uy ki o həsədi yaxar”
(1,27). Ağıl deyir ki həsədin, paxıllığın dərmanı səxavətdir: “Səxavət
haradadırsa, o yerə qaç” (1,27). Paxıl insan ağıla qulaq asır, onun
dediklərinə əməl edir, bütün mal-dövlətini paylayır, dünya yükünü
çiynindən atır.
Yunus Əmrə’yə görə, bu dünya malının sevgisini qəlbindən
çıxaranın imanı güclənər, onlar əbədi diriliyi axtararlar, onların
gözlərinə əbədi aləm görünər, qəlb gözləri uca Allaha açılar, Onun
rəhmətini hiss edərlər, dünya malının sevgisini qəlbindən çıxaran uca
sevgiliyə qovuşar, anlayar ki, tərk etməyən qovuşmaz, xaniman istəyən,
fani dünyaya bağlanan sevgilini görə bilməz, dostu sevən iki dünyanın
nemətini istəməz, onun sərmayəsi eşqdir, səxavət də aşiqlərin halıdır,
dosta aşiq olmayan malına qıymaz. Yunus deyir: “Diriliyin nədirsə,
ölümün odur, bugünkü günündür, sabahkı günün, Haqq’ı duyanlara
bu gün, sabah yoxdur, hesabı sabaha qalanın balığı suya düşmüşdür,
başında od var, çünki ölüm buyruğu hər an gələ bilər, nə qədər sağsan,
Haqq yoluna gəl, nəfsinə nəzarət et, hesabını qiyamətə saxlama, çiy
işlərini bişir, yol uzaqdır, yükünü indi düşür, bil ki burada bitməyən iş
orada bitməz” (1,29).
Yunus Əmrə “Risalət əl-Nüsxiyyə” əsərinin bir bölməsini
“Dastani-əql” adlandırmışdır (1,30). Şair deyir ki, ağıl gözünü
Haqq’dan ayırmaz, “Dostsuz can quşu qəfəsdə durmaz” (1,30). İnsan
ağılı qəlb ölkəsinin soltanı etsə, o şəhərdə düşmən olmaz.
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Şair deyir ki, soltanı ağıl olan ölkədə qeybət olmaz. Çünki
qeybət edəndə ağıl olmaz, qeybət edən adam deyil, qeybət insanı küfrə
yaxınlaşdırar, “qeybət insanın ağzında heyz halıdır (heyz, qadınların
hər ay yaşadığı hal, aybaşı), qeybət söyləyən rəhmət bulmaz, qeybətdən
uzaq dur ki, xəzinən dolsun” (1,30).
Yunus Əmrə “dost” dediyi uca Allah’a qovuşmağın yollarını
göstərir: Fani dünyadan əl çək, dostun sevmədiyi işlərdən uzaq ol,
qəlbinin pasını yu, “qətran qabına bal qoyma, bil ki, dostun vüsalı incə
yerdədir” (1,31), xarakterinə, hər bir damarına bəzək vur, cilala, çalış,
“yer qazmayınca xəzinə tapa bilməzsən, qəlb sevgi atəşi ilə qızmasa,
saflaşmaz, gənc (xəzinə) istəyirsənsə, rənc (əziyyət) çəkməlisən, diri
ol, yatma ki, xəzinə tapasan, xəzinə tapsan, özün gövhər mədəninə
çevrilərsən, asan yolla xəzinə tapmağa çalışma, arılarına şəkər verib
bal almağa cəhd etmə” (1, 32).
Yunus’a görə, insan nəyi sevərsə, onu gözləyər, sən dostu
gözləyirsənsə, qeybət və kindən uzaq ol, bu ikisinin düşmən olduğunu
bil, yediyinə diqqət et, axı, insan yediyinə bənzəyər, qəlb gözü kor
olan yeyər, içər, dünyanı görməz; Günəş, Ay doğar, onu da görməz,
gözləri hicab içindədir, zülmətdədir, qəflət yuxusundadır; qeybət edən
kinli insan həqiqəti tanımaz, görməz və bilməz: “O, baxar ölü kimidir,
gözünün nuru yoxdur, özünü görməyən başqasını da görməz” (1,32).
Yunus Əmrə deyir ki, insanı dosta qovuşduran ən önəmli nemət
saleh əməldir: “Əməl eylə, əməl səninlə gedər” (1,33). İnsanın gözünü
sevgi açar, gözün görməsə, könlün anlamaz: “Sevginin dadını öncə
göz alır, sonra sevdiyi könüldə qalır, gözü görməyənin sevgisi yoxdur,
mənəvi gözü olanın könlü sevgi ilə toxdur, bir şeyə qiymət qoyan
gözdür, qəlb gözü kor olan kor quyudan su çəkənə bənzər” (1,33).
Könül gözü bağlı olan sevə bilməz. Yunus hər gözə göz demir, şairə
görə, göz odur ki, hər zaman cananı görür, gözü soltanda olur: “Bu,
baş gözü deyil, ol can gözüdür, kimin canı varsa, onu görür” (1,33).
Yunus’a görə qeybət qulla uca Allah arasında bir qalın
pərdədir, qeybət insanın Haqq’a gedən yolunu bağlayar, hər kəs öz
eyibini araşdırmalıdır, qulağın Haqq’ın səsini eşitsin, dilin Onun
sözünü danışsın: “Başqasının günahı ilə kimsə qınanmaz, sənə biganə
suçundan xəta yoxdur, başqasının sözünü danışan özünü unudar,
özünü gözləyən kimsəyə baxmaz, sən başqasının sözü ilə doya
bilməzsən...”(1,36).
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Qeybət xəstəliyinə tutulmuş insan da ağıla müraciət edir. Ağıl
ona deyir ki, sənin xəstəliyinin dərmanı doğruluqdur. Doğruluq qeybət
evini yandırar, qara kül eylər, doğruluq bəsləyənlər ucalar, ərşdə gəzər,
dostu sevənlər doğruluğu tapar, doğruluq səni diriliyə qovuşdurar,
doğrular üçün bu gün və sabah birdir, onlar öz halını sabaha saxlamaz,
hər an Haqq’la olar. İnsan diriliyini özü qazanmalıdır, nəyə baxırsansa
üzün odur, doğruluq çırağını yandırsan, qaranlıq qaçar, könlündə nur
qapısı açılar, ev işıqlı olsa, oğru tutular, çıraq dediyin iman nurudur,
sən dostu onunla görə bilərsən oğru dediyin də şeytandır, şeytanı
yıxmağın tək bir yolu var, o da uca Allaha itaətdir.
Yunus Əmrə imansız insanların yaşadığı dünyanı cəhənnəmə
bənzətmişdir. O deyir ki, bu dünya yaşanmaz yer olmuşdur, elə bil ki
dünyanın sonudur, imanlı müsəlman “seyrəkdir, ol da güman olısar”
(1,65), alimlər oxuduğuna əməl etməz, dərviş yolunu qorumaz, xalq
öyüd dinləmək istəməz, qulaqları kar olmuşdur, “ər ərdən qopmuşdur,
əlini murdardan çəkməz, yediyi yoxsul əti, içdiyi qan olısar” (1,65).
Şairə görə, dünyəviləşmə xəstəliyinin başqa əlamətləri də var,
dünyəviləşmiş cəmiyyətdə insanlar halal yeməz, haram qiymətli olar,
oxunan Quran’a qulaq asmazlar, dünya quldurların əlində qalar, fəsad
işlər edən hörmətli olar, Allah’dan danışsan, səni dinləyən olmaz,
şagird ustadla mübahisə edər, oğul anasından oğurlayar, xocalar
Peyğəmbər’in yerinə keçərlər, xalqın başına bəla olarlar, peyğəmbərin
hədislərini dinləyən yoxdur, insanlar dünya zövqünə uymuş, qiyaməti,
axirəti unutmuşdur, insanlar “Dünya mənimdir deyir”, könlünü
dünyaya verir, dünya sevgisi zəhərli aş kimidir, ancaq insanların
bundan xəbəri yoxdur, miskin adəmoğlu nəfsinə əsir olmuşdur,
bir heyvan, canavar kimi ömrünü otlamağa, yeməyə həsr etmişdir,
dünyəviləşən insan ölümü unutmuşdur, oğlanlar öyüd almaz, igidlər
tövbə etməz, qocalar itaət etməz, bəylər yolundan azmışdır, kimsənin
yoxsulun halından xəbəri yoxdur, “İnsanlar rəhmət gölündən çıxıb,
nəfs gölündə üzürlər” (1,161), təkəbbür insanları yoldan azdırmışdır,
halal və haram bir-birinə qarışmışdır, yalan ayaq tutub yeriyir...
Yunus Əmrə’yə görə, bütün zamanların ən böyük problemi
insan tərbiyə etməklə bağlıdır, ağıllı, imanlı, elmli insan yetişdirsən,
yer üzü cənnət olar, bu dünya bir “rəhmət evinə” çevrilər. Şair
Qurani-Kərim’in, peyğəmbərlərin, elmin, təhsil və təlimin məqsədini
bir cümlə ilə belə açıqlamışdır: “Hədəf, insanın nəfsini müsəlman
etməkdir” (1,144):
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Necə bir bəsləyəsən bu qədd ilə qaməti
Düşdün dünya zövqünə unutdun qiyaməti
Duruş qazan, ye, yedir, bir könül ələ gətir
Yüz Kəbədən yegrəkdir bir könül ziyarəti
Uslu deyil, dəlidir xalqa salusluk1 satan
Nəfsin müsəlman etsin, varısa kəraməti
Yüz min peyğəmbər gələ, heç şəfaət olmaya
Vay, əgər olmazısa, Allahın inayəti
Nəfsin müsəlman edən haqq yolun doğru varur
Yarın ana olısar Məhəmməd şəfaəti
Yunus, imdi sən dəxi gerçəklərdən olıgör
Gerçək ərənlər imiş cümlənin ziyarəti (1,143-144)
Şairə görə, kəramət quş kimi uçmaq, su üzündə gəzmək,
odda yanmaq deyil, nəfsini müsəlman etməkdir, yəni qəlbini nəfsin
istəklərindən təmizləyib, onu əsarətdən qurtarmaqdır, könlünü
arındırıb dost evinə çevirməkdir.
Yunus Əmrə qəlb xəstəliklərini müalicə etməyin reseptini
yazmışdır, insanı dünyəviləşmə canavarının pəncəsindən xilas etməyin
yollarını göstərmişdir. O deyir ki dünyəviləşmə xəstəliyinin dərmanı
uca Allah sevgisini qəlbə yerləşdirməkdir, eşqdir. Eşq odu canına
düşsə, ürəyinin yağını əridər, bütün həvəslərin kökünü odda yandırar,
nəfsinin boynunu himmət bıçağı ilə kəsər, eşq rəhmət suyu ilə qəlbini
yuyar, ona şükür öyrədər, Haqq onun iman çırağını yandırar. Yunus
deyir ki eşqi olmayanlar öyüd almazlar, onlar heyvan kimidirlər, onlar
qara daşa bənzəyirlər. Yunus deyir ki eşq çox dəyərli toxumdur o,
dəmyə torpaqlarda bitməz, eşq insanın könlünə yol açar , soltanları
qul eylər, eşq dənizləri qaynadar, dalğaları şahə qaldırar, qayaları
yerindən oynadar, eşq insanı dəyişdirər o, insanı tərbiyə edər, “aşiq
tərbiyəni eşqdən yeyər” (1,176), aşiqlər dost yolunda qurban olarlar,
aşiq olmayan məkrin əlindən qurtulmaz, aşiq canını dost yolunda fəda
edər, aşiqin naləsini can qulağı olanlar eşidər. Eşq olan könüldə qəm
olmaz:
1 Qeyd: “Salusluk”, “salus”, “saluslanmaq” – hiyləgər, göstəriş üçün etmək,
maskalanmaq.
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...Ol canda ki eşq ola, anda qüssə olmaya
Bu eşq mənə gələldən qüssəm getdi, güldüm mən
Bülbül də aşiq olmuş qızılgülün üzünə
Gördüm ərənlər üzün hezar dastan oldum mən
Bu eşqi mənə verdin, mən nedərəm özümü
İçim, dışım nur oldu, dosta aşiq oldum mən
Bir quru ağac idim, yol üzrə düşmüş idim
Ər mənə nəzər qıldı, təzə cavan oldum mən (1,110)
Yunus’a görə, eşqsiz bitən çiçək solar, aşiqlik öz yolunu
aramaqdır, hər kəs aşiq olmaz, eşqə düşməyən könül viranədir,
Nəmrud’un odunu İbrahim’ə gül eyləyən də eşqdir. Aşiq sevdiyinə
baxar, eşqin oxu sərt daşı dələr, eşqə düşənlərin ürəyi yanar, qaynayar,
daşar, avamların qınaması ona təsir etməz:
Yar ürəyim, yar, gör ki, nələr var
Bu xalq içində bizə gülər var
Qoy gülən gülsün, Haqq bizim olsun
Qafil nə bilir Haqq’ı sevər var
Bu yol uzaqdır, mənzili çoxdur
Keçidi yoxdur, dərin sular var
Hər kim mərdanə, gəlsin meydana
Qalmasın cana kimdə hünər var (1,157)
Yunusa görə, ölən heyvan olar, aşiqlər ölməz:
Ya Rəbb, bu nə dərddir, dərman bulunmaz
Ya bu nə yaradır, zəxmi bilinməz
Mənim qərib könlüm eşqdən usanmaz
Varar eşqə düşər, heç mənə dönməz
Dönər könlüm mənə öyüd verir çox
Aşiq olan könül eşqdən usanmaz
Aşiq ki cana qaldı, aşiq olmaz
Canın tərk etməyən məşuqu bulmaz
Eşq bazarıdır, bu canlar satılır
Sataram canımı heç kimsə almaz
Aşiq bir kişidir bu dünya malın
Axirət qorxusun bir pula saymaz
Aşiq öldü deyü sala verirlər
Ölən heyvan olur, aşiqlər ölməz
Yunus bu tövhidə qərq oldu getdi
Geri gəlməkliyə ağlı dirilməz (1,165-166)
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Yunus’a görə, aşiq miskindir, Haqq yoluna təslim olandır. O,
insanların könlünü yıxmaz (1,38), canını eşq yolunda verər, dosta can
atar, canını verib, dost sevgisini könlünə yerləşdirər, onun ruhu göyə
axar, pərvanə kimi odda yanar, dost yolunda ər kimi durar, xəlvətlərdə
diz çöküb söhbətlər dinləyər, ölümdən qorxmaz, ona görə, “Aşiqlər
ölməz baqidir, ölüm aşiqin nəsidir, çünki nuri-ilahidir” (1, 54).
Aşiqin könlü, gözü eşqlə doludur, eşq dövlətdir, aşiqin ruzisidir, eşq
tanımaqdır.
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YUNUS EMRE DİVANI’NDA ŞERİAT, TARİKAT, HAKİKAT
VE MARİFET (DÖRT KAPI)
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
I. Genel Olarak Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat
İslam tasavvufunun temel kavramları olan ve İslam’ın bütününü
kuşatan Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat Yunus Emre (12401320)’nin divanında ele aldığı konulardandır. Yunus Emre bunların
hem tanımını yapar, hem birbiri arasındaki ilişkiyi hem de bunların
dinle ilişkisini kurar. Gerçek ve olgun mümin olmanın dört ana durağı
olan bu kapılara ulaşanların özellikleri de Yunus’un şiirlerinde ele
alınmaktadır.
Tasavvuf edebiyatında “dört kapı ve kırk makam” kavramı
önemli yer tutup daha çok İslam’ın irfanî boyutunu ifade eder. Mesela,
Yunus’la yaklaşık bir çağda yaşayan Hacı Bektaşî Veli (1209-1270)
Makâlât adlı eserini dört kapı ve kırk makamı açıklamak için yazmıştır.
Dört kapıdan maksat, şeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Kırk makam
ise, bu kapılardan girilerek kat edilecek kırk adet merdiven basamağıdır.
Bunlardan onu şeriatta, onu tarikatta, onu marifette ve onu da
hakikattadır.1 Bu kırk makam şöyledir:2
1 Hacı Bektaş Veli, Makâlât (yayına hazırlayan: Ali Yılmaz vd.), Ankara 2011, 27.
2 İnternet sitelerinde Hacı Bektaş Veli’nin kırk makamıyla ilgili farklı
bilgiler bulunmaktadır. Mesela şeriat tarikat kapısının makamları bir sitede şu şekilde
sıralanmıştır: İman etmek, ilim öğrenmek, ibadet etmek, haramdan uzaklaşmak, ailesine
faydalı olmak, çevreye zarar vermemek, Peygamberin emirlerine uymak, şefkatli olmak,
temiz olmak ve yaramaz ve sakıncalı işlerden sakınmak.
Tarikat makamlarıyla ilgili bir sitede şu hususlar zikredilmektedir:
“Tövbe Etmek, bir mürşide talip olup ikrar vermek, temiz giyinmek ve
manevi temizlik, iyilik yapmak ve iyilik yolunda savaşmak, Hakk yolunda hizmet etmeyi
sevmek, haksızlıktan ve kul hakkından korkmak, ümitsizliğe düşmemek, ibret almak,
nimet dağıtmak, cömert olmak, özünü fakir görmek, turap olmak”tır.
Marifet makamları ise şöyle sıralanmaktadır:
“Edepli olmak, bencillik, kin ve garezden uzak olmak, perhizkârlık, sabır ve
kanaat, hayâ, cömertlik, ilim, hoşgörü, özünü bilmek, ariflik”tir.
Hakikat makamlarının sıralaması ise şöyledir:
“Alçakgönüllü olmak, kimsenin ayıbını görmemek, yapabileceğin hiçbir
iyiliği esirgememek, Allah’ın her yarattığını sevmek, tüm insanları bir görmek, birliğe
yönelmek ve yöneltmek, gerçeği gizlememek, manayı bilmek, Tanrısal sırrı öğrenmek,
Tanrısal varlığa ulaşmak”tır (bk. http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12035/hakikat69
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II. Dört Kapı, Kırk Makam
Şeriatın on makamı:
1. İman getirmek
2. İlim öğrenmek
3. Zekât vermek ve oruç tutmak
4. Helal kazanmak ve faizi haram bilmek
5. Evlenmek
6. Hayız ve nifas halindeki kadınla cinsel ilişkiye girmemektir
7. Sünnet-i cemâat
8. Şefkat
9. Temiz ve helal yiyip giymek
10. Marufu emredip yaramaz işlerden sakınmak
Tarikatın on makamı:
1. El alıp tevbe etmek
2. Mürid olmak
3. Saçları tıraş etmek ve tarikata uygun elbise giymek
4. Cihad aşkıyla yanmak
5. Hizmet etmek
6. Korku
7. Ümitle yaşamak
8. Hırka, zenbil, makas, seccade, tesbih taşımak
9. Nasihat ve muhabbet sahibi olmak
10. Aşk, şevk ve fakirlik
Marifetin on makamı:
1. Edep
2. Korku
3. Perhizkârlık (aşırı istekleri sınırlamak)
4. Sabır
5. Utanma
6. Cömertlik
7. İlim
8. Miskinlik
9. Marifet
10. Kendini bilmek
kapisi.html).
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Hakikatin on makamı:
1. Toprak olmak
2. Yetmiş iki milleti ayıplamamak
3. Elinden geleni men etmemek
4. Dünya içinde yaratılmış her şeye güven vermek
5. Mülkün mutlak sahibi Allah’ın huzurunda eğilip itibar bulmak
6. Sohbet ve hakikat sırlarını söylemek
7. Manevi yolculuk (seyir)
8. Sır
9. Allah’a yakarış
10. Halkı Hak’ta görme ve Allah’a ulaşmak3
Tasavvuf ıstılahı olarak makam, kulun tekrar ede ede kazandığı
ve vasıf haline getirdiği âdab ve ahlaktır. Bu edebler, bir çeşit tasarrufla,
bir nevi arayış ve isteyişle sıkıntılara göğüs gererek elde edilir.
Makamın şartı, içinde bulunulan bir makamın bütün hükümlerini
gerçekleştirmeden ondan sonraki makama göz dikmemek ve oraya
yükselmemektir. Mesela, kanaat makamını gerçekleştirmeyen bir kimse
için tevekkül makamı sahih olmaz. Tevekkül makamını elde edemeyen
bir kimsenin teslim makamına yükselmesi sahih olmaz.4
Bu kavramlar amele dönüşmüş ve içselleştirilmiş İslam
binasının aşamalarını ifade eder. Bu binanın en alt katında şeriat, ikinci
katında tarikat, üçte marifet ve dörtte hakikat bulunur. Bu dört kapıyı
birleştirmek tasavvuf tarihinde önemli bir özelliktir. Mesela, Kuşeyrî bu
başarıyı sağlayanlardandır.5
III. Dinî Literatürümüzde Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat
Kavramları
A. Şeriat: Ulemânın Kitap ve Sünnet’ten ibâre ve istinbât
olarak anladığı Rasûlullah (s.a.s.)’a indirilen tevhîd, fıkıh (hukuk) ve
tasavvuf ilmine dâir hükümlerdir. Kuşeyrî’nin ifadesiyle şeriat, kulluğa
(ubudiyyet) sarılma konusundaki emirlerdir.6
3 Bk. Hacı Bektaş Veli, Makâlât, 68-81.
4 Kuşeyrî, Abdülkerim, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Beyrut Daru’l-cîl, ty., 56;
Uludağ, Süleyman, Kuşeyri Risaleleri, İstanbul 1981, 183.
5 Uludağ, 21.
6 Kuşeyrî, 82; Uludağ, 216.
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B. Tarîkat: Menzilleri kat etmek ve makamlarda yükselmek
yoluyla Allah’a varmak isteyenlerin özel yaşama biçimleridir.7
Bir başka tanıma göre tarikat, azîmete riâyet ederek, gevşeklik
ve tembellikten uzak olarak şeriatla amel etmektir. Yasaklar, mekruhlar
ve mubahların fuzulîlerinden uzak durmak, farzlara riâyet edip nihâyet
mertebesine ermiş bir ârifin gözetiminde imkân nisbetinde nafileleri
edâ etmektir. Şeriatın hak olduğu gerçeğine ermenin yolu ve vasıtasıdır.
Kısaca disipline edilmiş bir dini hayat demektir. Bir başka ifadeyle dini
hayatın yoluna girmektir.
C. Hakikat: İmanın kemâle ermesi, şeriatın, hakikatin ta kendisi
olduğunun müşâhedesidir. Kuşeyrî’ye göre hakikat, rububiyyeti temâşa
etmektir. Hakikat tarafından teyit edilmeyen hiçbir şeriat makbul
değildir. Şeriatla mukayyed olmayan hiçbir hakikat de makbul değildir.8
İmam Rabbânî der ki, yalan söylemek haramdır ve bu şeriattır.
Yalan söylememeye çalışmak tarîkattır. Yalan söylemeyi akıldan bile
geçirmemek hakikattir. Hakikat şeraîte muhâlif olursa o hakikat değil
zındıklıktır. Çünkü şeriat hakikatin ta kendisidir.
İmam Şâfiî şöyle der:
Hem fakîh ol hem de sûfî, sakın olma sadece biri!
Şüphesiz ben Allah hakkı için öğütlerim seni
Sade fakih, katı kalpli takvâdan nasiplenmemiş kişi
Sade sufi, zır câhil, nasıl ıslah olur böyle biri.
D. Marifet: Kelime olarak bilmek ve kavramak anlamına gelen
marifet, Yüce Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanımak, O’na karşı görevlerinde
sıdk ve ihlas üzere bulunmak, O’ndan başka hiçbir şeye kulak asmamak,
İlahî kudretin tasarruflarının ne şekilde cereyan ettiğine dair olan sırları
Yüce Allah’ın tarif ve talimi ile almak demektir. Bu seviyeyi yakalayan
kimseye ârif, ârifin bu haline de marifet denir. Marifet ilhamdır, ârif ise
ilhama mazhar olan veli ve sûfî demektir.9
7 Cürcânî, Seyyid Şerif, Kitâbu’t-ta’rîfât, yy., 141.
8 Kuşeyrî, 82-83; Uludağ, 216.
9 Kelabâzî, Ebû Bekir, Muhammed, et-Tearruf li mezhebi ehli’t-tasavvuf, Kâhire
1960, 132-134; Altıntaş, Hayrani, Tasavvuf Tarihi, Ankara 1986, 129-130.
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Yunus Emre’de Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat
Dört Makamın Önemi, Özellikleri ve Fonksiyonları
Dervişin dört yanında dört ulu kapının olması gerekir. Bu
kapılara varan nereye baksa gecesi gündüz gibi aydınlık olur. Bu
makamlara eren derviş iki cihanın sırrını keşfetmiş olur. Hocaların
hocası onun vasfını över. Bu dört hal içinde derviş çile ve ceza çeker.
Dört kapı ve kırk makamın yüz altmış menzili vardır. Bunlara eren
velilik derecesine ulaşmış olur.
Yunus Emre de şiirlerinde bu aşamaları takip edip bunları şöyle
ifade eder:
Şerî‘at-tarîkat yoldur varana
Hakîkat-ma‘rifet andan içerü10
--Evvel kapu şerî‘at emr ü nehyi bildürür
Yuya günâhlarunı her bir Kur’ân hecesi
İkincisi tarîkat kulluga bil baglaya
Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası
Üçüncisi ma‘rifet cân gönül gözin açar
Bak ma‘nî sarâyına ‘Arş’a degin yücesi
Dördüncüsi hakîkat ere eksük bakmaya
Bayram ola gündüzi Kadîr ola gicesi
Bu şerî‘at güç olur tarîkat yokuş olur
Ma‘rifet sarplık durur hakîkatdür yücesi
Dervîşün dört yanında dört ulu kapu gerek
Kancaru bakarısa gündüz ola gicesi
Ana iren dervîşe iki cihân keşf olur
Anun sıfatın öger ol hocalar hocası
Dört hâl içinde dervîş gerek siyâset çeke
Menzile irmez kalur yol eri yuvacası
Kırk kişi bir agacı tagdan indürimeye
Yâ bunca mürîd muhib Sırât niçe geçesi
10 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, 234; a.mlf., Tenkitli Metin, 279.
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Küfür okın atarken îmânun urma sakın
Yilüp sıyasın güçin sebl ola güvecesi
Dört kapudur kırk makâm yüz altmış menzili var
Ana irene açılur vilâyet derecesi
‘Âşık Yûnus sözlerin muhâl diyü söylemez
Ma‘nî yüzin gösterür bu şâ‘irler kocası.11
--Vücûd bir binâ durur sırr-ı hikmet içinde
Gönül bir bünyâd durur nakd ol bünyâd içinde
Gönül sultân hâkim cân cümle iş ana kurbân
Dil dahı bir tercemân yürür kudret içinde
Gönül oturur tahta hükm ider Kâf ’dan Kâf ’a
Nefis durmış ırakda meyli ‘işret içinde
Ol nefs kim câna uyar ma‘nîden sanma duyar
Her dem ana uymayan bil ‘inâyet içinde
Evvel kapu şerî‘at geçse andan tarîkat
Gönül evi ma‘rifet ‘ışk hakîkat içinde
Şerî‘at şîrîn olur işidene hoş gelür
Ne kim dilerse kılur ol şerî‘at içinde
Tarîkat cân yoldaşı cân ile olur işi
Tarîka giren kişi dün-gün ‘ibret içinde
Ma‘rifet gönül ile dün ü gün zârıyıla
Söylesem gelmez dile sırr-ı sıfat içinde
Hakîkat ‘ışkdur ‘ıyân görsün ol şebih beyân
Hakîkat donın geyen agır hil’at içinde
Şerî‘at sûret evi tâ‘ate girer kavî
‘Âleme çıkdı çavı ‘ubûdiyyet içinde
Tarîkat câna gelür tâ‘atına cân kılur
Girmeyen ziyân kılur iş bu devlet içinde
Hakîkate irenler hakîkati bulanlar
Ne bahtludur cânları hep mahabbet içinde
Her kim şerî‘at bile hem okıya hem kıla
Ol gerek kim er ola dün-gün tâ‘at içinde
Ger tâ‘at kılmazısa üstâda varmazısa
Şer‘iden olmazısa adı la‘net içinde
11

Yunus Emre, Divan, 285 (351/3-13).
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Şerî‘at ana eydür ana ‘abes ol addur
Anun makâmı oddur şol âhiret içinde
Her kim tarîka gire gerek mâl terkin ura
Yola togrı cân vire bu tarîkat içinde
Ger togrı turmazısa mâl terkin urmazısa
Yola cân virmezise tuymaz sohbet içinde
Tarîkat anun degül ol kılmış yolın melûl
Hak kılmaz anı kabûl bulmaz rahmet içinde
Ger bahrî olmazısa denize dalmazısa
Seyrânun bilmezise yokdur kıymet içinde
Ma’rifet gönül şehri makâmun bulur fakrı
Bahrî gerekdür bahrî bu ma‘rifet içinde
Ma’rifet andan ırak anun degüldür durak
İşi olsa da yavlak anun bu ad içinde
Her kim hakîkat süre kahrı lutfı bir göre
İş aça togrı dura bu hakîkat içinde
Ger togrı turmazısa yolına irmezise
Kahrı hoş görmezise adı yok ad içinde
Anun degül hakîkat ol devlet ol nasîhat
Evvel âhir ‘âkıbet bulınca mât içinde
Bu dört menzildür utan ledün makâmun tutan
Oldur menzile yiten tamâm murâd içinde
Ol menzile yitenün dört nişânı var anun
Ol nişânı kılanun yiri rahmet içinde
Sûretün halka düze Hakk’un yolında ize
Çıka seyir eyleye ol semâvât içinde
Tevekkül işi ola kanâ‘at aşı ola
‘İnâyet başı ola nûr-ı rahmet içinde
Kıyl u kâle mecâl yok ol hâldür ana kâl yok
Hergiz ana ecel yok ezel-ebed içinde
İşdür bunca âvâzlar didügüm ma‘nî sözler
Tapduk Yûnus’ı gözler bu vilâyet içinde.12
Bu dört kapı Yunus Emre’nin şiirlerinde farklı şekillerde ve
değişik özellikleri öne çıkarılarak ele alınmıştır. Örnek kabilinden
bunları sırasıyla şu şekilde ifade edebiliriz:
12 Tatçı, Yunus Emre Divanı, s. 238 (295/1-30); a.mlf., Tenkitli Metin, 283-285.
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I. Kapı: Şeriat
Yunus Emre’ye göre şeriat denizdir, tarîkat gemidir, hakikat ise
denizdeki incidir. Yani ne ararsan şeriat denizinde arayacaksın yoksa
bulamazsın, ararken de ancak tarîkat gemisiyle arayacaksın yoksa
boğulursun. Fakat gemi de sağlam olmazsa sarpa vurur seni; karaya,
kayaya çarparsın ve helâk olursun. Zira tarîkat gibi faydalı ve tarîkat gibi
zararlı yoktur.
Yunus Emre’ye göre de şeriat bu dört mertebenin temeli ve en alt
derecesidir. Bir başka ifadeyle şeriat hakikate açılan ilk kapıdır. Hakikat
sınırsız bir deniz yani okyanus hükmündedir. Bu okyanusta seyretmek
için güçlü ve objektif bir rehbere ihtiyaç vardır. Bu rehber de şeriattır.
Bu anlamda şeriat sadece yol gösteren bir rehber değil, geminin bizzat
kendisidir.
Şer ile hakîkatün vasfını eydem sana
Şerî‘at bir gemidür hakîkat deryâsıdur13
mısralarıyla anlatılmak istenen budur.
Yine O’na göre hakikat bir ordu, şeriat ise onun koruyucusudur.
Şeriat mumlu bal, tarikat ise tortusuz yağ gibidir. Dosta yani vahtete/
birliğe ulaşmak için balı yağa katmak gerekir. Şeriat şartı bırakmamayı
emreder. Esasen şeriatın “şart” olması “hıyanet” ehli içindir, hakikat
ehli şeriatı zaten vazife olarak kabul eder. Şeriat ehlinden olmayan, tâat
kılmayan ve üstada yani mürşide varmayan kişinin adı lanetlenmiştir.
Şeriatını bilen kişi, gece gündüz tâat içerisindedir. Şeriat şirin yani tatlı
olur, işitene hoş gelir.14
Müslümanın görevi, evindeki helaline yani hanımına beş vakit
namazı ögretmektir. Öğüt tutmayan kadının boşanması günah değildir.
Dine şeriat kapısından girmek şarttır. Ancak hedef orada kalmak
değildir. Zira şeriatta kalıp hakikat makamına ulaşamayan kişi kapıda
kalır, yani marifet ehli olamaz. Şeriat suret yani şekildir, hakikat ise
özdür. Suretten öze gidilmesi gerekir. Çünkü suretten geçemeyen
huzurdan (tapu) içeri giremez.
Hakikat ehli:
Korkaram söylemeğe şeriat edebinden
Yoksa eydeydüm sana dahi ayrusi haber15
13 Tatçı, Mustafa, Yunus Emre Külliyatı-I-Yunus Emre Divanı İnceleme, 319320; a.mlf., Yunus Emre Divan, 247; a.mlf., Tenkitli Metin, 44 (29/5).
14 Tatçı, Külliyat-I, 320.
15 Tatçı, Tenkitli Metin, 41 (26/8).
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diyerek şeriat edebinden dolayı sırrını ifşa etmek istemez. Hakikat
makamına göre hakikatin mürtedi, şeriatın evliyası gibidir. Hakikatten
habersiz olan zâhidler ki “Yunus bunlara şeriat oğlanları demektedir”
evliya ile cebelleşir. Bu, tarihe tarikat ve şeriat ehli kavgası olarak
yansımıştır. Tarih boyu şeriat ve tarikat ehli arasında bazı noktalarda
anlaşmazlık olduğu için çatışmalar devam edegelmiştir. Tarikat ehli
şeriat ehlini kabukta kalıp özü bulamamakla, şeriat ehli ise tarikat
ehlini şeriatın zahirine yani objektif dini ölçüleri zaman zaman aşmakla
itham etmiştir. Şeriat ehline göre aslolan şeriattır. Çünkü ortalama her
mümine emredilen, şeriattan başka bir şey değildir. Tarikat özel ve şahsi
bir tecrübedir ve esasları şeriata uymak zorundadır. Uymadığı zaman
makbul olmaz. Bunun için tarikat ehlinin müteşerri’ olması yani sabit
ayağının şeriat üzerinde bulunması gerekir. Tarikat ehli ise şeriat ehlini,
kabukta kalıp öze ulaşamamakla yani bir anlamda bal kavanozunu
dışardan yalamakla ve hakikatten habersiz olmakla itham etmiştir.
Yunus bunu şöyle dile getirir:
Şeriat oğlanları bahis dava kılurlar
Hakikat erenleri dâviye kalmadılar16
II. Kapı: Tarikat
Yunus Emre tarikatı, hakikat yolunun ikinci kapısı olarak
değerlendirmiştir. Şeriat kapısından dine giren kişi ikinci bir kapı ile
karşılaşır ki bu da tarikattır. Veya hakikata ulaşmak isteyen tarikat
kapısından da geçmek zorundadır. Yunus Emre’nin dilinde tarikat, “hak
yolu, doğru yol, dost bağı, dost bahçesi, kâfile, kervan, kazan” gibi mecazi
terkip ve kelimelerle de anlatılmaktadır. Ayrıca o, tarikat bağlamında,
“yola gelmek, yol yanılmak, yoldan ayrılmak, yoldan gitmek, hak yola
gitmek” ifadelerini de kullanmaktadır.17
Şeriatı bir kazana benzeten Yunus, dervişin olgunlaşması için bu
kazanda pişmesi gerektiğini söyler.
Her tarikatın başında bir mürşit yani evliya veya pir bulunur. Bu
pir hakikate ulaşmak isteyenlerin rehberidir. Hakikate ulaşmak isteyen
onun elini almalı ve eteğini tutmalıdır.
16 Tatçı, Tenkitli Metin, 51 (38/4).
17 Tatçı, Külliyat-I, 320.
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N’itdi bu Yunus n’itdi bir toğrı yola gitdi
Pirler eteğin tutdı Allah görelüm neyler18
--Alun evliyanun elin toğru varun Hakk’un yolın
Ma’nî budur bellü bilün bildüm diyen bilmeyiser19
--Toğrı yola gitdünise er eteğin tutdunısa
Bir hayır da itdünise birine bindür az değül
--Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ‘ların satar yüki güherdüz tuz degül20
mısralarıyla bunu anlatmaktadır.
Yunus’a göre hakikate ulaşmanın yolu, tarikatte yolu doğru
izlemek, sırrı gizlemek ve mürşidi gözlemektir. Tarikat ehli gece gündüz
ibret içinde bulunmalı, aynı zamanda terk ehli olmalı ve kötülüğe iyilikle
cevap vermelidir.
Her kim tarika gire gerek mal terkin ura
Yola toğrı cân vire bu tarikat içinde21
--Her kim bize taş atarsa güller nîsar olsun ana
Çırâğuma kasd idenüm Hak yandursun çıragını22
Yunus Emre farklı beyitlerinde tarikat ehlinin özellikleri arasında
şunları da saymaktadır:
Tarikat ehlinin gönlünde kibir ve kin olmaz, o dedikodu yapmaz.
Tarikat ehli bir mürşide bağlıdır. Bir mürşide bağlı olan aynı anda başka
bir mürşide bağlanamaz. Çünkü bu durumda süluk ve erkân çatışır.
Kimse bâğına girmegil kimse gülini dermegil
Var kendi maşukunıla bağçede al-alış yüri23
derken bu hususa dikkat çekmektedir.
Yunus’a göre tarikat yolu bir irfan yolu olup menzili ırak ve
zorluğu çoktur. Mürşide boyun eğip teslim olan kimse müşkilleri
18 Tatçı, Tenkitli Metin, 85 (71/13).
19 Tatçı, Tenkitli Metin, 77 (63/6).
20 Tatçı, Tenkitli Metin, 164 (166/5-6).
21 Tatçı, Tenkitli Metin, 284 (295/16).
22 Tatçı, Tenkitli Metin, 363 (376/5).
23 Tatçı, Tenkitli Metin, 383 (403/6).
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çözer ve irfana ulaşır. Zira tarikatta en önemli husus ve erkân, pire tam
teslimiyettir.
Şeyh-i kâmil hizmetinde farig olma iy Yunus
Kulluk itmek pirine erkânıdur âşıklarun24
mısralarıyla bu anlatılmaktadır.
III. Kapı: Marifet
Marifet, Allah’ı tanımaktır. Kalbin Hak ile hayat bulması, diri
olması, sırrın Hakk’ın haricinde kalan şeyden yüz çevirmesidir.25 Allah’ı
hakikatiyle tanımak için, ilahi isim, fiil ve sıfatlarıyla bilmek gerekir.
Bu ise ancak nefis terbiyesiyle mümkün olur. Buna göre marifet, nefsi
terbiye etme yoluyla ilahi bilgilerle donanmak ve Allah’ı kemaliyle idrak
etmek demektir. Tasavvuf erbabına göre bu, “zevkî” bir makam olup
kalpte tecelli eder. Marifet ehlinin temel özelliği sükuttur.26
Yunus Emre, şiirlerinde marifet üzerinde dururken kıymeti
dolayısıyla onu bir cevhere benzetir. Bu cevher can ve baş koyularak
elde edilmiştir. Zâhiri temizlemekle gönül mülkü temiz olmaz. Yunus
şöyle der:
Bu ummanda delim dürlü güher vardur ele girmez
Bâhâsuz inci bulunmaz câna başa kıyan gelsün
Suret nakşın gidermekle gönül mülki temiz olmaz
Akar rahmet suyı çağlar gönül kirin yuyan gelsün!27
Yunus’a göre marifet, Allah’ın kula bahşettiği bir sofradır.
Fakirlik çekenlerin veya “fakr” makamına erişenlerin kalbi marifet ile
dolar. Hakikate erişen kahrı ve lütfu bir arada görür. Divan’da bu şöyle
ifade edilir:
Marifet gönül şehri makamın bulur fakrî
Bahrî gerekdür bahrî bu marifet içinde
Her kim hakikat süre kahrı lütfı bir göre
İş aça togrı dura bu hakikat içinde28
Marifet erenler sofrasında elde edilir. Yunus’un sözünü
dinlemeyen, ömrünü zulmet içerisinde geçiren bir hakikat yoksuludur.
24 Tatçı, Tenkitli Metin, 151 (150/6).
25 Hucvurî, Keşfü’l-mahcûb (çeviri, Süleyman Uludağ), İstanbul 1982, 397 vd.
26 Tatçı, Yunus Emre Külliyatı-I, 322.
27 Tatçı, Tenkitli Metin, 230 (230/4-5).
28 Tatçı, Tenkitli Metin, 284 (295/20, 22).
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Marifet dil ile olmaz, amel ile olur. Dil ile marifet söyleyenle gönülden
marifeti tadan arasında fark vardır. Marifet gönül hazinesidir. Bu hazine
aşk ile ele geçer. Dil marifetinin yani dil arifliğinin temelinde kibir
vardır. Gerçek ârif, Allah’ı bilen ve O’ndan haber alan kişidir. Yunus’un
sözleri “marifet” makamından söylenmiş sözlerdir. Bunlar Divan’da
şöyle ifade edilmiştir:
Erenlerin sohbeti arturur marifeti
Bî-derdleri sohbetden her-dem süresüm gelür29
--Yunus sözin tak kılan görmedi münkir olan
Ömrin zulmete salan marifet yohsulıdur30
--Sûfiyem halk içinde tesbih elimden gitmez
Dilüm marifet söyler gönlüm hiç kabul itmez
Boynumda ‘icâzetüm riyâyıla tâ’atüm
Endîşem ayruk yirde gözüm yolı gözetmez
Söylerem marifeti saluslanuram katı
Miskinliğe gitmeğe gönlümden kibir gitmez31
--Kalma fâni sagınca kasd eyle baki gence
Yüz bin cihanda bâtın hazinesin bulasın32
--Şâhum senün ‘ışkun odı düşdi gönül deryâsına
‘Aceblemen kaynayuban ma‘rifetler bitdügini33
--Turmış ma‘rifet söyler erene Yûnus Emrem
Yol eriyle yoldadur yolsuza yoldaş degül34
IV. Kapı: Hakikat
Yunus’a göre, şeriatla hakikat arasında zâhir-bâtın ilişkisi vardır;
şeriat hakikatin zahiri, hakikat şeriatın bâtınıdır. Dolayısıyla şeriatsız
hakikat makamı bulunamaz. Hakikatin bir okyanus, şeriatın ise onun
gemisi olduğu ve hakikate erişmek için gemiden çıkıp denize dalmak
gerektiği daha önce ifade edilmişti. Bu durum Yunus Emre’nin müteşerri’
yani sabit ayağı şeriatte olan bir mutasavvıf olduğunu göstermektedir.
29 Tatçı, Tenkitli Metin, 59 (46/5).
30 Tatçı, Tenkitli Metin, 40 (25/7).
31 Tatçı, Tenkitli Metin, 119 (117/1-3).
32 Tatçı, Tenkitli Metin, 272 (281/5).
33 Tatçı, Tenkitli Metin, 383 (401/2).
34 Tatçı, Tenkitli Metin, 160 (162/4).
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Zira ölçüsüz tarikat ve marifete dalan yolunu şaşırabilir. Şeriat ise
objektif esaslar getirdiği için bir taraftan meşruiyetin sınırını belirlerken
bir taraftan da aykırı yollara sapmayı önler. Esas makam hakikat makamı
olduğu için şeriata göre evliya sayılan bir kimse, hakikat makamından
bakılınca âsi olabilir. Yine şeriatı bilip dört kitabı şerheden birisi hakikat
makamına ermemişse gerçek manayı bilemediği için âsi sayılır.
Yunus’un mısralarında marifet gibi hakikat de bir hazineye
benzetilir. Hakikat sözü bir sır olduğu için onu boncuk sanıp harcamak
yanlıştır. Hakikat makamının yeri aşk deryasıdır. Hakikat makamına
erişen kişi her şeyi dış ve iç olmak üzere iki yönden değerlendirir.
Mesela, şeriat nazarıyla bakan kişi düşmanı dışarıda ararken, hakikat
nazarıyla bakan ise düşmanı içeride ve dışarıda arar ve içerideki
düşmanın daha güçlü olduğunu görür.35 Şeriat zahiri düşmanı görüp
onunla mücadelenin yollarını ve sınırlarını ortaya koyarken, hakikat
esas ve içerideki düşman olan nefsi görüp onunla mücadelenin yollarını
arar.
Hakîkate bakarısan nefsün sana düşmânyiter
Var imdi ol nefsünile vuruş-tokuş savaş yüri
Nefsdür eri yolda koyan yolda kalur nefse uyan
Ne işün var kimseyile nefsüne kakı buş yüri36
Hakikat sözü ancak ehline söylenip nâdâna söylenmez. Hakikat
makamı bir şehirdir. Bu şehrin sultanı Allah’tır. Bu şehrin yedi kapısı
vardır ki bu kapılardan her biri nefsin yedi mertebesine işaret eder. Bu
makamı velâyet makamı olarak da değerlendiren Yunus, bu makama
erenlerin hakikat donu giydiğini söyler. Bu hususlar onun mısralarında
şöyle ifadelendirilmiştir:
Şerî‘at-tarîkat yoldur varana
Hakîkat-ma‘rifet andan içerü37
--Hakîkatdür Hak şârı yididür kapuları
Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin
35 Tatçı, Yunus Emre Külliyatı-I, 323.
36 Tatçı, Tenkitli Metin, 384-385 (403/2-3).
37 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, 234; a.mlf., Yunus Emre Divanı Tenkitli
Metin, 279 (290/8).
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Evvelki kapusında bir kişi durur anda
Sana eydür teslîm ol gel miskînlik bulasın
İkinci kapusında iki arslan vardur anda
Niçeleri korkutmış olmasın kim korkasın
Üçüncü kapusında üç evren vardur anda
Sana hamle iderler olmasun kim dönesin
Dördünci kapusında dört pîrler vardur anda
Bu söz sana rumûzdur gör kim delîl bulasın
Beşinci kapusında biş ruhbân vardur anda
Dürlü metâ‘lar satar olmasun kim alasın
Altıncı kapusında bir Hûr oturur anda
Sana eydür gel berü olmasun kim varasın
Çün kim anda varasın ol Hûrîyi alasın
Bir vâyeden ötürü yoldan mahrûm kalasın
Yidinci kapusında yidiler otrur anda
Sana kurtuldun dirler gir dost yüzin göresin
Çün içerü giresin dost yüzini göresin
Ene’l-Hak şerbetini dost elinden içesin
Şu didügüm keleci vücûddan taşra degül
Tefekkür kılurısan cümle sende bulasın
Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydür
İsterisen kânını miskînlerde bulasın38
--Hakîkat ‘ışkdur ‘ıyân görsün ol şebih beyân
Hakîkat donın geyen agır hil’at içinde
Hakîkate irenler hakîkati bulanlar
Ne bahtludur cânları hep mahabbet içinde39
--Hakikat makamına ait sözler açıklama ile anlaşılmaz. Hakikat
manasını anlamadan dört kitabı tefsir eden kişi şirkten kurtulamaz.
Hakikat ehlinin en temel özelliği kanaati kendilerine yâr etmiş olmaları
ve nefse ait dileklerden el çekmiş olmalarıdır.40 Bu makama erenlerde
ikilik olmayıp bunlar lütfu ve kahrı bir görür, “lütfun da hoş, kahrında
hoş” derler. Bu hususları ifade eden Yunus Emre şöyle der:
Hakîkatün ma’nîsin şerh ile bilmediler
Erenler bu dirligi riyâ dirilmediler
38 Tatçı, Tenkitli Metin, 240-241 (242/6-17).
39 Tatçı, Tenkitli Metin, 284 (242/9, 11).
40 Tatçı, Yunus Emre Külliyatı-I, 323.
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Hakîkat bir denizdür şerî’atdur gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar
Bular geldi tapuya şerî‘at tutdı turur
İçerü girübeni ne varın bilmediler
Şerî’at oglanları bahis da’vî kılurlar
Hakîkat erenleri da’vîye kalmadılar
Dört kitâbı şerh iden ‘âsîdür hakîkatde
Zirâ tefsîr okuyup ma’nîsin bilmediler41
--Kanâ‘ati yar idin uyma nefs dilegine
İresin hakîkate yirün buldun tur indi42
--Hakikata irenler hakikati bulanlar
Ne bahtludur canları hep muhabbet içinde43
--Her kim hakikat süre kahrı lütfu bir göre
İş aça toğru dura bu hakikat içinde44
Bu beyitlerinden başka Yunus Emre,
Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi
Bostan ıssı kakıyup dir ne yirsün kozumı,
diye başlayan beyitiyle de remizli bir şekilde şeriat, tarikat, hakikat ve
marifet kavramlarına işaret etmektedir.45

41 Tatçı, Tenkitli Metin, 51 (38/1-5).
42 Tatçı, Tenkitli Metin, 369 (383/3).
43 Tatçı, Tenkitli Metin, 284 (295/12).
44 Tatçı, Tenkitli Metin, 284 (295/22).
45 Bk. Tatçı, Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin, İstanbul 2005, 390; a.mlf.,
Yunus Emre Şerhleri, İstanbul 2005, 80-87.
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SONUÇ
Yunus Emre, yakın çağlarda yaşayan mesela Hacı Bektaş
Veli gibi mutasavvıflarla aynı yolu izleyerek velâyet makamının
yollarını keşfetmeğe koyulmuştur. Bunun için bu makama bir anda
ulaşılamayacağını, belirli aşamalardan geçip belli dereceleri kat etmenin
gerekli olduğunu savunmuştur. Ona göre dört kapı, kırk makam ve yüz
altmış menzili aşmadan velâyet makamına ulaşılamaz. Velâyet makamı,
en olgun müminin ulaştığı makamdır. Bir kul kesp ile ancak bu
makama ulaşabilir. Bundan daha üstte bulunan makam nübüvvet yani
peygamberlik makamıdır ki, oraya kesp ile ulaşmak mümkün olmayıp
o makam vehbî yani ancak Yüce Allah’ın ikramıyla olur. Peygamberleri
Allah seçtiği için kulun peygamber olmak diye bir ideali olamaz. Ancak
kul planında kesp ile ulaşılan velilik makamı her müminin ideali
olmalıdır. Zor olsa da bu makama ulaşmak imkânsız değildir. Bu ideal
yolun şeriat, tarikat, marifet ve hakikat gibi ana kapıları, dereceleri ve
durakları vardır. Valâyet makamına herkes çıkamasa da çalışmasına göre
bu makamlardan birinde kalır. Yunus Emre, Divan’ında bu makamları,
bunların birbiriyle ve din ile ilişkisini kurup her bir makamın
özelliklerini sıralamaktadır. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat arasında
kurduğu güçlü ilişki Yunus Emre’nin müteşerri’ yani sabit ayağı şeriatte
olan bir mutasavvıf olduğunu göstermektedir.
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YUNUS EMRE’NİN DEVRİYYELERİNDE
AŞK VE ÖLÜMSÜZLÜK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
GİRİŞ
Ölümün nihâî bir son olmadığı fikri, farklı tezâhürleri ile
insanlık tarihi kadar eski bir inanıştır. İnsan ruhunun ölümsüzlüğü
ve ölümden sonra bu dünyada veya başka bir âlemde varlığını tekrar
sürdüreceği inancına geçmişte olduğu gibi günümüzde de birçok dinde
ve kültürde rastlanmaktadır. Konuya İslam dini açısından bakıldığında
ise ölümsüzlüğün sadece ölümden sonra değil doğumdan önce de var
olduğu şeklinde bir inanış yaygındır. Özellikle mutasavvıflar Kur’an-ı
Kerim’de geçen “bezm-i Elest” (Araf 7/171-172) kavramından hareketle
doğumdan önce de insanın var olduğunu ifade ederler.1 Ayrıca “İslam
inancında da bulunan ruhun ölümsüzlüğü ilkesi; Ashâb-ı Kehf, Hz.
Üzeyir’in ölüp dirilmesi, Hz. İsa’nın göğe çekilmesi mucizeleriyle Hz.
Hızır’ın şekil değiştirerek insanlara yardım etmesi ve evliya menkıbeleri
ve ilkel dinlerin kültüre sinmiş hatıraları bu inanışın kültürümüzde de
yaşatılmasına imkân sağlamaktadır. Şehitlerin ölmediği, balık vb. suretlere
dönüşerek savaşlara katıldığı yolunda inançlar bugün de yaygındır.” 2
Bu inanışların en büyük etkisini öncelikle edebiyatımızda
görmek mümkündür. Edebiyatımızda özellikle Hallâc-ı Mansur etkisiyle
gelişen ebedî olma arayışı vahdet-i vücûd felsefesiyle beslenerek ölüm
gerçeğine ayrı bir bakış açısı getirmiştir. Bu inanışı en iyi dile getirenler
de hiç şüphesiz şairler olmuşlardır. Şair, bazen dünyada yaşayamadığı
vuslatı kabirde yaşayacağı inancıyla teselli bulur. “Sonuçta inançlardaki
ortak özellik, ölümün bir yok oluş olmadığıdır. Ölümden sonra hayatın
var olduğuna inanan kimse, sonraki hayatı daha güzel kazanmak için
ömrünü faydalı işlerle geçirecek; ölümden ve öldürülme tehditlerinden
korkmayacaktır. Elbette ki İslam inancında tenasüh (dönüşüm) yoktur.
Edebiyatımızda işlenen dönüşüm tam bir tenasüh veya ruhun bir nesne
veya varlık olarak biçimlenmesi değil, sürekli var olduğunu ispat edecek
ipuçları vermesi yönüyle ele alınmıştır.”3 Bu telakkinin tenasüh veya
reenkarnasyondan en önemli farkı doğumdan önce de ruhun dünyada
1 Konuyla ilgili değerlendirmeler için bk.: Saadet Karaköse, “Klasik Türk
Edebiyatında Tenasüh İnancı İzleri”, Atatürk Üniversitesi TAED, S: 54, 2015, s. 209-238.
2 Saadet Karaköse, “Klasik Türk Edebiyatında Tenasüh İnancı İzleri”, s. 235.
3 Saadet Karaköse, “Klasik Türk Edebiyatında Tenasüh İnancı İzleri”, s. 235.
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bir terbiye veya uyum dönemi geçirdiğine inanılmasıdır. Bunu Bâkî,
Hayretî ve Hüsnî’ye ait aşağıdaki mısralarda görmek mümkündür. Bâkî
daha felekler yaratılmadan aşk ateşine düştüğünü söyleyerek ezelde de
var olduğunu ifade etmektedir:
1

Âhum göğe boyandı gök göğe boyanmadın
Yandum o şem’ şevkına pervâne yanmadın

2

Âşüfte olup ol göze hayrân u zâr idüm
Nergis henûz hâb-ı ‘ademden uyanmadın

3

Hûnîn olup akardı yaşum ırmağı müdâm
Cûş u hurûş ile sular akup bulanmadın

4

Döne döne tolanur idüm kûyını anun
Çarha girüp felek dahi dokuz dolanmadın

5

Mihr ile raks iderdi tozum zerreveş benüm
Girbâl ile bu hâk-i vücûdum elenmedin

6

Bâki yanardı âteş-i ‘aşk ile odlara
Tâk-ı felekde meş’ale-i mihr yanmadın4

XVI. yüzyılın mutasavvıf şairlerinden Hayretî, henüz
Hz. Âdem yaratılmadan önce yaradana âşık olduğunu, dünyadaki
hayatından evvel onun yolunda hizmet verdiğini söylemektedir. O, daha
Ferhâd ve Mecnûn gibi âşıklar yaratılmadan önce ezelde ilâhî sevgiliye
âşık olmuştur:
4 Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, TDK Yay., Ankara 1994, s. 344-345.
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1

Ne âteş ü bâd ü ne âb ü gil idüm cânâ
Sen serv-i hevâ-bahşa ben mâyil idüm cânâ

2

Dahi gili Ferhâdun olmamış idi tahmîr
Ben râh-ı meşakkatde pâder-gil idüm cânâ

3

Âlemde henüz adı yâd olmadın engûrun
Hum-hâne-i vahdetde ben kanzil idüm cânâ

4

Leylîye dahı Mecnûn olmamış idi meftûn
Ben vâdi-i hayretde lâ-ya’kil idüm cânâ

5

Aşk eyledi âvâre ben Hayretîyi yoksa
Her hıdmete cân ile müsta’cil idüm cânâ5

Hüsnî ise dünyaya gelinceye kadar geçirdiği aşamaları yani
kavs-i nüzulu daha açık bir şekilde anlatmaktadır. Ferşiyye de denilen
bu aşamalar, ruhun insan bedenine girmeden önce feleklerden dört
unsura, dört unsurdan cemadata ve nebatata geçişi, en sonunda ise en
güzel surette yaratılan ve aslının dayandığı Hz. Âdem suretinde insan
menziline ulaşmasını anlatmaktadır.
Eflâkde nücûma vardım karıştım
Nücûmdan anâsır bahrine düştüm
Hemân ol dem cemâdâta ulaştım
O hikmet sırrını seyrana geldim

5 Mehmet Çavuşoğlu, M. Ali Tanyeri, Hayretî Divan, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1981, s. 133.
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Görün beni nerden gelip gitmişim
Cemâdâtdan nebâtâta yetmişim
Yeryüzünde yeşil yeşil bitmişim
Sefil düşüp batn-ı hayvana geldim
Sıfat-ı hayvânda gezdim bir eyyâm
Geçip menzillerim olunca tamam
Bildim aslım Âdem aleyhi’s-selâm
Ahsen-i sûrette cihâna geldim6
Bahsettiğimiz bu inanışların edebiyatımıza yansımalarını
genellikle devriyye adı verilen nazım türlerinde görmekteyiz. Tasavvuf
kültüründen beslenen devriyyeler, genel anlamda Allah’tan gelen ruhun
yine Allah’a dönüşünü konu alan felsefî eserler olup ruhun evrendeki
serüvenini kavs-i nüzûl (iniş yayı) ve kavs-i urûc (çıkış yayı) örnekleriyle
anlatır. Bu iniş ve çıkış kavislerinde ruh, farklı sıfatlar ve şekillerle
dönüşüme uğrar. Yûnus Emre’nin devriyyelerindeki ölümsüzlük
duygusundan bahsetmeden önce devriyyeler hakkında kısaca bilgi
vermenin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Devir Nazariyyesi ve Devriyye
Devriyye, devr kökünden gelmektedir. Lügat manası itibarıyla;
“dönme, bir şeyin kendi mihveri üzerine hareketi, devir arzı, bir şeyin
etrafına dolaşma, seyahat, bazı tarikat mensubu dervişanının dönerek
ettikleri zikir ve semâ, bir kaptan diğerine nakil, vakit, zaman, asır”7 gibi
anlamları olan devr kelimesi; felsefe, fıkıh, kozmoloji ve tasavvuf gibi
bilimlerde kavramsal boyutuyla kullanılmaktadır.
		
Devr kelimesinin tasavvuf literatüründe iki farklı kavram
anlamı vardır. Bunlardan ilki, Mevlevilikte döne döne yapılan zikir ve
ayini ifade etmektedir. İkincisi ise manevî âlemden maddî âleme gelen
ruhların ilk ve asli vatanlarına geri gitmelerini açıklayan tasavvufi bir
görüş olarak tanımlanmaktadır.8
6 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay, Ankara 2013, s. 35.
7 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yay., İstanbul 2004, s. 623; Muallim
Nâci, Lûgat-ı Nâci, Çağrı Yay., İstanbul 1995, s. 415.
8 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2001, s. 105.
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Mutlak varlığın sıfatlarının kâinattaki bütün varlıklardan
süzülüp en sonunda insan kisvesine bürünerek tecellî etmesi görüşüne
tasavvufta devir nazariyesi; mutlak varlıktan insanın vücut bulmasına,
insandan da gayret ve kabiliyetine göre “hakikat-ı insaniye”ye ulaşarak
“insan-ı kâmil” suretinde tekrar aslına dönüşüne kadar süren “devir”
hadisesini anlatan manzumelere de tasavvuf edebiyatında “devriyye”
denilmektedir. Ancak burada sözünü ettiğimiz, “belli bir nokta etrafında
dönüp dolaşma” anlamında kullanılan “devr” veya dönüp dolaşıp tekrar
başlangıç noktasına geliş hareketi mutasavvıflar tarafından 360 derecelik
bir daireye benzetilmiş ve ilâhî nurun (hakikat-ı Muhammediye)
Vücud-ı Mutlak’tan zuhur edip âlem-i süflî kabul edilen yeryüzüne
inmesi; burada önce cansızlar (âlem-i cemâdât), sonra nebatlar (âlem-i
nebatât), sonra hayvanlar (âlem-i hayvanât), buradan da insanın vücut
bulmasına kadar geçen zamanı kapsayan 180 derecelik kısma “kavs-i
nüzul” (iniş yayı); dünyadan, yani süflî kabul edilen bu âlemden tekrar
“vücud-ı mutlak” denilen yüce varlığa ulaşıncaya kadar geçen zamana
da “kavs-i uruc” (yükseliş veya çıkış yayı) adı verilmektedir. Bu mesele,
eski ve yeni harflerle defalarca basılan Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Ma’rifetname adlı eserinde bir daire üzerinde daha ayrıntılı olarak izah
edilmiştir.
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Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’deki Devriyye Tasviri
Devriyyeler hakkında bilgi veren kaynakların hemen hepsi,
konunun tasavvufî bir boyutunun olduğu, kavs-ı nüzûl ve kavs-ı urûc
olmak üzere de iki farklı yönünün bulunduğu hususunda hemfikirdirler.
Bu nedenle öncelikle devriyyelerin temelini oluşturan kavs-ı nüzûl ve
kavs-ı urûc hakkında kısa da olsa bilgi vermek gerekir.
		
Kavs-i nüzûl (mebde): Nüzûl kelimesi sözlük anlamı itibarıyla
“aşağı inme” demektir. Kavs kelimesi ise “yay” anlamındadır. Kavs-i
nüzûl tamlaması ise “aşağıya doğru inen yay” anlamına gelmektedir.
Bu anlamdan hareketle tamlama bir edebiyat terimi olarak “yukarıdan
aşağıya doğru inen yay üzerinde gösterilen merhaleler” anlamına
gelmektedir. Bundan başka ve daha ayrıntılı bir şekilde şu tanımla
da karşılaşılmaktadır: Vücûd-ı mutlak’tan ayrılan nûr-ı ilâhî’nin
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âlem-i süflî olan dünyaya, başka bir deyişle toprağa intikaline kadar
geçen devreye denir. Ayrıntılı bir şekilde söylemek gerekirse vücûd-ı
mutlak’tan ayrılan nûr-ı ilâhî sırasıyla akl-ı küllden dokuz akla, onlardan
da dokuz nefse, onlardan dokuz feleğe, onlardan tabayi’-i erba’ya (kuru,
yaş, soğuk, sıcak), onlardan anasır-ı erba’aya geçer. İnsan bu anasır-ı
erba’anın tezahürleri şeklinde karşımıza çıkar; madenler, nebatlar ve
hayvanlar âleminin milyonlarca parçası haline gelir. Bir erkekle bir
kadın; madenler, nebatlar ve hayvanlar aleminden aldığı gıdalar yoluyla
bu parçaları toplarlar ve tek bir hücre halinde erkeklik–dişilik taşıyan
iki ayrı hücre şekline dönüşürler. O tek hücre ana rahmindeki dokuz ay
ile doğumdan sonraki ilk dokuz ay arasında çok yüksek bir gelişme ve
büyüme hızı içinde insan bedeni durumunu alır. Böylece insan kesretten
vahdete doğru giderken bir daire etrafında hareket etmektedir. Bu tür
konuları içeren devriyyelere “ferşiyye” de denilmektedir.
		
Kavs-i urûc (meâd): Kavs-i nüzûl devresinde âlem-i gaybdan
âlem-i şühûd (varlık âlemi)’a doğru gerçekleşen dairevî hareket, nûr-ı
ilâhînin yine topraktan madene, ondan bitkiye, bitkiden hayvana,
hayvandan mahlûkatın özü, zübdesi ve en şereflisi olarak yaratılan
insana intikal ederek, onun suretinde ortaya çıkmasına ve insanın da
insan-ı kâmil mertebesine yükselerek ilk zuhur ettiği asıl kaynağa,
yaratıcısına dönmesine “meâd” denir. Bu devre yükselişi ifade ettiğinden
“suûd” veya dairenin ikinci kısmını meydana getirdiğinden kavs-i urûc
olarak da adlandırılır. Bu devreyi konu edinen devriyyelere “arşiyye”
denilmektedir. Urûcun asıl gayesi, nüzûlun tersine insanın hakikati olan
ruhun, bütün isim ve sıfatlardan sıyrılmasıdır. Böylece nüzûl ve urûc ile
dairenin iki kavsi tamamlanmış olur.9
Devriyye, edebiyatımızda daha çok dinî-tasavvufî kimliğe
sahip şairler tarafından kullanılan türlerden biridir. Aynı zamanda
bir nazım türü olan devriyye, ruhun âlemi dolaşmasını konu edinir.10
Yûnus Emre’nin:

9 Şener Demirel, “16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hayretî ve Devriyye Benzeri
Bir Gazelinin Açıklaması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13/1,
Ocak 2003, s. 89-100.
10 Ahmet Talat Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’î, (hzl: Cemal Kurnaz),
Akçağ Yay. Ankara 1996, s. 233.
91

Yunus’un Sesi

Ben ezelde varıdum ma’şûkıla yârıdum
Hak beni viribidi âlemi göre geldüm
Çün gökden yire yagdum yirden göge çok agdum
Adem tonın tonandum devrânum süre geldüm
Et ü deri büründüm geldüm size göründüm
Adumı Âdem kodum andan zuhûra geldüm 178/6-811
beyitleri devir nazariyesini en veciz şekilde ifade etmektedir.
		
Devriyyelerde insan ruhunun ve kâinatın Allah’tan çıkıp yine
ona varacağı düşüncesi işlenir. Bu nazariyeye göre bütün mevcudat,
vücûd-ı mutlak olan Allah’a kavuşacaktır. Yani bir anlamda yaratılanlar
için vuslat gerçekleşecektir. Bu yüzdendir ki Mevlana ölümü, şeb-i ‘arûs
olarak nitelendirmiştir. Vuslat, mutasavvıf için iki iken bir olmaktır.
Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî, Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî, Nâsır-ı Hüsrev, Feyzî-i Hindî ve Yûnus Emre başta
olmak üzere pek çok mutasavvıf tarafından benimsenen ve güçlü bir
şekilde ifade edilen devir nazariyesi, “Her şey aslına rücû eder”; “İş
O’ndan başladı, yine O’na döner” ifadeleriyle özetlenebilir.
Devriyye türünün Türk edebiyatındaki ilk örnekleri Hoca
Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinde görülmektedir. Daha sonraları Yûnus
Emre, Şirî, Harâbî, Gaybî, Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Üsküdarlı
Hâşim Baba, Kaygusuz Vizeli Alâeddin, Eşrefoğlu Rûmî, Niyazî-i Mısrî,
Dertli, Arşî, Hatâyî, Sinan Ümmî, Neyzen Tevfik, Osman Kemâlî, Şîrî,
Yazıcızâde Mehmed, Seyyid Nesîmî, Pir Sultan Abdal, Yeksânî, Necmî,
Gufrânî, Sârbân Ahmed, Uryânî, Kaygusuz Abdâl, Kaygulu Sultan,
Bayburtlu Celâlî, Zahmî, Edib Harâbî, Hasan Dede, Hüsnî, Erzurumlu
Emrâh, Âhû Baba, Âşık Tokatlı Nûrî, Şâhî, Güvenc Abdal, Hamdi Baba,
Mefharî, Gedâyî ve son devirde de Rıza Tevfik ve Ahmet Talat Onay
tarafından yazılmış doksana yakın devriyye tespit edilmiştir.12
11 Bildirimizdeki şiir ve beyit numaraları için bk.: Mustafa Tatçı, Yûnus Emre
Divânı, Akçağ Yay., Ankara 1998.
12 Abdullah Uçman, “Devir Nazariyesi ve Osmanlı Tasavvuf Edebiyatında
Devriyyeler”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, (ed. Ahmed Yaşar Ocak), Ankara
2005, s. 436.
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Yûnus Emre’nin Devriyyelerine Farklı Bir Bakış
Yûnus Emre, divanında bazen beyitler bazen de yek-ahenk
şiirleri vasıtasıyla vahdet-i vücut anlayışı doğrultusunda devriyyeler
kaleme almıştır. Tasavvufî geleneğin tesiriyle yazılan bu manzumeler,
ruhun zuhurundan başlayarak insana gelinceye kadar geçirmiş olduğu
safhaları, Allah katına yükselişi ve fenafillaha yani asıl kaynağa erişmesinden bahseder.13
Yûnus Emre, söz konusu devriyyelerinde bir tür fenâfillâha
ve tecellî-i zâta erişmiş olmanın verdiği mutlulukla ölüm korkusundan
ölümsüzlüğe ulaştığını söylemektedir. Onun ölümsüzlüğe ulaşmasının
en önemli sebebi ise hiç şüphesiz ilâhî aşktır.
Yûnus’a göre aşk, ölümsüz olmanın tek yoludur. Yûnus Emre,
yalnızca âşıkların gerçekte ölümsüzlüğe ulaşacağını, gerçek âşığın
ölmeyeceğini ifade ederek aşk ve var oluş ilişkisini en yüksek şekilde
terennüm etmiştir:
Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür
Ölmek senün nen ola çün cânun İlâhîdür

33/1

Âşık öldi diyü salâ virürler
Ölen hayvân durur âşıklar ölmez		

113/8

Aslında bu inanış bütün mutasavvıf şairlerde hatta günümüzde onun takipçisi sayılan birçok şairde görülen bir hususiyettir.
Âşık Paşa, Garipnâme’sinde âşıkların asla ölmeyeceğini onların
diri olduğunu, aşk dışında her şeyin fani olduğunu şu mısralarla dile
getirmektedir:
13 Yûnus Emre’nin devriyyeleri ile ilgili değerlendirmeler için bk.: Rıza Tevfik,
“Yûnus Emre Hakkında Biraz Daha Tafsilat”, Büyük Duygu Mecmûası, S: 10, İstanbul
1329, s. 177-183; Abdullah Uçman, “Tasavvufta Devir Anlayışı ve Yûnus Emre’nin
Devriyyeleri”, Doğumunun 770. Yıldönümünde Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
Bildirileri, İstanbul 2010, s. 15-24; Alim Yıldız, “Sorun Bana Kande İdim”, Üveys ile
Giydim Hırka Şiir Şerhleri, Rağbet Yay., İstanbul 2016, s. 41-50.
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Âşık ol Âşık ki ‘ışk iltür Hak’a
Âşık ol kim bulasın ömr-i bekâ
…
Işka mahkûm eyle âşık sen sini
Varduğınca gele sözün revnaka

Kim ebed dirlik bulasın ölmesüz
Hem gül olup açılasın solmasuz14

Aynı şekilde Bâkî ve Hayretî’nin devriyyelerinde ölümsüzlüğe
ermenin ancak aşk yoluyla olduğu ifade edilmektedir:

Bâki yanardı âteş-i ‘aşk ile odlara
Tâk-ı felekde meş’ale-i mihr yanmadın15

Aşk eyledi âvâre ben Hayretîyi yoksa
Her hıdmete cân ile müsta’cil idüm cânâ16

Yunus’un gönül dünyasına, mistik inançlarına ve sırlarına kendisini yakın hisseden Sezai Karakoç, ilâhî aşktan bahsettiği mısralarında
aşk ve ölümsüzlük duygusunu bir arada kullanır. Leyla ile Mecnun’un
ölümlerini anlattığı “Ölüm” başlıklı bölümde, ölümün diriliş yüzünü
hisseder. Kısacası aşkın ölümsüzlüğe açılan bir kapı olduğunu anlatır.

14 Kemal Yavuz, Âşık Paşa Garib-nâme, Cilt: I-1, TDK Yay., İstanbul 2000, s. 236-237.
15 Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, s. 345.
16 Mehmet Çavuşoğlu, M. Ali Tanyeri, Hayretî Divan, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1981, s. 133.
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Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde
Bir kış güneşliğinde
Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir
…
Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır
…
Anladım onlar ölmediler
Ölüm adına
Ölüm maskesini takınarak
Dönüştüler bir ışığa17
Karakoç’a göre aşkın ölümsüzlük niteliği vardır. Çünkü onun
dünyasında aşk ile ölümsüzlük arasında kopmaz bir bağ vardır. Aşkın
geometrisi ölümsüzdür.
Yûnus’un da devriyyelerinde ilâhî aşktan kaynaklanan ezelden ebede kadar var olacağına dair inanışı görmek mümkündür. Bunu
özellikle belirtmemizin sebebi, devriyyelerde ruhun şekil ve sıfat değiştirerek yaptığı yolculuğun kaynağının bazı araştırmacılar tarafından
tenasüh veya reenkarnasyon kavramlarıyla açıklanmaya çalışılmasıdır.
Devir nazariyesi bir açıdan tenâsüh inancını çağrıştırmaktaysa da genellikle mutasavvıflar bunun tenâsühle ilgisinin olmadığını söylemektedirler.18 Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Sadreddîn Konevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Nâsır-ı Hüsrev ve Yûnus Emre başta olmak üzere pek
çok mutasavvıf tarafından benimsenen ve güçlü bir şekilde ifade edilen
devir nazariyesi, “Biz Allah’a aidiz ve yine ona döneceğiz” (Bakara 2/156)
mealindeki ayetin ışığı altında yorumlanmalıdır.19
Hulûl ve ruh göçü türünden inançlar İslâm dünyasında
Kaderîlik, Râfizîlik (Gulât-ı Şîa), İsmâilîlik, Yezîdîlik, Hurûfîlik,
Dürzîlik, Bektaşîlik gibi fırkalar ve Ebû Bekir er-Râzî, Ebû Müslim
17 Sezai Karakoç, Leylâ ile Mecnun Şiirler VI, Diriliş Yayınları, İstanbul 2000, s. 97.
18 Konuyla ilgili bk.: Abdülbâkî Gölpınarlı, Gülşen-i Râz Şerhi, İstanbul 1968, s. 4-10.
19 Süleyman Uludağ, “Devir”, DİA, C. IX, s. 231-232.
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el-Horasanî gibi kişiler tarafından savunulmuştur.20 Ancak Câbir b.
Hayyân, İhvân-ı Safâ, Sühreverdî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Mevlana
gibi isimleri tenâsühle sıkça anılan ve bu öğretiye yatkın olabileceği
düşünülen şahıs ve grupların eserleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde,
aslında bu şahsiyetlerin tenâsühü kabul yönünde kesin tavırlarının
olmadığı da görülmektedir.21
Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi devriyyelerde ruhun şekil ve
sıfat değiştirmesinden dolayı yaptığı yolculuğun ve ölümsüzlük duygusunun asıl kaynağı aşktır. Yunus Emre’nin hayatının ve şiirlerinin temel
felsefesi olan aşk, devriyyelerde de kendisini açık bir şekilde göstermiştir.
Yunus, devriyyelerinde bir yandan ruhun ezelden ebede olan
uzun yolculuğunu anlatırken bir yandan da “Dost ‘ışka ulaşalıdan dünyâ
âhiret bir oldı / Ezel-ebed sorarısan dün ile bugündür bana” demektedir.
Yani kendisi için zaman kavramının olmadığını ifade etmektedir. Başka
bir beyitte ise:
Ben ‘ışksuzın olımazam ‘ışk olıcak ben ölmezem
‘Işkdur hayâtum hâsılı ‘ışkdan gayrısın bilmezem 192/5
mısralarıyla aşksız yaşayamayacağını, aşk sayesinde ölümsüz olacağına
inandığını söylemektedir.
Bütün bunlardan sonra Yunus Emre’nin bazı devriyyelerinden
onun ölümsüzlüğe aşk ile ulaştığını gösteren örnekler vermek istiyorum. Aşağıdaki devriyye manzumesinde insân-ı kâmil olma yolundaki
macerasını anlatan Yunus, bu yolculuğa aşk ile başladığını ve yine aşk ile
kemâle erdiğini açık bir şekilde ifade etmektedir:
20 Mehmet Bulğen, “İslâm Dini Açısından Tenâsüh ve Reenkarnasyon”, MÜ
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 40, 2011/1, s. 74.
21 Konuyla ilgili olarak bk.; Mustafa Aşkar, “Reenkarnasyon (Tenâsüh)
Meselesi ve Mutasavvıfların Bu Konuya Bakışlarının Değerlendirilmesi”, Tasavvuf İlmî ve
Akademik Araştırma Dergisi, S. 3, 2000, s. 85-100; Veysel Güllüce, “Mevlânâ’ya İsnat Edilen
Reenkarnasyon ve Evrim Görüşleri”, Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu
Bildirileri-II (Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum Yılı Anısına), Şanlıurfa 2007, s.
155-160; Eyüp Bekiryazıcı, “Bazı İslâm Filozoflarının Tenâsüh Meselesine Yaklaşımları”,
Marife, S. 1 2008, s. 205-219.
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İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum
‘Işk denizine taluban deryâ-yı ‘ummândayıdum		
Yire bünyâd urulmadın yir-gök melâik tolmadın
Levh ü kalem çalınmadın mülk-i yaradandayıdum
Ol kim beni bekleridi her kandasam saklarıdı
‘Işk urganı ucındagı kandîldagı cândayıdum
Kaygu eli irmezidi gussa gözi görmezidi
Endîşe şehrinden taşra bir ulu mekândayıdum
Bu işlerde olan kişi terk itsün cümle teşvîşi
İçerüden içerü bir key latîf nihândayıdum
Benüm gibi bu cihâna yüz bin gelürse az ola
Benüm gelişüm şimdidür üstâdda Kur’ân’dayıdum
Dört kitâbı okumadın ayırup seçmek olmadın
Ezberledüm sebakumı bu ‘ışkı hânendeyidüm
Pâdişâhdan destûr oldı bizi bunda mülke saldı
İki cihân Uçmak oldı Uçmak’da Rıdvân’dayıdum
Yılduzıdum bunca zamân gökde melâik arzûmân
Cebbâr-ı ‘âlem hükm ider ben ol zamân andayıdum
Toksan bin Hak kelâmını söyleşicek Habîb’ile
Otuz bini sırr olıcak ben ol sır olandayıdum
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Ben bu sûretden ilerü adum Yûnus degül iken
Ben olıdum ol ben idüm bu ‘ışkı sunandayıdum 169/1-11
Başka bir devriyyesinde ise daha bütün ruhlar Kâlû Belâ
demeden önce Hakk’ın huzurunda olduğunu söyleyen Yûnus Emre,
bu yolculuğunda yoldaşlarının Hz. Âdem başta olmak üzere diğer
peygamberler olduğunu belirtmektedir. Bu peygamberleri ezelî âşıklar
olarak nitelendiren Yûnus, ebedî mekânlarının Allah’ın dergâhı
olduğunu da ifade etmektedir:
İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum
Dinlersenüz eydivirem ezelî vatandayıdum
Ezelîden dilümde uş Tanrı birdür Hak’dur Resûl
Bunı böyle bilmeziken bir ‘aceb makâmdayıdum
Kalû belâ söylenmedin tertîb düzen eylenmedin
Hak’dan ayru degülidüm ol ulu dîvândayıdum
Yire bünyâd urulmadın Âdem dünyâya gelmedin
Öküz balık eylenmedin ben ezelî andayıdum
Eyyûb’ıla derde esîr iniledüm çekdüm cezâ
Belkîs’ıla taht üzere mühr-i Süleymân’dayıdum
Yûnus’ıla balık beni çekdi deme yutdı bile
Zekeriyyâ’yıla kaçdum Nûh’ıla tûfândayıdum
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‘Asâyıla Mûsâ’yıla kaçdum çıkdum Tûr Tagı’na
İbrâhîm’ile Mekke’ye bünyâd bıragandayıdum
İsmâ’île çaldum bıçak bıçak ana kâr itmedi
Hak beni âzâd eyledi koçıla kurbândayıdum
Yûsuf ’ıla ben kuyıda yatdum bile çekdüm cezâ
Ya’kûb’ıla çok agladum bulınca figândayıdum
Mi’râc gicesi Ahmed’ün dönderdüm ‘Arş’da na’linin
Üveys’ile urdum tâcı Mansûr’ıla urgandayıdum
‘Alî’yile urdum kılıç Ömer’ile ‘adl eyledüm
On sekiz yıl Kâf Tagı’nda Hamza’yla meydândayıdum
Yûnus senün ‘âşık cânun ezelî ‘âşıklarıla
Ol Allah’un dergâhında seyrân u cevlândayıdum 168/1-12
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SONUÇ
Yûnus Emre’nin devriyyelerinde dile getirdiği ezelden ebede
var olma yani ölümsüzlük duygusunun ana kaynağı aşktır. Divan’ında
birçok beyitte âşıkların asla ölmeyeceğini müteaddit defa dile getiren
Yûnus, devriyyelerinde de aynı inanışı mısralarında irfanî bir eda ile
ifade etmektedir. Bazı araştırmacıların tenasüh veya reenkarnasyon
inanışıyla açıklamaya çalıştığı bu devriyyeler, aslında Bakara Suresi’nde
geçen “Biz Allah’a aidiz, yine O’na döneceğiz.” meâlindeki âyetin ve
vahdet-i vücud inanışının bir yansımasıdır. Bunun aksini söylemek
Yûnus’un hayat felsefesini yanlış anlamak manasına gelir. Sonuç olarak
“Her şey O’ndan başlar ve O’na döner.” şeklinde özetleyebileceğimiz bu
telakki, en güzel ifadesini Yûnus Emre’nin devriyyelerinde bulmuştur.
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BİR YORT SAVULCU OLARAK
TÜRK ŞİİRİNDE YUNUS EMRE
Hasan AKTAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ledünniyat, Allah vergisi olan ilimdir ve bu ilim ezelden beri vardır.
Bu ilim, Allah tarafından hususi kullara hususi vecih üzere bâtınî olarak
ihsan olunan hususi bir nimettir. Bir diğer ifadeyle Allah’ın sırlarıdır
ve Allah, bu sırları; önemsediği çok özel bir kuluyla çok özel bir anda
paylaşır. Bunlar bir bakıma havassı değil, havassu’l-havassı ilgilendiren
bir gizli (muamma) ilimdir ki ledünniyat, Simya adı verilen kuşatıcı
ilmin bir alt disiplinidir.
Peygamberler ve veliler bu ilmin hem tahsildarı, hem müfessiri
ve hem de muallimidirler. Hz. Peygamber’den sonra ledünni şiirin
manifestosu bizde Hoca Ahmet Yesevî ile başlar, Yunus Emre ile devam
eder ve Ece Ayhan ile günümüze ulaşır. Anadolu’da irfanî şiir geleneğinin
öncüsü Yunus Emre, yüzyılların ötesinden bu sırlara atfen -sırrı
bütünüyle ifşâ etmeden- halka sembolik olarak “yort savul” şeklinde
seslenmek suretiyle açık bir manifesto yayınlıyordu. Bir beyitten ibaret
olan o manifesto işte şöyledir:
Kul padişahsız olmaz padişah kulsuz değil
Padişahı kim bileydi kul etmese yort savul1
Şiirde geçen “yort savul” ifadesini sembolik ve mübhem -kapalıolması, bu önemli sırrı Hz. Ali Efendimizin kapalılık perdesi altında
anlamına gelen “sırran tenevveret” ilkesine uyarak sadece işin ehli olan
âriflere hitap etmek isteyişinden dolayıdır. Eğer ki o, bu sözü Hallâc-ı
Mansur’un açık bir manifesto olan “ene’l-hak” sözü gibi fâş edecek
olsaydı behemehâl kendisinin akıbeti de onun gibi -Mansurca- olacaktı.
İşte bu yüzden sanılanın aksine (metaforik ve muamma -kapalıkonuştuğu için) bazen Yunus Emre’yi anlamak çok zordur.
1 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Dîvânı -Tenkitli Metin-, H Yayınları, İstanbul,
2008, s. 168; Anlamı: Kul (teba/halk) padişahsız olmaz, padişaha kul (halk/yurttaş) gerek.
Kul (Çavuş) yort savul (kenara çekilin) diye bağırmasaydı padişahı kim bilebilirdi? Hasan
Aktaş.
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Yort, sözlük itibariyle hüküm ve nüfuz anlamlarına gelir. Burada
padişahın kulları üzerindeki hüküm ve nüfuzu kul ile padişah
arasındaki ilişkileri düzenleyici muhteva ve müfredat niteliğindedir.
Bu sözcükten/isimden türemiş olan “yortmak” ise hızlı koşmak ve
devamlı yol yürümek gibi anlamları içerir (ihtiva eder). Bu ise Allah’a
ulaşmada seyr ü sülûk yolunda ilerlemenin tarif ve tavsiyesidir.
Yine aynı kökten türemiş olan “yorutmak” ise yürütmek anlamında
kullanılan etken/ettirgen (buyurgan) bir fiildir. Kulu, dünyaya gönderip
onu kendine doğru yürüten de Allah’tır. Mamafih doğum bu yürüyüşün
mukaddimesi, ölüm ise dönüşün varılacak olan menzilidir.
Yort savul, Eski Anadolu Türkçesinde, ‘Kenara çekilin!.. Sultanım,
efendim geliyor!’ demektir. Bu gizemli sözün hem beşeriyete hem de
uhreviyete bakan birbirinden ilginç iki farklı yönü vardır. Bu sözde
beşeriyet ve uhreviyet “mülkiyet” ekseninde buluşur. Mülk, sembolik
anlam ve bağlamda sultanındır (beşeri yönden), yani hakikatta ise
Allah’ındır (uhrevî yönden). Hiç şüphesiz ki mülkiyet üzerindeki her
türlü tasarruf sultana -Allah’a- aittir.
Yort savul, padişahın halka görünmesi, halkın da kendi iradesiyle
padişahı görme istek ve şuurudur. Bu şuur, ancak ve ancak bilgiyle
oluşur. Burada, padişahın azameti halkın idrakinde yansıma bulur.
Genel anlamda halk, özel anlamda ise kul padişahı kendi müktesebâtına
göre yorumlar. Padişahın halk tarafından bilinmesi gibi Allah da kul
ile bilinir. İşte burada halk ile sultan, bir diğer ifadeyle Allah ile kul
arasında ciddi bir iletişim ve aşinalık tesis etmek için yort savul; ilmi,
irfanı ve estetiği zorunlu kılar. İlim olmadan Allah kesinlikle tanınamaz.
Biz, Allah’ı tanıma ilmine “marifetullah” diyoruz. Yalnız burada Allah’ı
tanımak için sadece kuru/çıplak ilim yetmez, öyle büyük âlimler vardır
ki aynı zamanda büyük zalimlerdir. Yani ilim, irfanla doldurulmalı
ve estetikle biçimlendirilmelidir. İşte, bu yüzden Allah, ancak ilimle
tanınır, irfanla yorumlanır ve estetikle estetize edilir.
Nitekim bununla ilgili Abdülbaki Gölpınarlı, Yepyeni Bir Şerh2
adlı makalesinde ilginç bir hikâye anlatır. Rivayete göre bir köylü bir
Cuma günü şehre inmiş; şehir de, olacak bu ya; başkentmiş. Cuma vakti
selâlar verilmekte ve ezanlar okunmakta iken bir “yort savul” sesidir
ortalığı kaplamış. Herkes kenara çekilip saf tutmuş. Köylü sormuş:
2 Abdülbaki Gölpınarlı, Yeni Edebiyat, Yunus Emre Özel Sayısı, Cilt: II, Sayı:
11, İstanbul, 1971.
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-Ne var, ne oluyor, kim geliyor?
Kendisine “padişah geliyor” demişler. Bunun üzerine o da herkes
gibi safta bir yer tutmuş ve biraz da kurnazlık ederek en ön safa geçmiş.
Kolay değil, adam hayatında ilk defa padişah görecek. Devrin töresince
padişah ata binmiş heybetli bir şekilde gelmiş ve alâyiş ü nümayiş içinde
insanların arasından geçip gitmiş. Herkes “padişahım çok yaşa” diye
bağırıp çağırıp alkış tutmuş. Kalabalık birbirine karışmış. Bu arada
köylü sormuş:
-Padişah geçti mi?
Kendisine “evet geçti” diye cevap vermişler ve peşinden de “atın
üstünde sağa-sola selâm vererek alkışlar içinde geçti, görmedin mi?”
diye sormuşlar.
Köylü, “iyi ama o, adamdı” demiş.
Evet, cahiliye devri Araplarının peygamberi olağanüstü bir varlık
sanmaları gibi köylü de padişahı insandan öte bambaşka bir yaratık
sanıyormuş. İşte bu köylü ilim olmadığından “yort savul”u idrak edecek
düzeyde değildir, nitekim edememiştir. İlim olmadığı müddetçe de
edemeyecektir.
İşte burada tanınmak önemlidir ve padişahı tanımak için elbette
ki ilim elzemdir. İlim elbette ki yetmez, şiir ve felsefe de lazımdır. Şiir,
şuurdur; felsefe ise o şiirin yorumudur. Hatta estetik de şarttır. Zira
yoruma estetik gömleği giydirilmezse, o yorum; çıplak kalır ve bu
yorumun, arka planda gizlenen mazmunları okumaktan aciz, sıradan bir
zahiriyatçı olarak kalmaktan başka bir şansı yoktur. Bu çok tehlikelidir ve
bunun sonucu genellikle materyalist bir yoruma çıkar ve orada kendine
kalıplaşmış düşünce kalıplarıyla parçalanamaz bir statüko oluşturur.
Bugün Taliban, El-Kaide ve Işid gibi örgütler Yunus Emre’nin Allah,
kainât ve insanla ilgili “yort savul” okumalarını anlayamamışlar ve dini
sadece basit bir görünüşe ve şekilciliğe indirgemişlerdir. Bu kâinatı ve
insanı son derece sıradan -cahilâne- bir bakış açısıyla mana-yı ismi
ile okumaktır ve elzem olan mana-yı harfi okumalarını görmezlikten
gelme ve hesaba katmamaktır. Felsefî anlamda değil ama avami anlamda
103

Yunus’un Sesi

bunlar da akılları gözlerine inmiş, yüreklerinin perdeleri kapanmış birer
materyalisttirler. Çözüm Yunus Emre’nin “yort savul” manifestosudur.
Kul yerini bilecek, kendisini Allah yerine koyarak onun adına karar
vererek yargısız infazlarda bulunmayacak.
Bütün bu örnek ve anlatımlardan rahatlıkla anlaşılacaktır
ki padişahı, yani hakkıyla mütekâmil manada Allah’ı; ancak ilim
sahipleri, basiret ve feraset gözü açık irfan sahipleri ve hayata, şiir ve
felsefe penceresinden estetik bir vizyonla bakabilen insan-ı kâmiller
tanıyabilirler. İşte ilimden başlayıp irfanla devam eden ve estetikle kemâle
eren bu sürece biz ‘yort savul ilmi’ diyoruz. Bu ilmi tahsil etmeyenlerin
Allah’ı hakkıyla bilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla bu ilmi tahsil
etmeyenler, basiret ve feraset gözüyle göremeyenler ve estetik gömleğini
giyemeyenler hiçbir şekilde eşref-i mahlûkat seviyesine yükselemezler.
Yunus Emre’deki “yort savul” manifestosu, bir bakıma kâinatı ve
insanı mana-yı harfiyle okuma teorisidir. Bu teoriyi, halkın padişahı,
padişahın halkı bilmesi olarak okumak mümkündür. Yani bu teoride
sanat eserinden sanatçıya, sanatçıdan sanat eserine giden bir yol gizlidir.
Meydanda bir sanat eseri varsa, muhakkak ki onu üreten -yaratan- bir
sanatçı vardır. Eğer yine meydanda bir sanatçı varsa, onun üreteceği
(yaratacağı) bir sanat eseri olacaktır. Hiçbir şekilde sanat, sanatçısız
olmaz; sanatçı esersiz kalmaz/kalamaz. Önce sanatı ve peşinden de onu
üreten (yaratan) sanatçıyı tanımak yort savulcu bir duruş ve tavırdır. Bu,
Hz. Muhammed’e inen ilk vahiy olan Alak suresinin 1. ve 3. ayetinde
emredilen emri -en öncelikli farzı- yerine getirmektir. Yani Kur’an-ı
Kerim’in emrini yerine getirmek ve her şeyi -evrende her ne varsamana-yı harfi ile okumak demektir. Bu bir anlamda fenomenolojik
yaklaşımdır ve nesneleri kendi hesabına Allah için okumaktır.
Çok iyi biline ki, kul; sultansız olmaz, sultan da kulsuz. Kul,
eğer, “yort savul… sultan geliyor, yoldan çekilin, şöyle kenara
açılın!..” demeseydi, sultanı kim bilebilirdi? Evet, “tellal” olarak
nitelendirebileceğimiz peygamber, halka (ümmete) hitaben “yort
savul” diye halka tebligatta bulunmasaydı, padişahı, yani Allah’ı kim
bilebilirdi? Kul da olmasa, padişah kime padişahlık edecekti? Yani her
halükârda Allah kulu bilecek, kul da Allah’ı bilecek.
Söz konusu şiirin, hem dünyaya hem de maveraya (uhreviyâta)
yönelik birbiriyle alakalı iki farklı yönü var. Yort savul, önce memleketi
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ve memleketin sahibini, sonra da kâinatı ve kâinatın sahibini tanımaktır.
Tanımanın peşinden padişahı ve memleketini sıfatlarıyla okuyabilmek
ve onu zihinlerde idrak edebilmektir. Padişahı (sahibini) tanıyan kullar,
kendilerini de tanırlar. Kendilerini tanıyanlar, (padişahı) Allah’ı da
tanırlar. Yani Allah’ı en çok “yort savul” davetine icabet edenler, yort
savul ilmini -“yort savul” aynı zamana bir ilimdir- tahsil edenler ve yort
savul tebliğcileri veya yort savul ledünniyatçıları tanıyabilir.
Padişah, Tellal ve Yort Savul
Yort savul, bu meyanda Allah’ı görememenin fakat bilmenin,
Peygamber’i tanımanın fakat bilememenin, şuur burcunun
müntehasında şiir makamında tecelli eden bir manifestosudur. Zira
halk, tellalın/peygamberin delaletiyle padişaha (Allah’a) yöneldiği
için, Allah’ı bilme makamına erişmesine rağmen Peygamber’i tanıma
makamında kalmıştır. Bu yönüyle yort savul, Allah’ı isimlerinin ötesinde
sıfatlarıyla ve eylemleriyle, yani ilm-i kıyafet ile tanımaktır.
Yunus Emre’nin bu ikiliğinde üç varlıktan söz edilebilir. Birincisi
padişah, ikincisi yort savul diyen tellal, üçüncüsü ise halk. Padişah, halkın
varlığının metaforik bağlamda yegâne müsebbibi olan Allah’tır. Tellal
ise, padişahın, yani Allah’ın emirlerini halka duyuran peygamberdir.
Halk ise, tellal vasıtasıyla padişahın emirlerini alan ve hayata geçiren
kullardır. Yani “yort savul” tebliğ, “yort savulcu” ise peygamberdir.
Muhakkak ki peygamber vahiyle gelir.
Eğer ki tellal, yani peygamber “yort savul” diyerek Allah’tan gelen
mutlak ledünniyât bilgilerini halka ulaştırmamış olsaydı, padişahı,
yani Allah’ı kim bilebilirdi? Bu durumda yort savul ifadesinin Allah’tan
gelen vahiy (âyet) olduğu da rahatlıkla anlaşılır. Bu, yort savulun cemal
yönüdür.
Yort savul, bu anlamda açık bir tebliğdir, yani vahiydir. Tebliğ,
sembolik olarak barış zamanlarında tahta kılıçla yapılır. Saru Saltuk’un
tahta kılıcı bu anlamda en büyük tebliğci ve yort savulcudur. Hakkı,
insanlara anlatmak her Müslüman kişiye farzdır. Bir diğer ifadeyle
yort savul, her Müslüman’ın hem şiarı, hem estetiği hem de öğrenmesi
zorunlu (-farz-) olan ilmidir.
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Yunus Emre’den sonra şiir vadisinde onun peşinden giden büyük
sufi İznikli Eşrefoğlu Rûmî (….-1464) de “yort savul” diyerek klasik
tebliğini sürdürmüştür. Eşrefoğlu Rumi, divanındaki 22 numaralı
rübaisi ile “yort savul” tebliğini şöyle sürdürür:
Cehennem esfelî ola sana yurt
Ne deyvire o vakt iş bu savul yort
Karıncadan za’îf olasın anda
Zîrâ bunda işitmedündi öğüt3
Eşrefoğlu Rûmî, “yort savul” manifestosunu, yani vahyi
dinlemeyenler ve anlamak istemeyenleri eleştirir. Hatta eleştirmekle
de kalmaz onları hafiften cehennemle korkutur ve tehdit eder. Eğer
kul, hakiki anlamda kul ise behemehâl yort savulcunun “yort savul”
davet ve tebliğini dinlemeli ve ona icabet etmelidir. Yort savul, irfani
aydınlanmadır. Yort savul aydınlığından kaçanlar zulumat ülkesinin
karanlıklarında kendilerine asla bir yol bulamazlar. Yort savul tebliğini/
davetini dinlemeyenlerin yeri cehennemin en alt tabakasıdır.
Hiç şüphesiz ki on yedinci yüzyıl Halvetiye tarikatının Niyaziyye
ve Mısriyye kolunun kurucusu büyük sufi ve şair Niyâzî-i Mısrî (16181693)’yi de şiirleriyle olmasa da en azından eylemleriyle “yort savul”
diyebilenler silsilesine eklemek gerekir. Yort savul, sadece tebliğ değildir,
aynı zamanda büyük bir tefekkür ve sorgulamadır.
Günümüzde ise “yort savul” diyebilme cesaretini gösteren tek şair
İkinci Yeni ekolünden Ece Ayhan’dır.
Bu bağlamda yort savul, vahiy orijininden kopmadan zamanla
kendi manası içinde aşkınlaşarak dünyevî ve siyasal bir söyleme oturur:
“Savulun! Padişah geliyor. Vaziyet alın, konuşlanın, bütün mevzileri
kapatın, bütün yolları kesin. Çünkü padişah zalim ve haramidir. Bu
yüzden kendisinden hesap sorun ve hesap veremediği yerde baş kaldırın
ve onu tahtından indirin!..” İşte bu yüzden zulme başkaldırmak, yani
yort savul demek farzdır.
3 Mustafa Güneş, İznikli Esrefoğlu Rumi’nin Hayatı Eserleri ve Divanı,
Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2006, s. 425; Anlamı: Cehennemin en aşağı tabakası
sana yurt olsun. İşte o vakit bu yort savul’un sana ne dediğini anlarsın. O anda karıncadan
zayıf olasın. Zira burada (dünyada) hiç öğüt dinlemedindi!… Hasan Aktaş.
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Ledünni Şiir, Ece Ayhan’la Yeniden Başlamıştır
İslâm tarihinde eylemleriyle “yort savul” diyerek siyasal otoriteye
karşı ilk ayaklanmayı Kerbela’da başlatan Hz. Hüseyin’dir. Onu, “ene’lhak” söylemiyle Hallâc-ı Mansur takip eder. Bu bağlamda “ene’l-hak”
söylemini de “yort savul” olarak düşünebiliriz ve “Bâtıl zâil oldu, çekilin
hak geliyor” şeklinde okuyabiliriz. Türk tarihinde ise eylemleriyle siyasal
otoriteye başkaldıran ve “yort savul” diyen şahsiyet Şeyh Bedreddin’dir.
Bu yüzden Hz. Hüseyin, Hallâc-ı Mansûr ile Şeyh Bedreddin, tarihteki
en büyük yort savulculardan sayılır. Varın siz, Tokatlı Molla Lütfi ile
Melâmî şeyhi İsmail Ma’şukî’yi de bu listeye ekleyin.
Ece Ayhan, şiirdeki hurucuyla modern Türk şiirinin Şeyh
Bedreddini idi. Ece Ayhan, zulme karşı ayaklanmayı Yort Savul adlı
kitabı ile başlatıyordu. Bu da yort savulun celal yönüdür. Bugün Ece
Ayhan’ın Yort Savul kitabını okuyan pek çoktur da, yort savul diyebilecek
eylem/etik insanları son derece azdır. Bunun adı teorilenmektir ve
eylemselleşememektir. Siz isterseniz buna kabuğunuzu kırarak Marksist
bir söylemle “pratikleşememek” deyin.
Yort savul, Ece Ayhan ile birlikte yeryüzündeki bütün haramîlere
ve zalimlere isyan eden tüm mazlumların ve asilerin şiiri olmuştur.
Nemrud’a, vahiy gücüyle kafa tutan İbrahim de bir yort savulcu idi.
Firavun’a posta koyan Musa da bir yort savulcu idi. Yort savul, bir
anlamda tüm asilerin şiiridir. Kâbe’deki putları kıran ve putperestliğe
başkaldıran Hz. Muhammed ise yort savulcuların en büyüğü idi.
İktidar sahiplerine yaltaklanmanın deşifrecisidir yort savul. Hakkı
gasp edilenlerin, zulme uğrayanların ve statükoya başkaldıran bütün
asilerin şiiridir yort savul.
Yahya Kemal, “Abdülhak Hamit’ten sonra ledünnî şiirin membaının
kuruduğunu” söyler. Ledünnî şiir, Cumhuriyet döneminde başka,
bambaşka bir vadide, Ece Ayhan ile zulumât ülkesinin karanlıklarını
yırtarak ortaya çıkmıştır. Yani ledünnî şiir, modern dönemde seküler
bir alandan huruç eylemiştir.
Yort savul, mülkü Allah’ın bilen, yeryüzü mülksüzlerinin
manifestosudur. Kölesi ve efendisi olmayanların şiiridir yort savul!..
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Kapital’i Kitab-ı Mukaddes gibi, Kitab-ı Mukaddes’i Kapital gibi
okumaktır, hayatın diyalektiğidir ve yort savul işte burada misyonunu
icra eder.
Benim en büyük rüyalarımdan biri de Türkiye’de mutlaka bir yort
savul Akademisi’nin kurulmasıdır. Yort savul Akademisi, Yunus Emre
paradigma ve doktrinin insanımıza anlatılmasında ve sosyal hayata
geçirilmesinde önemli bir misyon üstlenecektir.
Atlasları getirin! Tarih atlaslarını!
En geniş zamanlı bir şiir yazacağız
Harbi karşılık verecek ama herkes
Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya:
Bir, yeryüzüne nasıl dağılmıştır
Tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar?
İki, daha yavuz bir belge var mıdır ha
Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden?
Üç, Boğaziçi bir İstanbul ırmağıdır
Nice akar huruc alessultanlarda bayraksız davulsuz?
Nerede kalmıştır? Tarihe ağarken üç ağır yıldız
Sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanatları yoluk
Çocuklar! ile bile muhbirler! ve bütün ahali!
Hep birlikte, üç kez, bağırarak, yazınız
Kurşunkalemle de olabilir
Yort Savul4
Ece Ayhan’ın, Yunus Emre’den ödünç alarak yazdığı Yort Savul5
kitabı Osmanlı padişahı geçerken tellalların halka sesleniş biçimine
tarihsel bir göndermedir. Ece Ayhan’ın bu şiirinin zâhirde (görüntüde)
hem geçmişe hem de günümüze bakan “-dağılın/defolun-“ gibi iki
4 Ece Ayhan, Bütün Yort Savullar, s. 15.
5 Ece Ayhan, Yort Savul, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul, 1977.
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makamda iki farklı anlamı varsa da hakiki anlam (mazmun) şiirin
derinliklerinde ve arka planında gizlidir. Önemli olan işte bu mazmunu
anlamaktır. Burada gizli olan mazmun Nemrut ve Firavun gibi siyasal
gücü ellerinde bulunduran va halka zulmeden muktedirlerdir.
Bu bağlamda Yort savul, cihanda bütün Nemrutlara kafa tutmuş
İbrahimlerin ve bütün Firavunlara başkaldırmış Musaların şiiridir.
Burada Nemrutlara ve Firavunlara “yort savul” diyerek başkaldıranlar
İbrahimlerdir ve Musalardır ve onların şahsında bütün masum halktır.
Çekilin “mazlumlar” geliyor anlamı vardır burada. Artık en azından
buğz makamında isyancılara hürmet haktır ve hatta elzemdir. Bu zaten
Nemrutlara ve Firavunlara karşı İbrahimleri ve Musaları sahiplenmektir.
İşte bu yüzden zalimlere karşı mazlumun hakkını savunabilmek için
bu şiirler yürekli bir sesle hissi bir atmosfer içinde en yüksek perdeden
okunmalıdır. Halk gelirken zalimler kendilerine saklanacak yer
bulabilmek için buhranlara ve bunalımlara düşecektir.
Eğer sultan, sultanlığını bilseydi; kul da kulluğunu bilecek ve
her şey olması gereken makamda olacaktı. Artık modern dünyada ne
sultan sultanlığını biliyor ne de kul kulluğunu biliyor. Kullar, Tanrı’yı
kullaştırmışlar ve kendilerini de tanrılaştırmışlardır. Tanrı var iken
âlem vardır ve âleme bağlı olarak da kul vardır. Kul, padişah olmadığı/
olamayacağı gibi padişah da kul olmaz. Yine Yunus Emre’nin yort
savulcu ifadesiyle bu durum “Sultan hemîşe sultan/kul hemîşe kul idi!”
şeklinde özetlenebilir.
Allah, Zariyat sûresinin 56 âyetinde “Ve (onlara söyle) görünmez
varlıkları ve insanları yalnızca (Beni tanımaları ve) bana kulluk
etmeleri için yarattım”6 buyurur. Bu âyet, bir kudsi hadis-i şerifle de
desteklenmektedir. Söz konusu edilen hadis-i kudside Allah, “Ben, gizli
bir hazine idim bilinmek istedim (bilinmeye muhabbet ettim) ve bilineyim
diye kâinâtı (mahlûkatı) yarattım. Böylece kendimi onlara tanıttım, onlar
da beni tanıdılar ve bildiler”7 buyurur. Kainâtın ve mahlûkatın başat
aktörü insan olduğuna göre burada asıl kastedilen insandır. Bu hadis,
6 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı (Meal-Tefsir), Çevirenler: Cahit Koytak Ahmet Ertürk, İşaret Yayınları, İstanbul, 2002, s. 1072.
7 Aclunî, Keşfü’l-Hafâ, Cilt II, s. 132.
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tasavvuf ekolünde Kenz-i Mahfi (gizli hazine) olarak bilinir. Elbette ki
bilinmek için tebliğcilere ihtiyaç vardır. Peygamberler, Allah’ı bilmenin
ve bildirmenin en önemli tebliğcileridir.
Yunus Emre, bu tebliğleri “yort savul” ve tebliğcileri de zımnen
“yort savulcu” olarak nitelendirir. İşte bu yönüyle “yort savul” vahiydir,
“yort savulcu” da peygamberdir.
İnsanlarımızda yaratanı ve yaratılanı, dolayısıyla kendini bilme
bağlamında “yort savul” bilinci oluşmadığı için doğru dürüst entelektüel
de yetişmemiştir. Entelektüeli olmayan bir cemaatin, grubun, ideolojinin
veya bir milletin geleceği yoktur. Yunus Emre’nin mutfağında patates
soymamış insanlar giderler, yeryüzü cennetleri inşa etmeye çalışan
yeryüzü tanrılarının kulu ve kölesi olurlar. Vesselam!..
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YUNUS EMRE İRSİNİN AZERBAYCAN’DA
ÖĞRENİLMESİ
Doç.Dr. Fidan QASIMOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu
Türk ədəbiyyatında özünəməxsus dəsti-xətti ilə seçilən sufi
şairlərdən olan Yunus Əmrə irsi hər zaman diqqət mərkəzindədir.
Onun bədii-fəlsəfi yaradıcılığı yalnız Türkiyə ədəbiyyatının deyil, eyni
zamanda ümumtürk ədəbiyyatı xəzinəsinin zənginləşməsində böyük rol
oynamışdır. Buna görədir ki, Yunus Əmrə yaradıcılığına tədqiqatçılar
tez-tez müraciət edir. Azərbaycanda bu irsi araşdıran tədqiqatçılar da
az deyildir.
Yunus Əmrə irsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında geniş şəkildə
tədqiq edilmişdir. Bu məsələyə diqqət çəkən İsmixan Osmanlı yazır ki,
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Yunus Əmrənin yaradıcılığının elmi
səviyyədə öyrənilməsinə XX əsrin əvvəllərində böyük maraq oyanmağa
başlamışdır. Onun poetik irsinin öyrənilməsində Abdulla Şaiq, Hənəfi
Zeynallı, Əmin Abid, Vəli Xuluflu, Salman Mümtaz, sonralar Bəxtiyar
Vahabzadə, Kamil Vəli Nərimanoğlu, Qara Namazov, Tofiq Hacıyev,
Xuraman Hümmətova, Cəlal Məmmədov (Bəydili) kimi tanınmış
Azərbaycan alimlərinin böyük əməyi olmuşdur (2, s. 523-524).
Yunus Əmrə irsinin tədqiqinə həsr olunmuş məqalələr içərisində
Tofiq Hacıyevin “Yunus Əmrə və Məhəmməd Füzuli” (8, s. 58-66),
“Yunus Əmrənin şeir texnikası” (6, s. 8-15), Əbülfəz Elçibəyin “Bizim
tanrı sevgimiz” (3), Bəkir Nəbiyevin “Möcüzənin bayramı” (12, s. 5-6),
Q. Kazımovun “Yunus Əmrə və Qurbani” (9) və s. adlarını çəkmək olar.
Yunus Əmrə əsərlərinin dili, yazı üslubu və s. məsələlər haqqında
Tofiq Hacıyevin 1991-ci ildə nəşr etdirdiyi “Yunus və Türkcəmiz” adlı
məqaləsində təhlil edilmişdir. K.V.Nərimanoğlu “Türk dilinin bəstəçisi,
rəssam və memarı” adlı məqaləsində Yunus Əmrə’ni Türk Dili’nin
bəstəçisi, rəssamı və memarı adlandırmışdır. Əlövsət Abdullayev də
“Yunus Əmrə haqqında” adlı məqaləsində şairin özündən, şeirlərinin
bədii xüsusiyyətlərindən söhbət açır (2, s. 527-528).
Azərbaycan alimlərindən Elman Quliyev “Türk xalqları
ədəbiyyatı” dərsliyində Yunus Əmrə’yə geniş yer vermişdir. O, şairin
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həyatı və yaradıcılığından ətraflı məlumat vermiş, şairin müxtəlif
şeirlərindən nümunələr əsasında bu şeirlərdə ifadə etmək istədiyi
fikirləri, düşüncələri izah etmişdir (10, s. 46-55).
Elman Quliyev Yunus Əmrə’ni “Tanrı Şairi” adlandırır. Çünki
onun şeirləri insanları Allah’a doğru qanadlandıraraq könüllərində
zərrənin (insan) bütövə (Allah) “birləşmək” ümidlərini artırır:
Sənsiz yola girir isəm
Çarəm yox addım atmağa
Gövdəmdə qüvvəti sənsən
Başım götürüb getməyə
Könlüm, canım, əqlim, elmim
Sənin ilə qərar edər
Can qanadı açıq gərək
Uçuban dosta getməyə
Tutulmadı Yunus canı
Keçdi tamudan, uçmağı
Yola düşüb, dosta gedər
Ol əslinə uyarmağa (10, s. 49)
Yunus Əmrə Allah’a qovuşmağı elmi biliklərdə yox, könül,
duyğu “bilimində” mümkün sayır:
Elm ilə, hikmət ilə
Kimsə bu sirrə çatmaz
Bu bir əcaib sirdir
Elmə, kitaba sığmaz (10, s. 49)
Yunus Əmrə şeirlərində insana olan sevgi və məhəbbətin
əsasında insanın Allah’ın bir parçası olması ideyası dayanır. Allaha üz
tutub “varlığım səndədir” deyən şair haqqa tapınan hər bir insana dərviş
sevgilərini ifadə edir. Şairin həqiqi aşiqliyi bütün məqamlarda ruhuna
hakimdir, etdiklərinin kortəbii deyil, şüurlu olduğunu təsdiqləyir:
Eşq məqamı alidir, eşq qədim, əzəlidir
Eşq sözünü söyləyən cümlə-qüdrət dilidir
Deyən ol, eşidən ol, görən ol, göstərən ol
Hər sözü söyləyən ol, surət can mənzilidir (10, s. 50)
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Yunus Əmrə bir ürfan sahibi olaraq peyğəmbərə, övliyalara
müqəddəs şəxslərə Allah’ın nuru kimi baxmış, xüsusilə Məhəmməd
peyğəmbərə ithaf olunan şeirlərində onu “Haqq Peyğəmbəri”,
“Mələklər Mülkünün Sultanı”, “Tanrı Elçisi”, “Nur Mənbəyi” və s.
şəkildə mədh etmişdir:
Sən haqq peyğəmbərsən şəksiz, gümansız
Sənə uymayanlar gedər imansız
Aşıq Yunus neylər dünyanı sənsiz
Adı gözəl, özü gözəl Məhəmməd (10, s. 52)
Yunus Əmrə’nin duyğu və düşüncəsindəki mədəniyyətin
qaynağında iman, Allah sevgisi, insan sevgisi, sufilik dayanır.
Onun anlayışına görə hər insanda Allah’ın bir zərrəsi var. Bu üzdən
“Yaradılanı sevdim Yaradandan ötrü” söyləmiş (13).
Yunus Əmrə yaradıcılığı, şeirləri XX. əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Azərbaycan’da sevilə-sevilə oxunmuş, öyrənilmişdir. Sovet
rejiminin qadağaları Azərbaycan xalqının qəlbindəki Türklük sevdasını
məhv edə bilmədi. Böyük maarifçilər, işıq ürfanlarımız Abdulla Şaiqdən,
Əmin Abiddən, Salman Mümtaz, Hənəfi Zeynallı və F.Köprülüdən
tutmuş ən müasir araşdırıcılara, ədəbiyyatşünaslara qədər Yunus İmrə
irsini öyrənmiş, Türk sufi şairinin qəlbindəki ilahi eşqi, aydın Türk
ləhcəsinin şirinliyini, imanı, kamilliyi bizə çatdırmışlar (13).
Yazıçı Anar Yunis Əmrə’nin poetik irsini “Kitabi-Dədə
Qorqud”dan sonra zaman etibariylə dilimizin ən böyük bədii abidəsi
adlandırmışdır. O qeyd edir ki, nəfəsi Dədə Qorqud’dan gələn Yunus
şeirinin əks-sədası özündən sonrakı şairlərimizin və aşıqlarımızın
yaratdıqlarında da eşidilir - Aşıq Paşa’dan, Nəsimi’dən, Füzuli’dən,
bayatılarımıza qədər, Aşıq Veysəl’ə, elə Nazım Hikmət’in özünə qədər hamısının müəyyən sətirlərində Yunus’lə səsləşmələr tapmaq olar (14).
1928-ci ildə Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Abdulla Şaiq
“Ədəbiyyatdan iş kitabında” yazırdı: “Yunus İmrə Sakarya ətrafındakı
kəndlərdən birində yetişmiş bir Türkmən kəndlisidir. O, burada
rəncbərliklə keçinən çox fəqir bir adam idi. Tapdıq İmrə namında bir
pir dərvişə intisab edərək illərlə onun qapısında çalışmışdır”. 1982ci ildə “İki zirvə. Yunus İmrə, Aşıq Veysəl” adlı kitab Yunus İmrənin
Azərbaycan oxucularına təqdim olunan ilk nəşri idi. Kitabı şair Məmməd
Aslan tərtib etmiş, Bəxtiyar Vahabzadə kitaba önsöz yazmışdı (14).
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1929-cu ildə isə Salman Mümtaz “Molla Qasım və Yunis İmrə”
adlı məqaləsində Türk Dilli xalqların ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olan
hər bir kəsin Yunus Əmrə’ni tanıması və onun əski Osmanlı Edəbiyyatı
üzərində mühüm bir təsirə malik olmasını yazır. Həmçinin burada
tədqiqatçılar üçün maraqlı olacaq məqamlara diqqəti cəlb edir. Şirvanlı
şair Molla Qasım’la Yunus Əmrə arasındakı bağlılıqdan bəhs edir (11,
s. 354-358).
İsmixan Osmanlı’nın da qeyd etdiyi kimi Azərbaycan’da Yunus
Əmrə irsinin elmi səviyyədə öyrənilməsində XX. əsrin sonlarında
yenidən bir canlanma yaranmışdır (2, s. 530).
Bu dövrdə Cəlal Məmmədov (Bəydili) şairin əsərlərini
“Divan Şeirlər” adı ilə, daha sonra “Həqq didarın görən şair” (1) adlı
kitab halında nəşr etdirmişdir. C. Bəydili Yunus Əmrə şeirlərinin dil
xüsusiyyətlərinə diqqəti çəkərək yazır ki, Türk Edəbiyyatı’nın ilk
mütəsəvvüflərindən olan Yunus Əmrə’nin xəlqi ruhlu şeir dili XIII. əsr
Türkcəsinin milli çöhrəsini, bu dilin səs arxitektonikasını son dərəcə
canlı, işıqlı və aydın əsk etdirir. İslam-Türk mədəniyyətinin bütün
zənginliyini özündə toplayan həmin bu dildə Türk xalqının bütün
duyğu və düşüncələri, hiss və həyəcanları, var olan mənəvi zənginliyi
ən son həddinəcən sadə və səmimi bir şəkildə ifadəsini tapmışdır. Hər
kəsin anlaya bildiyi qədər son dərəcə anlaşıqlı, musiqi dolu bir dildə
- təmiz Türk dilində yaradan dərviş Yunus’u xalq yüzillər boyu sevəsevə oxumuş, övliya qatında əziz və müqəddəs bilib onu bu günlərəcən
yaşatmış, türk dili var olduqca da yaşadacaq (4, s. 11).
10 iyun 2010-cu ildə Bakıda Dünya Gənc Türk Yazarlar
Birliyi, Azərbaycan Respublikası Gəncliyə Yardım Fondu, TİKA və
Azərbaycan’da Atatürk mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Yunus Əmrə’dən
Məhəmməd Füzuli’yə insan sevgisi” adlı Beynəlxalq Simpozium və
09 dekabr 2013-cü ildə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,
Türkiyə Cümhuriyyəti’nin Bakı’dakı Səfirliyinin Kültür və Tanıtma
Müşavirliyi, TİKA, Yunus Əmrə Türk Kültür Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə “Yaşayan Yunus Əmrə” adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilmişdir.
Hər iki konfransda Azərbaycan alimləri də iştirak etmiş, Yunus Əmrə
iris müxtəlif istiqamətlərdən araşdırılmışdır.
2013-cü ildə Bakı’da keçilirən konfransda böyük türk şairi
Yunus Əmrənin həyat və yaradıcılığı yenidən tədqiqata cəlb edilmiş,
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yaradıcılığı müxtəlif istiqamətlərdən araşdırılmışdır. Şairin şeirlərini
ayrı-ayrı tərəflərdən araşdıran tədqiqatçılar sübut etdilər ki, onun ədəbi
iris nə qədər öyrənilsə yenə də açıqlanmayan tərəflər qalır.
Məsələn, Nəsib Göyüşov “Yunus Əmrə və Klassik Təsəvvüf”
adlı məqaləsində yazır ki, təsəvvüfi düşüncələr Yunus Əmrə’nin
şeir dilində və ifadə tərzində olduqca sadə və səmimi, eyni zamanda
anlaşıqlı və ürəyəyatımlı bir şəkildə verilir, dinləyicinin könlünü,
ruhunu oxşayır, qəlbinə nüfuz edir və ona böyük təsir bağışlayır.
Məqalədə Yunus Əmrə şeirlərində klassik təsəvvüfün ifadəsi ilə bağlı
bir neçə məqam da diqqətə çatdırılır (2, s. 233).
Yunus Əmrə yaradıcılığında insan, onun dəyəri və onu
tərbiyə metadlarını araşdıran Siracəddin Hacı şairin dünyagörüşünün
formalaşmasında hansı amillərin rol oynadığına diqqəti çəkmiş,
şeirlərində insanın tərbiyəsi, dəyəri, xoşbəxtliyinin əsaslarını taparaq
izah etmişdir (2, s. 250-282).
Gülxani Pənah isə Yunus Əmrə’nin ilahi eşqi tərənnüm edən
ədəbiyyatın ilk gözəl nümunələrini yaratdığını qeyd edir. O, bütün
türk ellərini demək olar, gəzib, ilahi eşqi və insana məhəbbəti təbliğ
edən şeirlərilə tanınıb. Yunus Əmrə sənətindən, onun sənətkarlıq
qüdrətindən uzun illər boyu ondan sonra gələn sənətkarlar, aşıqlar çox
şeylər öyrəniblər. Yunus Əmrə öz əsərlərində ilahi eşqi tərənnüm edir
və bu eşq, məhəbbət insana, təbiətə, vətənin gözəlliklərinə olan eşq və
məhəbbətdə birləşir. Sufi şair ətrafında baş verən həyat hadisələrində,
tanrının yaratdığı hər şeydə – günəşdə, ayda, ulduzda, güldə, çiçəkdə,
quşların avazında bir gözəllik görür və bu gözəlliklərə vurğunluğunu
poetik dillə vəsf edir. Yunus Əmrə yaradıcılığı zəngin bir yaradıcılıq
olub, Türk-Azərbaycan şeirinin inkişafında misilsiz rol oynayıb. Onun
heca vəznində yazıb-yaratdığı qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri ayrıayrılıqda qiymətli sənət nümunələridir. Əsərləri istər forma, istərsə də
məzmun baxımından insan ağlının, zəkasının hüdudlarına sığmayan,
ürəkləri ehtizaza gətirən sənət əsərləridir (5, s. 14.).
Türk dünyasının qüdrətli sənətkarının zəngin yaradıcılığının aşıq
poeziyamızın inkişafında oynadığı mühüm rol ondan sonra gələn və bu
dövrdə yaşayıb, yazıb-yaradan aşıq sənətkarlarımızın yaradıcılığında
aydın görünür. Yunus Əmrə aşıq şeiri tərzində yazıb-yaradıb, aşıqlıq
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sənətinə dərindən bələd olub, öz əsərlərini sazda çalıb oxuyub. Onun
əsərlərində ilahi eşq tərənnüm olunur. Əsərlərində eyni zamanda insan
sevgisi, sadə xalqa məhəbbət, gördüyü haqsızlıqlara qarşı şikayət,
tərkidünyalığa qarşı etiraz motivləri güclüdür (5, s.14.).
Tədqiqatçı onu da qeyd edir ki, Yunus Əmrə’nin poeziyası
humanist poeziyadır. O, öz humanist duyğularını verərkən, fikir və
duyğularını tərənnüm edərkən mifik obrazlardan, dini rəvayətlərdən,
müqəddəs kitablardan, folklor obrazlarından, motivlərindən, əfsanə
qəhrəmanlarıyla bağlı mövzulardan, süjetlərdən yararlanıb. Yunus
Əmrə paklığı, saflığı onun məhəbbət mövzulu şeirlərində tamamilə
açılır (5, s.14.).
Tədqiqatçı Xuraman Hümmətova Yunus Əmrə yaradıcılığının
elmi əsaslarla tədqiqindən ibarət məqalələrini topladığı “Yunus Əmrə”
adlı kitab nəşr etdirmişdir. Bu kitabda Yunus Əmrə yaradıcılığı müxtəlif
istiqamətlərdən araşdırılmışdır. Kitabda Yunus və islam fəlsəfəsi, ilahi
eşq və ölüm sevgisi, onun dövrü və müasirləri, Yunus Əmrə və Molla
Qasım bağlılığı, Mövlana və Yunus Əmrə, Əhməd Yəsəvi və Yunus
Əmrə, Yunus Əmrə ilahilərinin metaforik dili və s. kimi mövzulara yer
verilmişdir. Tədqiqatçı qeyd edir ki, Yunus Əmrənin dünyagörüşünün
formalaşmasında orta əsrlər vəhdəti-vücud fəlsəfəsi və onun üzərində
qurulan sufi təlimi əsas rol oynamışdır. Orta əsrlər şairləri kimi Yunus
Əmrə yaradıcılığında təsəvvüf ideyaları islam dini fonunda ortaya çıxır.
Şairin yaradıcılığında islami dünyagörüş dayaq rolu oynayır (7, s. 1920).
Tədqiqatçı qeyd edir ki, Yunus Əmrə yaradıcılığında əsas
mövzulardan biri də eşqdir. Şair əvvəlcə bəşəri eşqi tərənnüm və vəsf
etmişdir, çünki bəşəri eşqi olmayan insanda ilahi eşq mümkün deyildir.
İlkin mərhələdə real və sadə görünən eşq sonradan mürəkkəbliyə doğru
inkişaf edir. Şairə görə dünyadan təcrid olan aşiqlər məna aləmində
məşuqiylə qovuşub əbədi bir ömür qazanırlar (7, s. 28-29).
Yunus Əmrə yaradıcılığının xalq ədəbiyyatından istifadə
baxımından da araşdırılması mühüm nəticələrə gətirib çıxarır. Özünün
zəngin, çoxcəhətli yaradıcılığı ilə ümumtürk ədəbiyyatının inkişafında
müstəsna xidmətləri olan, klassik yazıçılar arasında öz dəsti-xətti ilə
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seçilən Yunus Əmrə folklorun gözəl bilicilərindən olmuşdur. Bunu
yazıçının əsərlərində işlətdiyi folklor nümunələri, yaradıcılığının
təbiiliyi, axıcılığı, xalq ruhuna yaxınlığı təsdiq edir.
Bildiyimiz kimi, folklor bir ölkə ya da müəyyən bir bölgə xalqına
məxsus müxtəlif mövzuları əhatə edən, bunları özünəməxsus üsulla
toplayıb, sistemləşdirən, şərh edən bir elmdir. Folklor xalq ənənələrini,
adətlərini, inanclarını, mərasimlərini və s. özündə birləşdirir. O, bugün
də fəaliyyətini davam etdirir və xalq mədəniyyəti, milli dəyərlərinə
məxsus yeni mövzular, mətnlər yaradır. İctimai həyatdakı dəyişikliklər
mədəniyyətdə də öz əksini tapmışdır. Folklor müxtəlif mədəniyyətlər
arasında əlaqə yaradır. Bu mənada folklor, keçmişlə gələcək arasındakı
əlaqənin itməməsi, möhkəmlənməsində əhəmiyyətli bir funksiya yerinə
yetirir.
Klassik ədəbiyyatda, xalq ədəbiyyatı məhsullarının mövzu,
forma və janrlarından faydalanaraq dil və mövzu cəhətdən daha güclü
əsərlər yaradan nümayəndələr içərisində Yunus Əmrə mühüm yer
tutan sənətkarlardandır. Onun yalnız ölkəsində deyil, həm də dünya
ədəbiyyatında mühüm mövqe qazanmasının bir səbəbi də yaradıcılığında
xalq ədəbiyyatından bəhrələnmədir. Məsələn, kiçik folklor janrlarından
olan atalar sözü və məsəllər Yunus Əmrə yaradıcılığında tez-tez istifadə
edilən nümunələrdir. Şair bu nümunələrə yaratdığı bədii əsərlərin dilinin
lazımlı bədii elementi kimi baxmışdır. Tədqiqatçı Fəridə Vəliyeva
Yunus Əmrə yaradıcılığını bu cəhətən araşdıraraq “Folklor Nümunələri
Yunus Əmrə Yaradıcılığının Qaynağı Kimi” adlı məqalə yazmışdır. O
qeyd etmişdir ki, mifologiyadan, atalar sözlərindən, müxtəlif folklor
nümunələrindən yararlanmaq onun əsərlərinə xəlqi ruh vermiş, sufi
təliminin bütün mürəkkəbliyi ilə mənimsənməsinə zəmin hazırlamışdır
(2, s. 740).
Göründüyü kimi Yunus Əmrə yalnız öz vətənində deyil,
vətənindən kənarda da sevilə-sevilə oxunan, öyrənilən bir sənətkardır.
Onun hikmət dolu şeirləri Azərbaycan tədqiqatçılarının da nəzər
diqqətini cəlb etmiş, şairin həyatı və yaradıcılığının ayrı-ayrı
istiqamətləri haqqında müxtəlif dövrlərdə elmi tədqiqat işləri, kitab və
məqalələr də yazılmışdır. Hal-hazırda da şairin yaradıcılığının tədqiqi
ilə məşğul olan araşdırıcılar vardır.
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YUNUS EMRE ŞİİRLERİNDE ÖLÜM ANLAYIŞININ BEDİİ
İFADE BİÇİMLERİ
Doç. Dr. Vefa İBRAHİMOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu
Yunus Əmrə, insanı uca Allah’ın ölçülərinə uyğun tərbiyə
etmək üçün onun düşüncəsində bu dünya ilə bağlı sağlam təsəvvür
formalaşdırmaq istəyir. Yunus deyir ki, bütün varlıqlar kimi dünya da
yaradılmışdır və ölümə məhkumdur, bu dünya bir dəyirman kimidir,
qəflət onun səbətidir (unluğu); o, qafil olanları üyüdər. Ömür bir
əmanətdir, bu əmanəti qorumaq, israf etməmək, onu doğru yaşamaq
üçün dünyanı doğru tanımaq şərtdir, ömrünün mənasını axtarıb
tapmayan ər deyil. Ömür bir külək əsmiş kimi, göz açıb yummuş kimi
gəlib keçər, ruhumuz bədənimizə qonaqdır, bir gün qəfəsdəki quş
kimi uçub gedər, Adəm oğlu əkinçiyə bənzəyər, kimisi bitər, kimisi də
torpaqda itər.
Yunus deyir ki, ömrü doğru yaşamaq igidlikdir, ömrün mənası
uca Allahı tanımaq və onun ölçülərinə uyğun yaşamaqdır, yer üzünə,
insanların qəlbinə sevgi toxumu əkməkdir. Bir xəstəni ziyarət etdinsə,
ona bir içim su verdinsə, bir miskinin əlindən tutdunsa, Haqq şərabını,
dirilik suyunu içmiş kimisən. Yunus deyir ki, dünya bir imtahan yeridir,
ölüm hər an gələ bilər, “Sənin ömrün dartılmış yaydakı ox kimidir”
(1,43), “Bu dünya bir loğmadır, ağzında çeynənmiş bil” (1,43), “Hər
nəfəs alanda kisədən ömür əksilir” (1,43), “Ey insan, murdar dünyaya
bulaşma” (1,47), insan hər anının dəyərini bilməlidir, onu axirət
azuqəsinə çevirməlidir: “Dünyanı sevən bayquş kimi yabandadır,
bayquş səni xarabaya çağırır, orada sənin muradın yoxdur” (1,54), uca
Allah bir sinədə iki qəlb yaratmamışdır, bir qəlbdə iki sevgi olmaz, sən
bu dünyanı burax, axirəti tut, dünyanı axirət üçün yaşa: “İki eşq bir
könüldən əsla keçməz” (1,56), “İki məna bu yola sığmaz” (1,56), “Fani
naxışa aldanma” (1,56), gözünün aç, gedən karvanını gör, sonsuz, əbədi
dünyaya bağlan, dünyanı kimsə tuta bilməz, sonunda ölüm var. Dünya
çox cazibədardır, ona aldanma: “Bu dünya bir gəlindir, yaşıl, qırmızı
bəzənmiş, kişi yeni gəlinə baxıb doya bilməz” (1,30), dünya qəhr evidir,
ömrü əridir, zindandır, dünyaya könül verən onun kimi olar, dünya bir
tələdir; o, ulu şara bənzər, bu şarın dadı əvvəl şəkərdən, baldan şirindir,
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sonu zəhrimardır, əvvəl könlünə girər, sonda səndən üz döndərər, bu
dünya həvəsinin sayı hesabı yoxdur, ona aldanan heyvan kimidir, öz
miqdarını, həddini bil ki ona aldanmayasan, bu dünya murdar gövdəyə
bənzəyər, itlər (cahillər) ona cumar, Haqq dostları ondan qaçar.
Əslində, Yunus Əmrə dünyanı birmənalı şəkildə pisləmir.
O, deyir ki, dünyanı axirətdən ayıran da, təkdünyalı yaşayan da o,
fəlakət olur. Ona görə də, şair dünyanı doğru dəyərləndirmək, doğru
yaşamaq, onu axirət azuqəsinə çevirmək üçün ölçü verir: bu dünyanı
axirətlə bağla, onu axirət hesabı ilə yaşa, aldığın hər nəfəsin hesabının
soruşulacağını bil, ikidünyalı ol: “Qaranlıq yerdə əməlinlə qalacaqsan”
(1,131), “Sən bu dünyada qonaqsan” (1,172), “Sən könlünü gedəcəyin
yerə bağla” (1,172), “Canını dost yoluna, dost elinə xərclə” (1,172).
Yunus Əmrə tərbiyə üslubunda seçdiyi yollardan biri də insanın
düşüncəsində axirət təsəvvürü formalaşdırmaqdır. Onun şeirləri ya
birbaşa, ya da dolayısı ilə axirətdən danışır. Şair axirət təsəvvürü
formalaşdırmaq üçün “axirət terminləri”ni şərh edir: ölüm, qəbir,
qiyamət, diriliş, hesab, əməl dəftəri, tərəzi, sirat körpüsü, cənnət,
cəhənnəm... Yunus deyir ki, axirətə inanan diri olar, dünyanı sevən
bayquş kimi xarabalıqlarda yaşayar, qəlbi ölər, axirət üçün ən gözəl
azuqə saleh əməllərdir, Haqq’ın tərəzisində əməlin dəyəri var, Onun
tərəzisi var, O, ədalətlə çəkər, hər kəsə layiq olduğu Haqq’ı verər, bu
dünyadakı əməllərinin yazısı (“biti”) sənə veriləcək, şahidlərin olacaq,
sən iman kəməri bağla, axirət üçün ən qiymətli nemət odur, məhşər
günündə bu dünyada etdiyin hər şey bilinəcək, günahlarına tövbə et,
axirətə inan, bu dünyanı axirət düşüncəsi ilə yaşa, təvazökar ol ki,
cəhənnəm odu səni yandırmasın, sirat körpüsündən rahat keçəsən,
qazandıqlarını uca Allah (c.c) yolunda xərclə, yoxsulları doyur,
hesabdan qaçış yoxdur, “O qiyamət günü ata, ana, qardaş səndən qaçar”
(1,78), tərəzidə sərmayəni çəkərlər.
Yunusin düşüncəsinə görə, axirət inancı olmadan əxlaqi dəyərlər
fərdin və cəmiyyətin düşüncə və davranışlarına yerləşməz:
Ey yarənlər, ey qardaşlar, əcəl irə öləm bir gün
İşlərimə peşman olub kəndözümə gələm bir gün
Yanlarıma kona əlim, söz söyləməz ola dilim
Qarşıma gələ əməlim, nə etdimsə görəm bir gün
Beş qarış bezdir donum, ilan, çayan yeyə tənim
İl keçə dağıla sinim (qəbrim), unudulub qalam bir gün (1,105)
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Yunus Əmrə insanı tərbiyə etmək, onu doğru yola yönəltmək
üçün insanın düşüncəsində mal, var-dövlət, sərvət təsəvvürü
formalaşdırır, insanın mala münasibətinin ölçülərini verir. Bu ölçülərə
görə, insan uca Allah’ın şah əsəridir. O, hər şeyi insan üçün, insanı
da özü üçün yaratmışdır, yəni yaradılan nemətlər insana, insan da
onu yaradana xidmət etməlidir. İnsanın yaşaması üçün yaradılan
sərvətlər uca Allah’ın nemətidir, insan da nemətlərə, var-dövlətə şəxsi
mülk kimi deyil, əmanət kimi baxmalıdır, ondan ehtiyacı olan qədər
istifadə etməlidir, israfın günah olduğunu bilməlidir, hər nemətdə
yoxsulun, yetimin, miskinin Haqq’ı olduğunu anlamalıdır. Yunus’un
ölçüsünə görə, var-dövlət insanı deyil, insan onu idarə etməlidir, belə
olanda sərvət nemət, əksi baş verəndə isə fəlakət olur. Yunus insana
müraciət edir, ona deyir ki elə bir imarət göstər ki sonu viran olmasın,
qazandıqların, yığıb topladıqların “Səndən tökülüb geri qalacaq”
(1,125), nəyə mənim deyirsənsə, o, sənin deyil, “Səndən geri qalan
malın sənə assısı (faydası) olmaya” (1,125).
Yunus insanın mal təsəvvürünü formalaşdırarkən tarixi örnəklərə
yer verir, Hz. Süleyman’ın adını çəkir, mala iki münasibət modeli
təqdim edir. Birinci örnək mala Xəlili münasibətdir. Xəlil, Hz. İbrahim’ə
verilən addır, uca Allah’ın dostu deməkdir. Xəlili münasibətdə insan
mala əmanət kimi baxır və bu mal onu “xeyirlərə yetir” (yönəldir), mala
ikinci münasibət Karunidir, o, mala əmlakı kimi baxır və sonda malı ilə
birlikdə yerin dibinə gömülür. Yunus deyir ki, mala Karuni münasibət
bəsləyənin içi heç vaxt rahat olmaz.
Bu anlayışa görə, sənə verilən hər sərvət bir məsuliyyətdir, onu
sənə verən mütləq hesabını soruşacaq. Sən malı öz əməyinlə qazan,
onun halal və təmiz olanından ehtiyacın olan qədər istifadə et, malının
zəkatını ver, yoxsulları doyur, onu uca Allah yolunda xərclə, bil ki heç
kim malın sahibi deyil: “Bu dünya həp issuz (sahibsiz) qala, qızılı, malı
tökülə, səbil olub yata, yenə də sahibi bulunmaz” (1,125).
Yunus sərvət təsəvvürü formalaşdırarkən axirətlə əlaqə qurur,
axirətdən mala baxır və deyir ki malı qəlbinə bağlamayanlar, onu
qəlbinin soltanı seçməyənlər yarın (axirətdə) həsrət çəkməzlər:
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Kəmdürür yoxsulluqdan neçələrin varlığı
Bunca varlıq varıkən getməz könül darlığı
Batmış dünya malına, baxmaz ölüm halına
Batmış Karun malına zihi iş düşvarlığı
Bu dünya kimə qaldı, kimi bərxurdar qıldı
Süleymana olmadı, onun bərxurdarlığı
Süleyman zənbil hördü, o, kəndi əməyin yerdi
Onun ilə buldular, onlar bərxurdarlığı
Gəl indi miskin Yunus, nən var yola xərc eylə
Gördün əlindən gedər bu dünyanın varlığı (1, 138)
Yunus’a görə, insan sərvətə güvənməməlidir, malı bütləşdirib
ona qul olmamalıdır. Şair ibrət olsun deyə insanı məzarlığa aparır, ona
qəbirdəki insanların halını danışır: bu var-dövlət içində üzən insan indi
qəbirdə yaxası, düyməsi olmayan kəfən içində yatır, mülk mənimdir
deyənlər, köşk, saray bəyənməyənlər indi daş sütunu olan evdə yatırlar,
o şirin sözlü, günəş üzlü olanlar hanı, onların heç bir əlaməti də
qalmayıb, bir vaxt qapısını qullar qoruyan bəylərin qəbirdəki halına
bax, bilinmir bəy kimdir, qul kim, qəbirdə nə qapı var, nə yemək, nə
işıq, onların gündüzləri gecə olmuşdur. Ey insan, unutma bu aqibət səni
də gözləyir, elə et ki sərvətin qaranlıq məzarda sənə nur olsun, sirat
körpüsündə sənin əlindən tutsun, hesab günü şahidin olsun, tərəzinin
savab gözünə qoyulsun.
Yunus Əmrə’nin insanı tərbiyə metodlarından biri də ölümün
gerçək mahiyyətini anlatmaqdır, ölüm anlayışının içini həqiqi mənalarla
doldurmaqdır. Ölüm duyğusu insana qorxu verir, varlığına hakim kəsilir,
onun duyğu və düşüncələrini əsir edir, onun doğru düşünməsinə, doğru
yaşamasına imkan vermir. Yunusa görə, bunun səbəbi cəhalətdir, ölümü
anlamamaqdır. Yunus ölümü doğru anlamaq ölçüləri verir: Ölümün və
həyatın sahibi uca Allah’dır, insanı O yaratmışdır və dönüş də O’nadır,
insanın sahibi O’dur, “verən də O, alan da O”, ölüm yoxluq deyildir,
axirətə-əbədi dünyaya doğuluşdur, insanı ölüm qorxusundan ancaq
axirət inancı xilas edər, ölüm insanı tərbiyə edir, ölümü doğru anlayan
insan bu dünyasını axirət hesabı ilə yaşayar, qəlbini nəfsin əsarətindən
xilas edər, ömrünü bərəkətləndirər, iki dünyanın xoşbəxti olar, ölüm
insanın iç dünyasını təmir edər, ona doğru yol göstərər. Yunus’un insan
və ölüm münasibətini tənzimləmək üçün verdiyi ölçülərdən biri budur:
Ölümünü tez-tez xatırla, axirəti unutma, bu səni diri saxlayar, qəlbini
nəfsin təcavüzündən qoruyar, çünki nəfs ən çox ölümdən qorxar,
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ölümün mənasını anlayan könül ölməz, sən bədənini deyil, ruhunu
bəslə, ruh ölməz:
Tən fanidir, can ölməz, gedənlər yenə gəlməz
Ölürsə, tən ölür, canlar öləsi deyil (1,80)
Yunus deyir ki, ölüm uca Allah’ın (c.c) əmrindədir və o, hər
an gələ bilər, insan ölümə hazır olmalıdır, ağıllı olan fani dünya üçün
deyil, əbədi dünya üçün çalışar. Yunus bir şeirində ölümü addım-addım
təsvir edir:
... Əcəl gəldi, vədə erdi, bu ömrüm qədəhi doldu
Kimdir ki, içmədən qaldı, Allah, sənə sundum əlim
Gözlərim göyə süzüldü, canım köksdən üzüldü
Dilim dediyi pozuldu, Allah, sənə sundum əlim
Uş biçildi kəfən donum, həzrətə yönəltdim yönüm
Əcəb necə ola halım, Allah, sənə sundum əlim
Urdılar suyum ılıdı, qövüm, qardaş cümlə gəldi
Əsən qalsın qövüm, qardaş, Allah, sənə sundum əlim
Gəldi salacam sarılır, dörd yana sala verilir
İl namazıma durulur, Allah, sənə sundum əlim
Salacamı götürdülər, məqbərəmə yetirdilər
Halqa olub oturdular, Allah, sənə sundum əlim
Çün cənazədən şeşdilər, üstümə torpaq eşdilər
Həp qoyuban qaçdılar, Allah, sənə sundum əlim
Gəldi Münkərlə Nəkir hər birisi sordu bir dil
İlahi, sən cavab vergil, Allah, sənə sundum əlim
Yunus, tap, uzat bu sözü, Allahına tutgil üzü
Didardan ayırma bizi, Allah, sənə sundum əlim (1,89-90)
Yunus deyir ki, insan hər an ölümə hazır olmalıdır. O, bu fikri
ifadə etmək üçün müxtəlif bədii təsvir vasitələrindən istifadə edir, insanı
ölümə hazırlayır: “Ölüm aramızda gəzir” (1,98), “Xalq bostandır, ölüm
oradan istədiyini üzər” (1,98), “Ölüm bel bükər” (1,98), “Mülk yıxar”
(1,98), “Göz yaşını tökər” (1,98), “Gücünü əlindən alar” (1,98), “Ölüm
xəbərsiz gələr” (1,98), “Ölüm gözlərini süzər” (1,98), “O, əjdahaları
udar” (1,98).
Yunus ölüm təsəvvürü formalaşdırmaq üçün qəbir obrazından
çox istifadə edir, məzarı bir ibrət səhnəsi kimi göstərir. O, məzara
Türkcə “sin” deyir, qəbir ziyarətini önəmli sayır, onun axirəti ya da
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saldığını düşünür. Ona görə də, səhər-səhər qəbir ziyarətinə gedir, orada
qara torpağa qarışmış nazik bədənləri görür, tənlər çürüyüb torpağa
qarışmışdır, “boşalmış damar, axmış qan, batmış kəfən” (1,103),
məzarlar dağılmış, torpaq cansız cəsədin üzərinə tökülmüş, “evlər
xarab olmuşdur”, “yaylalar yaylamaz olmuş, qışlalar qışlamaz olmuş,
bar tutmuş söyləməz olmuş, ağızda dilləri gördüm” (1,103).
Yunus deyir ki, aşiqlər ölməz, ölüm sevgiliyə qovuşmaqdır, bir
mənzildən başqa bir mənzilə köçməkdir, sevən sevdiyinə can atmaz mı?
Yunus Əmrə şeirlərində insan qəlbinin özəlliklərini təsvir
etmişdir. O, aşiqin qəlbinə “könül” deyir, ona görə könül uca Allah
sevgisi yerləşmiş qəlbdir. Yunus’a görə, könlün ilk özəlliyi odur ki o,
dəyişkəndir, haldan-hala düşür: “Ha demədən heyran olur”, gah şaddır,
gah da giryan olur, bir də görürsən ki sərt qışdır, birdən də güllü-çiçəkli
yaz olur, bir an gəlir ki susar, sonra da dilindən dürr tökər, dərdlilərə
dərman olur, gah göyə ucalar, gah yerə enər, gah damcı, gah ümman
olar, gah cahildir, gah loğmandır, gah pəridir, gah div, gah məscidə
gedir, namaz qılır, gah da kilsəyə gedir İncil oxuyur, ruhban olur, bir
də görürsən ki Hz. İsa kimi ölüləri dirildir, sonra dəyişir, təkəbbürlənir,
Firon olur sonra ağlayır, sevgi, mərhəmət, şəfqət mələyi kimi Cəbrail
olur, insanlara rəhmət saçır. Eşq olan könül bir günəşdir, eşqsiz könül
qara daşdır, bir zərrə eşq olmayan könül səhradır, zindandır.
Yunus deyir ki, könül dəyişkən olduğuna görə onu ağıla
bağlamaq lazımdır. Tərbiyə olunmamış nəfs insanın düşmənidir, bu
azğın düşməni məğlub etmək üçün ağılla könül bir olmalıdır:
... Əgər ağıl başdayısa, könül də ol tuşdayısa
İkisi bir işdəyisə, düşmən mənə kar eyləməz (1,166)
Yunus könlünü tərbiyə edir, deyir ki onu ac saxlamaq olmaz, onun
qidası uca Allah (c.c) sevgisidir, şəfqət və mərhəmətdir. Şair könlü ilə
söhbət edir, onunla dərdləşir, onu anlamağa çalışır, bəzən ondan küsür,
onu cəzalandırır, bəzən də onu mükafatlandırır, ona yalvarır, onu dilə
tutur, “gəl dosta gedək, könül”, - deyir, dünyanı, axirəti, dostu, düşməni
ona tanıdır:
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... Bu dünyaya qalmayalım, fanidir aldanmayalım
Biz ikən ayrılmayalım, gəl dosta gedəlim, könül
Biz bu cahandan keçəlim, ol dost elinə uçalım
Arzu həvadan keçəlim, gəl dosta gedəlim, könül
Bu dünya olmaz payidar, aç gözünü canın uyar
Olgil mənə yoldaşu yar, gəl dosta gedəlim, könül
Ölüm xəbəri gəlmədən, əcəl yaxamız almadan
Əzrail həmlə qılmadan gəl dosta gedəlim, könül (1,173)
Yunus’a görə, aşiq könlünü dərviş etməlidir, yəni könlünü bu
dünya sevgisindən qorumalıdır, çünki dünya malına əsir olan könül
ölər, fitrətini, nurunu itirər, şər qaynağına çevrilər, qara daş olar: “Daş
könüldən nə bitər, dilində ağu tütər, necə yumşaq söyləsə, sözü savaşa
bənzər” (1, LI).
Yunus’a görə, könlün dərmanı eşqdir, sevgi könlü alovlandırar,
onun pasını yandırar, onu arındırar, “yumşaldar, mum edər” (1,XLI) .
Şair deyir ki bir insanın könlünü qazanmaq cihaddır, savabdır, saleh
əməldir:
... Duruş qazan, ye, yedir, bir könül ələ gətir
Yüz Kəbədən yegrəkdir bir könül ziyarəti (1, XLII)
Yunus Emre der, xoca, gərəksə, var min həccə
Hamısından iyicə bir könülə girməkdir (1, XLII)
Sorun mənə, ağlı erən, könülmü yey, Kəbəmi yey?
Mən ayduram könül yeydir, könüldədir haqq durağı (1, XLII)
Yunus Əmrə’yə görə, könül pasını yumayınca namaz qılmaq
rəva deyil, önəmli olan könül gözünü açmaqdır, onu idarə etməkdir,
könlünə nəzarəti itirmiş insanın halı pərişandır, könlü onun sözünə
baxmaz, öyüd almaz, bir an gəlib sahibinin halını sormaz, onun göz
yaşını silməz, “Sözü qulağına girməz” (1,69).
Yunus Əmrə könül gözü açılmış aşiqin halını da təsvir etmişdir,
o, dünyanı hicab adlandırır, bu hicabdan qurtuluşu gerçək azadlıq sayır:
“Könül gözümü açdım, soltanımı gördüm, haraya baxdımsa, O’nu
gördüm” (1,73).
Yunus Əmrə’yə görə, bu dünya imtahan dünyasıdır. Kim
imtahanını uğurla vermək istəyirsə, könlünü nəfsin əsarətindən xilas
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etməlidir, insana xidmət göstərməlidir. İnsanın vəzifəsi yer üzünü uca
Allah’ın layihəsinə uyğun inşa etməkdir, könülləri qazanmaqdır: “Mən
gəlmədim dava üçün, mənim işim sevgi üçün, dostun evi könüllərdir,
könüllər yapmağa gəldim” (1,90). Şair bu misralarla bir müsəlmanın
hədəfini göstərmişdir. Yunus’a görə hər insan orijinaldır, təkrar insan
yoxdur, onun yaradılmasının anlamı və məqsədi var, uca Allah’ın
təsadüf adlı qanunu yoxdur. İnsanın vəzifəsi özünü kəşf etməkdir,
tanımaqdır, yaradılış özəlliyini və missiyasını bilməkdir. Yunus bu
özünütanıma vəzifəsini gerçəkləşdirən nemətə elm deyir. Ona görə,
elmin vəzifəsi insanı kəşf etməkdir:
Elm elm bilməkdir, elm özünü bilməkdir
Sən özünü bilməzsən, ya necə oxumaqdır
Oxumaqdan məna nə, kişi Haqqı bilməkdir
Çün oxudun bilməzsən, ha bu, quru əməkdir (1,163)
Yunus’a görə, oxu bir şeyi üzünə oxumaq deyil, anlamaqdır,
düşünməkdir, həqiqəti, səbəbi öyrənməkdir. Oxu qulaqla, gözlə, düşüncə
ilə, dillə, əllə, toxunma ilə gerçəkləşir; o, sənə doğrunu tanıdırsa, elm
olur, insan öyrənirsə, diridir, öyrənmək yaşamaq əlamətidir (ölülər
öyrənməz). Yunus deyir ki, mən özümü kəşf etdim, o zaman Haqq’ı
buldum, qorxulardan qurtuldum, anladım ki, uca Allah insana şah
damarından yaxındır. Yunus’a görə, insanın ən təhlükəli bəlalarından
biri qorxudur; o, insanın qəlbini, ağlını, duyğu və düşüncələrini yeyir,
onun varlığına hakim kəsilir. Bu virusun ən dəhşətlisi ölüm qorxusudur.
Yunus bu bəlanı sıradan çıxarmağın yolunu göstərir: özünə tanı, Haqq’ı
bul, bu kəşf səni ölüm qorxusunun əsarətindən xilas edib soltan seçər:
Nitə kim mən məni bildim, yəqin bil kim Haqq’ı buldum
Haqq’ı buluncadı qorxum, indi qorxudan qurtuldum
Əzrail gəlməz canıma, sorucu gəlməz sinimə (qəbrimə)
Bunlar məni nə sorsunlar, anı sorduran mən oldum
Ya mən onca qaçan olam, on (un) buyurduğun buyuram
Ol gəldi, könlümüz doldu, mən ona bir kan oldum
Eşqlilər bizdən alalar, eşqsizlər xod nə bilələr
Kimlər ala, kimlər verə mən bir ulu dükkan oldum
Yunus’a Haqq açdı qapu, Yunus Haqq’a qıldı tapu
Baqi dövlət mənimkimiş, mən qul ikən sultan oldum (1,86-87)
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Yunus Əmrə’yə görə, qəlbi arındırmağın ən önəmli yollarından
biri dosta itaətdir, dostu sevən ona doğru gedər, işi-gücü dost olar,
ona itaət edər. Şair deyir ki, insan uca Allah’ın şah əsəridir, insan
qəlbini arındırmaq istəyirsə özünü, onu yaradanı tanımalıdır, canını
eşq yolunda verməyən, dosta can atmayan, dost sevgisini könlünə
yerləşdirməyən, pərvanə kimi oda yanmayan, nəfsini məğlub edib,
eşq qədəhindən içməyən, dost yolunda ər kimi durmayan, ariflərin
söhbətində yanmayan, qəlbinə eşq odu toxunmayan aşiq deyil. İnsan
uca Allah’ı tanısa, qəlbi oyanıq olar, dünya malını sevməz. Yunus deyir
ki, dosta aşiq olmayanın içi nurlanmaz; o, rahatlığa qovuşmaz, O’nun
rəhmətini hiss etməz. Könlünü arındırmaq, diri olmaq istəyən “nəfsini
boğazından asmalıdır” (1,70).
Yunus deyir ki qorxma ey insan, qüdrət qılıncını çıxar, nəfsin
boynunu vur, bil ki O’nsuz diriliş yoxdur, Qurani-Kərimi oxuyanda
anla ki onun içindəki sənsən, qəlbinə hakim ol ki, (Misirə soltan
olmaq budur) dünyaya soltan olasan, O’na qul ol ki nəfsin əsarətindən
qurtulasan.
Yunus Əmrə’yə görə qəlbini arındırmaq istəyən insan bilməlidir
ki ömür, can onun mülkiyyəti deyil, uca Allah’ın əmanətidir. Onu sənə
Allah vermişdir, o, əmanətini geri istəyəcək.
Şairə görə, qəlbini arındırmaq istəyən səhər oyanmalı, dua
etməli, uca Allah’a yalvarmalı, namaz qılmalıdır. Aşiqin ruzisi səhər
verilər, yatanlar ilahi nemətə qovuşmaz, rəhmət yeli səhər əsər, sən
quşlarla oyan, imamla namaz qıl, günahlarının bağışlanması üçün göz
yaşı tök, səhər-səhər Quran, Yasin oxu, ya da dinlə, onda dağ kimi
günahın əriyər, axar, yox olar, ruhun uca Allah’ın rəhmətinə qovuşar,
səhər oyanmaq aşiqliyin əlamətidir, aşiqin üzərinə günəş doğmaz; o,
günəşin üzərinə doğar, səhər oyan, uca Allah’a salam ver, O’ndan salam
al, hədis dinlə, kəlama qulaq as, cənnətdə hurilərlə uçmaq, kövsərin
bal şərabını içmək istəyirsənsə, səhər oyan. Yunus səhəri insanın
özünütanıma fürsəti kimi dəyərləndirir:
Miskin Yunus, aç gözünü, uyar qəflətdən özünü
Ta biləsən, öz özünü tanla səhər vaxdında dur (1,59)
Yunus Əmrə’yə görə, sübh namazına oyanmayan ölüdür, o insan
həmin günü itirmişdir, oyan, uca Allah’ı zikr edən quşları, O’nu təsbih
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edən ağacları gör, sən də qalx, namaz qıl, şükür et, öləcəyini düşün,
səhər-səhər axirət azuqəsi topla, sübh namazın qaranlıq qəbirdə çırağın
olsun, imanını gücləndir.
Şairin düşüncəsinə görə, qəlbi arındırmağın ən təsirli
vasitələrindən biri doğru sözdür, ilahi kəlamdır. Doğru sözün qaynağı
uca Allah’dır, O’nun sözü insanı qayğılardan azad edər, yaddaşını
təzələyər, söz nurdur; O, Xaliqin avazından gəlir. Qurani-Kərim’in hər
bir hecası günahlarını yuyar. Sən qəlbini uca Allah’a açsan, Haqq’ın
nuru hər an könlünə nazil olar. Şair deyir ki insan ariflərin söhbətində
yetişər, onların nurlu sözləri, sevgi dolu baxışları, hal və davranışları
könüllərə təsir edər, orada sevgi toxumu əkər, qəlbin pasını yuyar,
sadiqlərlə birgə ol ki sədaqətini qoruya biləsən. Qarğa ilə bülbülü bir
qəfəsə qoymaq hər ikisinə zülmdür. Sən ariflərin yanında ol, canının
rahatlığı ariflərin söhbətidir, söhbət canı dirildir; o, aşiqin ömrüdür, o
nurlu söhbətdə yetişənin başına dövlət rəmzi olan hüma quşu qonar,
ərənlərin söhbəti aşiqi coşdurar, könlünü hala gətirər, ona qanad verər,
o, dosta can atar:
İşbu vücudum şəhrinə bir dəm girəsim gəlir
İçindəki sultanın yüzin görəsim gəlir
Eşidirəm sözünü, görəməzəm yüzünü
Yüzünü görməkliyə canım verəsim gəlir
Ol sultanın xəlvətinin yeddi hücrəsi vardır
Yeddisindən içəri seyran qılasım gəlir
Hər qapıda bir kişi, yüz min çərisi vardır
Eşq qılıcın kuşanıb cümlə qırasım gəlir
Ərənlərin söhbəti artırır mərifəti
Bidərdləri söhbətdən hər dəm sürəsim gəlir
Leyli-Məcnun mənəm, şeydayi-Rəhman mənəm
Leyli yüzin görməyə Məcnun olasın gəlir
Dost oldu bunca mehman, bunca il necə zaman
Gerçək İsmayıl kimi qurban olasım gəlir
Miskin Yunus’un nəfsi dörd təbiət içində
Eşqilə can sirrinə pünhan varasım gəlir (1,59-60)
Yunus’a görə insanın qəlbini arındıran dərddir, acıdır,
məhrumiyyətdir, qəlbin müəllimi kədərdir: “Dərd aşiqin dərmanıdır,
dərdli aşiqlər zəngindir” (1,130), “dost ayrılığından betər əzab yoxdur”
(1,155).
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Şairin qəlbi arındırmaq üçün təklif etdiyi dərmanlardan biri
də tövbədir. Ona görə tövbə arınma qapısıdır, sevgi və iradədir, itaət
və təslimiyyətdir, ən böyük kəramət də nəfsinin pasını tövbə suyu ilə
yuyub onu müsəlman etməkdir.
Yunus sözün gücünə inanır və deyir ki, sözün vəzifəsi insana
xidmət etməkdir, onun əlindən tutmaqdır, onun qəlbinə uca Allah
sevgisinin toxumlarını səpməkdir, onun qəlbini arındırmaqdır. Bu
uca məqsədə xidmət etməyən söz söz deyil, zəhərdir. Söz cəhənnəmi
cənnətə çevirər, ölmüş qəlbləri dirildər, insanın könül gözünü açar, ona
həqiqəti göstərər. Yunus şeirlərində uca Allahın kəlamı ilə (“sözlərin
ən gözəli, şahı, içində şübhə olmayan söz”) qəlbi arınmış insanın
halını təsvir etmişdir. Şair qəlbi arınmış insana “aşiq”, “arif”, “ərən”,
“miskin” deyir (“miskin”, yəni Allah sevgisindən başqa hər şeyi
qəlbindən çıxarmış insan), onların əlamətlərini sayır: “Ariflərin nişanı
budur ki hər könüldə hazır olarlar, özlərini uca Allaha təslim edərlər,
onların sözündə qilü-qal olmaz, onlar bal arısı kimidirlər, hər çiçəkdən
şirə çəkər, acısını özündə saxlayar, balını insanlara verərlər” (1,40-41).
Onların imanlarının şahidi saleh əməlləridir, sözləri kövsər suyudur,
onlar oxuduqlarına, inandıqlarına əməl edərlər, onlar könül fatehləridir.
Arınmış qəlb sahibləri “Ballar balını bulmuşdur” (1,111), “Viran könlü
nur olmuşdur” (1,111), “Dosta qovuşmuşdur” (1,111), “Ölmüş qəlbi
dirilmişdir” (1,115). Yunus Əmrə həqiqəti görənlərin yeddi nişanı
olduğunu söyləyir: insanları xor, kiçik görməzlər, nəfsə qul olmazlar,
bütün həvəslərdən əl çəkərlər, dünya sevgisini qəlbdən çıxararlar. Şair
bu yeddi əlamətin üçünü söyləmir, ondan gizli soruşanlara deyəcəyini
bildirir, yəni məni oxuyun, sirləri öyrənin.
Yunus Əmrə arınmış qəlbi yaz fəslinə bənzətmişdir:
Yenə bu badı-(nov) bahar xoş növilə əsdi yenə
Yenə qışın soyuqluğu füzulluğun kəsdi yenə
Yenə rəhmətdir biqiyas, yenə işrət oldu dəmsaz
Yenə gəldi bu yeni yaz, qutlu qədəm basdı yenə
Yenə yeni xəzinədən, yeni xalat geydi cahan
Yenə verildi yeni can, ot və ağac süsdi (bəzəndi) yenə
Ölmüşidi ot və ağac, dirildilər və bitdilər
Müşriklərə nöqtə yetər, var eylədi nəsli yenə
Yenə səhər mərgüzarı (yaşıllıq), xoş axar əsrük suları
Cahanlara saçdı nisar, çümlə aləm dostı yenə
Yenə görün göy bəzənib, donu qat-qat rəngə batıb
Bülbül gülə qarşı durub can budağa asdı yenə
Sözüm yaz u qışçün deyil, vallah bu duş üçün deyil
Aşiqlərin curasından Yunus qədəh susdu yenə (1,124)
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Yunus deyir ki mən bu şeiri yaza, qışa yazmamışam, insana
yazmışam, bu bir yuxu da deyil, həqiqətdir, qəlbinizi arındırsanız,
içinizdə yaz olar, duyğu və düşüncələriniz çiçək açar. Sən iradəli
varlıqsan inan, çalış, əməl et ki qəlbinin yaz fəsli gəlsin. Şair dəyişimin
mümkünlüyünü və gözəlliyini ifadə etmək üçün bu şeirdə on beş dəfə
“yenə”, dörd dəfə də “yeni” sözündən, iyirmi altı dəfə “y” səsindən
istifadə etmişdir, şeirdə yaz yağışının səsi, su şırıltısı, güllərin ətri
və rəngi uyum yaratmışdır. Arınmış qəlbin özəlliyi də insanın içində
harmoniya yaratması, onu uca Allah’ı zikr edən kainatın xoruna
qoşmasıdır. Deməli, aşiq canını verib, o cananı bulmuşdur, ona görə də,
içi rahatdır, dili və bütün varlığı bu sözləri söyləyir:
Haqq’dan gələn şərbəti içdik əlhəmdülillah
Şol qüdrət dənizini keçdik əlhəmdülillah
Quru idik, yaş olduq, qanadlandıq quş olduq
Bir-birimizə eş olduq, uçduq əlhəmdülillah
Tapdığın tapusunda, qul olduq qapısında
Yunus miskin çiy idi, bişdi əlhəmdülillah (1,116)
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