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“Gönül Çalabın tahtı
Çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı
Kim gönül yıkar ise”
Yunus Emre
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BAŞKAN’DAN
Sağlam düşüncelerin tercümanı Yunus Emre’yi anlamak, insanın
yaratılış gayesini ve ortak değerlerini anlamaktır. Büyük adamların
eserleri her dönemin insanını etkiler ve zamanla evrensel bir hâl alır.
Ülkemizin muhtelif yerlerinde olduğu rivayet edilen Yunus Emre
türbelerinden birinin de Ünye ilçemizde oluşu kentimiz ile Yunus Emre
arasında ayrıca manevi bir bağ oluşturmaktadır.
Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çıktığımız hizmet
yolculuğunda insan odaklı tüm hizmetlerimizi eşsiz şair, fikir adamı
Yunus Emre gibi hasret duyulan söylem ve eylem biçimiyle yarınlara
aktarabilmek için büyük düşünmeye ve halkımızın gönlünü fethetmeye
devam edeceğiz.
Hazırlamış olduğumuz bu çalışmayla dünya görüşü, inancı ve
düşüncesiyle insanımızın gönlünde taht kuran, Türk edebiyatının zirve
şahsiyetlerinden olan Yunus’un hayat felsefesini idrak edebilmek için
hazırlamış olduğumuz bu çalışmamızı sizlere sunuyoruz.
Enver YILMAZ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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EDİTÖR’DEN
Türk şiirinin baş mimarlarından kabul ettiğimiz Yunus Emre 14.
yüzyıldan itibaren Türk şiirini İslam’ın en temel özellikleriyle beslemiştir.
Şiirin her durumda beslenebildiği nokta olarak Batı kültüründe ve
dillerinde karşılığı olmayan “gönlü” tercih etmiş olması genel manada
şiire Yunus Emre’yi hediye etmiştir.
Yunus Emre tasavvufi sürecini şiir cephesiyle benzersiz bir
şekilde imtizaç ettirerek İslami edebiyatın bir daha geri dönülemez
zirvesi olmuştur.
Yunus Emre’nin 13. yüzyılın ikinci yarısı ve 14. yüzyılın
başlarında yaşadığı bilinmektedir. Bu dönemler İslam Tarihi açısından
büyük atılımların yaşanacağı vakte tekabül etmektedir. Bu dönemde
Osmanlı, temellerini sağlamlaştırma aşamasında, Bizans yıkılışı için
gün saymaktadır. Avrupa ise Müslümanların yolunu gözlemektedir.
Yunus’un şiir dili kendi tasavvufi süreciyle beraber yürümektedir.
Şairin kalbi arayış içerisinde bulunduğu için dili de o hal arayışına
yönlenmiş bulunmaktadır.
Yunus ya açık bir Türkçe ile yazdığı beyit de olduğu gibi;
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan
Ya da derin meseleleri işlediği Risaletü’n – Nushiyye’de olduğu
gibi İslam coğrafyası diline yönelmiştir.
Gör imdi kim seni kime taparsın
Kime kapu açup kime yaparsın
Yunus Emre İslam ümmetinin yanındadır. Türkçeyi tasavvuf ile
besleyerek ve bezeyerek İslam’ın hizmetinden vazgeçmeyecek şekilde
işlemiştir. Yunus Emre’nin İslam’a ve Türk şiirine bu deruni hizmeti
halk tarafından ona birçok yerde makamlar tesis edilmesini sağlamıştır.
Bu makamlar ülkemizde Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy,
Karaman’da Yunus Emre Camii avlusu, Bursa Kula ile Salihli arasında
Emre Sultan köyü, Erzurum Duzcu köyü; Isparta’nın Gönen ilçesi,
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Afyon’un Sandıklı ilçesi, Sivas ve Ünye’de bulunmaktadır. Bizler de
Ordu’da Yunus Emre ruhunun neşvünema bulmasından dolayı bu yıl
Yunus Emre Sempozyumu’nu düzenledik. Eserleriyle herkes tarafından
bilinen ama şahsiyeti ve hayatı hakkında bir o kadar meçhul olan Yunus
Emre her dönem kendini güncelleyen şiirleriyle günümüzde de İslam
âlimi olarak gönüllerde ve zihinlerde yaşamaya devam etmektedir.
Yunus Emre şiirin ve şairliğin temelinde, tasavvufun ve metafizik
ürpermelerin olması gerektiğini 20. yüzyıl insanına en açık ve en uygun
bir dille söylemiştir. Bu yönüyle de Türk edebiyatına 20. yüzyılın başında
en büyük dersi vermiştir.
En başından beri Yunus’un çağrısı İslam’adır. İslam’ın şu veya
bu şubesini yüceltmekten ziyade, onun İslam’ı bütünüyle hissettiğini ve
yalnızca sözleriyle İslam’a işaret edebildiğini yine Yunus’un mütevazı
dilinden anlıyoruz.
Tehî görme kimseyi hiç kimesne boş değil
Eksiklik ile nazar edenlere hoş değil
Bu kitap 15 – 16 Mayıs 2015 tarihlerinde ilimizde düzenlenen
Yunus’un Çağrısı temalı “Yunus Emre Sempozyumu” kapsamında
programa davetli katılımcıların tebliğlerinden oluşmaktadır.
Sempozyum dâhilinde emeği geçen tüm saygıdeğer hocalarımıza
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
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YUNUS’UN ŞİİRİ
Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Bendeniz hayatı idrak ettiğim ders kitaplarından, şiirlerle
karşılaştığım o günlerden bu yana – ki ortaokul çağlarından beri
Yunus’un şiirleri ders kitaplarında yer almaktadır – Yunus’un şiirlerini
sürekli okumaktayım. İmam Hatip yıllarında, üniversite yıllarında ve
asistanlık yaptığım yıllarda da öyleydi. Yüksek lisans ve doktoramı
İstanbul’da yaptım. Belediye otobüslerinde bir elim otobüs askısında
tutunmaya çalışırken diğer elimde Faruk Kadri Timurtaş’ın Yunus Emre
Divanı olurdu. Sürekli okurdum. Hatta otobüslerde iki üç tane de divan
kaybettim. Kaybettikçe bir divan daha alıyordum.
Ülkemizi gezmeye başladığımız zamanlar gördük ki Yunus’un
hemen her şehirde bir makamı / mezarı var. Bu da bizlere Yunus’un
bizden biri olduğunu gösteriyor.
Yunus Emre, Taptuk Emre’nin dergâhında kırk yıl hizmet eder
fakat bir türlü manevi olgunluğa ulaşamadığını düşünerek kimselere
haber vermeden dergâhtan ayrılır. Zaman sonra dergâha dönmek
mecburiyetinde kaldığı vakit ise şeyhinden utanır. Bu nedenle önce
şeyhin hanımının yanına gider ve der ki: “Efendim ben geldim yalnız
şeyhime kendimi nasıl affettireceğim, beni hatırlar mı?” Şeyhin hanımı
da: “Efendim sabah namazına giderken şeyhin eşiğinin önüne yat. Şeyh
görme yeteneğini kaybetti, şeyhin gözleri görmüyor. Ayağı takıldığı
vakit bu kim diye sorar. Ben de Yunus derim, Bizim Yunus. Eğer şeyh
seni hatırlarsa gönlümüzdesin hatırlamazsa buralarda durmak sana
haramdır.” der.
Yunus Emre, sabah namazı vaktinde şeyhin eşiğine yatar.
Taptuk Emre geçerken ayağı takılır ve kim bu diye hanımına sorar.
Hanımı : “Yunus, efendim” dediği sırada Taptuk Emre “Bizim Yunus
mu?” diye karşılık verir. O vakit, Yunus anlar ki hala şeyhin gönlündedir.
Necip Fazıl’ın Yunus’la ilgili iki şiiri bulunmaktadır. Biri “Bizim
Yunus”tur. Diğer şiiri de
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Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında
Ayağımda zincir, boynumda kement
Beni de, piştiğim belâ kabında
O kadar kaynat ki buhara benzet
diye devam etmektedir. Yunus, bir anlamda Orta Asya’dan
akan Yesevî ırmağının Anadolu’da çağlayana dönüşmüş şeklidir ve o
çağlayan, bütün milletimizin gönlüne aktığı için insanımız Yunus’u
çok sevmektedir. Aynı konuları diğer şairlerin de işlemesine karşın
hiçbiri Yunus’un şiiri gibi insanı yürekten yakalayamaz. Yunus’un Türk
edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olmasının ve şiirlerinin bu
kadar sevilmesinin başka bir nedeni de şiirlerinde bizi anlatmasıdır:
İslam tarihi, Kur’an-ı Kerim, hadisler, bizim dünyamız, bizim
mitolojimiz… Hepsi Yunus’un şiirlerinde mevcuttur.
Yunus’un şiir dili öylesine sade ve içtendir ki şiirine sığdırdığı
ayeti fark edemeyebiliriz:
Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni
Aslında bu mısralar Hadîd suresi 23. ayetin meali niteliğindedir.
Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetle de
şımarmayasınız şeklinde açıklanmaktadır. Çünkü Allah kendini
beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Kutsal kitabımızın pek çok ayeti
adeta Yunus Emre’nin şiirlerinde yeni bir ifadeyle, Türkçe bir ifadeyle,
karşımıza çıkmaktadır. Yunus, bir şey söylerken sadece manzume kalıbı
içerisinde söylemez. O, şiirin kanatlanabileceği son nokta hangisi ise
şiirini öyle bir noktada söyler. Diğer bir açıdan bakıldığında Yunus’un
şiirlerinde söz tekrarları ve kalıp ifadeler dikkat çeker. Deyim ve
atasözlerini şiirlerine ustaca yerleştirir.
İşbu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi
Bizim günümüzde kullandığımız “Allah şahidimdir” ifadesini
Yunus “İşbu söze Hak tanıktır” şeklinde söyler. Böylece Yunus’un
yaşadığı döneme nispeten dilindeki sadelik ve işleklik gözlerden
kaçmamalıdır.
12
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Dünya üzerinde günde binlerce, yüzbinlerce insan ölmektedir.
Yunus, bu duyguyu şiirinin ikinci, üçüncü ve son mısrasında nefis bir
şekilde ifade eder.
Şu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi
İnsanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri,
genç yaştaki evladını kaybetmesidir. Yunus bu duyguyu sanatıyla ince
ve içten bir şekilde dile getirir. Şiirinin devamında diyor ki:
Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi
Yunus, insan olmanın getirdiği özelliği yakalamış bir şahsiyettir.
Hakikaten hasta bir insana su vermek, onun bir ihtiyacını karşılamak, en
büyük erdemdir. Yunus da şiirinde bunu işlemiştir. Buradan hareketle
Yunus Emre için, halkın kullandığı öylesine sade şeyleri yakalamış;
eşyaları, düşünceleri, örf ve adetleri şiirlerine yerleştirmiş demek
mümkündür.
Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut
Ya bu âlem malını oynayıban uttun tut
Süleyman’ın tahtına şâh olup oturdun bil
Dîve perîye düpdüz hükümleri ettin tut
Firavn’ın hazînesin Nûşirevân genciyle
Kârun malına katıp sen malına kattın tut
Bu dünya bir lokmadır ağzında çiğnenmiş bil
Çiğnenmişe ne tutmak, ha sen anı yuttun tut
Yunus ilk beyitte, bir baştan bir başa, bütün dünyayı fethetsen
sonunda ne olacak? diye sorgularken son beyitte dünyayı, ağızda
çiğnenen bir lokmaya benzetiyor. Çiğnenen bir lokmanın ağızda
tutulamaması, gayriihtiyari yutulması gibi, dünya da böyle bir şeydir.
Yunus Emre, yaşadığı dönemi şiirlerine yansıtmıştır. Şairin
döneminde kılıç, ok ve yay gibi askeri araçlar mevcuttu. Dolayısıyla şair,
bunları şiirinde kullanmıştır. Şöyle ki:
13
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Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen anı attın tut
Burada ömür, oka benzetilmiştir. Nasıl ki yaya konulan ve geri
çekilen bir ok, yerinde durmuyorsa ömür denilen şey de böyledir,
durmaz.
Her bir nefes kim gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut
Cenab-ı Hakk’ın bize takdir ettiği bir ömür vardır ve bu ömür
tarafımızca bilinmemektedir. Yunus burada, bize biçilen bu ömrü
kesedeki paraya benzetmiştir. Doğduğu vakit mevcut olan nefesini
tüketmeye başlayan insanoğlu, hakikatte doğduğu andan itibaren
ölmeye başlamaktadır. Çünkü nefes sayılıdır.
Yunus Emre şiirlerinde bizlere bazı hayat düsturları vermektedir.
Dolayısıyla Yunus’un beyitlerinde hayat düsturu olacak beyitler oldukça
fazladır. Örneğin:
Tehî görme kimseyi hiç kimesne boş değil
Eksiklik ile nazar edenlere hoş değil
Şair burada, kimseyi boş görme, zavallı, çaresiz, aptal gibi
görünebilir; fakir fukara olabilir, dolayısıyla dıştan baktığında her türlü
olumsuzluğun sahibi de olsa kimseyi boş görme demek istiyor. Hiç
kimse boş değildir, muhakkak onun iyi bir özelliği vardır. Baktığı yerde
olumsuzluk ve çirkinlik görmemek gerekir. Hayatımızı güzelleştirmek
adına bizlerin bu beyti yaşantımıza uyarlaması yeterli olacaktır.
Yunus Emre’nin bu güzel beytiyle konuşmamı tamamlıyor, beni
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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YUNUS EMRE’NİN TASAVVUFİ ÇAĞRISI
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Marifetullaha ermek Yunus Emre’nin yegâne arzusudur. Allah’ı
bilmek kişinin kendisini bilmesiyle gerçekleşir. Bir ben vardır bende
benden içeri diyen Yunus esrar-ı ilahiyyeye taliptir. Ona göre bu sırlar
ilmî kitaplar yoluyla değil, bir mürşid-i kâmilin elinden ve aşk yolu ile
elde edilir. Bu ise tasavvuf ilmidir. Yunus bu hakikati bundan gafil olan
fakihlere ve danişmentlere değil, âşıklara söylemek taraftarıdır.(1)
İlm okımak bilmeklik kendözini bilmekdir
Pes kendözün bilmezsen bir hayvândan betersin
İlm okımak ma’nîsi ‘ibret anlamagiçün
Çün ‘ibretden degülsin görmedin taş atarsın
On iki bin hadîsi cem’ eyledi Mustafâ
Anı işitdün meger şerhile söz satarsın
Halkı fetvâ verürsin yâ sen niçün dutmazsın
‘İlmün var ‘amelün yok hâ günâha batarsın(2)
Yunus Emre, tasavvufi tecrübesi yüksek, iç dünyası berrak,
Hak yolunun yolcusu, samimi ve sanatkâr bir şahsiyettir. En basit bir dil
ile deruni tasavvuf esaslarını sanatkârane bir surette ifadeye çalışmış ve
eserlerini halk arasında kuvvetli bir şekilde yaşatmıştır. Yunus büyük bir
filozof olmamakla beraber samimi, heyecanlı, hakiki bir mutasavvıf ve
bütün bunların üstünde dâhi bir şairdir. Tekke edebiyatımızda Ahmed
Yesevî’den sonra Yunus kadar tesir icra etmiş diğer bir mutasavvıf şaire
rastlamak oldukça zordur. Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin irfan mektebine
mensup olan ve Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin aşk yoluna baş koyan
Yunus, hayatı boyunca şer’î hükümlere sıkı sıkıya bağlı kalmış, Batınıyye,
Hurufiyye ve Kalenderiyye gibi ehlisünnet dışı çizgilerden uzak durmuş
bir mümindir.(3)
(1)
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, sad. Orhan F.
Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1993, s. 321.
(2)
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı İnceleme, MEB yay., İstanbul 1997, c.
II, s. 330.
(3)
Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 326.
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Çok derin fikirleri son derece sade kalıplarla ifade edebilme
kabiliyetine sahip bir kimse olan ve kendisini yetiştiren kültür kaynağını
tasavvuf olarak gören Yunus Emre’nin nazarında erenler en yüce
insanlardır.
Evliyaya uğramaz ise yolun,
Göçtü kervan, kaldın dağlar başında!..
der Yunus...
Erenlerin nazarı,
Toprağı gevher eder
Erenler kademinde,
Toprak olasım gelir(4)
Marifetullah ve muhabbetullah yolu olduğu için tasavvuf, ona
göre son derece önemli bir usuldür.
Bu dervişlik durağı,
Bir acayip durakdur
Derviş olan kişiye,
Evvel dirlik gerekdür
Çün anda dirlik ola,
Hak bile birlik ola...
Varlığı elden koyub,
Ere kulluk gerekdür(5)
mısralarında, dervişliğin acayip bir yol oluşundan, derviş olan kişiye
evvela diriliğin, sağlıklı bir yaşamın gerektiğinden, bencillik, kibir ve
büyüklenme gibi hasletleri terk edip erenler meclisinde hizmete amade
olması gerektiğinden bahsediyor.
Yunus Emre’ye göre, insanın yeryüzüne gelmesindeki hikmet,
insanlığa hayatıyla örnek olmaktır. O bizlere şöyle seslenir:
(4)
(5)

Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s. 97.
Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s. 459.
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Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim
Bezirgânam metâım çok, alana satmağa geldim
Ben gelmedim dâ’vi için, benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim
Yunus’un şiirleri, örnek hayatının kelime dizisi halinde beliren
parça parça fotoğraflarıdır. Yunus, küçük meseleler, basit davalar için
değil sevgi için, sevginin yuvası gönüller yapmak ve gönülleri onarmak
için gelmiştir. Çağımızın insanını çok ileri fen ve teknolojiye rağmen
yarım bırakan, felçli kılan eksiklik, onun diliyle sevmemektir. Çünkü
gönüller kazanamıyor, kendimizi arıtamıyoruz. İşte onun huzur reçetesi:
Düriş kazan ye-yedür bir gönül ele getür
Yüz Ka’beden yiğrekdür bir gönül ziyareti(6)
Ona göre inanmışların gönlü Hakk’ın evidir. Hak inanmışların
gönlünde tecelli etmektedir. O nedenle,
Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi,
Elin yüzün yumaz değil(7)
diye ikazda bulunmaktadır.
Sevginin zirvesini yaşadığı için ölümsüzlüğü tatmış bir neferdir
o. Şöyle ki:
Aşık öldü deyü sala verirler
Ölen hayvan olur, aşıklar ölmez(8)
Yunus Emre’ye göre, bu aşk yolu kolay bir yol değildir. Maksuda
erinceye kadar birçok tehlikeleri aşmak, sıkıntılara uğramak zaruridir.
Yunus’un şiirleri arasında aşka ve aşkın müşkillerine ait şeyler pek
çoktur. Şöyle ki:
(6)
(7)
(8)

Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s. 482.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 228.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 168.
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Gerçek âşık olanların işi ah ile zâr olur
Hasretinden ol dilberin gözü yaşı pınar olur
Fakat bir defa o yolla Hakk’a eriştikten sonra, artık bütün
sıkıntılar, kötülükler ve engeller ortadan kalkar ve kul her nereye baksa
Hakk’a nazır olur.
Ma’nâ bahrine daldık Vücûd seyrini kıldık,
İki Cihan ser-teser cümle Vücûd’da bulduk(9)
Yunus Emre, kendine, Yaradan’ına ve tüm insanlığa karşı
dürüst, sade ve billur gibi bir yaşam sergilemiştir. Bütün fenalıkları
iyiliğe, çirkinlikleri güzelliğe, yoksullukları varlığa, ihanetleri dostluğa
çevirmeye çalışan bir barış elçisidir o. Yunus’ta Allah sevgisi mücerret
bir sevgi değildir. Allah’ı severken yarattıklarını da sevendir. Sanki
dünyada gönülleri birleştirmeye gelen bir insandır. O, hayatı boyunca
büyüklere saygı, küçüklere şefkat, yoksullara merhamet gösterilmesi
fikrini yaymaya çalışmıştır. Ona göre hastaları yoklayıp gönüllerini
almak, hizmetlerinde bulunmak, düşkünleri, darlıkta olanları kollamak
insanlık borcudur. Zenginliklerin en büyüğü gönül zenginliğidir. Gönlü
dar olanların varlıklı olmaları neye yarar? Ona göre asıl yoksullar, gönül
ferahlığından nasibi olmayanlardır. O; insan değerine ve haysiyetine
inanan, güçlünün zayıfı hırpalamasını, zenginin yoksulu sömürmesini,
imtiyazlının bahtsızı ezmesini kınayan bir gönül adamıdır. Bu nedenle
Yunus Emre, bizim insanımızın ruh aşinasıdır, gönül ırmağıdır, dert
babasıdır ve her dem dostudur.
XIII. asrın bağrı yanık Anadolu’sunu adım adım dolaşarak
Anadolu insanına Allah sevgisini daha derin ve daha içten duyurmaya
çalışmıştır. Ona göre gerçek derviş, ilahi sevgiyi yaşayandır, ilahi sevgide
var olandır, papağan gibi aktaran değil. İşte o Hakk’a vuslatını bakın
nasıl terennüm ediyor:
Cânlar cânını buldum bu cânum yagma olsun.
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yagma olsun.
Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost valsına ulaşdum gümânum yagma olsun
(9)

Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 316.
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Benden benligüm gitdi hep mülkümi dost tutdı
Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yagma olsun
İkilikden usandum ‘ışk tonını tonandum
Derdi hânına kandum dermânum yagma olsun
Varlık çün sefer kıldı andan dost bize geldi
Vîrân gönül nûr toldı cihânum yagma olsun
Geçdüm bitmez sagınçdan usandum yaz u kışdan
Bostânlar başın buldum bostânum yagma olsun
Ta’allukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum
‘Işk dîvânına düşdüm dîvânum yagma olsun
Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yimişsin
Ballar balını buldum kovanum yagma olsun(10)
Yunus Emre tarikat erbabı arasında, mürşidine tam bir bağlılık
göstermek suretiyle en yüksek mertebelere erebilmiş bir derviş timsali
olarak tanınmaktadır.(11) Divan’ında Taptuk Emre’ye karşı beslediği
derin ve çok samimi sevgi ve bağlılığı gösteren değişik ifadelere
rastlanmaktadır. Şöyle ki:
Vardugunuz illere şol safâ gönüllere
Baba Tapduk ma’nîsin saçduk elhamdülillah(12)
Bir derviş olarak Yunus, mürşidinin tercümanıdır. Hakikate
susamış, mürşidini hakikat eri olarak görmüştür. Taptuk Emre’yi dost
yüzü olarak nitelemekte ve inanmayanların mürşidine beslediği bu
sevgiyi ve bağlılığını idrak edemeyeceğini söylemektedir.(13)
Yunus sen Tapduk’a kılgıl dualar
Aşıklar meydanı arşdan uludur(14)
diyen Yunus, Taptuk Emre’den azami derecede istifade etmekte, şeyhinin
sırrına tercüman olduğunu şu şekilde beyan etmektedir:
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s. 355-356.
Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 268.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 376.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 503.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 104.
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Yûnus Emre’m bu sözi can içinde söyledi
Söyleyen bî-çare Yûnus Tapduk Emre’m sırrıdur(15)
Taptuk Emre’nin elinden aşk badesi alan Yunus, tasavvuf
eğitiminin zorlu ve ciddi bir usul olduğuna dikkat çekmekte, tedavi
sürecinde acı da olsa mürşid-i kâmillerin öngördüğü ilaçları içmek
gerektiğine işarette bulunmaktadır:
Yûnus sen Tapdug’una kıl duâyı
İçersün zehr-i kâtil bu ‘ışk elinden(16)
Yine esridi Yûnus Tapduk yüzün görelden
Meger anun gönlinden bir cur’a şerbet içdi(17)
Riyazet, mücahede, halvet, çile, hizmet, sabır ve sebatla aşk
yolunda mücadele veren Yunus, kendini Tapduk Emre dergahının
kapısında geda olarak görmekte, aşk sultanı Taptuk Emre’den elini
tutmasını şu şekilde dile getirmektedir:
‘Işk sultanı Tapduk durur Yunus geda bu kapuda
Gedalara lutf eylemek hem kaidedür sultana(18)
Taptuk Emre dergâhında yetişen Yunus eşyaya ve dünyaya
bakışını değiştirir. Ufku açılır ve idraki artar. Sonsuzluk kervanına
katılır ve gelip geçici heveslerden kendini kurtarır. Kendi tecrübesini
bizimle paylaşır ve
Sorun Tapduk’lu Yûnus’a bu dünyeden ne anladı
Bu dünyenün karârı yok, sen neyimiş, ben neyimiş(19)
der. Tasavvuf yolunda intisap edilen şeyh sıradan, kisvesiz, liyakatsiz
olamaz. Taptuk Emre’nin çağrısına neden kulak verdiğini şeyhinin
kıymet-i harbiyesinden saymaktadır.
Yûnus esriyüben düşdi susakda
Çagırur Tapdug’ına ‘âr gerekmez(20)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Tatcı, a.g.e., c. II, s. 138.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 347.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 493.
Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s. 379.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 175.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 156.
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Şeyh u dânişmend u Veli cümlesi birdir er yolı
Yûnus’dur dervişler kulı Tapduk gibi serveri var(21)
İsrâfil sûrı urıcak her bir sûret nefsüm diye
Ben anmayım hiç Yûnus’ı Tapduk gele ol dem dile(22)
Yûnus bir tokanıdı kondı Tapduk kolına
Ava şikâre geldi bu yuva kuşı degül(23)
Yunus Emre’nin Mensup Olduğu Tarikat
Bir kısım araştırmacılar, Yunus’un tarikat pirlerini Horasan’a
bağlamakta, bazıları Nakşi, Halveti, Mevlevi veya Kadiri tarikatlarına
müntesiptir şeklinde hükümler vermektedirler. İddialar arasında en
fazla üzerinde durulan tarikat, muhakkak ki Mevleviyye ve Bektaşilik
olmuştur. Bilindiği gibi, bu iki manevi yol, Yunus’un gençlik yıllarında
henüz teşekkül etmektedir.(24)
Yunus Emre bir beytinde kendi tarikat şeceresini vermekte ve
şöyle demektedir:
Yûnus’a Tapdug u Saltug u Barak’dandur nasîb
Çün gönülden cûş kıldı ben niçe pinhân alam(25)
Bu beyte göre Yunus, Tapduk’a; Tapduk, Barak Baba’ya;
Barak da, Sarı Saltuk’a müntesiptir. Tarihî kaynaklardan anlaşıldığı
kadarı ile Barak Baba, Sarı Saltuk’un halifesidir. Barak Baba’ya ait
risalede Saltuk’tan “Saltuk Ata” Barak’tan ise “Miskin Barak” şeklinde
bahsedilmektedir.
Yunus, kendisini Sarı Saltuk’a bağlamakla birlikte, gerek
Barak Baba’nın gerekse Sarı Saltuk’un tarikatları bilinmemektedir.
Kaynaklara göre Barak, Tokat köylerinde doğmuştur. Barak’ın Moğollar
tarafından elçilikle gönderildiği; Giylân’da öldürüldüğü söyleniyor
(707/1308). İsmi, Menâkibü’l-Ârifîn’de de geçmektedir. Bu eserden
anlaşıldığı kadarıyla Barak, Konya’ya da uğramış ve Mevlânâ devrinde
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Tatcı, a.g.e., c. II, s. 74.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 409.
Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 268.
Tatcı, a.g.e., c. I, s. 58.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 282.
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yaşamıştır. Vilâyetnâme’de Barak Baba, Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesi
gösterilmektedir. Gölpınarlı, Barak’ın Bektâşî olamayacağını tarihî
delilleriyle ortaya koymuştur. Gölpınarlı’ya göre, her iki zat ve hatta
Taptuk Emre, Babaîler zümresinden bâtıni inançlara sahip kişilerdir.(26)
Sarı Saltuk ise Seyyid Mahmud Hayranî’ye mensuptur. İbn
Batuta Seyahatnamesinde bu şeyhten şeriata uymayan bazı şeyler nakil
ve rivayet edildiği kayıtlıdır. Bu zat 1263 senesinde Rumeli’ye geçmiş,
pek çok fetih hareketinde bulunmuştur. Adı Şerif Hızır’dır. Barak Baba
ve Sarı Saltuk Anadolu fütuhatında bulunmuş iki kolonizatör Türk
sufisidir.(27)
Bazı kaynaklarda Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlanan Yunus Emre,
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Ahmed Yesevî ile münasebeti cihetiyle bir Yesevî
müntesibi gibi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Yunus Emre’yi Ahmed
Yesevi’den farklı kılan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Zaman ve muhit farkı.
2. Yunus’ta felsefî unsur daha geniş ve daha yüksek bir mahiyet
arz etmektedir. Açıkça vahdet-i vücûd anlayışı terennüm edilmektedir.
3..Ahmed Yesevi, büyük bir tarikat kurucusu ve şairlik
kâbiliyetinden çok mahrum şer’î anlayışa sadık bir âlim olduğu hâlde,
Yunus sufi bir şair ve tasavvufu ruhunun ihtiyacı olarak kucaklamış
sade bir derviştir. Birinin ağırbaşlı, donuk ve kuru edası, diğerinin
sade ve ümmi tarzında samimilik tavrı bundandır. Yunus, ifadelerinde
didaktik ve kuru mahiyetten kurtularak lirik ve canlı bir terennümü
ortaya koymaktadır.
4. Yunus Emre bir tarikat kuracak fikrî kabiliyeti göstermemekte
ve tarikat kurucusunun manevi nüfuzunu kazanamamaktadır. Fakat
Yesevi’den çok daha yüksek bir hassasiyete sahip ve çok daha şahsî bir
sanatkârdır. Ondan daha çok heyecanlı ve çok canlı bir mutasavvıftır.
Yunus Emre bir sanat dahisi ve eseri bugün bile zevkle okunurken,
Yesevi’nin Dîvân-ı Hikmet’i ancak onun kudsiyetine inanan dervişler
tarafından okunmaktadır.(28)
5.Tüm Türk halklarına yayılmış kuvvetli bir tarikat kuran
Ahmed Yesevi, Orta Asya edebiyatında bir halk tasavvuf edebiyatı,
bir hikmet tarzı meydana getirerek bugüne kadar yetişen Orta Asya
mutasavvıf şairlerine örnek olmuş, kendi şahsiyetinin damgasını içine
(26)
(27)
(28)

Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı İnceleme, c. I, s. 56.
Tatcı, a.g.e., c. I, s. 56.
Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 336.
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alan bir tekke edebiyatı oluşturmuş, bu edebiyatın başlıca merkezleri ise
Nakşîbendiyye tekkeleri olmuştur. Yunus Emre ise üstadı gibi yeni bir
tarikat kurmamakla beraber, Yunus tarzı diye hâlâ lezzetle okuduğumuz
ve müteessir olduğumuz orijinal bir edebiyat vücûda getirmiş ve bütün
tekke şiirlerinde, Bektaşi şiirlerinde, hatta âşık edebiyatında büyük
bir âmil olmuştur. Hikmet tarzının Orta Asya’da başlıca Nakşibendi
dergâhlarında hüküm sürmesine karşılık, Yunus tarzının zevki de en
çok Bektaşi şiirlerinde göze çarpmaktadır.(29)
Yunus Emre, şiirlerinde doğrudan Hacı Bektaş-ı Veli’den söz
etmez. Vilâyetnâme’de, Yunus’un mürşidi Taptuk Emre’nin Hacı Bektaş-ı
Veli halifesi olduğu söylenir. Yunus bu esere göre, evvela Hacı Bektaş-ı
Veli’ye, daha sonra Tapduk Emre’ye gitmiş ve “Tapduk’un tapusunda”
kemâl bulmuştur.(30)
Bektaşi ananesine göre, Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesi olan
Tapduk Emre, Yunus Emre’nin yetişmesinde en önemli unsurdur.
Gölpınarlı ise, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahmet
Yesevî ile bir alakasının olmadığına hükmetmektedir. Gölpınarlı, bu
hususta delillerini şöyle sıralar:
“Ahmed-i Yesevî, Anadolu’da ancak Bektâşî ve Nakşî ananeleriyle
tanınmıştır. Bu sûfînin şiirlerini, ne Anadolu’da bilen vardır, ne Rumeli’de.
Zaten lehçe bakımından bilinmesine de imkân yoktur. XIII-XIV.
yüzyıllardan kalma, sonraki çağlarda yazılma bu kadar nefes ve ilâhî
cönkü gördük. Bunların hiçbirinde, Ahmed-i Yesevî’nin bir tek mısraına
bile rastlamadık. XV. yüzyılda Bektâşî ananesine girmesi ve “Hâcegân”dan
sayılması bakımından en ziyade Bektâşî ve Nakşîlerin tanımaları gereken
Ahmed-i Yesevî’nin hiçbir şiiri, ne bir Bektâşî tekkesinde, ne bir Nakşî
tekkesinde okunmazdı. Türkistan’daki büyük şöhretine rağmen bu sûfî
şâirin, bizim diyarlarımızda edebî bir tesiri hiç yoktur. Hacı Bektâş-ı Veli
“Vilâyet-nâme”siyle Nakşî kitaplarında geçen sözlerden ve silsile-nâmelerle
icâzet-nâmelerdeki adından başka hiçbir izi yoktur. Kaldı ki Yunus,
Mevlânâ, kendi şeyhi Tapduk Baba, onun şeyhi Barak Baba’dan, Seydi
Balum’dan, eski sûfîlerden Cüneyd’den, bilhassa Huseyn ibn-i Mansûr
el-Hallâc’dan bahsettiği halde Ahmed-i Yesevî’nin adını bile anmamıştır.
Yunus, Yesevîlerin “hikmet” dedikleri tasavvufî şiire “nefes” der:
(29)
(30)

Köprülü, a.g.e., s. 357.
Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı İnceleme, c. I, s. 58.
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Dedim iş bu nefesi âşıklar hükmüyile
Bahılluksuz er gerek bir karara durası
Yunus’un edâ bakımından da Ahmed-i Yesevî’ye bir benzerliği
yoktur. Mevlânâ’nın şiirleri Farsça olmakla beraber edâ ve müeddâ
bakımından Yunus’un şiirlerine ne kadar benzer. Halbuki Ahmed-i
Yesevî’nin şiirleriyle Yunus’un şiirleri arasında böyle bir benzerlik
bulmamıza imkân yoktur.”(31)
Yunus Emre’nin şiirlerinin tetkiki ve “Makalat” ile
karşılaştırılması durumunda onun, “Makalat”taki fikirleri nazmettiği
görülecektir. Nitekim Yunus Emre, her ne kadar mensup olduğu
silsileden bahsetmiyorsa da takip ettiği erkân ve seyr-ü sülûk anlayışıyla
ilgili geniş bilgiler vermektedir. Buna göre, onun bağlı olduğu silsile
“dört kapı kırk makam” esasına göre eğitim yaptırmaktadır. Bu esaslar
ise Hacı Bektâş Veli tarafından “Makalat” ta geniş olarak açıklanmıştır.
Dolayısıyla bu hususlar Yunus’un Hacı Bektâş ekolüne mensup olduğu
ihtimalini iyice kuvvetlendirmektedir.(32)
Köstendilli Şeyh Süleyman’ın Bahrü’l-Vilâye adlı Türkçe
eserinde Mevlânâ’nın Yunus hakkında “Menazil-i İlâhiyeden her
kangısına sür’at idüp gittim ise bir Türkmen kocamanının izin önümde
buldum ve anı güzer idemedüm” dediği kayıtlıdır. Fakat
Mevlânâ sohbetinde saz ile ışret oldı
Arif ma’niye daldı çün biledür ferişte
beytiyle Mevlânâ’nın sohbetlerinde ve sema meclislerinde bulunduğunu
bildiren Yunus,
Mevlânâ Hudavendgar bize nazar kılalı
Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır
diyerek Mevlânâ’ya karşı büyük bir saygı göstermiş, onun “feyz-i
nazar”ıyla gönlünün arındığını açıklamış ve bir çok şiirinde ondan
faydalanmış, adeta onun şiirlerini Türkçeleştirmiştir.(33)
(31)
Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İnkılâp Kitabevi,
İstanbul 1992, s. 111-112.
(32)
Seyfullah Kara, Selçuklular’ın Dini Serüveni Türkiye’nin Dini Yapısının
Tarihsel Arka Plânı, Şema Yayınevi, İstanbul 2006, s. 270.
(33)
Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddîn Hayatı, Eserleri, Felsefesi,
İnkılap Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul 1999, s. 246.
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Yunus Emre, şu beyitlerinde Mevlânâ’yı övmektedir:
Yunus eydür Mevlânâ epsem otur yiründe
Bu sohbete döymeyen sonra savaşgan olur(34)
Mevlânâ Hudâ-vendgâr bize nazar kılalı
Anun görklü nazarı gönlümüz aynâsıdur(35)
Mevlânâ sohbetinde sâzıla işret oldı
‘Ârif ma’nîye taldı çün biledür ferişde.(36)
Bir gönül ele getür ferâgât ol geç otur
Konya şehrinde yatur ol iki sultan kanı(37)
Ne var ki sadece bu beyitlerden hareketle Yunus, Mevlevi’dir
demek çok büyük bir iddia olacaktır. Şu da bir gerçek ki bir sufi,
kendi müntesibi olduğu tarikat meclisinden başka meclislerde de
bulunabilir.(38) Yunus, Mevlânâ’ya zihnen bağlıdır. Fakat Mevlevi olup
olmadığı belli değildir.
Yunus Emre’nin yaşadığı çağda Anadolu’da teşekkül etmeye
başlayan dört büyük tarikat vardır: Rifaiyye, Halvetiyye, Bektaşiyye
ve Mevleviyye. Bunun yanında isimlerinden söz edilen Babaîlik,
Kalenderîlik ve diğer pek çok ekol, yol gayr-ı sünni anlayışları olan
birer tarikattır. Bu tarikatlarda, Kur’ân ve sünnete aykırı pek çok
umde bulmak mümkündür. Yunus, Dîvân’ında gayr-ı sünni fikirlere
sahip gözükmemektedir. Dolayısıyla onun ehli sünnet çerçevesinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. Onun Bektaşilik, Kadirilik veya
Mevleviyye gibi tarikat zümrelerinden etkilenmesi daha tutarlıdır. Buna
göre Yunus Emre, herhangi bir bâtıl yola mensup olmadığı gibi, Tapduk
Emre de bir bâtıni tarîkın mürşidi değildir.(39)
XIII. yüzyılda Anadolu’nun Tekke edebiyatındaki en güçlü
temsilcisi Yunus Emre’dir. Orta Asya’da, Ahmed Yesevî ve dervişlerinin
“hikmet”leriyle başlayan çığırı Anadolu’da devam ettiren Yunus, klasik
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s. 113.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 120.
Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, c. II, s.390.
Tatcı, a.g.e., c. II, s. 498.
Tatcı, a.g.e., s. 60.
Tatcı, a.g.e., s. 60.
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sufi terminolojisini Türkçeleştirmiştir. Şiirlerindeki tabii ve âşıkane eda,
ondaki didaktizmi hissettirmeyecek kadar gelişmiştir. Yunus tasavvufi
düşünceyi, İslami ve insani değerleri en güzel şekilde sunabilmek için çok
güzel işlemiş ve bunları anlatırken de kendi öz dilini ve terminolojisini
kullanmıştır. Dili en sade bir biçimde kullandığı hâlde yüksek bir
tefekküre ulaşmıştır. Şiirleri hem şekil hem de muhteva olarak millî ve
İslami bir yapı gösterir.(40) Risâletü’n-Nushiyye’sinde dinî ve tasavvufi
konular olsa da nasihatname türünde didaktik bir mesnevidir. Aynı
yüzyılda Velâyetnâme’sinde Yunus ve onun şeyhi Tapduk’tan bahsedilen
Hacı Bektaş-ı Veli’nin, hepsi tasavvuf konusunda fakat müstakil
risalecikler hâlinde olan Arapça Makâlât’ı ve Türkçe’ye XIV. veya XV.
yüzyıl başlarında yapılan manzum tercümeleri dil, edebiyat ve kültür
tarihimiz bakımından son derece önemlidir.(41)
Dil, vezin, nazım şekilleri ve hususiyetleri, ifade tarzı
bakımlarından Türk halk edebiyatının birçok unsurlarını almış olan
Tekke edebiyatı doğrudan doğruya klasik İslam kültürüne bağlıdır.
Yunus Emre’nin sade Türkçe ile ifade ettiği fikirler, Mevlânâ’nın Farsça
şiirlerindeki fikirlerden başka bir şey değildir. Bu fikirleri anlamak için
ya medresede tahsil etmek veya bir tarikata intisap ederek yıllarca tekke
muhiti içinde dervişlik yolunun erkân ve adabını öğrenmek gerekir.
Tarikat mensupları, kendi görüşlerini geniş halk kitlelerine
yayabilmek için mümkün olduğu nispette sade bir dille halk edebiyatı
ananelerine uygun eserler yazmışlardır. Her tarikatın edebî mahsulleri,
kendilerine mahsus erkân ve adabı, kendi velilerinin menkıbelerini
terennüm ederken tasavvufi yaşayışı memleketin bütün kesimlerinde
daha kolay kabul görmesine zemin hazırladığını söyleyebiliriz.
Çeşitli halk tabakalarına yayılmış olan tekke edebiyatının bu popüler
mahsullerinden başka bir de aruz ile ve klasik şiir kaidelerine uygun
olarak vücuda getirilmiş yüksek sınıfa mahsus bir kısım tekke edebiyatı
mahsulleri daha vardır.
Yunus, sanat ve sanatkârlık endişeleri ile zerre kadar meşgul
olmamıştır. Sırf ruhunu, ruhi heyecanlarını, ihtiyaçlarını, ilhamlarını
terennüm ettirmiştir. Bütün mutasavvıflarda olduğu gibi, onu da bu
hususta teşvik eden tek harici amil, halkı irşad ederek onlara faydalı
olmak düşüncesidir. Fakat onun sanat endişesine bağlı olmaması,
(40)
(41)
LX.

Tatcı, a.g.e., s.66-69.
Esat Coşan, Hacı Bektaş-ı Veli Makâlât, İstanbul ts., s. XXXV, XLIII,
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lisanının düzgünlüğüne, kafiyelerinin selametine ehemmiyet
vermemesi, büyük bir sanatkâr olmasına hiçbir zaman engel değildir.(42)
Yunus Emre’nin sanatı tamamıyla millî, yani Türk sanatıdır.
Sanatının başlıca iki büyük esas unsuru bulunmaktadır:
1. Tasavvufi ve ahlaki esasları içeren unsurlar. Bu, esası teşkil
eden bir öğedir.
2. Lisanını, edasını, veznini ve şeklini veren millî unsur. Bu,
şekli ve formu teşkil eden bir unsurdur.(43)
Yunus sanatının kendine has seciyeleri şunlardır: Safvet,
samimiyet, basitlik, vuzuh ve kuvvet.(44)
Özetle Yunus’u okurken, karşımızda sade, masum, gözleri
şefkat ve sevgi dolu bir dervişin ilahi bir lisanla terennüm ettiğini
duyarız. Ruhunu eski bir tanıdık gibi bize açan bu derviş, Hakk’a karşı
hitap ve feryatlarında daima en tabii bir safvet, sadelik ve samimiyetle
haykırır, ağlar, itiraz eder veya vecd içinde terennüm eder. Onda
yapmacık, merasim ve adaba riayet eder olmak gibi şeyler yoktur.
Ruhunun basitliği bütün ilahilerinde berrak bir suretle akseder. En
derin ve en müşkil metafizik meselelerden hayret verici bir vuzuh ile
söz eder. İfadesi kuvvetli ve inandırıcı, en çetin meseleleri ortaya koyma
tarzı basit ve samimidir.

(42)
(43)
(44)

Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 332.
Köprülü, a.g.e., s. 332.
Köprülü, a.g.e., s. 333.
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KENDİ DİLİNDEN YUNUS EMRE
Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Türk edebiyatında 13. asırda iki büyük şair yetişmiştir. Mevlânâ
ve Yunus Emre. Her ikisi de gerek mutasavvıf şahsiyetleri gerekse
şiirleriyle sadece ülkemizde değil bütün dünyada sevilen şahsiyetlerdir.
Ancak son yarım asırdır özellikle Batılı müsteşriklerin, Mevlânâ ve
Yunus Emre’yi dinle ilgisiz adeta dinler üstü bir dünya vatandaşı gibi
gösterme çabaları dikkat çekmektedir. Bu söylediklerimize örnek olması
hasebiyle hemen herkesin dilinde pelesenk olarak tekrarladığı:
Bâz â bâz â her ân çi hestî bâz â
Ger kâfir u gebr u but-perestî bâz â
În dergeh-i mâ dergeh-i nevmîdî nîst
Sad-bâr eger tevbe şikestî bâz â
rubaisinden hareketle Mevlânâ hakkında kasıtlı olarak yapılan algı
yönetiminden kısaca bahsetmek istiyoruz.
Birçok araştırmacı tarafından “Yine gel, yine gel! Kim olursan
ol, yine gel! Kâfir, mecûsî, putperest olsan da yine gel! Bu bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine
gel!” şeklinde tercüme edilen bu rubai, aslında Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr
isimli mutasavvıf bir şaire aittir.(1) Genel kanaat, bu sözün Mevlânâ düşüncesine ters düşmediği fakat herkesin kendi anlayışına ve meşrebine göre onu yorumladığı şeklindedir. Öncelikle net olarak belirteyim
ki Mevlânâ bizim anladığımız şekilde Batı düşüncesinin dikte ettiği bir
hümanist değildir. İnsanı asla tanrılaştırmaz. “Gel de olduğun gibi kal”
şeklinde anlaşılabilecek bir yorum yüzünden hiçbir dinle bağlantısı olmayan, adeta dinler üstü bir insan olarak değerlendirilmemelidir. Öte
yandan Mevlânâ’yı dinler üstü, hatta dinle ilgisiz bir dünya vatandaşı
gibi kabul etmek isteyenler ise onun İslamî kimliğini gölgelemek istemektedirler.
(1)
Yakup Şafak, “Mevlânâ ’ya Atfedilen ‘Yine Gel…’ Rubâîsine Dair”,
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S: 24, 2009, s. 77-78.
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Farsça “âmeden” fiili gelmek, “Bâz âmeden” fiili ise, yine, yeniden gelmek, terk edip gelmek, vazgeçip gelmek anlamlarında kullanılır.
Dolayısıyla “Bâz â” vazgeç de gel, bırak da gel, terk et de gel anlamlarında
Türkçeye çevrilmelidir. “Gel, gel ne olursan ol yine gel” anlamlarında bir
kullanım, “Yeter ki gel de seni değişmeden olduğun şekilde kabul ediyorum “ manasını taşımaz. Tam aksine, “Nefsinden, günahlarından vazgeç de gel ki eksikliklerini tamamlayayım” şeklinde bir manayı muhteva
eder. Bu yüzden rubaiyi şöyle tercüme etmemiz daha doğru olur.
Vazgeç de gel vazgeç de gel, her kim olursan ol vazgeç de gel
Kâfir ateşperest putperest olsan bile vazgeç de gel
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan bile vazgeç de gel
Hz. Mevlânâ’nın “Ne arıyorsan, neyin peşinde koşuyorsan sen
osun.” dediği gibi birçok kişi bu mısraları kendi mizacına, zevkine ve
meyline göre yorumlamaya çalışıyor. Bizler de maalesef kolaycılığa kaçıyor, kendi okuma ve anlamamız yerine uzman olmayanların sunduğu
yalan yanlış hazır bilgilerle Mevlânâ’yı tanımaya çalışıyoruz.
Hangi Yunus?
Mevlânâ için yapılan bu yanlış ve kasıtlı yorumlar az önce ifade
ettiğimiz gibi maalesef Yunus Emre için de yapılmaktadır. Kaynaklarda
hayatı hakkında fazla bir bilgiye rastlayamadığımız Yunus Emre, bugün
daha çok destanlaşmış ve menkıbevi hayatıyla karşımıza çıkmaktadır.
13. asırda yaşayan şairin şahsiyeti hakkında söyleyebileceklerimiz maalesef sadece şiirlerindeki muhtevadan hareketle olacaktır. Halbuki tarihî
ve biyografik bilgiler kesin olsaydı şairin gerçek Yunus Emre kimliğine nasıl büründüğünü ve hakiki şahsiyetini ortaya koymak bugün için
daha kolay olacaktı. Üstelik eldeki şiirlerinin bazılarının ona aitliği de
şüpheli olunca bu tespitin daha da zor olduğu bir gerçektir.
Yunus Emre, hiç şüphesiz Türk edebiyatının en ünlü
şairlerinden biridir. Yaşamı ve şiirlerindeki muhteva ile özellikle son
yarım asırdır yerli ve yabancı birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Bu
vesileyle çeşitli yerlerde ve zamanlarda Yunus Emre ile ilgili birçok
toplantı, konferans, söyleşi ve sempozyumlar düzenlenmiştir. Bütün bu
etkinliklerde Yunus Emre’nin şiirinden hareketle ortaya koyduğu insan
modeli hep tartışılagelmiştir. Söz konusu tartışmalarda onunla ilgilenen
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çevrelerin farklı dünya görüşlerine sahip olması, herkesin görmek
istediği ve her insanın gönlüne tercüman olan birçok farklı Yunus
kimliğinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Acaba Yunus herkesin
beklentilerine uygun pluralist (çoğulcu) bir şahsiyet midir ya da son
yılların moda deyimiyle hümanist bir insan mıdır?(2)
Batıcı aydınlar, Türk-İslam toplumunu laik, burjuva ve
demokratik perspektiften incelemeyi bilimsellik saymaktadırlar.
Solcular; meseleye sınıf çatışması teorisinden yola çıkarak bakmakta,
liberallerimiz; kişileri düşünce zeminlerinin dışına çıkararak
incelemekte, milliyetçilerimiz; herkesi ve her şeyi kavmî endişelerle izah
etmek istemektedirler. Aslında bu kavramlarla ilgili olarak yapılabilecek
en küçük ciddi bir inceleme Yunus’un kimliğini sağlıklı olarak tespit
etmeye yetecektir. Bu çerçevede Yunus’u değerlendirebileceğimiz en
doğru zemin ise hiç şüphesiz İslam düşüncesidir.(3) Şunu özellikle
belirtelim ki onda herkes kendine göre farklı renkler bulabilir. Ama
asıl renge bakmadan bu renklerden yola çıkarak yorum yapmak tutarlı,
objektif bir tutum olmayacaktır. Nasıl bir kelimenin anlamı hakkında
hüküm verirken kendi bağlamı içinde onu ele almak gerekiyorsa Yunus’u
da kendi inanç ve düşünce bağlamı içinde ele almak gerekmektedir.
Bütün bunların sonucunda Yunus Emre’de farklı ruhi
yapılardaki insanların kendilerini bulmaları ve onunla özdeşleşmiş
hissetmeleri, bazen farkında olmadan bazen de bilerek Yunus’u farklı
kimliklere sürüklemelerine sebep olmuştur. Maalesef bugün; İslam’ın
emir ve yasaklarına sımsıkı bağlı dindar ve ehl-i tasavvuf olan bir Bizim
Yunus yerine yaşamı ve şiirleri göz ardı edilerek farklı bir mezheptenmiş
gibi tanıtılan, sevgi olsun da yanında ne olursa olsun anlayışına sahip,
herkesi ve her şeyi sever, diyalog ustası bir insan portresi çizilmektedir.
Batılı müsteşriklerin ifadesiyle hümanist olarak vasıflandırılmaktadır.
Hatta bu hümanizmin ısrarla seküler bir hümanizm olduğu yani dinler
üstü, herhangi bir dinden azade olduğu söylenmektedir. Yunus’un
açık ve sarih İslami bağlamını gösteren şiirlerine rağmen onun böyle
vasıflandırılması kanaatimize göre kasıtlı bir fiildir.
(2)
Kerim Yavuz, “Yunus Emre’nin Kişiliğinde İnsanın Kendini Bulması”,
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 1, S: 1, 2001, s. 3.
(3)
Mustafa Özçelik, Bizim Yunus, Eskişehir Valiliği Yay., Eskişehir 2010,
s. 82-83.
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Burada Mevlânâ’nın meşhur fil tarifini hatırlatmak isteriz. Bu
tarifteki gibi eğer Yunus’a bütüncül bir bakış tarzıyla bakmazsak onu bir
ya da birkaç şiirinden hareketle yorumlarsak bütün bu farklı düşünceleri
haklı çıkaracak yönler bulmak elbette mümkündür. Fakat ona bütüncül
olarak baktığımızda bu iddiaların temelsiz kaldığı hemen görülecektir.
Peki, Yunus Emre’yi gerçekten tanımak için ne yapılmalıdır.
Elbette bunun birçok farklı yolu vardır. Biz, Divan’ındaki bazı şiirlerinden
hareketle onun kendisini nasıl anlattığını, kendisinden hangi sıfatlarla
bahsettiğini ifade etmeye çalışacağız. Esasen Yunus’un şiirlerinin içine
girildiğinde, onun iç dünyasının dil ile ifadelere döküldüğünü açıkça
görmekteyiz.
Şiirlerine bakıldığında Yunus’un adı ile ilgili çok farklı
söyleyişlerle de karşılaşılır. Bu, son derece anlaşılır bir durumdur. Zira
tasavvuf literatüründe bir sufiyi ve onun hâllerini ifade edebilecek “Âşık,
garip, miskîn, derviş, bî-çâre…” gibi çok sayıda kelime bulunmaktadır
ve bunların her biri bir dervişin çeşitli hâllerini açıklayacak ipuçlarıdır.
Dolayısıyla bütün bunları zamanla “Yunus” isminin önüne ve sonuna
eklenmiş sıfatlar şeklinde görmek gerekir.
Bu isimlerden en yaygın olanı ise “Yunus Emre”dir. Hemen
bütün eski kaynaklar ondan bu isimle; yani “Yunus Emre” bazen de
“Yunus Emrem” , “Emrem Yunus” olarak söz ederler.
Halk arasında yukarıda belirttiğimiz sıfatların dışında “Bizim
Yunus”, “Koca Yunus”; tarikat çevrelerinde ise “Yunus Baba”, “Yunus
Dede”, “Yunus Can” şeklinde de bahsedildiğini bilmekteyiz. Şüphesiz ki
bu sıfat çokluğu hem Yunus’un zengin kişilik yapısını hem de halkın ona
bakış tarzını yansıtmaktadır. Mesela “baba” sıfatı yine terim anlamıyla
“şeyh, mürşid” anlamlarına gelir ki Yunus, Tapduk Emre Dergâhı’ndaki
çilesinden, oluş sürecinden sonra bir “şeyh, mürşid” olarak da
görülmüştür.
Bir sufinin zengin iç dünyasını ve yaşadığı hâlleri anlatmak için
elbette çok daha fazla kelime bulunabilir. Nitekim Yunus’un Divan’ında
bu isim ve sıfatlarla birlikte onları da görmek mümkündür. Ama hangi
sıfatı ele alırsak alalım bize sadece bir fotoğraf sunmaktadır. Bu yüzden
o, hepsinden önce ve sonra “Bizim Yunus”tur. Çünkü bu söyleyişin
içinde, saydığımız ve sayamadığımız bütün isim ve sıfatları bulmak
mümkündür.
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Yunus Emre’nin, bir bütün olarak (yek-âhenk) kendisinden söz
ettiği şiirleri azımsanmayacak sayıdadır. Söz konusu şiirlerinde bazen bir
türlü kâmil insan olamadığından ve nefsinin nasihat dinlemediğinden
şikâyet ederken bazen de Allah’a olan aşkını coşkun ama mütevazı bir
dil ile anlatır. Yine ilahi aşkın lirik terennümlerini kendi halet-i ruhiyesi
içinde veren şair, aşkında ne kadar sadık olduğunu söyler. Bütün bu
metinlerde Yunus Emre’yi kendi dilinden dinlemek mümkün olmakla
birlikte ne yazık ki hayatı hakkında doyurucu bir malumat edinmek
imkânı bulunmamaktadır.(4)
Buna karşın Yunus’un Divan’ı bir bütün olarak ele alındığında
kendisinden bahsederken bazı sıfatları özellikle kullandığı, kişiliği
ve kimliğiyle ilgili bazı kavramları ön plana çıkardığı açık bir şekilde
görülmektedir.
Âşık Yunus
Yunus’u bütün diğer vasıflarından azade sadece Hâk âşığı
olarak nitelendirsek sanırız yanlış olmayacaktır. O ve onun gibi vahdet-i
vücut inanışına sahip bütün mutasavvıflara göre âlemin yaradılış
gayesi aşktır. İslam mutasavvıfları için aşk, kâinatın varoluşundaki en
önemli etkendir. Buna göre Allah bilinmeyi/sevilmeyi diler ve “kün”
emriyle kâinatı var eder. Mutasavvıflar bunu, “Küntü kenzen mahfiyyen
feahbebtu en u’refe fe-halaktel halka li u’ref” hadisiyle açıklarlar. Yani
Yüce Allah bilinmek istediği için mevcudatı yaratmıştır.(5) Bu sözün
manası gereğince Allah’ın bilinmeyi istemesi aşktır ve bu aşk özün
özüdür. Kâinatta var olan her şey, aşkın eseri olduğu ve mutlak güzelliğin
izlerini taşıdığı için, insanı Hakk’a ulaştıracak olan gerçek yol da yine
aşktan geçer. Bu aşk, ezelîdir, kadimdir; yani daha bu âlemler, yer ve
gök, insanlık yaratılmadan aşk vardır; yaratılmış her şeyin yaratılması
aşk yüzündendir:
Evvel yir gök yogıdı varıdı ‘aşk bünyâdı
‘Aşk ezelden kadîmdür ‘aşk getürdi ne varın

(54/3)(6)

(4)
Murat A. Karavelioğlu, “Yunus Emre’nin Coğrafyası”, X. Uluslararası
Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Eskişehir 2011, s. 541-542.
(5)
Seyyid Muhammed Nûr, Edebî ve Tasavvufî Mısrî Niyâzî Dîvânı
Şerhi, (hzl: Mahmut Sadettin Bilginer), Esma Yay., İstanbul 1982, s. 133.
(6)
Tebliğimizde örnek olarak verilen beyitler, Sayın Mustafa Tatcı’nın
hazırlamış olduğu “Yunus Emre Dîvânı, Akçağ Yay., Ankara 1998” künyeli
çalışmadan alınmıştır.
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Aslında burda bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum.
Yunus Emre’nin ismindeki Emre, kelime anlamı itibarıyla “âşık”(7)
manasına gelmektedir. Divan’da geçen aşağıdaki beyitten Yunus’un
âşıklık vasfını kendisine isim olarak seçtiği görülmektedir:
İlk adum Yunus’ıdı adumı ‘âşık dakdum
Terk itdüm ud u edeb şöyle haber bırakdum

(221/1)

Yani Yunus’un isminde bile aşk vardır. Bu yüzden aşkı, onun
kişiliğinden azade düşünmek mümkün değildir. Aşağıdaki dörtlüğünde
ise Emrem Yunus ifadesiyle yine âşıklık sıfatına vurgu yapmaktadır:
Hey Emrem Yunus bî-çâre
Bulunmaz derdüne çâre
Var imdi gez şârdan şâra
Şöyle garîb bencileyin			(277/7)
Zaten kendisi de aşksız bir insanın ve gönlün taşa benzediğini
ifade etmektedir:
İşidün iy yârenler ‘aşk bir güneşe benzer
‘Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer 		

(66/1)

Başka bir şiirinde ise aşksız insanları, kurumuş ağaçlara
benzetmektedir:
‘Âşıklarun yüzinden bellüdür benizinden
Her kim ‘âşık olmadı benzer kurı ağaca		

(342/5)

Aşk şarabından içen Yunus, kendi özünü kaybetmiş, sadece
âşık olduğu Hakk’a kavuşma isteğiyle masivayı terk etmiştir:
‘Aşkun şarâbın içeli kandalıgum bilimezem
Şöyle yavı kılam beni isteyüben bulımazam		
(189/1)
…
‘Aşkunıla mest olalı derdüni her dem bulalı
Visâl nişânın alalı cennetlere kalımazam
Benüm dürüp bünyâdumı Yunus ezelden adumı
Kesdüm kamudan dadumı ‘aşkundan ayrılımazam (189/5-6)
(7)

Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1983, s. 83.
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Hak aşkıyla gece gündüz yanan Yunus için tek hakikat ve
varlık Allah’tır. Onun dışındaki hiçbir şey Yunus’un gönlüne hitap
etmemektedir:
‘Aşkun aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanaram düni güni
Bana seni gerek seni
Ne varlıga sevinürem
Ne yokluga yirinürem
‘Aşkunıla avınuram
Bana seni gerek seni

(381/1, 2)

Yunus, bazı şiirlerinde ise “âşık” sıfatını açık bir şekilde
kullanmaktadır.
‘Âşık Yunus sen cânunı Hak yolına eyle fidâ
Bu şeyhile buldum Hak’ı ben gayrı nesne bilmezem
…
‘Âşık Yunus bugün gurbetde kaldı
Ki ‘aşkı söyledür dildâre karşu
…
‘Âşık Yunus sözlerin muhâl diyü söylemez
Ma‘nî yüzin gösterür bu şâ‘irler kocası

(192/8)

(289/1)

(351/14)

Dindar Yunus
Yunus Emre’nin şiirindeki bazı ifadeler, müsteşrikler veya
Batıcı aydınlar tarafından bilerek veya bilmeyerek onun asıl kişiliğinden
uzak bir şekilde yorumlanmış, Yunus’un hak etmediği vasıflarla
tanınmasına sebep olmuştur. Yıllardır Yunus’un insana bakışından
bahsedilirken sevgi olsun da yanında ne olursa olsun anlayışına sahip,
herkesi ve her şeyi sever, diyalog ustası bir insan portresi çizilmektedir.
Batılı müsteşriklerin birçoğu “Yaradılanı hoş gör / Yaradandan ötürü”
mısralarından hareketle onu hümanist olarak vasıflandırırlar. Hatta
ısrarla bu hümanizmin dinler üstü, dinden uzak bir muhtevaya sahip
olduklarını söylerler.
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Kanaatimize göre bu ve benzeri değerlendirmeler, onun şiirini
bağlamından uzaklaştırarak yapılan kötü niyetli yorumlardır. Şunu
özellikle belirtmeliyiz ki Yunus’un sevgisi hoşgörüye dayanır, evrenseldir
ve bütün insanlığı kucaklar. Hâlbuki Batı hümanizmi, subjektif ve
bencildir. Kendi gibi düşüneni savunur ve evrensel değildir.(8) Sevgi ve
saygıdan yoksun, menfaat üzerine kurulu bencil bir felsefeye sahiptir.
Yunus’un felsefesinde ise her şeyden önce yaratıcıya kul olmak
ve Hakk’ın emirlerine uymak Müslüman olmanın en önemli şartıdır:
Dimesün kim müselmânam Çalap emrine fermânam
Dutmazısa Hak sözini fâyide yok dînden ana

(11/4)

Yunus Emre, kendisi hakkında yapılan yanlış yorumları yani
bugünün Molla Kasımlarını önceden tahmin etmiş ki aşağıdaki mısraları
söylemiştir. Kendisini tanımayanların dini terkettiğini söylediklerini
halbuki din olmadan cansız gönülsüz kalacağını ifade etmektedir:
Tuymayanlar hâlümi dinin kodu dir bana
Ney ile din beslesin cansuz gönülsüz kalan

(264/2)

Yine aşağıdaki beyitleri de sanki bugünü görmüş gibi
söylemiştir. Namaz kılmadığını söyleyenlere açık bir şekilde beş vakit
namazını kıldığını söyleyerek karşı çıkmaktadır:
Bana namâz kılmaz diyen ben kıluram namâzumı
Kılurısam kılmazısam ol Hak bilür niyâzumı
Hak’dan artuk kimse bilmez kâfir müselmân kim durur
Ben kıluram namâzumı Hak geçürürse nâzumı (349/1-2)
Yunus Divanı’nda yer alan aşağıdaki şiir, beş vakit namazın
faziletini edebî bir üslupla anlatmaktadır:
Müselmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Tanrı’nun buyrugın tutup biş vakt namâz kılsa gerek
(8)
Talip Karakaya, “Çağımızın Sorunları Karşısında Yunus Emre’nin
Felsefesinin Evrensel Boyutu ve Hümanizmi”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi
Bilgi Şöleni, Eskişehir 2011, s. 533-534.
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Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur
Hem şeytânun boynını ur hem nefs dahı ölse gerek
Kılurısan tan namâzın Hak’la ola hem niyâzın
Âhiretde ‘izz ü nâzun varup anda bulsa gerek
Öyle namâzın kılasın her ne dilersen bulasın
Tamu’dan âzâd olasın kullar âzâd olsa gerek
Ol ikindiyi kılanlar arı dirlik dirilenler
Olardur Hakk’a irenler her dem anlar irse gerek
Ahşam durur üç farîza tagca günâhun arıda
Eyü ‘amellerün sinde şem ü çerâg olsa gerek
Yatsu namâzına ol hâzır hâzırları sever Kâdir
Îmânun eksügin bitür îmân pîş-rev olsa gerek
Her kim bu sözden almadı biş vakt namâzı kılmadı
Bilün müsülmân olmadı ol Tamu’ya girse gerek
Bildünise cemâ‘ati hâzır olanlar Cennet’i
Ger kâhillik kılurısan münâfıkdan olsa gerek
Görmez misin Mustafâ’yı niçe bekledi vefâyı
Ümmetiçün ol safâyı ümmet ana irse gerek
Beklerisen dîn gayretin virmegil nefse murâdın
Yunus Nebî salâvâtın ‘aşkıla degürse gerek

(136/1-11)

Yunus Emre, tarikata girmeden önce şeriatı bilmek gerektiğini,
“emrî bil ma’rûf nehyî ani’l-münker” fehvasınca Kur’ân’a icabet etmenin
şart olduğunu açık bir şekilde söylemektedir:
Evvel kapu şerî’at emr ü nehyi bildürür
Yuya günâhlarunı her bir Kur’ân hecesi

(351/3)

İkincisi tarîkat kulluga bil baglaya
Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası 			(351/4)
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Aynı şekilde şair, muhabbet ve aşkın husule gelmesi için dini
yaşamak gerektiğini de söylemektedir:
Kimsene dînine hilâf dimezüz
Dîn tamâm olıcak togar mahabbet

		(20/7)

Kur’ân Âşığı Yunus
Her şeyden önce şunu açıkça belirtmeliyiz ki Yunus Emre’nin
bildiği ve söylediği hakikatların kaynağı Kur’ân ve sünnettir. Onun
tasavvuf anlayışı, kendinden önce yaşayan İslam mutasavvıflarının fikir
sisteminde olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim ve sünnete dayanır.(9)
Zengin bir Kur’ân kültürüne sahip olan Yunus, hemen
her şiirinde doğrudan veya dolaylı olarak Kur’ân ayetlerine atıfta
bulunmuştur.(10) Yazdığı bütün şiirlerinin manasını Kuran’dan aldığını
ve Hz. Peygamber’in sünnetinden ayrılmadığını kendisi Divan’ında
şöyle ifade etmektedir:
Yunus’un sözi şi‘irden ammâ aslı(dur) kitâbdan
Hadîsile dinene key (bilgil) sâdık olmak gerek		

(137/9)

Yunus’a göre insanın kendi öz benliğini bilmesi ve tanıması
için muhakkak Kur’ân’a başvurması gerekmektedir.
İy kendözini bilmeyen söz ma‘nîsin anlamayan
Hak varlıgın isterisen uş ‘ilm ile Kur’ân’dadur

(65/5)

Bu beyitte Enbiya suresi 10. ayetinde geçen “Andolsun ki;
içinde, sizi zikreden (sizden bahseden) bir kitap indirdik. Hâlâ akıl etmez
misiniz?” ifadenin bir anlamda mealidir. Gerçekten de Kur’ân, bizi bize
anlatmakta, yaratılış gayesini insanoğluna hatırlatmaktadır.
Kur’ân’ın müminlere bir rehber olarak gönderildiği hepimizin
malûmudur. Bu rehberliğe inanan insan için tek mürşit Kur’ân’ dır.
(9)
M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yay,
Ankara 2003, s. 281.
(10)
Yunus Emre’nin Kur’ân kültürü hakkında bk.: A. Necla Pekolcay,
“Yunus Emre’nin Te’sir Alanları”, Diyanet Dergisi Yunus Emre Özel Sayısı, C: 27,
S: 1, 1991, s. 69-76; Ömer Müftüoğlu, “Yunus Emre’nin İnsanla İlgili Dizelerine
Yansıyan Kur’an Kültürü”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:
36, Erzurum 2011, s. 201-216.
37

Yunus’un Çağrısı

Kâf Tagı zerrem degül ay u güneş bana kul
Aslum Hak’dur şek degül mürşiddür Kur’ân bana

(12/2)

Pîşrev bize Kur’ân durur vatan bize Cennet durur
Ol Tamu’yı Hak yandurur ol gül-i gül-zârdur bize

(333/1)

Allah kelamı olan Kur’ân’ın Müslümanlar için en önemli rehber
olduğunu söyleyen Yunus, tek bilgi kaynağının bu yüce kitap olduğunu,
başka kitaplara itibar edilmemesi gerektiğini de açıkça ifade etmektedir:
Çün Kur‘ân gökden indi anı Allâh buyurdı
Andan haber virsene hâ kitâbdan ötersin

(248/3)

Kur’ân okumanın günahlara kefaret olacağı, hele hele bunun
seher vaktinde yapılması durumunda sevabının daha da artacağı
muhakkaktır:
Okına Kur’ân u Yâ-sîn
Kulak urup dinleyesin
Tagca günâhun yuyasın
Tanla seher vaktinde tur

			(88/6)

Bir başka beytinde ise Yunus, Kur’ân ilmine vakıf olduğunu
söylemektedir. Şair, Kur’ân’ın feyziyle o kadar dolup taşmıştır ki
kendinden geçmiştir.
Gâyıb işin kim bilür meger Kur’ân ‘ilminden
Yunus içdi esridi ol gevher denizinden		 (249/5)
Yukarıdaki beyitlerde Yunus Emre’nin Kur’ân’a olan
düşkünlüğü ve Kur’ân ile hem-hâl olmasını açıklamaya çalıştık. Yunus,
daha önce ifade ettiğimiz gibi Kur’ân’ı şiirlerinde temel bir kaynak olarak
kullanmıştır. Örnek teşkil etmesi bakımından telmihte bulunduğu bazı
ayetlerle ilgili beyitlerden sadece ikisinden bahsetmek istiyoruz.
Yunus, Kur’ân’da birçok ayette tekrarlanan “ve’ttâkû” yani
“Allah’a karşı gelmekten sakının”(11) emrini ve “tezarra’û” “Yalvarıp
(11)

Tebliğimizdeki ayet mealleri “Kur’an-ı Kerim Meâli, DİB Yay., Ankara
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yakarıp tövbe etselerdi ya…” (En’âm 6/43) uyarısını birlikte kullanarak
günahlara tevbe edilmesi gerektiğini söyler:
Kur’ân eydür ki ve’ttakû gine eydür ki tezarra‘û
Kâhil olup oturmagıl tîz tevbeye gelmek gerek
Zâriyât suresi 56. ayetinde Cenâb-ı Hak “Ben cinleri ve insanları,
ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” şeklinde buyurmaktadır. Aynı
şekilde Fussilet suresi 33. ayetinde “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve
‘Kuşkusuz ben müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?”
şeklinde övülen insan, Yunus’un mısralarında aynı şekilde tarifini
bulmaktadır:
‘Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur
Kim n’iderse boyun bura çâre yok gönül yıkmağa

(1/8)

Ümmi Yunus
Yunus Emre, yaşamı ve şiirleriyle bir halk bilgesi ve arif vasfını
fazlasıyla hak etmektedir. Ancak bazı kaynaklarda onun ümmi olup
olmadığı da tartışılagelmiştir. Yunus Emre’nin ümmiliği konusu özellikle
edebiyat tarihçileri arasında ihtilaf konusu olmuştur. 16. yüzyılın ünlü
tezkire müellifi Âşık Çelebi, Yunus ümmi olduğunu söylemektedir.(12)
Buna karşın Şakâyıku’n-Nu’mâniye’de Yunus’un zahirde okuma
yazması olmadığı ama ilm-i tevhid ve ma’rifetde makam sahibi olduğu
ifade edilmektedir.(13) Ünlü edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü ise
Divan’ının başında bulunan Risâletü’n-Nushiyye’den hareketle böyle bir
mesnevinin ümmi bir kişi tarafından yazılamayacağını söyleyerek onun
ümmi sayılmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. Ancak bunun
Yunus’un medrese tahsili aldığı anlamına da gelemeyeceğini de ifade
etmektedir.(14)
Yunus Emre ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Abdülbaki
Gölpınarlı ise ümmilik iddialarına karşı çıkmaktadır. Gölpınarlı,
Yunus’un şiirlerinde kendisinin okuma yazma bilmediğini söylediği
2009” künyeli çalışmadan alınmıştır.
(12)
Filiz Kılıç, Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, C: 2, İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü Yay, İstanbul 2010, s. 689.
(13)
Abdülkadir Özcan, Mehmed Mecdi Efendi Şakaik-i Nu’maniye ve
Zeyilleri, C: 1, Çağrı Yay., İstanbul 1989, s. 78.
(14)
M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 258.
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beyitleri örnek verdikten sonra söz konusu beyitlere tezat teşkil edecek
şekilde onun tahsili bulunduğunu; tefsir, hadis, fıkıh ilimlerine vakıf
olduğunu hatta dört kitabın manasını, mealini tahsil ettiğini bildirdiği
beyitleri ortaya koyar. Hatta Yunus’un Sâdi ve Mevlânâ’dan tercüme
yapacak kadar Farsça bildiğini de örnekleriyle ortaya koyar. Şiirlerinde
sık sık Kur’ân ayetlerine ve hadislere telmih yapmasından hareketle onun
dinî tahsilini tamamladığını ifade ederek büyük ihtimalle Konya’da ilim
tahsil ettiğini de özellikle belirtir.(15)
Yunus, bir beytinde dört kitabı okuduğunu ve manasını tahsil
ettiğini açıkça ifade etmektedir:
Dört kitâbun ma’nîsin okıdum tahsîl kıldım
‘Aşka gelicek gördüm bir ulu heceyimiş

(124/9)

Ayrıca Dîvân’ında geçen bazı beyitler onun Mevlânâ’nın sohbet
meclislerine katıldığını ve bunlardan istifade ettiğini de göstermektedir:
Mevlânâ Hudâvendgâr bize nazar kılalı
Anun görklü nazarı gönlümüz aynâsıdur

( 64/4)

Mevlânâ sohbetinde sâzıla işret oldı
‘Ârif ma‘nîye taldı çün biledür ferişde (301/7)
Aşağıdaki beyitten anlaşıldığı kadarıyla Yunus, kendisine ümmi
diyenlere de karşı çıkmıştır:
Ol dost bana ümmî dimiş hem adumı Yunus komış
Dilüm şeker gevdem kamış bu söyleyen nemdür benüm (170/6)
Yunus Emre’nin anlayışına göre ümmilik, okuma-yazma
bilmemek değil, okuma-yazma bildiği hâlde kendini ve Hakk’ı
bilmemektir. Yunus’a göre asıl ümmiler bunlardır:
‘İlim ‘ilim bilmekdür ‘ilim kendin bilmekdür
Sen kendüni bilmezsin yâ niçe okumakdur
Okumakdan ma’nî ne kişi Hakk’ı bilmekdür
Çün okudun bilmezsin hâ bir kurı emekdür
(15)
Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İnkılap Kitabevi,
İstanbul 1992, s. 90-91.
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Okıdum bildüm dime çok tâ‘at kıldum dime
Eri Hak bilmezisen ‘abes yire yilmekdür

(91/1,2,3)

‘İlm okımak bilmeklik kendözini bilmekdür
Pes kendözün bilmezsen bir hayvândan betersin

(248/5)

Kaldı ki Yunus, söylediği sözlerin kaynağının okumayazmaktan değil doğrudan ilahi kaynaklı olduğunu da söylemektedir:
Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül
Bu yüriyen halkdan degül Hâlik âvâzından gelür
Kamuya söz söyledür ‘ibret içün
Yunus’ı da söyledür ol Sübhân’ı

(42/3)

		(379/9)

Miskin Yunus
Miskin, ilk planda olumsuz bir anlam dünyasına sahiptir.
Sözlük anlamı itibarıyla “uyuşuk, tembel, hareketsiz, fakir, zavallı” gibi
anlamlarına gelen bu kelime, tasavvufi literatürde; “Varlık duygusundan
sıyrılan, varlığı yokluğa çeviren, kendisinde hiçbir varlık görmeyen kişi”
demektir.
Yunus Emre’nin hâlini en iyi ifade eden sıfatlardan biri de
miskinliktir. Yunus, bu sıfatı Divan’ında sıkça kullanır. Bir tasavvuf
terimi olan miskin kelimesi “mahviyet sahibi” bir dervişliği ifade eder
ki Yunus için son derece uygun bir sıfattır. Kelimenin “zavallı, çaresiz,
hor ve hakir görülen kimse” şeklindeki anlamları da asla olumsuzluk
içermez. Aksine bu kelime Tirmizi’nin naklettiği “Allah’ım, beni miskîn
olarak yaşat, miskîn olarak öldür ve miskînler zümresine haşret…”
hadisine göre arzu edilen bir sıfatı ifade eder. Kelimeye sonradan
yüklenen “Tembel elinden iş gelmez kimse…” şeklindeki manaları bizi
yanıltmamalıdır. Çünkü sufilikte miskinlik, arzu edilen bir hâldir ve
dervişliğin şanındandır, Yunus’un ifadesiyle miskinlik derviş olan
kişinin asıl sermayesidir:
Dervîş olan kişilerün miskînlikdür sermâyesi
Miskînlikden özge bize mâl u mülk ü şâr gerekmez
Dervîşlige kadem uran her ma‘nîde sultân olur
Dervîş niçe miskîn ise anun gönli mekân olur (97/1)
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Miskîn olugör bâri benlikden ırak yüri
Gönlinde benlik olan dervîşlikden ırakdur

(84/4)

Başka bir beyitte ise miskin olanların bütün insanlara dost
olduğunu, kimseye kin tutmadıklarından bahseder ki bu tam da
Yunus’un felsefesine uygun bir anlayıştır:
Adumuz miskîndür bizüm düşmânumuz kimdür bizüm
Biz kimseye kîn tutmazuz kamu ‘âlem yârdur bize
(333/2)
Aşağıdaki beyitlerde Yunus, miskin sıfatını “bîçâre, garip,
zavallı, acz içinde olan” anlamlarında kullanmıştır:
Yunus sen ‘âşıkısan adunı miskîn kogıl
Cümlesinden ihtiyâr miskînlikde buldum ben		

(280/9)

Miskîn olur ‘âşık kişi durmaz akar gözi yaşı
Mâlı mülki cân u başı ‘aşka tarâşdur ‘âşıkun

(146/4)

‘Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur
Kim n’iderse boyun bura çâre yok gönül yıkmağa

(1/8)

İy miskîn Yunus n’eylesün derdini kime söylesün
Bir dem tecribe eylesün bu dünyânun hâllerine

(345/9)

Gel imdi miskîn Yunus varun Hakk’a harc eyle
Gördün elünde kalmaz bu dünyânun varlığı

(361/5)

‘Aşk çengine düşenün melâmet olur işi
Anun içün bed-nâmdur miskîn Yunus’un adı

(371/9)

Miskîn Yunusun dünyede güldügini işitmeyin
Agladugum isteyene gözüm bınar olsun ana

(13/7)

Yunus Divanı’nda bir kez de “miskîn” sıfatı, “fenâfillah”ı
en coşkulu bir şekilde tecrübe etmiş mutasavvıflardan olan Hallâc-ı
Mansûr’un sıfatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu coşkunluk hâli, “sırrı”
ifşaya, sırrı ifşa ise Hallâc’ın katline sebep olmuştur. Beyitteki vurgu da
bu yöndedir. “Âşık/miskîn” için ilk zorluk sırra ulaşmak, ikinci zorluk
ise sırrı ifşa etmemektir. Bu, “gerçek âşık” olabilmenin bir gereğidir:(16)
(16)

Ayşegül Akdemir, “Miskinlik Dairesinde Devreden Bir Derviş: Yunus
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Eger gerçek ‘âşıkısan key beklegil sır sözini
Bir sözden oda atdılar miskîn Hallâc-ı Mansûr’ı

(408/5)

Derviş Yunus
Farsça bir kelime olan derviş, “Fakir, dilenci, dünyadan yüz
çeviren, kendini Allah’a veren kişi” anlamlarında kullanılmaktadır.
Tasavvuftaki manasıyla, bir şeyhin bey’ati ve terbiyesi altında bulunan
kişi demektir. Derviş, Allah’a vuslat yolunda büyük cihada girmiştir
ve her an o cihadın mücahidi olarak sabır etmek zorundadır. Bu sabır
sayesinde, derviş hedefine ulaşır, muradına erer. Hz. Peygamber (s.a.v.)
için de kullanılan şu tabir “derviş-i sultan-ı dil”, padişah gönüllü fakir
anlamına gelir. Alçak gönüllü, arif, kanaatkâr kimselere de dervişmeşrep denir. “Padişah nefsinin, hırslarının kulu iken derviş nefis ve
hırslarının sultanıdır.” Bu yüzden, sultan, nefsine uyarak maddeye
doymazken nefsini yenen maddenin esaretinden kurtulan kişiler, aza
kanaat ederler, onlara az da olsa yeter.(17)
Yunus, hakiki anlamda bir derviştir. Onun en önemli
sıfatlarından biridir. Çünkü Derviş Yunus olmadan ne Âşık Yunus ne de
Miskîn Yunus’u tanımak mümkün değildir. Birçok şiirinde dervişlikten
bahsetmesi de bu yüzdendir. Onun şiirlerindeki ideal, olgun, kâmil
insan tipi derviştir.
O, dervişliğin birtakım şekil ve âdetlerden ibaret olmadığını,
derviş olabilmek için çaba harcanması gerektiğini söylemektedir.
Dervîşlik didükleri hırkayıla tâc degül
Gönlin dervîş eyleyen hırkaya muhtâc degül

(162/1)

Divan’da Yunus’un sadece dervişlikten bahsettiği yek-âhenk
gazeller bulunmaktadır. Bu şiirlerinde dervişlerin taşıması gereken
hasletlerden bahseder. Buna göre derviş olanlar özü temiz olmalıdır,
yola girdikten sonra dönmemelidir. Benlik davası gütmemeli, takva
sahibi olmalıdır. Dervişin her dem gözü yaşlıdır. Çünkü onlar, Hak
yolunda çile çekmektedir. Dervişler tevazu sahibidir, yetmiş iki millete
aynı gözle bakarlar. Onlar cehennemden korktukları ve cennetten huri
umduklurı için değil maksatları Hakk’ın cemalini görmek olduğu için
Emre”, Turkish Studies, Volume 7/3, Summer 2012, s. 109.
(17)
Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 159160.
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bu yola girmişlerdir. En önemlisi ise derviş olanlar davasında sâbitkadem olması gereklidir:
Dervîş olan kişinün dirligi arı gerek
Yol içinde hem anun nâmûsı arı gerek
Geç benlik da‘vâsından söyle sözün hâsından
Ol Allah korkusından benzi anun sarı gerek
Gitmeye bagrı başı dinmeye gözi yaşı
Her dem dervîşün işi âhıla zârı gerek
Kimseye hor bakmagıl hergiz gönül yıkmagıl
Yitmiş iki milletde dervîşlik yarı gerek
Korkmaya Tamu’sından ummaya Hûrîsinden
Dâim anun maksûdı Hakk’un dîdârı gerek
Toprak eyle yüzüni miskînlere iy Yunus
Cümlesinden ziyâde erün ikrârı gerek

(142/1-6)

Eski bir söz vardır halk arasında: “Deve hacı olmaz Mekke’ye
gitmekle, eşek derviş olmaz tekkeye su taşımakla.” Yani derviş olmak öyle
kolay değildir. Bu makama ulaşmış olan Yunus, başka bir şiirinde ise
dervişliği şöyle tanımlamaktadır:
Dervîşlik makâmı hâl içinde hâl
Ferâgatlık makâmı dervîş olana muhâl
Dervîş ayrılımaz evvelki demden
Hîç fürkat olmadı nasîbdür visâl
Dervîş fitne kabın bunda uşatdı
Hareket itdi bunda olmadı battâl
Dervîşlik dirligi Sırât üzredür
Hisâbı itdiler zerre-i miskâl
Dervîş Ene’l-Hak derse n’ola ‘aceb mi
Hep varlık Hakk’undur ‘alâ küllî hâl
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Dervîş ırma gözün evvelki demden
Yunus görüp durur hem âhir hem evvel

(156/1-6)

Yunus, dervişlerin dünyaya meyletmemesini, aksi
davrananların derviş olamayacağını da söyler. Öyle ki ona göre derviş
olmayanların şeyhi de şeytandır:
Dünyâ seven dervîş degül dervîşligi olmaz kabûl
Dervîşlikden kaçanlarun hemân şeyhi şeytân olur

(97/4)

Bu yüzden Hakk’a ulaşmak isteyenler dervişlik yoluna girmeli,
kendisinin yaptığı gibi bir Hak dostuna mürit olmalıdır:
Hakk’ı bulmak isteyenler eylesün nefsini dervîş
Çalap bize mürşid virmiş dervîş olubilsem dervîş

(123/1)

Elbette Yunus’un dervişliği ile ilgili söylenecek pek çok söz
vardır. Bu şiirlerinde dervişliğinden bahsederken “günahlı”, “bî-çâre”,
“ümmî”, “za’if”, “bed-nâm”, “mecnûn” gibi sıfatların da kullanıldığını
görmekteyiz. Bunlar da yine bir dervişin muhtelif hâllerini ifade eden
söyleyişler olarak görülmelidir. Sayın Mustafa Tatcı’nın hazırlamış
olduğu Yunus Emre Divanı’nda yer alan 97, 123, 225 ve 239. şiirler
dervişlikten bahseden yek-âhenk gazellerdir.
Sonuç
Bütün bu şiirlerinde Yunus’un tek bir amacı vardır diyebiliriz.
Kur’ân ve hadislerde anlatılan insan-ı kâmilin özelliklerini saymak.
Onun amacı da insan-ı kâmil olmaktır. Şiirinde bütün insanlara tavsiyesi
de nasihati de budur.
Yunus Emre’nin kendi şahsında tasavvur ettiği; “geçici sevgiden
gerçek sevgiye, zahitlikten aşka, ilimden irfana, sözden öze, bilmeden
olmaya, mücahededen müşahedeye, benlikten insanlığa, ayrılıktan
vuslata, şeriattan hakikate, zahirden batına, kulluktan sultanlığa ererek
bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan ideal insan”, fıtratındaki
mükemmeliyeti sergilediğinden kelimenin tam anlamıyla “eşref-i
mahlûkat” olan kamil bir insandır.(18)
(18)
16.

Abdulbaki Gölpınarlı, Yunus Emre, Varlık Yayınları, İstanbul 1971, s.
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Bu kamil insan modelinin kaynağı da Kur’ân ve hadislerdir.
Kur’ân, insanın en mükemmel bir biçimde yaratıldığını ve Allah’ın
halifesi olduğunu söylemektedir. İnsan, bu potansiyeliyle meleklerin
kendisine secde ettiği, Allah’ın buyruklarının muhatabı olan bir varlıktır.
Bu yüzden Yunus Emre’yi Kur’ân ve hadislerde belirtilen insan
modelinden ayrı düşünmemek gereklidir. Bize ait olmayan kavram ve
sıfatlarla Yunus’u tanımlamak en başta ona ve onun savunduğu Kur’ân
ve hadislere dayalı Hak davasına en büyük haksızlık olacaktır.
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İNSANI DEĞERLERIN İNŞASINDA YUNUS ÇAĞRISI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Masum Anadolu’nun saf çocuğudur Yunus Emre. Kör nefsin
okunu kılıçla çelen, ölüm dedikleri perdeyi delen, toprakta devrilip
göğe çömelen, sayıları silip BİR’e yönelen Bizim Yunus’umuzdur o.
(Kısakürek, 2011 : 382) Bu safvet ve samimiyeti dolayısıyla kalplerdeki
mutena yerinden başka, o büyük değeri sahiplenme adına, Anadolu
insanı ona yurdun dört bir köşesinde bir makam ve mekân tahsis
etmiştir. İşte o mekanlardan biri olan Ordu ilimizde Yunus Çağrısında
toplanmış bulunuyoruz.
Modernizm ve popüler kültür maalesef insani değerleri
tahrip etti. Bu tahrip telafisi imkânsız problemlerin doğmasına sebep
oldu. Pragmatist egonun pençesine sıkışmış bencil, saygı ve sevgi
yoksunu geçlerin günden güne çoğalması yetkilileri de harekete geçirdi.
Değerler eğitimi Milli Eğitim müfredatına girdi. Bu eğitimin nasıl ve
ne şekilde verilmesi gerektiği hususunda toplantılar yapıldı, eserler
yayınlandı. Tüm okullarımızda insani değerleri ihtar eden köşeler ve
panolar oluşturuldu, aktiviteler düzenlendi. Gördüğüm, rastladığım bu
etkinliklerin tamamında Yunus Emre bir ya da birkaç dizesiyle mutlaka
yer alıyordu. Bu gerçekten hareketle biz de insani değerlerin yeniden
inşasında en etkili kanallardan biri olarak görülen bu kaynaktan azami
istifade adına Türk şiirinin kurucu üstadı, zirve şahsiyet Yunus Emre’nin
büyüleyici çağrısına kulak kesilmek istiyoruz.
Asıl tebliğimize geçmeden önce ana hatlarıyla sözün gücüne
ve şiirin önemine ma’lûmu i’lam kabilinden de olsa temas etmek faydalı
olacaktır.
1. Sözün Gücü ve Şiirin Önemi
İnsan fıtraten güzele ve güzelliğe tutkun yaratılmıştır. Hazret-i
Peygamber “Beyanın bir kısmında sihir vardır.” (Ebû Davud, Edeb, 95)
buyurarak güzel ifadelerin büyüleyiciliğine dikkatleri çekmektedir.
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Söz, sihirli bir anahtardır. Kur’an’ın nazil olduğu asırda şiir ön
planda ve şairler el üstünde tutulmaktaydı. Öyle ki şairlerin bir şiiriyle,
hatiplerin bir hitabıyla toplumlar bazen çatışmanın eşiğine gelirdi.
Bazen de gerçekleşmez sanılan barışlar gerçekleşir; düşmanlıklar son
bulurdu. Şair ve hatipler; kitleleri motive eder, topluluğa yapılan saldırı
ve hücumlara şiir diliyle karşılık verir, toplumu rahatlatırlardı. Şair ve
hatipler, âdeta toplumların millî kahramanlarıydı ve fonksiyonları çok
güçlüydü.
Peygamberimiz, Müslüman şair ve hatiplere büyük değer
verir, onları İslam düşmanlarının sözlü saldırıları karşısında öne sürer,
duasıyla desteklerdi. (Dikmen, 2014)
Hz. Mevlânâ ’nın “... Yanıma gelen yârânın sıkılmaması,
üzülmemesi için o kadar gönül almaya çalışıyorum ve onları meşgul
etmek, oyalamak için şiir söylüyorum. Yoksa ben nerede, şiir söylemek
nerede?!..” (Yıldırım, 2004: 70) ifadeleri şiirin önemini ve insan tabiatına
olan etkisi ifade bakımından anlamlıdır.
Menemenlizade, Osmanlı Edebiyatı isimli eserinde edebiyatın
gayesini mealen “zihinleri nurlandırma, ahlâkı tasfiye, hissiyatı terbiye
etmek” olarak açıkladıktan sonra “güzel sözün meziyeti yalnız gönül
eğlendirmekten ibaret olsaydı edebiyatın ehemmiyeti çalgı çalmak
türkü söylemek derecesinde kalırdı şimdiki o yüce müstesna mevkii işgal
edemezdi”der. Menemenlizade edebiyatı muktedir bir hatip olarak
niteler. Edebiyatın en derin yüksek hakikatleri sağlam bir üslup ve ruhu
tatmin eden, beyanıyla, dinleyenleri ihtiyarsız bir şekilde belagatına râm
ettiğini ifadeden sonra, “yüksek hakikatlerin ancak bu şekilde kulaktan
girerek kalplere nüfuz edeceğini”(Menemenlizâde, 1314:15) veciz bir
şekilde ortaya koyar ki bizim bu tebliğdeki maksadımız da budur.
İskender Pala Poetika başlıklı yazısının bir bölümünde şiirle
ilgili şu değerlendirmeyi yapar:
değil.

“Öylesi vardır ki şiirin, hikmetin ta kendisidir. Vasıtadır o, gaye

Edebiyattır şiir; ama önce edebdir. Çiçek çiçek açar zarafet
iklimlerinde; renk renk gezinir nezaket ülkelerinde.
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Ve şiir hayattır. Şiir söz olur, tavır olur; bakış ve akış olur sevgiyle.
Sözün kelâm boyutunda arz-ı endâmıdır şiir. Kelâm-ı Kadîm’den
damlar ilhâm şairlerin mürekkeplerine....” (Pala, 2014)
Sözün gücü, şairin önemi ve şiirin büyüleyiciliğine dair bu kısa
izahtan sonra bizim ruh ve mana köklerimizin en hayattar olanlarından,
büyüleyici, samimi şiirlerin sahibi Bizim Yunus’umuzun değerler inşa
eden dizelerine şöylece temas edebiliriz.(1)
1. 1. Yunus Çağrısında İnsani Değerler
Yunus Emre, sadece bizim değil insanlık tarihinin en güzel değerlerinden biridir. Tatçı, “Ete Kemiğe Büründü Yunus Diye Göründü”
başlıklı yazısında Yunus Emre ve insanî değerlerin inşasında icra ettiği
rolü şu şekilde ifade eder:
“Yaşadığı çağı olduğu kadar bütün çağları etkileyen ilâhîlerin
sahibi olan bu güzel gönüllü ve erdemli insan ve bütün bunalım felsefelerini gereksiz ve geçersiz kılan bizim Yunus’umuzdur o.Yunus vaz’ ettiği değerler sistemiyle Türk-İslam kültürü açısından fevkalade önemli bir
şahsiyettir. Zira o, divanında fikirleriyle zihinlerde, gönüllerde ve dilde
yeniliklere imza atmış bir erendir.
Peygamberlerin ve onların izinden giden Yunus gibi kâmillerin
vazifesi ve insanlığa mirasları; insanı ve insanî değerleri yeniden inşa etmek! Zamanı âna getirmek, insanlığın fikirlerini, hayallerini ve rüyalarını
tekâmül ettirmek, insanlığı süflîden alıp ulvîye taşımak, onu hakka, hakikate hazırlamak, kulluk bilinciyle donatıp Allah’a layık hâle getirmektir!
Bu miras, putların ve putlaştırdıklarımızın kırılıp insanın hakikatte yeniden inşa edilmesi şeklinde özetleyebileceğimiz değerler manzumesidir.” (Tatçı, 2012: xii)
Tatçı, Yunus’un insani değerleri anlatmada kullandığı tekellüfsüz samimi dile de şu satırlarla temas eder:
“Biz Yunus’la dilimizi öğrendik. O bize, sevmeyi, sevgi yoluyla
Hakk’a ulaşacağımızı kendi dilimizle öğretti. O bizim aşk ve mana dili(1)
Tebliğimize Mustafa Tatçı tarafından hazırlanan Yunus Emre
Divan Risaletü’ Nushiyye (H Yayınları, İst. 2011) isimli eseri esas olarak aldık.
Aldığımız beyit ve mısraların yanına parantez içinde önce sayfa, sonra şiir ve
beyit numarasını verdik.
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miz oldu! Annemizden öğrendiğimiz dile mana elbisesi giydirdi. Çocukça
konuştuğumuz, “ana dilimiz” oldu. Nitekim o, gönlü ile beraber dilini de
Hakk’ın rengine boyadı. Anadili Türkçeyi Hakk’ın ve hakikatin dili haline
getirdi. “dil hikmetin yoludur” diye bayrak açtı. Arkasından gelenlerin de
üslûbu oldu. Erenler ondan sonra hakikati Türkçe anlatır oldular. O bize
sadece dil öğretmekle kalmadı, sevgiyi de öğretti.”(Tatçı, 2012: xiii)
Asırlar sonra şairler sultanı Necip Fazıl Kısakürek,
Rüzgâra bir koku ver ki, hırkandan
Geleyim, izine doğru arkandan;
Bırakmam, tutmuşum artık yakandan,
Medet ey dervişim Yûnus’um medet!.. (Kısakürek, 2011: 383)
diyerek onun ruhaniyetinden istimdatta bulunacak; ünlü bir
psikiyatr olan Nevzat Tarhan, Yunus’un kitleler üzerindeki tesirinden
hareketle psikolojik bütünlüğü yaralananları tedavi için “Yûnus Terapi”yi kaleme alacaktır.
“Yunus Emre, açgözlülüğe karşı kanaati, kibre karşı tevazuu,
öfkeye karşı sabrı, kine karşı sevgiyi öne çıkarır. Hangi duyguyu beslersek onun galip geleceğini söyler. Kendisiyle barışık insanlar yetiştirmeyi
hedefler. Erdemli bireyleri çoğaltarak medeni bir toplum oluşturmak
için çaba sarf eder. Böylelikle dünyada savaşların değil barışın ve kardeşliğin hakim olacağı bir program organize eder. Bunun için değerler
eğitimine bireyden başlar.” (Tarhan, 2013: 96) “Yunus Emre yaşadığı
topluma mürşitlik etmiş, o şiirdeki gücünü asıl amacının aracı haline
getirmiştir. Yunus Emre, insanlara verdiği öğütleri mecazlarla, analojilerle, metaforlarla bezeyerek mücerret gerçeği müşahhas hâle getirir.
Onun eserleri değerler eğitimi kitabı olarak okunacak nitelikte eserlerdir.” (Tarhan, 2013: 61)
Bu coğrafyada yaşayan herkesin özellikle de öğretmen, hatip
ve vaizlerin diline pelesenk olan, insani değerlerin yeniden inşasında
asla ihmal edilmez bir öneme sahip Yunus’un dizelerini, belli başlı insani değerler başlıkları altında ana hatlarıyla şu şekilde vermeye çalışalım.
1. 1. 1. Tevazu
İnsani bir erdem olarak alçakgönüllülük (tevazu), içinde bazı
duyguları barındırır. Bunlardan en önemlisi, kişinin kendisini sevdiği
gibi diğer insanları da sevmesidir. Sevgiye ilaveten, merhamet ve acıma
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duyguları da tevazuun açığa çıkmasına etkin olan duygulardır. (Tarhan,
2013: 147) Kibir kendini beğenme, insanları küçük görme, tevazuun
zıddıdır. İnsanlar arasında sevilmeyen bir haslettir. Yunus Emre bu
hususu edebî geleneğimizde tevazuun sembolü olan toprak teşbihiyle
şöylece ifade eder:
Miskin Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol
Toprakta biter küllisi gülistanı toprak bana (94-10/5)
Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
Merdivenden yittiler yüksekten bakar ise (278- 299/1)
Gönül yüksekte gezer dem be dem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise (278- 299/2)
Can odur kim Hakk’a vara ayak odur yola gire
Er oldur alçakta dura yüksekden bakan göz değil (191-166/3)
1. 1. 2. Farklılıklara Saygı
Irk, renk, dil, inanç, cinsiyet vs. gibi insanın tercihi olmayan
hususlardan dolayı üstünlük iddiasında bulunmak ya da bu sebepler
muvacehesinde insanları aşağılamak, hor görmek kesinlikle kabul
edilemez bir durumdur. İnsanlar yaratılışlarıyla değil davranışlarıyla
değerlendirilmelidir. 1995 yılını “Hoşgörü Yılı” ilan eden UNESCO
yayınladığı Hoşgörünün İlkeleri Bildirgesi’nde, “Hoşgörü; görünüşü,
durumu, konuşması, davranışı ve değerleri doğal olarak farklı olanların
barış içinde ve oldukları gibi yaşama hakkına sahip oldukları gerçeğini
kabul etmek demektir.” diye tanımlanmaktadır. (Tarhan, 2013: 89)
Yunus tarafından yüzyıllar önce en güzel bir şekilde ifade edilen şu
mısraları bu değerin insanlara kazandırılmasında cömertçe kullanmak
gerekir.
Yetmiş iki millete birlikile ile bakmayan
Şer’ile evliyâsa (şeriatın evliyası da olsa) hakikatte ‘âsidir
						
(106-29/4)
Gelin tanşuk idelüm (tanış olalım) işi kolay tutalım
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz (151-103/5)
Yetmiş iki millete suçum budur Hak dedim
Korku hıyanetedirya benniçin kızaram (194-171/5)
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Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmazız kamu âlem yardır bize (300-333/2
1. 1. 3. Kendini Tanıma
İnsan varlıklar içerisindeki üstün konumunun farkına varmaz,
hakiki mahiyetinden gafil olursa insana yakışır tavır ve davranışlarında
sıkıntılar baş gösterir. Bu sebeple insanın öncelikle kendini maddimanevi bütün yönleriyle çok iyi tanıması gerekmektedir.
İlim “ilim bilmektir” ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin ya niçe okumaktır (144-91/1)
1. 1. 4. Güzel Ahlak
İnsan ahlaki değerlerle güzelleşir, kemale erer. Hz. Peygamber
(asm) güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Yunus da O kutlu
nebinin yolunun yolcusu olarak insana en evvel vücub derecesinde
gerekli olanın hoş ahlakla donanması ve bu güzel ahlakı efâliyle ortaya
koyması olarak ifade eder.
Evvel bize vacip budur hoş hulkıla amel gerek
İslam adı okunıcak yoldaşımız iman gerek (173-138/1)
Güzel ahlakın en belirgin tezahürlerinden biri olan kendin için
istediğini başkası için de istemektir. Yunus bu güzel hasletin dört semavi
kitabın ortak manası olduğunu şu beytiyle ifade eder;
Sen sana ne sanırsan ayruğa da onu san
Dört kitabın manası budur eğer var ise (278-299/6)
1. 1. 5. Doğruluk
En çok muhtaç olduğumuz insani değerlerin başında gelen
doğruluk toplumların kayyum değeridir.Toplum olarak doğruluk
noktasında bir ivme kaybına uğradığımız izahtan varestedir.Yunus’un
aşağıdaki dizelerinin kulaktan girip kalbe tesir etmesi ve davranışa
dönüşmesi, doğruluğun toplumda tesisi adına etkili kanallardan
biridir. Yunus’un ifadelerine yansıyan şekliyle Allah doğruları sever ve
doğruluk her iki dünyada en geçerli sermayedir. Allah’a ulaşmanın ve
sıratı kolayca geçmenin yolu hatta sıratın ta kendisi doğruluktur.
İnce sırat köprüsü sıfat imiş bu yolda
Dosta giden kişinin doğruluktur çaresi (Yağmur, 2012:365)
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Kimde kim doğruluk var Hak Çalab onu sever
İki cihana yarar ol erin ser-mayesi (Yağmur, 2012:365)
Erliğin koyasın doğru yola gelesin
Kibr ü kini çıkargil erden nasip alasın (247-250/1)
Doğru yola gittin ise er eteğin tuttun ise
Bir hayır da ettin ise birine bindir az değil (191-166/5)
1. 1. 6. Gönül Medeniyeti
İnsan bir gönül varlığıdır ve Hakk gönülde konaklamaktadır.
İnsan da sahip olduğu bu gönül sebebiyle değerlidir. Gönlü yıkmak,
Kâbe’yi yıkmaktan daha kötü bir durumdur. Gönlü mesken tutan
Hakk’ın hatırının üstün tutulduğu bir gönül medeniyetinin inşası, insani
değerlerin ihyası için en müessir yoldur ve duygu dünyamıza hitap eden
Yunus’un şu dizeleri bu hususta elbette çok önemli ve tesirlidir:
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil (191-166/1)
Ben gelmedim da’vi için benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmağa geldim (199-179/2)
Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice bir gönüle girmektir (144-91/5)
Aksakallı pir koca bilmez ki hâli nice
Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise (278-299/3)
Gönül çalabın tahtı gönüle Çalab baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise (278-299/5)
1. 1. 7. Yardımseverlik
İnsan egosunu şişiren, benlik ve bencillik tesis eden popüler
kültürün tahrip ettiği değerlerden biri de yardımseverliktir. Bu değerin
erozyonu fert ve toplum hayatında büyük zararlar doğuracaktır. Yardıma
muhtaç olduğunuz bir anda bu değerin eksikliğini derinden hissedip
koskoca bir toplum içinde yalnız ve muztarip kalmamız kaçınılmaz
olacaktır. İşte bu duygunun körelmemesi için duygu yüklü ve vicdanı
harekete geçiren şu dizeleri kalplere nakşetmek gerekecektir:
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Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi (338-388/5)
Bir miskini gördün ise bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele Hak libasın biçmiş gibi (338-388/6)
Ne verirsen elünile şol varur senünile
Ben disem inanmazsın varıcağız göresin (247-250/3)
Sonuç
İslam’ın kabulünden bu yana İslam kaynaklı insani değerler
topluma sözün gücünü etkin kullanan şairler tarafından aktarılmıştır.
Nitekim Anadolu’da yaşamış dinî-tasavvufi Türk edebiyatının ilk kurucu
şairlerinden olan Yunus Emre’nin Osmanlı medeniyetinin inşasındaki
rolü inkâr edilemez bir gerçektir.
Değerlerin neler olduğu herkesin malumudur. Değerler
noktasında modernizm ve popüler kültür sayesinde nasıl bir erozyon
yaşadığımız da herkesin malumudur. Asıl mesele bu değerlerin insan
ruhuna tesirli bir şekilde aktarımı nasıl olacaktır? İşte biz bu tebliğimizde
yediden yetmişe tüm insanımızın gönlünde taht kurmuş ve her dizesi
bir hüccet gibi baş tacı edilmiş Yunus Emre’de insani değerlere temas
etmeye çalıştık.
İnsan fıtraten güzele ve güzelliğe tutkun yaratılmıştır.
Edebiyatın en müessir kolu olan şiirde büyüleyici bir etki vardır.
Asırlar öncesinden ses veren ve herhangi bir ses kısıklığına uğramadan
çağrısını en tatlı bir şekilde yapmaya devam eden “Bizim Yunus’umuz”
un şiirlerini insani değerlerin inşasında cömertçe kullanmamız bir
vecibedir.
Topluma mal olmuş, bizim büyük değerlerimiz olan ve değer
inşa eden bu sanatçılarımız sayesinde değerler eğitimi, mektep duvarları
arasına sıkışmaktan çıkmış; vatan coğrafyası büyük bir mektep haline
dönüşmüştür. Ezberleme kolaylığı sebebiyle dilden dile aktarılan
bu hikmet yüklü manzumeler her ortamda bir ibret vesikası olarak
okunmuş, alınması gereken dersler ruhlara sanat zemininde işlenmiştir.
Değerlerin temsil ile aktarımı esastır. Çünkü lisân-ı hâl, lisân-ı
kâl’den daha müessirdir. İnsanın duygularına hitap eden şiir de sözün
temsil gücü gibidir. Nitekim sayfalar dolusu bir gerçeğin bir kıtada,
birkaç beyitte ifade edilmesi bu güce açık delildir.
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Bilgiyi aktarmaktan ziyade duyguyu aktarmak eğitimde daha
müessirdir, bu hususta en etkili yolların başında şiir gelmektedir.
Yunus Emre’nin şiirleri, zevkle dinlenen bestelenmiş ilahileri duygu
dünyamızaen çok tesir eden ve etmeye devam eden bir hazine olarak
önümüzde durmaktadır.
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YUNUS’TAN SÜLEYMAN ÇELEBİ’YE:
ARAYIŞ ve KARAR
Doç. Dr. Meliha YILDIRAN SARIKAYA
MÜ İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Vakt-i şerif hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, demler
safâlar ziyade ola…
Yunus Emre Sempozyumu’nda Süleyman Çelebi’den
bahsetmek ilk bakışta isabetsiz görünebilir. Ancak bu iki şair, İslamî
Türk edebiyatı içerisinde öncelikle sahici ve kalıcı şöhret sahibi olmak
bakımından birbirine çok yakın durmaktadır. Onlar bu anlamda zaten
bir tür kader birliği içindedir.
Doğrusu ben de bu tebliğe, iki büyük sufi şair arasındaki
muhtemel farkları tespit etmek niyetiyle başladım. Yunus’u anlamak
yolunda, onu bir emsali ile mukayese etmek pekâlâ etkili bir metot
olabilirdi… Ne var ki bu tefrik gayretinden tatminkâr bir netice hasıl
olmadı. Aksine, Osmanlı medeniyetinin hüküm sürdüğü uzun devirler
boyunca olduğu gibi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde de bu iki
şairin birbirinden ayrı görülmediği, toplum nezdinde benzer bir hüsn-i
kabule mazhar oldukları kanaati ortaya çıktı. Bu hususu teslim ettikten
sonra artık Yunus Emre ve Süleyman Çelebi’yi birbirine yaklaştıran
unsurlardan bir kısmı üzerinde konuşabiliriz. Bu arada yakaladığımız
bazı küçük farklılıkların da altını çizmek kaydıyla tabii.
Müşterek Vasıfları
Yunus Emre ile Süleyman Çelebi üzerinde geçmişten günümüze cemiyetin farklı kesimleri arasında izlenebilen muhabbet
merkezli bir mutabakat mevcuttur. En temel müşterek vasıfları bu olsa
gerektir. Ancak şairin sermayesi de mirası da söz olmak hasebiyle,
bizim tetkik sahamız her iki şairin eserleri, yani kelime ve kelamları
olacaktır öncelikle.
Hem Yunus’un hem Süleyman Çelebi’nin şüphesiz bir diğer
iştirak noktası, kendi devirlerini aşarak günümüze, tesir ve cazibelerini
taze tutmak suretiyle gelebilmiş olmalarıdır. Onların şiirleri, usanç ve
bıkkınlık getirmek bir tarafa, okuyana dinleyene her dem yeniden şevk
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bahşetmeye devam etmektedir. Yahya Kemal’in eski şiirimiz hakkında
söylediği;
Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm
Bir meş’aledir devredilir elden ele
rubaisinde ifadesini bulan bir tecelli. Yunus ve Süleyman Çelebi’nin
sözleri, edebî geleneğimiz içerisinde dilden dile, gönülden gönüle,
nesilden nesile devrederek intikal eden bir meş’ale gibidir.
Esasen her iki şairi, sadece edebî gelenek sahasına mahkum
etmek de münasip düşmez. Burada geleneği, edebiyatı da kapsayan
geniş tanımıyla düşündüğümüzde Yunus’un ve Süleyman Çelebi’nin
sözleri, Anadolu Mayası adlı kitabın yazarı Yalçın Koç’un getirdiği
yaklaşıma istinaden, söz olmaktan çıkar ve kelam seviyesine yükselir.
Yalçın Koç, söz ile kelam arasındaki temel farklılıkları sıralarken;
“Söz, zihinde oluşur ve gelişir, muhatabı zihindir; kelamın mahalli ise
gönüldür, gönülden gelir gönle iner” demektedir. Dolayısıyla tesiri de
farklıdır. Gönle inen kelam maya gibidir, dâhil olduğu yeri mayalar,
dönüştürür. Dönüşen şey bir tek şey olur. Burada artık sözüm ona
farklılık, çeşitlilik kalmaz.(1) Tam da bu noktada çok eskitilmiş bir
kavram olmasına rağmen hakikat payına hürmeten Anadolu İslamı’nı
anmak icab eder. Anadolu’nun İslamlaşmasında ise derinden işleyen
unsur, Horasan kaynaklı tasavvuf anlayışı, yaygın ifadeyle Horasan
mayasıdır. Yunus Emre, Horasan erenlerindendir. Süleyman Çelebi de
Buhârâlı Şemseddin Muhammed, yani Emir Sultan tarikıyla Horasan’a
bağlanır. İşte bu maya sebebiyle olacak onların sözleri, her zaman birer
edebî ürün olmaktan ziyade bir mana taşır.
Eserlerin Ortaya Çıktığı Dönemler
Yunus Emre ile Süleyman Çelebi arasında, vefat tarihleri esas
alındığında tam bir asır vardır; 1321, 1422. İlk bakışta çok uzun olmayan
bu zaman dilimi, o devrin siyasi tarihi nokta-i nazarından bakıldığında
hayli hareketli bir dönemdir. Şahidi oldukları devirleri ana hatlarıyla
hatırlayacak olursak Yunus, Anadolu Selçuklu devletinin sonu ile
beylikler devrinin siyaseten fırtınalı döneminde yaşamıştır. Yani Yunus,
Osmanlı öncesi şartların şairidir.
(1)
Yalçın Koç, “Söyleşi: Maya Anadolu’ya Türkistan’dan Gelen Kelamdır”,
Konuşan: Mukaddes Mut, Sadık Yalsızuçanlar. Erişim tarihi, 13 Mayıs 2015:
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=5215
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Bu devir Anadolu’su; isyanlar, istilalar, yurt edinme endişesi
gibi çeşitli iç ve dış karışıklıkların yaşandığı bir zamanı idrak etmiştir.
Haçlı seferleri, Moğol akınları, Babai isyanı, saltanat kavgaları bu
huzursuzlukların başlıca sebepleri arasında sıralanabilir. Yine büyük
ölçüde bu kargaşa sebebiyle Yunus’un hayatını sıhhatli bir şekilde
takip etme şansından mahrum kalırız. Yine benzer sebeplerle Yunus
şiirlerindeki tevhid vurgusu, birlik dirlik çağrısı olarak okunmuştur.
Süleyman Çelebi’ye gelince, bir müzakeresinde Âlim Yıldız’ın
isabetle vurguladığı üzere, Osmanlı Devleti kurulduktan sonra
dünyaya gelen ve bu atmosferde yetişen ilk şairdir. Şu halde şairin
Mevlid adıyla maruf olan Vesîletü’n-Necât adlı mesnevisi de bu yeni
devletin ilk eserlerindendir.(2) Bu yüzyıl içinde, yani Süleyman Çelebi
zamanında Anadolu; Kahire, Şam ve İran gibi belli başlı merkezlerden
biri konumuna gelir. Yine bu devirde medreseler ve tekkeler, yani
belli başlı müesseseler de teşekkül etmiştir. Anadolu içerisinde ise
Bursa, tasavvufu merkeze alan bir anlayışla gelişen şehirlerdendir.(3)
Süleyman Çelebi’nin hayatı Bursa’da geçmiştir ve Emir Sultan’ın işâreti
veya teşvikiyle Cami-i Kebir’in, yani Bursa Ulu Cami’nin imamhatibidir. Ancak eserin yazılış tarihi açısından bakıldığında yine garip
bir tecelli dikkati çeker. Mevlid, Timur mağlubiyetinden hemen sonra,
yani Osmanlı’nın fetret döneminde kaleme alınmıştır. Bu sebeple
Mevlid’in, Osmanlı’nın zedelenen itibarı karşısında gönüllere hakikat-ı
Muhammediyye neşvesini nakşetmek ve Hz. Peygamber’in şahs-ı
manevisi etrafında yeniden tevhidi tesis etmek amacına hizmet ettiği
söylenir.(4) Mevlid’in hem metin hem merasim olarak günümüzde bile
bu toplayıcı/toparlayıcı tesirinin devam ettiği düşünülecek olursa, bu
yaklaşıma hak vermemek mümkün değildir.
Muhitleri, Tarikatları
Yunus hangi manevi yolun salikidir, yani tarikatı nedir? Hep
söylenegeldiği gibi Bektaşi veya Kadiri midir, yoksa yeni belgelerden
hareketle Rifâî midir? Bu suallerin kat’î cevapları hâlâ mevcut değil.
(2)
Âlim Yıldız, “Süleyman Çelebi Döneminde Edebi Hayat Üzerine”,
Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid
Sempozyumu, Ankara: TDV Yay., 2010, s. 253.
(3)
Bilal Kemikli, “Süleyman Çelebi’nin Muhiti”, Süleyman Çelebi ve
Mevlid, editör: Mustafa Kara, Bilal Kemikli, Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2007,
s. 21.
(4)
Bilal Kemikli, “Süleyman Çelebi’nin Muhiti”, s. 23.
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Yunus üzerinde çalışmaya devam eden Mustafa Tatcı onun tarikatı
hakkında ihtiyatlı konuşmaktadır.(5) Son tetkiklerde Yunus’un tarikatı,
Taptuk Emre, Barak Baba ve Sarı Saltuk üzerinden Rifâiyye olarak
gösterilmektedir.(6) Her halükârda Yunus’un bir sufi olduğu, üstelik
Ehl-i sünnet çizgisinde bir yolun mensubu olduğu aşikardır.
Süleyman Çelebi’nin salik olduğu manevi yol meselesi, daha
net cümleler kurmaya imkân verir. Kaynaklar Süleyman Çelebi’yi Emir
Sultan’ın dervişi ve halifesi olarak gösterirler.(7) Emir Sultan’ın tarikatı
ise en net ifadeyle Emir Sultan tarikatıdır. Neticede Süleyman Çelebi
de tasavvuftan beslenen bir âlim şairdir. Vesiletü’n-Necât’taki zikrullâh,
ilahi aşk, nûr-ı Muhammedî, hakikat-i Muhammediyye, ilm-i ledün
meselelerine dair vurgular, onun bu yoldan nasibini ihsas etmektedir.
Türbeleri
Kabirleri konusuna gelince, Süleyman Çelebi’nin türbesi
bilindiği üzere Bursa’da, Çekirge yolu üzerinde, Yoğurtlu Baba dergahı
haziresindedir. Yunus’un kabri meselesinde gelinen nokta, Eskişehir
Sarıköy’de olduğu yolundadır.(8)
Türbeleri meselesine bu kısa temasın asıl sebebi, Yunus ile
Süleyman Çelebi’nin yüzyıllar sonra bir kabir nakli merasiminde bir
araya gelmeleri, buluşmalarıdır. 1949’da yaşanan bir latif tecelliyi Nezihe
Araz, şahit sıfatıyla şöyle anlatır:
“Kim çağırdı, nereden geldi bu insanlar? Nerelerden gelmişler
ki? Sandıklı’dan, Bolvadin’den, Konya’dan, Bolu’dan. Otobüsler “törene
yetişmek şartıyla” tutulmuş. Hem de öylesine bir geliş de değil bu!
Bolulular en ünlü aşçılarıyla, Konyalılar kaşıkları ve koyunlarıyla,
Karadut Köyü meşhur pekmez kazanlarıyla, kamyon kamyon ekmekleri,
mevlit şekerleri, mevlithanlarıyla ve... Getirecek hiçbir şey bulamayan
bazı yerler de “Bari ortalıkta hizmet etsinler” diye okul öğrencileriyle
törene geliyorlar. Ben bu törenin inanılmaz fotoğraflarını bir iki yerde
yayımlamıştım. Elbet görenleriniz olmuştur.
(5)
Mustafa Tatcı, “Yunus Emre”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2013, XLIII,
600-601.
(6)
Necdet Tosun, “Yûnus Emre Rifâî, Hacı Bektaş Vefâî”, Tasavvuf
Dergisi, 2013, cilt: XIV, sayı: 31, s. 112.
(7)
Hüseyin Vassaf, Gülzâr-ı Aşk, haz. Mustafa Tatcı ve dğr., İstanbul:
Dergah Yay., 2006, s. 77.
(8)
Fahri Yetim, “Yunus Emre’nin Kabri ile İlgili Görüşler Üzerine”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: VI, sayı: 1, Haziran
2005, s. 181.
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Bugün hâlâ bir sırdır ve sır kalacaktır: Bu kadar insan bir
gecede nasıl toplandı, nasıl örgütlendi, nasıl çıt çıkarmadan, en küçük
bir aksaklık olmadan bu tören başarıldı? Gelin de çözün! Kabir, heyet
huzurunda açılınca görülen manzara da yazdıklarımız kadar efsaneli.
Çekilen fotoğraflar var. İnsanı şaşırtıyor. Bir eli başının altında, bir
eli kalbinin üstünde, en aşağı altı yüz yıldır en küçük bir bozulmaya
uğramadan uyuyan bir iskelet. Gereken bütün dinî tören yapılarak,
yeniden tabutuna kondu. Bir gün evvel, yazı masası için şehirden yeşil
bir çuha getiren kaymakam: ‘Aman!’ diyordu, ‘Bu çuhayı da Hazret’in
üzerine örtelim!’ O da örtüldü. O gün öğle namazında on yedi, on sekiz
bin kişilik bir topluluk vardı. Eski mezardan, yeni mezara kadar yüz
elli metrelik yolu namazdan sonra topluluk, Yunus’un tabutuyla tam
üç saate yürüdü. Herkes onu bir kere kucaklamak istiyordu. İhtiyar
kadınlar, genç kadınlar ağlıyor: ‘Ah’ diyorlar, ‘İman asâsıyla, çoban
sopasıyla koşuşup geldik!’
Defin töreni bitip Yunus yerine yerleşince bir de bakıyorlar
kazanlar kurulmuş, etli pilavlar pişmiş, helvalar dökülmüş... Öğrenciler
hizmet ediyor, yemekler yeniyor. Ondan sonra Anadolu’nun en ünlü
mevlithanları Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ine başlıyorlar. Bir ölmez
şairin bir ölmez şaire seslenişiyle tören sona eriyor.”(9)
Bu merâsim sanki Yunus ile Süleyman Çelebi’yi bir başka varlık
mertebesinde buluşturmak için yapılmış gibidir. Olmayacak şey olmuş,
Yunus, âlem-i bekaya irtihâlinden yüz sene sonra kaleme alınan Mevlid
ile ikinci defa kabre konulmuştur.
Eserleri
Mustafa Tatcı’nın hazırladığı Yunus Dîvanı, dört yüzü aşkın
gazel ilahiden oluşmaktadır. Yunus’un ayrıca, altı yüz beyitten ibaret bir
mesnevisi vardır; Risâletü’n-Nushiyye.
Süleyman Çelebi’nin bildiğimiz tek eseri vardır; Vesiletü’nNecât. Altı bölümden müteşekkil bu eser, yaklaşık yedi yüz beyit
ihtiva eden(10) orta hacimde bir mesnevidir. Mesneviler bilindiği üzere
(9)
Nezihe Araz, “Yunus Emre’nin Mezarları”, Bizim Yunus, haz. Mustafa
Özçelik, Eskişehir: Odunpazarı Belediyesi Yay., 2007, s. 232.
(10)
Pekolcay’ın on yazma nüshayı karşılaştırarak neşrettiği metin
768 beyitten müteşekkildir (Süleyman Çelebi, Mevlid, haz. Necla Pekolcay,
İstanbul: Dergâh Yay., 2013). Faruk K. Timurtaş neşrinde (Süleyman Çelebi
Mevlid, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1970, s. VIII) beyit sayısı 730’dur.
İskender Pala’nın neşrettiği Rıza Efendi nüshası (Musahhah Mevlid-i Şerîf,
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besmelesi fâtihası belli olan, yani başı ve nihayeti olan, bir hikâye veya
fikir etrafında örülen manzumelerdir. Dolayısıyla birer edebî eser
olarak divan ile mesneviyi karşılaştırmak yanlış olur. Belki aynı formda
yazılmaları bakımından Risaletü’n-Nushiyye ile Vesiletü’n-Necat arasında
bir mukayese yapılabilir. Fakat Yunus’un, mesnevîsinden ziyade Divan-ı
İlâhiyyât’ı ile tanındığı bu kadar aşikâr iken ikinci konumdaki eseriyle
bir tetkike tâbî tutulması isabetsiz ve problemli olur. Çünkü onun asıl
marifeti serâzâd gazel ilâhilerinde temaşa edilir.
Dil ve Üslûp
Şâirin sermâyesi kelimeleridir. Cemal Süreyâ’nın;
Yûnus ki süt dişleriyle Türkçe’nin
Ne güzel biçmişti gök ekinini
mısralarının verdiği ilham ile Yunus’un kurduğu Türkçe, Türkçe’nin süt
dişleri olarak tarif edilir. Bir başka yazar “süt dişleri” benzetmesi yerine,
bu gönül dilinin kalıcılığını vurgulamak üzere “kök dişleri” yakıştırması
yapmıştır.(11)
O, Türkçe’yi kanatlandıran şairdir. Dilimizi günlük konuşma
seviyesinden edebiyat dili seviyesine yükseltmiştir. Yine aynı manaya
gelmek üzere Yunus, Türkçe’nin Cebrail’i mesâbesindedir. Türkçe’ye
ruh üflemiştir. Türkçe’yi mana dili, yani yüksek manevi hakikatlerin
ifadesine müsait bir dil hâline getirmiştir.
Türkçe’nin Cebrail’i ifadesi biraz mübalağalı gelebilir elbette.
Ama enteresandır, buna yakın bir tanımlama bundan yüzyıllar evvel bir
tezkirede, Mevlid için de yapılmıştır: “Nice mevlid-i nebiyy-i manzûm
dahi vardır, lakin birisi ne ele alınır ne kimsenin gözüne dokunur.
Süleyman Çelebi ise menkabe-i mevlid-i şerifini güya ki ta’lim-i
Rûh-ı kuds ile söylemiştir.”(12) Burada Rûh-ı kuds, bilindiği üzere Hz.
Cebrail’dir. Yani, Çelebi’ye mevlidi ta’lim eden, yazdıran sanki/âdeta
Cebrail’dir deniliyor.
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1324) ise 295 beyitten ibaret olup günümüz
mevlidhanlarının okuduğu bestelenmiş bahirlerden ibarettir (Süleyman Çelebi,
Mevlid, haz. İskender Pala, İstanbul: Kapı Yayınları, 2009).
(11)
Cihat Zafer, “Türkçe’nin Kök Dişleri”, Yunus Emre Kitabı, İstanbul:
Değişim Yay., 2014, s. 31.
(12)
Bu ibâreyi Hüseyin Vassaf (Vesîletü’n-necât, Dersaâdet: Necm-i
İstikbal Matbaası, 1329, s. 14.), Âlî’den naklen kaydetmektedir.
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Yunus bilindiği üzere üslup bakımından “sehl-i mümtenî”
terkibiyle tarif edilir; yani imkansız kolay. Yine aynı tanımlama Mevlid
için de vâriddir. Bu yakıştırmayı yapan kişi, Cumhuriyet Devrini de
idrak etmiş Osmanlı bakıyyesi büyük zevattan biri, Hüseyin Vassaf
Efendi’dir. Vassaf, Mevlid’in bir kısmını şerh etmiş ve bu şerh Gülzâr-ı
Aşk adıyla yayımlanmıştır. Mevlid’in sehl-i mümtenî olduğunu söyleyen
Hüseyin Vassaf, bu tabiri şöyle açar: “Herkes kalemi eline alır almaz
hemân mislini yazıveririm zanneder, fakat yanıldığı emsâl-i adîdesiyle
sabittir.”(13) Yani diyor ki ben de yazarım ne var bunda dersiniz ama
benzerini yazmak da bu üslubu taklit etmek de mümkün değildir.
Eski Türkçe’de şiir kelimesi, ekseriyetle kitabet yani yazmak
fiiliyle değil, “söylemek” fiiliyle birlikte kullanılmıştır; “şiir söylemek”
şeklinde. Yahya Kemal’in, “Biz şi’ri böyle söyledik ağyâr söylesün”
mısraındaki gibi. Bu “söylemek” fiilinde de ayrı bir incelik gizli; sanki
zorlanmadan, tıkanmadan, sular seller gibi kendiliğinden akan söz
şeklinde bir tedâîsi var. Böyle bakınca evet Yunus da şiirlerini kelimenin
her anlamıyla “söylemiştir”, yazmamıştır. Yunus Dîvanları arasında
nüsha farklarının fazla olması da böyle açıklanır. Denilir ki bu şiirler
önce ezberlenmiş, çok sonra yazıya aktarılmıştır.
Doğrudan “söylemek” fiilini kullanmasa da Mevlid’in yazılışı
hakkında buna yakın bir kelimeyi, “irticalen” kelimesini kullanıyor
Vassaf: “…Manzûme-i makbûleyi âdetâ irticâl denecek derecede bir
isti’câl ile tanzîm ve şu âlem-i fânîde ibkā-yı nâmına hizmet etmek
üzere kütüphâne-i aşk u irfâna yâdigâr olarak tevdi eylemiştir.”(14) Yani
diyor ki Süleyman Çelebi bu eseri sanki irticalen, gönlüne doğduğu
gibi, hazırlık yapmaksızın nazma çekmiş, eserini bu suretle aşk ve irfan
kitaplığına hâtıra bırakmıştır.
Yunus’un dili ve üslûbu konusunda İsmail Hakkı Bursevî
hazretlerinin şu ifadeleri de dikkate şâyândır. Mesnevî şerhinde zaman
zaman Yunus şiirini şahit gösteren Bursevî bir yerde şöyle diyor: “… Bu
nefes sebebiyle Yunus Emre’den bu kadar makālât-ı tevhîd ve kelimât-ı
irfân sâdır olmuşdur ki kimseye makdûr değildir. Onunçün bu bâbda
hâtimetü’l-müteahhirîndir. Zîra söylemediği mazmûn kalmamış ve
Türkî sözlerde onun kelimâtına muâdil gelmemiştir. Kendi tercümânü’l(13)
Vassaf, Vesîletü’n-necât, s. 17. Müellif aynı eserde (s. 7) Mevlid’in
üslûbu hakkında “sihr-i helâl” tâbirini kullanmaktadır.
(14)
Vassaf, Vesîletü’n-necât, s. 13-14.
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gayb ve lisânü’l-feyz, kalıb-ı nazmı rûhu’l-meânî-perver ve hân-ı
ma‘rifetine erbâb-ı feyz tufeylîdir…”(15)
Özetlenebilecek bir tarif değil ama kısaca diyor ki, Yunus’un
bereketi Taptuk Emre’nin nefesine bağlıdır. Türk şiirinde onun dengi
yoktur, zaten söylemediği mazmun da kalmamıştır. Bursevî’nin bu
sözlerinden, onun Yunus’u şiir vadisinde her biri ayrı bir mektep olan
mesela Şeyhi, Fuzûlî, Baki veya Nâbî’den daha yüksek bir mevkide
gördüğü anlaşılmaktadır.
Süleyman Çelebi de şüphesiz döneminin çizgisini aşan, sanatlı
ve özellikli bir üsluba sahiptir. Tasavvufi remizleri de isabetle, yerli
yerince kullandığı aşikârdır. Fakat kabul etmek gerekir ki Yunus için
yapılan bu güzelleme, gerçekten her türlü övgünün fevkindedir.
Muhteva
Yunus ve Süleyman Çelebi, üslup bakımından olduğu kadar
temas ettikleri mevzular ve bunları ele alışları bakımından da birbirine
yakındır. Mesela aşk bahsi, her iki şairin de müşterek konularındandır.
Esasen aşkın en özlü tarifleri Yunus’tadır: Kıymetli nesnedür aşk /
Hürmetlü nesnedür aşk / Devletlü nesnedür aşk / Cür’etlü nesnedür aşk
/ Firkatlü nesnedür aşk / Kuvvetlü nesnedür aşk / Key odlu nesnedür aşk
/ Lezzetlü nesnedür aşk mısrâlarında görüldüğü üzere. Yunus Emre’ye
göre aşk ezelîdir, her şeyden önce aşk vardır:
Evvel yir gök yoğıdı varıdı ışk bünyâdı
Işk ezelden kadîmdür ışk getürdi ne varın
Süleyman Çelebi de Mevlid’in hemen başında, zikrullâh
telkininin akabinde aşk mevzûuna girer:
Aşk ile gel imdi Allâh diyelüm
Derd ile göz yaş-ile âh idelüm
Bilindiği üzere Mevlid’in mi’râc bahri de aşk bahsiyle, aşk
yolunu tercih edenlere hitaben başlayıp devam etmektedir:
Gel berü ey aşk odına yanıcı
Kendüyi ma’şûka âşık sanıcı
(15)
İsmail Hakkı Bursevî, Mesnevî Şerhi, haz. İsmail Güleç, İstanbul:
İnsan Yay., 2004, s. 155.
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…
Râh-ı aşkda kim sakınur cânını
Ol kaçan görse gerek cânânını
Her iki şairin aşk ile irtibatlı şekilde işledikleri Peygamber
tasavvurları da birbirine benzemektedir. Buna göre âlem Hak Teâlâ’nın
muhabbetiyle tecelli etmesinden meydana gelmiştir; bu ilk tecelliye
hakikat-i Muhammediyye ve nûr-ı Muhammedî denilir. Yunus’ta nûr-ı
Muhammedî yaklaşımının izleri mesela şu mısralarda aşikâr edilir:
Yitmiş bin yıl öndinden yaratdı Muhammed’i
Hak kendü âşık oldı bahane bir yıldızdan
…
Yaratdı Hak dünyâyı Peygamber dostlığına
Dünyâya gelen gider bâkî kalası degül
…
Çalab nurdan yaratmış cânını Muhammed’ün
Âleme rahmet saçmış adını Muhammed’ün
…
Hak yarattı âlemi ışkına Muhammed’ün
Ay u günü yaratdı şevkine Muhammed’ün
Mevlid’in yazılış sebebi zaten Hz. Peygamber’dir. Bilindiği
üzere Hz. Peygamber’in diğer peygamberana üstünlüğünü vurgulamak
maksadıyla kaleme alınan eserin nüvesi; “Ölmeyip İsa göğe bulduğu
yol /Ümmetinden olmak için idi ol” beytidir. Rivayete göre Süleyman
Çelebi ilk bu beyti söylemiş, daha sonra bütün eseri Peygamber
sevgisiyle dokuyarak ikmal etmiştir. Mevlid’de hâkim olan Peygamber
tasavvuru bütünüyle hakikat-i Muhammediyye anlayışı çerçevesindedir.
“Fî Hilkat-i Nûr’in-Nebî” faslında Nûr-ı Muhammedî konusunda şu
beyitler dikkat çeker:
Evvelün ol evvelidür bî-gümân
Âhirün hem âhiridür câvidân
…
Mustafâ nûrını evvel kıldı var
Sevdi anı ol Kerîm ü Kirdgâr
“Tevhid” bölümündeki bir beyitte Hz. Peygamber, âlemin
doğrudan varlık sebebi olarak gösterilir, kurtuluş yolu O’nun rızasını
sadâkatle talep etmekten geçer:
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Pes Muhammed’dir bu varlığa sebeb
Sıdk ile anun rızâsın kıl taleb
Hz. Peygamber’in aşk ile anıldığı meşhur ve revnaklı beyitler
Mevlid’in yine mi’râc bahrinde yer almaktadır:
Gel Habîbim sana âşık olmışam
Cümle halkı sana bende kılmışam
…
Ben sana âşık olıcak ey latîf
Senin olmaz mı dü âlem ey şerîf
Zâtıma mir’at idündüm zâtunı
Bile yazdum adum ile adunı
Her iki şair arasındaki bir başka benzer husus, eserlerine
yapılan müdahaleler, yani ilaveler meselesidir. Yunus’un şiirlerinde
olduğu gibi Süleyman Çelebi’nin eserine de kendisine ait olmayan birçok
beyit ve parça ilave edilmiştir. Yunus Divanı’nı Yunus muakkiplerinden
bütünüyle ayıklamak nasıl mümkün değilse, Süleyman Çelebi’nin
mesnevisini de esere kasıtlı veya kasıtsız dâhil edilen parçalardan
kurtarmak mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla her iki eseri de
tamamen orijinal metinlerinden okuma şansımız azdır. Konuyla ilgili
olarak mesela Bursalı Mehmet Tahir, Mevlid’in temel bölümlerinden biri
olarak bildiğimiz “Vefât-ı Nebi” faslının asıl metinde mevcut olmadığını,
esere sonradan eklendiğini kaydeder. Aynı iddiayı dillendiren Vassaf ’a
göre Süleyman Çelebi, Hz. Peygamber’in dâr-ı bekāya irtihali bahsini
yazmamıştır.(16) Esasen eserin bütününe sirayet eden peygamber
tasavvuru da Süleyman Çelebi’nin bu bölümü yazmamış olabileceğini
ihsas etmektedir. Yunus’un Hz. Peygamber’in ahirete irtihâli vasfında
söylediği şu beyit de bu konu hakkında Süleyman Çelebi’ye yakın bir
anlayış içinde olduğunu gösterir:
Ol iki cihân güneşi zâhir dünyâsın degşürdi
Câhil anı öldi sanur ol hod ölmez ölür degül
(16)
“Süleyman Efendi hazretleri eserinde vefâtü’n-Nebî ve vefât-ı
Fâtımatü’z-Zehrâ hakkında hiçbir şey yazmamıştır. Sonra âharı tarafından
tertîb ve ilâve olunmuştur.” Bkz. Vassaf, Gülzâr-ı Aşk, s. 81.
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Yayılma Alanları
Yunus’un da Süleyman Çelebi’nin de şöhreti ve tesiri
Anadolu’yla sınırlı kalmamıştır. Rumeli ve Kafkaslar başta olmak
üzere umum Osmanlı coğrafyasında tanınmış ve benimsenmişlerdir.
Rumeli’de tekke kütüphanelerindeki mecmualarda çok sayıda Yunus
şiiri vardır. Yunus’a ilgi meselesi bugün de farklı değildir. Hâlihazırda
faaliyeti devam eden, mesela Prizren (Kosova), Ohri, Usturumca
(Makedonya) ve Saraybosna’daki (Bosna Hersek) Rifâî, Kadiri, Halveti
ve Bektaşi tekkelerindeki ayin-i şeriflerde, geçmişte olduğu gibi bugün
de Yunus ilahileri, nutukları okunmaya devam etmektedir.
Benzer şekilde Mevlid’in de yine başta Rumeli olmak üzere
geniş Osmanlı coğrafyasında müstesna bir mevkii vardır. Vesîletü’nNecât ve bu eserin okunduğu cemiyetleri konu ettiği bir makalesinde
Tayyip Okiç, annesinin Türkçe bilmediği halde Süleyman Çelebi’nin
Mevlid’ini baştan sona ezbere okuduğunu anlatır. Mevlid Arapça,
Kürtçe, Çerkesçe, Tatarca ve Rumca’dan başka, özellikle Boşnakça ve
Arnavutça’ya defalarca çevrilerek basılmıştır.(17)
Sevenleri
Yunus şiirlerini seven, Süleyman Çelebi’ye kayıtsız kalamaz.
Mesela Mehmet Âkif ’in, geneli itibarıyla eski şiire mesafeli durduğunu,
daha açık ifadeyle karşı çıktığını biliyoruz. Oysa Âkif ’in Eşref Edîb’den
naklen; “Severim ben seni candan içeri”, “Bu akl ü fikr ile Mevlâ
bulunmaz” ve “Ben yürürüm yâne yâne” gibi bazı Yunus ilahilerini
özellikle sevdiğini öğreniyoruz. Aynı şekilde, Safahat’ta yer alan “Said
Paşa İmâmı” adlı şiirin de bir Mevlid güzellemesi olduğunu söylemek
herhalde yanlış olmaz.
Âkif ’ten başka, zor beğenirliği müsellem olan Yahya Kemal’in
de mesela Yunus’un, “Biz dünyadan gider olduk kalanlara selâm olsun”
mısralarıyla başlayan Yunus ilahisini dinlediğinde ağladığı, “Bu ne
güzel şiir, bu ne güzel Türkçe! Ben bu Türkçe’yi kırk yıldır arıyorum…”
cümleleriyle takdir hislerini dile getirdiği kayıtlara geçmiştir. “Kalple
Dil” başlıklı bir yazısında ise Fuzulî, Bâki, Nef ’î ve Nedim yanında
Yunus ve Süleyman Çelebi’yi de zikreden şair bu isimleri, “Türk
Milleti’nin şerefli zamanlarında dilini emanet ettiği şairler” ifadesiyle
medhetmektedir.(18)
(17)
M. Tayyib Okiç, “Çeşitli Dillerdeki Mevlidler ve Süleyman Çelebi
Mevlidinin Tercemeleri”, Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi,
1975, sayı: 1, s. 18, 34.
(18)
Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal: Ansiklopedik Biyografi, İstanbul:
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Farklılıkları
Yunus ile Süleyman Çelebi arasında bazı tavır ve üslup
farklılıkları da vardır elbette. Mesela Yunus, arayışına okuyucusunu
şahit tutan, daha doğrusu macerasını bizimle paylaşan bir şairdir.
Süleyman Çelebi ise bulunduğu yerden, belki de vardığı son noktadan
söylemiştir sözünü.
Yunus, zaman zaman naz makamından kelam eder. Farklı
tarifler yapılsa da bu tarz şiirlere en genel ifadeyle şathiye denilmektedir.
Bunların bir kısmı mutlak manada ehli tarafından şerhe muhtaçtır;
“Çıktım erik dalına…” şiirinde olduğu gibi. Hatta Yunus bazen kendisine
şerh düşer; “Yunus bir söz söylemiş hiçbir söze benzemez / Münâfıklar
elinden örter mânâ yüzini ” beytinde olduğu gibi. Süleyman Çelebi ise
bu tarza rağbet göstermemiştir.
Yunus’un şiirlerinde birbiriyle çelişir görünen ifadeler
mevcuttur. Bu konular özellikle şer’-i şerîf konusunda yoğunlaşır.
Mesela Dîvân’ın ilk gazelinde;
Âşık mı diyem ben ana Tanrı’nun uçmağın seve
Uçmak dahı tuzağımış mü’min cânların tutmağa
derken, bir başka şiirinde mesela “cennet” mevzuuna tamamen farklı
yaklaştığı görülür:
Helâl ola sana uçmak
Uçmakda hûrîler kuçmak
Kevser şarâbını içmek
Tanla seher vaktinde tur
Yunus Divanı’nda bu türden, yani birbirini nakzeder görünen
örneklerin sayısı hayli yekun tutar. Bu kabil mütenakız manzumeler çok
defa başka başka Yunusların varlığıyla izah edilir. Esasen bu şiirleri aynı
şairin farklı idrak seviyelerinde söylemiş olabileceği düşünüldüğünde,
yani Yunus ilahileri onun seyr ü süluk hatıraları gibi okunduğunda
söz konusu çelişki de bertaraf olur. İhtimaldir ki Yunus Emre şiirlerini
tecrübe ettiği farklı haller ve makamlarda söylemiştir. Divan tertipleri ise
bilindiği üzere söyleniş sırasına göre değil kafiyeye göredir. Dolayısıyla
Korpus Kültür Sanat Yay., 2007, s. 483.
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şairin yaşadığı manevi yolculuğun seyrini divandaki şiirlerin tasnif
sırasından takip etme imkânı yoktur. Mesele bu yönüyle bir başka
tetkike konu olabilecek genişliktedir. Bu tebliğin çerçevesini fazlaca
zorlamadan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Süleyman Çelebi de bu
türden farklılıklara rastlanmaz. O sanki hep aynı yerden ve muayyen bir
maksada matuf konuşmaktadır.
Yunus’un şairlik kaderinde sanki yanlış anlaşılmak da
vardır. Şiirleri, bir kısım son dönem aydınları tarafından, burada
isimlerini zikretmeye de gerek yok, şairin maksadını aşacak şekilde
yorumlanmıştır. Bu tavrın açmazı, Yunus’u kendi havzasında anlamaya
çalışmak yerine, başka bir değerler dünyasına çekerek yeniden tarif
etmek çabasıdır. Kısacası Yunus’ta neyi görmek istiyorlarsa onu
görmüşlerdir.(19) Fakat Süleyman Çelebi üzerinde bu tarz bir zorlama
yorum, söz konusu değildir.
Yunus Divanı’ndan farklı olarak Süleyman Çelebi’nin
Vesiletü’n-Necât’ı, bir medeniyet telakkisinin ifadesi şeklinde
okunmuştur. Mevlid metni üzerinde yüzyıllar içinden süzülüp gelen
bir mutabakat olduğu var sayılır.(20) O bir medeniyet anlayışının
temsil edildiği metindir. Bu medeniyet, Osmanlı medeniyetidir. Bursa
bu medeniyetin payitahtıdır ve Süleyman Çelebi de Ulu Cami’nin
imamıdır. Yunus’a gelince, Ulu Cami’yi görmemiş, o yirmi kubbeden
herhangi birinin altında namaz kılmamıştır. Dolayısıyla şayet varsa
Yunus ile Süleyman Çelebi arasındaki en kayda değer farklılık sebebi
bu durum olabilir.

(19)
Mustafa İsen, “Yunus’un Çağdaş Yorumcuları”, Uluslararası Yunus
Emre Sempozyumu Bildirileri, 7-10 Ekim 1991, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1995, s. 163.
(20)
Sadettin Ökten, “Mevlid veya Bir Medeniyet Beyannamesi”, Yazılışının
600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu,
Ankara: TDV Yay., 2010, s. 31.
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİ BAĞLAMINDA AHLAK
EĞİTİMİNİN İNSANDAKİ TEMEL DAYANAKLARI
Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Yunus Emre, şiirlerinde, kendi manevi olgunlaşma seyrini
anlatırken, yani yer yer kendine hitap ederek kendini eğitirken,
muhasebe ederken, diğer insanları da eğitir. Bu eğitimin özü, hiç
şüphesiz yaratılışın, var oluşun anlamına erme ve kendinin farkına
varma merkezlidir. Ancak o, ben-merkezcil ve salt insanı merkeze alan
bir anlayışla değil, insanın ve yaratılmış her şeyin kaynağını merkeze
koyarak ve özgeci bir tutumla hareket eder. Muhasebe ve muhakeme
etme yoluyla kendini ve diğer insanları olgunlaşma sürecinde eğitirken
öğüt vermeyi de ihmal etmez.
Yunus Emre’nin bu eğitim sürecinin en önemli boyutunun ahlaki
olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim onun en temel var oluşsal sorgulama
ve arayışındaki o mistik yönelimde, yaratılış, sonsuzluk arayışı, kendini
bilme, gönül, aşk, ölüm gibi konular, en önemli temalar olarak karşımıza
çıkar. Bunlar, aynı zamanda Yunus Emre’nin şiirlerindeki ahlak eğitimi
sisteminin temeli veya zemini işlevi görürler. Çünkü bu geri plan, bu
zemin, yaşanan dünyanın pratik gündeliğinde ahlaki davranış olarak
kendini gösterir. Dolayısıyla bütün bir mistik, manevi yaşantısal süreçler
insanı olgunlaştırırken, bu olgunlaşmanın görünür olan yanları, ahlaki
davranış kalıplarıdır. O halde Yunus’un şiirlerine eğitim açısından
bakarsak bütüncül bir ahlak eğitimi sistematiğini görebiliriz. Zaten
yaratılma ile ahlak kelimeleri Arapça kökenleri itibarıyla aynı olup
yakın anlam içerdiklerinden, Yunus’un şiirlerinde yaratılış ile gündelik
hayattaki ahlaki davranışlar tam bir ahenk ve bütünlük arz eder.
Gerek sözlüklerde gerekse dinî / ahlaki kaynaklarda “fıtrat”
kavramıyla anlatılan yaratılışın, aynı zamanda huy, mizaç, tabiat,
karakter vb. anlamlara da geldiği görülmektedir. Dinî kaynaklarda
ise genellikle “Allah’ın kullarını kendisini bilip tanıyacak kabiliyette
yaratması” şeklinde anlam verilen fıtrat yahut yaradılış teması, Yunus
Emre’nin şiirlerindeki ahlak eğitiminin en temel vurgusu olarak
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karşımıza çıkar. Öyle ki O’na göre yaratılıştaki her şey tekrar aslına
dönerek günün birinde insan yok olurken yapılan davranışlar dünya ve
ahiret için kalıcı olan yatırımlardır. Bu vesile ile, dinî / ahlaki davranışları
aşkla ve benimseyerek yapmak, hayatın olmazsa olmazı olmalıdırlar:
Gerisi anlamsız kaygılar ve kendini aldatmaktan başkası değildir.
“Ger uluya irdünise sûret nakşı nendür senün / Mâ‘nîye yol
buldunısa iş bu dünyâ nendür senün
Görgeç yolundan kamusın terk it bu dünyâ da‘vîsin / Kogıl bu
‘âlem sevisin aşıklıcak nendür senün
Sen dünyânun terkin urgıl gelüp ‘ışk evine girgil / İlerki menzile
irgil girü kalmak nendür senün
Bu vücûdun ser-mâyesi od u su toprag u yildür / Her biri aslına
gider gâfil olmak nendür senün
Dün ü gün kaygular yirsin n’ideyin yohsulın dirsin / Ol cömerddür
rızkun virür kaygu yimek nendür senün
Büt-hâne vü şarâb-hâne mescid oldı gerçek câna / Bir pûlun
varmaz ziyâna yalancılık nendür senün
Çün âhirete kavîsin ko bu yalancı da‘vîsin / Bu mâl u hazne sevisin
‘âşıkısan nendür senün
Yigil yidürgil bî-çâre eksilürse Tanrı’n vire / Bir gün tenün yire gire
girü kalan nendür senün
Benüm diyüben dirersin hakîkat da‘vî idersin / Pâdişâh suçuna
kalmaz güm-râh olmak nendür senün
Yûnus ol ‘ışk badyasından sen iñen esrük olmışsın / Bî-hod iken
irdün Hakk’a ayuk olmak nendür senün”
Şiirde de görüldüğü gibi insanın fiziksel anlamdaki varlığı
yeniden aslına dönecek ve günün birinde insan bu dünyadan
ayrılacaktır. O halde asıl kaynağa yönelip Allah’a dayanmalıdır. Allah’a
dayanmak, O’na yönelmek için yaratılmışlara, O’nun fıtrata koyduğu
ahlaki yönelimlerle yaklaşmak gerekir. İşte Yunus’un olgunlaşma
sürecindeki arayışında, Allah’ın bütün bir bilgi, duygu ve davranışların
merkezi olduğunu görmesi ve tüm ahlaki öğütlerinin ancak Allah’ı
hakkıyla kavramakla güçlü ve anlamlı olabileceğini ifade etmesi de
onun ahlak eğitim sisteminin doğru anlaşılması açısından önemlidir.
O’na göre “nihai sen” olan Allah, insanı kendi beşeri benliğinden
kurtararak özgür ve ölümsüz kılar. Bu bağlamda Allah’a ulaşmak ve
O’nu hayatın merkezine almanın yolu, kendi iç dünyanı, yaratılışını
tanımaya çalışmaktır. Görmek isteyen, önce kendine bakmalı, kendini
tanımalıdır: Bu yapıldığında, Allah-insan birliği ve bu birlikteki
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ahenk kavranılacak ve ahlakın temeli bu birliğin merkezindeki Allah
inancında şekillenecektir.
“On sekiz bin âlem halkı cümlesi BİR içinde, / Kimse yok BİR’den
artuk, söylenür dil içinde.
Cümle bir anı birler, cümle Ana giderler, / Cümle dil anı söyler, her
bir tebdil içinde.
Cümle göz anı gözler, kimse yok nişan virür, / Gören kim, gösteren
kim kalduk müşkil içinde.
Kim gördü anı ayân, ne nakş-u ne hod nişan / Sözi “len terânî” dür
Musi’ya Tûr içinde./
Yunus sen dilerisen, dostu görem dirisen, / Ayandur görenlere, ol
gönüller içinde.”
Aşağıdaki şiirde de görüldüğü gibi insan Allah’ı hayatının
merkezine alınca zaten bütün duygu ve davranışlar olumlu, güzel ve
sevgi eksenli olacaktır:
‘Işkun aldı benden beni / Bana seni gerek seni
Ben yanaram düni güni/Bana seni gerek seni
Ne varlıga sevinürem / Ne yokluga yirinürem
‘Işkunıla avınuram / Bana seni gerek seni
‘Işkun ‘âşıklar öldürür / ‘Işk denizine taldurur
Tecellîyile toldurur / Bana seni gerek seni
‘Işkun zencîrini üzem / Delü olam taga düşem
Sensin dün ü gün endişem / Bana seni gerek seni
Görüldüğü gibi Yunus Emre, kelimenin anlamıyla tam bir fıtrat
şairi olup ahlak eğitim sisteminde fıtrata hitap etmeyi tercih eder. Bu
fıtratı engellemeye çalışan dış dünyayı terk etmeyi, ona itibar etmemeyi
öğütler. Bunu yaparken insanla dış dünya arasındaki yabancılık ve
bağdaşmazlığa vurgu yapar.
Harami gibi yoluma
Arkuri düşen karlı dağ
Ben yarimden ayrı düştüm
Sen yolumu bağlar mısın
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Sezai Karakoç’a göre şiirde geçen insanın yolunu bir eşkıya gibi
kesen “karlı dağ” ifadesi, insanın nefsi olup, insanı dünyanın sunduğu
cazibelere cevap vermeye yönlendirmek istemektedir.(1) Ancak buna
direnmek dünyanın insanı aldatıcı olduğunu görebilmek gerekir.
Çünkü hayat geçicidir ve ölüm diye bir gerçek vardır. Bu bağlamda
ölüm konusu da Yunus Emre’nin ahlak eğitiminin işlevselliğini sağlayan
önemli zeminlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yunus Emre şiirlerinde ölüm konusu üzerinde de sıkça durur.
Ama O ölümü, salt acı verici, dayanılması zor bir durum olarak
görmekten ziyade, bir tür olumlu ahlaki davranışların motivasyonu
olarak anlatır. Ölüm duygusunu yok etmek, ondan kaçmak yahut ona
odaklanıp hayatı ihmal etmek yerine, ölüm duygusunu arttırıp canlı
kılarak insanları diri olmaya ve hayatı olumlu ahlaki ve insani davranışlar
bağlamında dolu dolu yaşamaya yönlendirir. Ölümü hatırlatırken dünya
tecrübesiyle gözlemleyebildiğimiz boyutu olan mezarlardan da sık söz
eder. Onların altında yatanların da bir zamanlar bizler gibi yaşadığını,
şimdi sürekli bir sükût içinde olduklarını söyler.
Yalancı dünyaya konup göçenler / Ne söylerler, ne bir haber verirler
Üzerinde, türlü otlar bitenler / Ne söylerler, ne bir haber verirler
Kimisinin üstünde biter otlar / Kiminin başında sıra serviler
Kimi masum, kimi güzel yiğitler / Ne söylerler, ne bir haber verirler
Toprağa gark olmuş nazik tenleri / Söylemeden kalmış, tatlı dilleri
Gelin, duadan unutman bunları / Ne söylerler, ne bir haber verirler
Yunus der ki, gör takdirin işleri / Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları / Ne söylerler, ne bir haber verirler
Karakoç’un ifadesiyle Yunus’a göre ölüm ve mezarlık, sanki
“ruhun metropolü” ve “ruhların şöleni”dir.(2) (s. 43). İnsanı daha güçlü
ve canlı tutarak ona sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Fıtratından
uzaklaşmanın, olumsuz ahlaki davranışlara yönelmenin ne kadar
beyhude ve anlamsız bir durum olduğunu göstermektedir. Onun için
önemli olan ebediliği, sonsuzluğu, ölümsüzlüğü elde ederek, ölümü
öldürmektir. Nitekim Bursalı da bu bağlamda Yunus’un şiirlerinin
“ebedilik denizinden toplanmış inciler gibi” olduğunu söyler.(3) Ancak
bu durum, ölümü gündemden çıkarmayı getirmez. Aksine bir ibret
(1)
(2)
(3)

Sezai. Karakoç, Yunus Emre, 10. Baskı, İstanbul, 2010, s.50.
Karakoç, Yunus Emre, 10. Baskı, s.43.
Mustafa Necati Bursalı, Yunus Emre, İstanbul, 1981.s.14.
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alma, hakikati daha iyi kavrama anlamında ölümü unutmamayı,
mezarlıklara bakıp dünyayı yegâne yaşanacak yer olarak algılamamayı
öğütler. Şiirleriyle, ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilerek
olumlu, iyi bir insan olmaya ahlaki davranışlara riayet etmeye, Yaradanı
ve yaradılanları sevmeye, sorumlulukların ve yapılması gerekenlerin
farkında olmaya çağırır.
Bu dünyaya kanmayalım / Fanidir aldanmayalım
Bir iken ayrılmayalım / Gel dosta gidelim gönül
Biz bu cihandan geçelim / O dost iline uçalım
Arzu hevadan geçelim / Gel dosta gidelim gönül
Kılavuz olgıl sen bana / Yönelelim dosttan yana
Bakmayalım önden sona / Gel dosta gidelim gönül
Bu dünya olmaz payidar / Aç gözünü canın uyar
Olgıl bana yoldaş u yâr / Gel dosta gidelim gönül
Ölüm haberi gelmeden / Ecel yakamız almadan
Azrail hamle kılmadan / Gel dosta gidelim gönül
Gerçek erene varalım / Hakk’ın haberin soralım
Yunus Emre’yi alalım / Gel dosta gidelim gönül
O’na göre bunu sağlayacak en önemli ve en temel motivasyon
ise aşktır. Aşk, sadece bilmeyle, duygularla ve salt davranışlarla işlevsel
olamaz. Aşk, tüm benliğin katılımıyla insanı yukarılara taşır. Aşk,
onun şiirlerinde, tüm ahlak eğitim sisteminin en güçlü zeminidir. Bu
zemin maya tuttuğunda, insana sarsılmaz bir güç ve destek katar. İşte
aşktan beslenen bu dinî / tasavvufi / edebî ahlak eğitim sistemini, tüm
modern eğitim sistemlerinden ayıran en temel özellik budur. Zemini
akla dayanan bir bilim anlayışı olan Batı formatlı ahlak ve karakter
eğitimi yahut değerler eğitimi yeterli bir motivasyon sağlayamayabilir.
Ancak “gönül” denilen insani bir denizde konuşlanmış olan aşk üzerine
bina edilen ahlak eğitimi kendine sarsılmaz bir zemin bulmuş demektir.
Bu zemin; ölümü, hayatın risk ve sıkıntılarını, her türlü sevgi ve ahlaki
davranışlara yönelmeye engel badireleri yıkıp geçen sapasağlam bir
hayat motivasyonudur. Aşk, ahlaki tutumun hem bilgi, hem de duygu ve
davranış boyutlarına sirayet ederek bütünsel bir kavrayış ve işlevsellik
sürecini sağlar. Öyle ki aşk olmadığında ahlak eğitimi sonuca ulaşamaz.
Çünkü aşksız kimselere öğüt vermek de nafile bir çabadır:
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Aşksızlara verme öğüt, / Öğüdünden alır değil
Aşksız kişi hayvan olur, / Hayvan öğüt bilir değil
Eksik olman ehillerden, / Kaça görün cahillerden
Tanrı bîzar bahîlerden, / Bahîl dîdâr görür değil
Boz yapalak devlengece, / Emek yeme erte gece
Onun işi göstepektir, / Salıp ördek alır değil
Şah balaban, şâhin doğan, / Zîhî öğmüş onu öğen
Doğan zaif olur ise, / Doğanlıktan kalır değil
Kara taşa su koyarsan, / Elli yıl ıslatır isen
Heman taş gine bayağı, / Hünerli taş olur değil
Ol iki cihan güneşi, / Zâhir dünyasın değşirdi
Câhil onu öldü sanır, / Ol Hub sağdır, ölür değil
Yunus olma câhillerden, / Irak olma ehillerden
Câhil ne var mümin ise, / Câhillikten kalır değil
Yunus Emre’nin şiirleri bağlamında, ahlak eğitiminde esas
alınması gereken olumlu duyguların uyarılması ve olumsuz duyguların
bastırılması ile duyguların dengelenmesi ve yönlendirilmesi de
doğal olarak ancak aşk zemininde işlevsellik kazanır. Yunus’un ahlak
eğitiminin aşk merkezli olması, “gönül” kavramını da eğitim sisteminin
merkezine almasını kaçınılmaz kılar. Çünkü gönül, aşkın insandaki
tecelli mekânıdır. Bu nedenle O’na göre olumlu ahlaki davranışlara
sahip insan modeli olan dervişlik de dış görünüşüyle, gözlemlenebilen
davranışlarla değil, içsel bir yaşantısal süreç olan ve Allah’ın insandaki
tahtı olarak ifade edilen gönülde aranmalıdır. İlgili şiirlerden bazıları
şöyledir:
“Dervişlik dedikleri hırkayıla tâc degül / Gönlün derviş eyleyen
hırkaya muhtâc degül”
“Ben denizem diyen kişi iş bu yola ar gerekmez / Derviş olan
kişilerin gönli gendür tar gerekmez”
“Gönül Çalab’un tahtı gönüle Çalab bahdı / ki cihân bed-bahtı kim
gönül yıkarısa
“İstemegil Hak’ı ırak gönüldedür Hakk’a turak / Sen senligün elden
bırak tenden içerü cândadur
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Yunus’a göre gönül inceliğin, zerafetin, güzel ahlakın insandaki
bir tür icra merkezidir. Ahlak eğitiminde davranışlara yön veren gönlü
şekillendirmek, yönlendirmek ve kontrol etmek gereklidir: Bu nedenle
Yunus Emre, bir gönle girmeyi, pek çok ibadeti yapmaktan daha önemli
görürken gönül yıkanların iki âlemde hüsrana uğrayacaklarını belirtir.
“Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hacca / Hepisinden eyüce bir
gönüle girmekdür”
“Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül / Yitmis iki
millet dahı elin yüzin yumaz degül
“Bin kez hacca vardun ısa bin kez gaza kıldun ısa / Bir kez gönül
sıdunısa gerekse yüz yıl yol dokı”
Sonuç olarak Yunus Emre’nin şiirlerinde, felsefi anlamda ve
edebî bir letafetle sistematik bir ahlak eğitim süreci görülmektedir.
O, eğitim sürecinin bir başına, amaç, hedef ve özellikle motivasyon
yeterince belirlenmeden pek işlevsel olamayacağını bize göstermektedir.
Bunu yaparken teorik bir tartışma düzleminde değil, pratik ve işlevsel
bir lirizm içerisinde, en sade, en anlaşılır ve en etkili bir anlatımla
yerine getirmektedir. Elbette o modern anlamda bir eğitimci, bir
ahlak eğitimcisi, bir bilim adamı gibi dar, sınırlı ve spesifik kalıplara
indirgenemez. Zaten amacımız da asla bu değildir. Amacımız, O’nun
bütüncül kişiliği ve yaşantısıyla şekillenen şiirlerinden bu yönüyle
de istifade ederek değerlerin eğitilmesi, öğretilmesi çalışmalarını
önemseyen eğitimcilerin, akademi ve eğitim camiasının, Yunus Emre’nin
şiirlerine daha fazla ve bu özellikle bu yönüyle de dikkat kesilmelerini,
eğitimlerinde yer vermelerinin gereğini hatırlatmaktır. Çünkü bugün
çeşitli bilimsel toplantılarda, tez, makale ve kitap çalışmalarında
ahlak eğitimi ile ilgili bolca teorik tartışmalara yer veriliyor olmakla
birlikte, pratik sonuçları çok sınırlı kalmaktadır. Çünkü sorun kaynağı,
motivasyon yetersizliği olup bu noktada Yunus Emre’den öğreneceğimiz
çok şey olduğu ortadadır.
Yunus Emre, şiirlerinde zemini olmayan bir eğitimin sonuç
vermeyeceğini anlatır. Nitekim bununla da kalmayarak bu zeminin
neler olması gerektiğini anlatmış ve sistematik bir ahlak eğitimi
düzeneği oluşturmuştur. O halde eğitim camiasının yapması gereken,
onu bu anlamda da iyi okumak, anlamaya çalışmak ve çağdaş ahlak
eğitimi içerisinde onu belki de en merkezi noktaya yerleştirmektir.
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YUNUS EMRE’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI ÜZERİNE BAZI
FIKHÎ MÜLAHAZALAR
Prof. Dr. Şevket TOPAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
“Yunus Emre’nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Bazı Fıkhî
Mülahazalar” adlı bu tebliğin başlığı, konunun doğası gereği pek
çok açıdan eleştiriye açıktır. Zira anlam ve anlayış olarak idrakimize
hayli uzak olan o dönemin tasavvuf anlayışı ve Yunus’u hakkında
bugünden hareketle bir kanaat serdetmek, hakikatin ortaya konulması
açısından doğruyu ne kadar ifade eder, bunu kestirmek zordur. Ancak
günümüzde değişik vesilelerle gündeme gelen, fikirleri, hayata bakışı
ve topluma etkisi sürekli olarak güncelliğini koruyan böylesine abide
şahsiyetlerin asrımıza bakan yönü hakkında söz söylemek de kimi
zaman elzem olmaktadır. İki açıdan buna gerek vardır: Birincisi
günümüz insanın o dönemi anlama ve algılama arzusu, ikincisi çağın
insanının dönemin Yunus’u hakkındaki bir takım lehte ya da aleyhte
serdedilen görüşleri izah etme çabası. Her ikisi de kanaatimce gerçek
Yunus’u anlama ve anlatma değil, çağın insanının gözünde oluşan
Yunus Emre merakını yine çağın bakış açısı ile gidermeden ibarettir.
Aksi durumun gerçekleşebilmesi için asrın insanının her şart ve hal ile
Yunus’un toplumsal, kültürel, itikadî, fıkhî ve ahlaki atmosferine gitmesi
gerekir ki bu da mümkün değildir. Dolayısıyla bizim bu çağdan geriye
dönüp baktığımızda bir algılama ve değerlendirme sorunumuzun
olacağı muhakkaktır. Zira Yunus’un inanç, amel ya da gönül dünyası
hakkında bilgi veren yazı veya söylemlerden hareketle gerçek Yunus’u
ortaya çıkarmak kolay değildir. Dolayısıyla sonradan söylenen her bir
söz özü itibarı ile o sözü söyleyenin meseleden anladığını veya anlamak
istediğini yansıtmaktadır. Bu cümleden olarak bu tebliğde ben “Yunus
Emre’nin Tasavvuf Anlayışı Üzerine Bazı Fıkhî Mülahazalar” başlığını
kullanırken herhangi bir pozisyonda bir taraf olarak durmayı tercih
etmeyeceğim. Sadece fıkıh alanında mesai sarf eden bir araştırmacı
olarak Yunus’un sözlerinin ya da şiirlerinin belli bir kısmından hareketle
onun tasavvuf anlayışının fıkıh ilmi açısından ne anlam ifade ettiğinin
ipuçlarını vermeye çalışacağım.
Tasavvuf, tarihi seyrine bakıldığında İslam toplumlarında
Kur’ân ve sünnet temelli olarak gelişmiş, safileşme süreci (tasavvuf)
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ise bu zahirî ilimler üzerine bina edilmiştir. Tasavvufun bu süreçteki
temel fonksiyonu ilgili eserlerde özetle değişik eğitim metotları ve
kendine özgü edebî üslupla insanı arzu edilmeyen zaaflarından ve kötü
huylarından arındırmak, dünyanın bir imtihan yeri olduğu bilincini
geliştirmek ve Allah’ın emrine uygun bir hayat yaşanmasına vesile
olmak şeklinde ifade edilmiştir.(1) Pek tabii ki uygulama her zaman bu
yönde olmamış; suistimale açık bir yapı olan tasavvuf hareketi içerisinde
İslam’ın ve toplumun sahih dinî anlayışının asla kabul edemeyeceği
nahoş durumlar da olmuştur. Ancak bu tebliğin temel hareket noktası
tasavvufa içeriden bir bakış olmadığından, bu husus bizim burada ilgi
alanımıza dâhil değildir.
Bizim buradaki temel vurgumuz, bir şeyin ne olduğunun ya da
olmadığının doğru olarak tespit edilip sonrasında bu tespit üzerinden
metodolojik bakış açısının ortaya konulması gereğinedir. Bununla
birlikte insaf sahibi olmak gerekirse tasavvufta içinde yaşanılan
toplumun değer yargıları ve ihtiyaçları da gözetilerek dinamik ve
süreklilik arz eden bir eğitim metodu uygulanmıştır. Bu uygulamalar
esnasında arzu edilen hedef farklı olduğundan, dışa dönük olarak
bir değerlendirme yapıldığında birbiri ile çelişkili ve tartışmalı pek
çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kabul etmek gerekir ki bütün
bu hususların kendi içerisinde bir izahı vardır. Ancak her şey kendi
içerisinde olup bitmediğinden ve toplumsal alana sirayet ettiğinden,
bunun da fıkhen bir açıklamasının olması gerekir. Zira İslam söz konusu
olduğunda toplumun dinî ve ameli hayatında esas olan fıkıh temelli bir
hayatı idame ettirmektir. Fıkıh ise bâtıni olana değil zahirî olan itibar
eder. Niyetlerin ve kalplerde olanın durumunun değerlendirilmesini ise
Allah’a havale eder.
Yunus Emre -ki doğruyu söylemek gerekirse tarihte mevcut
pek çok Yunus’tan acaba hangisi hakkında konuşuyoruz. Bu da ayrı bir
sorun- Ahmet Yesevî, Yusuf Hemedani, Mevlânâ Celaleddin, Mevlânâ
Celaleddin’in oğlu Sultan Veled, Ahmed Fakih, Hoca Dehhanî, Yunus
Emre…(2) ve daha nicelerinin içerisinde yer aldığı tasavvufi geleneğin
önemli halkalarından birisi olarak karşımızda durmaktadır. Kendisi,
belli bir gelenek içerisinde yetişmiş, eserlerini ortaya koymuş ve temsil
ettiği yapıyı bir adım öteye taşımış önemli bir şahsiyettir. Ama kendisi bu
yapı içerisinde ne ilk ne de sondur. Dolayısıyla onun fikirlerinde olumlu
ya da olumsuz olarak dışarıya akseden hususlar belli bir zemin üzerinde
(1)
(2)

Risaletü’n-Nushiyye, s. 6 vd.
Risaletü’n-Nushiyye, s. 6-7.
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ortaya çıkmıştır. İçinde yaşanılan toplum açısından bir karşılığa sahiptir.
Kendi düşünce veya sözleri, içerisinde bulunduğu dönemin huzursuz
sosyal ya da siyasal yapısından oldukça etkilenmiştir. XIII. yüzyılın sonu
ile XIV. yüzyılın başlarına rastlayan bu çalkantılı dönem içerisinde bir
yandan Moğol zulmü, öte yandan iç ayaklanmaların ve ağır vergilerin
halkın boynunu büktüğü, kıtlık, kuraklık yanında eşkıyalığın kol
gezdiği bir dönemde yaşayan Yunus Emre’nin sözlerinin elbette ki rahat
ortamda halka fetva veren, insanların sorunları ile ilgili muhakemede
bulunan kâdîlerin içerisinde bulunduğu şartlarla bir tutulmaması
gerekir. Bu anlamda Yunus, elbette ki şiirleri vasıtasıyla, içerisinde
bulunduğu toplumun dağılan şirazesinin yeniden kendi mecrasına
oturtma çabası içerisinde olmuştur.
Yunus Emre, kendine has irşat metodu çerçevesinde
insanlara maneviyat alanını ve gönül dünyasını izah ederken somut
örneklerden de bolca yararlanmıştır. Bu üslup sayesinde halkın
gönül dünyasına inebildiği için asırlarca kalıcı olabilmiştir.(3) Manevi
alanla ilgili meselelerin izahında müşahhas örneklerin de kullanılmış
olması esasında Yunus’un üslubu içerisinde hakikate değil mecaza
hamledilmesi gereken bir alanı teşkil eder. Böyle kabul edildiği
takdirde Yunus’un şiirlerini veya nasihatlerini izah etmek kolay
olur. Sözgelimi; öfke derler bana pek kahramanım, düzeni bozmağa
her an kadirim dizelerinde öfke dilinden yerilen öfkenin bizzat
kendisidir. Aynı durumu cimrilik, haset, gönül yıkma… vs pek çok
kavramda müşahede etmek mümkündür.(4) Aksi halde edebî üslupla
sunulan bilgilerin hakikat makamına kaim olması fıkıh nazarında
ciddi sıkıntılar doğuracaktır. Nitekim Yunus’un şiirlerinde şeriata
aykırı hususlar olduğu gerekçesi ile verilen fetvaları da bu sadette
değerlendirmek gerekir.
Bu fetvalar içerisinde Yunus’un şiirlerinin “küfr-ü sarih”
olduğu gerekçesi ile yasaklanması ve hatta okuyucularının uyarılara
rağmen bunda ısrar etmeleri hâlinde küfrüne hükmolunup netice de
idam edilmelerinin mübah olacağı yönündeki Ebussuûd Efendi fetvası
meşhurdur.(5) Bu örneklere daha başkalarını da eklemek mümkündür.
Neticede tasavvufi alan ile zahirî alan zaman zaman sertlik derecesi
artan münakaşalardan geri durmamıştır. Yunus Emre’de bu durumdan
nasibini alanlardandır.
(3)
Risaletü’n-Nushiyye, s. 36 vd.
(4)
Risaletü’n-Nushiyye, s. 41; 60; 61.
(5)
Ahmet Akgündüz, “Ebussuûd Efendi”, DİA (İslam Ansiklopedisi),
İstanbul 1994, X, 365-371.
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Gerçekten de Yunus’un söylemlerine bakıldığında bir uçtan
diğer bir uca savrulmamak mümkün değildir. Fakat onun tarihe ve
topluma mal olmuş kişiliği, dine bütüncül olarak yaptığı hizmetler göz
önüne alındığında elbette ki topluma faydası açısından eşsiz hizmetlerde
bulunduğu söylenebilir. Kendisinin şiirlerinde ya da nasihatlerinde her
daim imanın hakikatine ve ahlakın ehemmiyetine yapılan vurgu ön
plandadır. Şu farkla ki, günümüzde ahlaktan kastedilen şey ile geçmişteki
aynı şey değildir. Günümüzde ahlaksızlık karşısında takınılan tavır
biraz vurdumduymazdır. Geçmişte ahlak, hukuktan da ötedir. Bir
anlamda süzülmüş hukuktur. Dolayısıyla onun şiirlerinde fıkha bir
başka ifade ile amele vurgunun zayıf kalması, onun ihmal edildiği ya
da önemsenmediği şeklinde yorumlanmamalıdır. Tam aksine amel o
toplumda zaten tartışılan bir şey değildir. Toplumda herkes az veya çok
bir ibadet bilincine ve hayatına sahip. Yunus’un esas uğraşı ise amel ve
iman olgusunun şeklilikten öte, hakiki mecrasında yaşanması bilincini
yerleştirmektir.
Amelüm ne ki varsa hep riyadır
Acebdür ihlası unutmışam ben(6)
Pek tabi ki Yunus âlim, âbid, kendini hak yoluna adamış bir
gönül eridir. Halk arasında da böyle tanındığı için sözüne itibar edilmiş
ve içinde yaşadığı toplum tarafından itibar görmüştür.(7)
Aşağıdaki dizeleri de benzer çerçevede değerlendirmek gerekir.
Ger eyle olmadun bes kaı ol iş
Güman ü vehm ile geçdi yaz u kış
Nice devran kim anda rıhlı urdun
Okuyup aşr u ayet yolda turdun
Nice ilm ü amel sen bu tapuda
Nice yıldan berüsün bu kapuda… (8)
Ayrıca o hakkıyla ibadetini yerine getirmeyenleri de “Zekatın
virmeyenün hali budur, olur boynuna zincir malı budur(9)” dizelerinde
olduğu üzere, şiddetli bir şekilde uyarır
(6)
(7)
(8)
(9)

Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 118; 129
Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 175.
Risaletü’n-Nushiyye, s. 142.
Risaletü’n-Nushiyye, s. 164.
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Bütün bu tavırların anlaşılabilmesi için Yunus’un yaşadığı
şartlar kadar, dönemin tasavvuf anlayışının ve toplum algısının da
rolünü dikkate almak gerekir. Yerine göre melamet meşreblik, yerine
göre şatahat hâlinin söz konusu olduğu bir ortamda normal bir halet-i
ruhiye ile söylenmemiş sözleri, akl-ı selim ve metanet gerektiren
şer’î yargı süzgecinden geçirmek olayın tam olarak kavranmasını
güçleştirecektir. Bu hâl kimi zaman Yunus için de söz konusu olmuştur.
Yunus’un bazı şiirlerinde yaptığı tasvirler ve verdiği örnekler dönemin
tasavvuf anlayışı içerisinde yer alan dört kapı, kırk makam telakkisi
içerisinde kendine yer bulur. Zira dönemin tasavvuf anlayısı içerisinde
dört kapı olarak da adlandırılan “şeriat, tarikat, hakikat ve marifet”
kavramlarının sıklıkla bir arada kullanıldığı görülür.(10) Bu kavramlar
bazı semboller üzerinden anlatılır:
Şerîat tarîkat yoldur varana,
Hakîkat ma’rifet andan içeru
Evvel kapu şerîat,
Geçse andan tarikat,
Gönül evi ma’rifet,
Işk hakîkat içinde
Bu dört menzildür utan,
Ledün makâmın tutan,
Oldur menzile yiten,
Tamâm murâd içinde
(10)
Türk tasavvuf edebiyâtında, dervişlik mertebelerinin tamamlanması
için ortaya konan dört kapı-kırk makam anlayışının izlerine Ahmed Şemseddîn-i
Marmaravî’de de rastlıyoruz. Gerçi onun, kırk makâmın tamâmını eserlerinde
zikrettiğine şâhit olamıyoruz; ama en azından şerîate âit on esâs ile tarîkat ve
hakîkat ehlinin onar özelliğini sıralamakla ve dördüncü kapı sayılan mârifete
ilişkin de ayrıntılı bilgiler sunmakla, aynı metodu izlediğine dâir ipuçları elde
ediyoruz. Mârifet kapısının on özelliğini eserlerinde ayrıntılı olarak zikredip
etmediğini bize ulaşan eserlerinden açıkça tespit edemiyoruz. Bununla birlikte,
ortaya koyduğu şerîat, tarîkat ve hakîkate âit toplam otuz esas, onun Ahmed
Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî ve Y ûnus Emre gibi sûfîlerde görülen dört kapı-kırk
makam anlayışının izlerini taşıdığını göstermesi bakımından yeterlidir. (Bkz.:
Ahmet Ögke, Türk Tasavvuf Düşüncesinde Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet
Kavramları ve Marmaravi’de “Dört Kapı-Kırk Makam” Anlayışının İzleri, Hacı
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 8, ss. 147-162.)
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Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet makamları, Yunus’un şathiyye
türü bir şiirinde sembolik olarak erik, üzüm, koz (ceviz) sembolleri ile
ifade edilir. Beyitteki koz (ceviz) dört tabakalı olmakla dört makamı
ifade eder. Dönemin tasavvuf anlayış içerisinde farklı tavrıyla kendini
gösteren melametlikte ise gerektiğinde kendini eleştirme, başkalarına
üstünlük taslamamayı kendine şiar edinme gibi bir takım hasletler yer
alır. Bu meşrepte olan kimselerin kimi zaman potayı oldukça geniş
tutarak diğer din mensupları karşısında da kendilerini eleştirmeleri,
hor ya da hakir görmemeleri bir Müslüman tavrına ve vakarına ihtiyaç
duyulan anlarda kendilerini ifade de sıkıntılar doğurmuştur.
Ben gelmedüm dâviyi çün, benüm işim seviçün,
Dostun evi gönüllerdür, gönüller yapmağa geldüm (11)
Kimi şiirlerine bakıldığında Yunus’ta da böyle bir tavrın olduğu
ve bu tavır sebebiyle eleştirilere maruz kaldığı görülür. Ama kendisi bu
konuda oldukça rahattır.
Bana namaz kılmaz dime, ben bilürem namazumı,
Kılırusam kılmazısam, ol hak bilür niyazumu
Dosttan artık kimse bilmez, kafir Müslüman kemdüğin,
Ben kıluram namazumu, Hak geçürdise nazumu(12)
Ak sakallu pîr hoca bilinmez hâli nice
Emek yimesün hacca bir gönül yıkarısa
Gönül mü yiğ Ka’be mi yığ eyit bana aklı iren
Gönül yiğ durur zira kim gönüldedir dost turakı
Yunus Emre dir hoca, gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice, bir gönüle girmektir
Bu şiirlerinde Yunus’un, toplum nazarında bazı ithamlara
maruz kaldığı ve buna cevap verme gereği duyduğu anlaşılmaktadır.
Kişinin kendini bu konuma düşürmesi melameti tavır açısından
anlaşılabilir şeyse de fıkhın töhmetten uzak durma, şaibeli tavır
sergilememe ilkesine aykırıdır. Buna karşılık bazı şiirlerinde ise Yunus,
adeta bu açığı telafi etmek istercesine melametiliğe kapı aralamayacak
şekilde açıkça fıkhî bir tavır takınır ve kulluğun gereğinin tavizsiz yerine
getirilmesini salık verir.
Sana direm iyi veli, tur itre namazına
Eğer değülsen ölü, tur itre namazına
(11)
(12)

Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 198 vd.
Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 204.
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Ezan okur müezzin, Çağurur Allah adın,
Yıkma dinün bünyadın, tur itre namazına
Namaz kıl imamıla, yatmağılş gümanıla
Gidesin imanıla, tur itre namazına
Çıka gide can dahi, şöyle kala ten dahi,
Derviş Yunus dahi, tur itre namazına(13)
İslam’ da imanla alakalı maksud olan şey taklidî imandan tahkiki
imana geçmektir. Fıkhî meselelerde maksud olan mukallitlikten sıyrılıp
müçtehit derecesine erişmektir. Kanaatimce tasavvuf edebiyatında bu
hususlar şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kavramları ile anlatılmıştır.
Öyleyse bir şey hakkında hüküm vermezden evvel kullanılan kavramın
hangi bağlamda ve hangi anlamda kullanıldığını tespitle işe başlamak
gerekir. Aksi halde birbirini yanlış anlayan ve bu yanlışlar üzerinden
birbirini yargılayan bir anlayış ortaya çıkacaktır ki böyle bir anlayışı ilim
ahlakıyla bağdaştırmak mümkün değildir.
Kelimeler; ya lügat ya örf ya da şer’î bağlamına göre farklı
anlamlar kazanabilir. Bir mesele hakkında kanaat ortaya koymaya
çalışan kimsenin bu hassasiyete uygun bir biçimde hareket ederek
öncelikle kullanacağı kavramın bağlamını ve tarihsel süreç içerisinde
kazandığı anlamları tespit etmesi gerekir. Yunus Emre’nin tasavvuf
anlayışının fıkhî açıdan değerlendirilmesinde de bu kıstasın göz önünde
bulundurulması gerekir. Her şeyden önce Yunus Emre, dinin özünü ve
ruhunu anlamaya ve anlatmaya çalışan ve söylemi çağlara mal olmuş
zirve şahsiyetlerden bir tanesidir. Ancak söylemin aktarılmasında tercih
edilen üslup bir fıkıh üslubu değil, bir edebî üsluptur. Dolayısıyla Yunus
şayet söyledikleri ile değerlendirilecek olursa, söylediği sözün bir şiir
dili, edebî bir dil olduğunu daima göz önünde bulundurmak gerekir.
Ama kendisinin “Biz kimse dinine hilaf dimezüz, Din tamam olacak
toğar mahabbet(14) dizelerinde olduğu üzere, oldukça rahat bir hâlet-i
ruhiye içerisinde “töhmet mevzilerinden de sakınmadığı” da müşahede
edilir.
Yunus’un şiirlerine bakıldığında kendisinin lehinde olanlar
kadar aleyhinde olanların da varlığını müşahede ediyoruz. Zira kendisi
şiirlerinde bazen muarızlarına da cevap veriyor.
(13)
(14)

Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 208.
Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 236.
84

Yunus’un Çağrısı

Şeriat edebinden korkaram söylemeğe
Yoğısa eydeyidüm dahı ayruksı haber
Dost kılıcından Yunus ölürise gam değül,
Dost göğinden uyakan ma’şuk burcından doğar.(15)
Yunus Emre’nin şiirleri fıkhî açıdan mülahaza edildiğinde
farklı kanaatler serdetmek mümkündür. Ancak bütüncül ve kendi
ortamı içerisinde Yunus değerlendirildiğinde, kendisinin dertli bir iman
eri olarak farklı ortamlarda farklı üsluplarla dini anlatma, ifsat olmuş
toplumu ıslah etme gayreti içerisinde olan ve bu esnada zaman zaman
söylediği sözlerle kendisini toplum nazarında ve fıkıh karşısında zor
durumda bırakan bir tavır içerisinde olduğu görülür. Bu açıdan onun
şiirlerini İslam’ın zahirî söylemine uygun olan ve olmayan şeklinde
iki ana kategoriye ayırmak ve zahire aykırı şiirlerinin tevile, mecaza
ve kinayeye açık olması sebebiyle ancak kendisinden bir açıklama
gelmesi durumunda fıkıh açısından hüküm ifade edeceğini, aksi halde
yargısız infaz durumunun gerçekleşeceğini söylemek gerekir. Asırlar
sonra bu da mümkün olmayacağına göre, Yunus’un dinle ve şeraitle
olan muamalesinin Allah ile kendi arasında olduğunu, ama asırlarca
Müslümanların gönlünde yer eden bu gönül erinin söylediklerinin
tasavvuf veya edebiyat geleneği içerisinde değerlendirildiğinde, daha
isabetli bir işin yapılmış olacağı kanaatindeyiz. Yunus’un dizelerinden
hareketle kendisinin fıkha-şeriate bakışı ile ilgili bazı örnekler şu
şekildedir:
1. İslam’a Bakışı
Kol kırılır yen içinde kalır misali Yunus, her ne kadar içerisinde
yaşadığı toplumun dinî ve ahlaki zaaflarını bazen ağır eleştirilere tutsa
ve din adamlarına tarizlerde bulunsa da onun dinin hakikatine ve dış
dünyaya aktarımına ilişkin tutumu sarihtir. Nitekim bu tutum aşağıdaki
dizelerde açıkça görülür:
Gayrıdur bu milletden bu bizüm milletümüz
Hiç dînde bulunmadı dîn ü diyânetümüz
Bu dîn ü diyânetde dünyâ vü âhiretde
Yitmiş iki milletde ayrudur âyâtumuz
Bununla birlikte dini hakkıyla yaşamayan ve temsil etmeyen
din adamlarına da sert eleştirilerde bulunur:
(15)

Kul Sadi, İrfan ve Yunus Emre, s. 240
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Lâ-şerîkden okursın sonra şerîk katarsın
Bire iki dimegi kimden fetvâ dutarsın
Dîn ü îmân bünyâdı togrulıkla gerçeklik
Ol tamâm olmayıcak neyile dîn çatarsın
Çün Kur‘ân gökden indi anı Allâh buyurdı
Andan haber virsene hâ kitâbdan ötersin
‘İlm okımak bilmeklik kendözini bilmekdür
Pes kendözün bilmezsen bir hayvândan betersin
‘İlm okımak ma‘nîsi ‘ibret anlamagiçün
Çün ‘ibretden degülsin görmedin taş atarsın
On iki bin hadîsi cem‘ eyledi Mustafâ
Anı işitdün meger şerh ile söz satarsın
Kılursın riyâ namâz yazugun çok hayrun az
Dinle neye varur söz Cehennem’de yatarsın
Halkı fetvâ virürsin yâ sen niçün dutmazsın
‘İlmün var ‘amelün yok hâ günâha batarsın
Sen fakîhsün ben fakîr sana tanumuz yokdur
İhlâsıla gelürsen bizden nesne ütersin
Bu düzilen tertîbi ayruksıdı mı dirsin
Başaramazsın hâce endîşeden yitersin
Bu dizeler aslında din adına yanlış işler yapanlara yönelik
eleştiriler içerir. Ancak kendisini din ile özdeşleştiren söz konusu yanlış
kişiler, kendilerine yapılan bu eleştirileri sanki dine yapılıyormuş gibi
telakki ederek Yunus’u itham etmeye veya yanlış göstermeye çalışırlar.
2. Namaza Bakışı
Yunus, dini bütün bir Müslüman olarak dinin direği namazını
hakkıyla eda eden bir şahsiyettir.
Müsülmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Tanrı’nun buyrugın tutup biş vakt namâz kılsa gerek.
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Namâz kıl îmânıla
Yatmagıl gümânıla
Gidesin emânıla
Tur irte namâzına
Çıka gide cân dahı
Şöyle kala ten dahı
Dervîş Yûnus sen dahı
Tur irte namâzına
Yunus namazların cemaatle kılınmasına da vurgu yapar:
Kuşlarıla turgıl bile
Kıl namâzı imâm ile
Yalvar günâhun gel dile
Tanla seher vaktinde tur
Namaz kılmayanları ise ağır bir dille uyarır:
Gönlinde ikilik tutan ol metâ’ı bunda satan
Yarın Cehennem’de yatan bunda namâz kılmayandur
Olmaz sözi dimezem ben ma‘rifet ehline
Zîrâ disem inanmaz agaçda bitdi karpuz
Ama nedense kendisine yöneltilen namaz kılmadığı
ithamlarına, şiirlerinde cevap vermiştir. Ancak bunda kendisinin ne
derece dâhil olduğunu ve neden böyle bir ithama sebebiyet verdiğini
bilemiyoruz.
Bana namâz kılmaz diyen ben kıluram namâzumı
Kılurısam kılmazısam ol Hak bilür niyâzumı.
Şu dizelerde ise namazsız Müslüman olunamayacağı açıkça
ifade edilir:
Hak’dan artuk kimse bilmez kâfir müselmân kim durur
Ben kıluram namâzumı Hak geçürürse nâzumı
Allah buyrugın dutgıl namâzun kılup gitgil
Namâzun kılmayınca zinhâr varmagıl işe
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Evünde helâlüne biş vakt namâz ögretgil
Ögüdün dutmazısa yazugı yokdur boşa
Namâz kılmaz kişinün kazandugı hep harâm
Bin kızılı varısa birisi gelmez işe
Namâz kılmayana sen müsülmândur dimegil
Hergiz müsülmân olmaz bagrı dönmişdür taşa
Yûnus imdi namâzun komagıl sen kıla gör
Ansuzın ecel irer ‘ömür yitişür başa
3. Oruca Bakışı
Yunus, açıkça oruç ve namazın Allah’ın emri olduğunu ve
mutlak yerine getirilmesi gerektiğini ifade eder.
Benden ögüt isterisen eydivirem bildigümden
Budur Çalab›un buyrugı tutun oruç kılun namâz
Orucuna güvenme namâzuna tayanma
Cümle tâ‘at tak olur nâz u niyâz içinde
Oruc-namâz gusl u hac hicâbdur ‘âşıklara
‘Âşık andan münezzeh hâssü’l-havâs içinde
Ancak O’na göre gerçek, kulluğun ve kurtuluşun gerçekleşmesi
için tek başına amel yeterli olmaz. Kişi sırf ameline güvenerek
kurtuluşa ereceğini düşünmemelidir. Bu ifadeler bir nevi fıkıhtaki
hikmeti teşri konusunun edebiyattaki karşılığı olarak durmaktadır.
4. Zekata Bakışı
Yunus bir beyitinde İslam’ın temel farzlarını bir arada
zikrederek bunların önemine ve fonksiyonuna vurgu yapar.
Oruç-namâz zekât hac cürm ü cinâyet durur
Fakîr bundan âzâddur hâss-ı havâs içinde
Şerî‘at korıcıdur hakîkat ordusında
Senün içün korınur hâsıl ordu içinde
5. Hacca Bakışı
Yunus haccın gerçek mahiyetinden söz ederek onun kişinin
davranışlarında bir değişikliğe yol açması gerektiğini vurgular.
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Bin kez hacca vardunısa bin kez gazâ kıldunısa
Bir kez gönül sıdunısa gerekse yüz yıl yol dokı
Gönül mi yig Ka‘be mi yig eyit bana ‘aklı iren
Gönül yigdür zîrâ ki Hak gönülde tutar turakı
Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hacca
Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür
Bu sözler zahirde haccı gönülle kıyaslayarak gönül
karşısında haccı âdeta ikinci plana atar gözükmektedir. Ancak bu
kanaatimizce kıyas maal farıktır. Yani birbiri ile kıyası mümkün
olmayan iki varlıktır. Buradaki kıyas temsili bir anlatımı ifade
ettiğinden, fıkhın doğrudan yargı alanında yer almaz. Zira
Yunus şu dizelerinde haccın ehemmiyetini açıkça vurgulamıştır:
6. Kulluğa Bakışı
Yunus, dini bütün bir insan olarak insan amel ilişkisini güzel
bir surette sıralar. Ancak O’nun din ve fıkıh anlayışında şeriat, tarikat,
hakikat, marifet sıralaması merkezi bir rol oynadığından, kendisi bilinen
kavramlara daha deruni anlamlar yükleyerek yanlış yorumlanmalara
da sebebiyet verir. Zira deruni anlayış düşünce ve şahıs birlikteliği iyi
kurulamadığı takdirde Bâtini-Hurufi düşüncelere de kapı aralar. Ancak
Yunus bir yerde yanlış anlaşılabilecek ifadelerini bir başka yerde şeriatin
zahirine uygun ve sarih bir şekilde anlattığından, kendisi hakkında
serdedilebilecek muhtemel ithamları da bertaraf etmiş olmaktadır.
Aşağıdaki dizeler bunun açık bir örneğidir:
Yılda yitmiş bin hâcı her biri niyyet ider
Varur ziyâret ider nûrını Muhammed’ün
Orucuna güvenme namâzuna tayanma
Cümle tâ‘at tak olur nâz u niyâz içinde
Oruc-namâz gusl u hac hicâbdur ‘âşıklara
‘Âşık andan münezzeh hâssü’l-havâs içinde
Âbdestümüz namâzumuz dogrulıkdur tâ‘atümüz
‘Işkıla bagladuk kâmet sâfumuzı kim ayıra
Öyle namâzın kılasın her ne dilersen bulasın
Tamu’dan âzâd olasın kullar âzâd olsa gerek
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Ol ikindiyi kılanlar arı dirlik dirilenler
Olardur Hakk’a irenler her dem anlar irse gerek
Ahşam durur üç farîza tagca günâhun arıda
Eyü ‘amellerün sinde şem ü çerâg olsa gerek
Yatsu namâzına ol hâzır hâzırları sever Kâdir
Îmânun eksügin bitür îmân pîş-rev olsa gerek
Her kim bu sözden almadı biş vakt namâzı kılmadı
Bilün müsülmân olmadı ol Tamu’ya girse gerek
Bildünise cemâ‘ati hâzır olanlar Cennet’i
Ger kâhillik kılurısan münâfıkdan olsa gerek
Görmez misin Mustafâ’yı niçe bekledi vefâyı
Ümmetiçün ol safâyı ümmet ana irse gerek
Beklerisen dîn gayretin virmegil nefse murâdın
Yûnus Nebî salâvâtın ‘ışkıla degürse gerek
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
90

Yunus’un Çağrısı

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
Bir tona kan bulaşıcak yumayınca mismil olmaz
Gönül pâsı yunmayınca namâz edâ olmayısar
Gönül pâsın yudunısa kibr ü kîni kodunısa
İkrâr bütün olmayınca erden nazar olmayısar
7. Yunus ve Şatahat
Yunus’un dört kapı kırk makam anlayışı ile yazdığı, bir anlamda
şatahat ifade eden şu dizelerini ise fıkıh ilmi çerçevesinde belli bir yere
oturtmak oldukça zordur:
Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet
‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet
Bu dizelerde Yunus, herşeyin merkezine aşkı oturtur ve
kendince bu hâldeki aşık din ve diyaneti aşmıştır. Bu ise her ne kadar
kendi anlayışı içerisinde bir izaha sahip olsa da fıkhen kabul edilebilir
bir şey değildir. Benzer durumlar aşağıdaki dizeler için de fazlasıyla
geçerlidir:
Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı
Anunçün kapuda kaldı şerî›at
Kimsene dînine hilâf dimezüz
Dîn tamâm olıcak togar mahabbet
Yitmiş iki millete birligile bakmayan
Şer›ile evliyâsa hakîkatde ‘âsîdür
Şer›ile hakîkatün vasfını eydem sana
Şerî›at bir gemidür hakîkat deryâsıdur
Hak bir gönül virdi bana hâ dimedin hayrân olur
Bir dem gelür şâdî olur bir dem gelür giryân olur
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Bir dem cehâletde kalur hîç nesneyi bilmez olur
Bir dem talar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur
Bir dem görür olmış gedâ yalın tene geymiş ‘abâ
Bir dem ganî himmet ile Fagfûr u hem Hakân olur
Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yire
Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhbân olur
Bir dem gelür Mûsâ olur yüz bin münâcâtlar kılur
Bir dem girer kibr evine Firavn’ıla Hâmân olur
Bir dem gelür ‘Îsâ gibi ölmişleri diri kılur
Bir dem gelür güm-râhleyin yolında ser-gerdân olur
Bir dem döner Cebrâîl’e rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelür güm-râh olur miskîn Yûnus Hayrân olur
Bu türden söylemler Yunus’un anlaşılmasını oldukça
güçleştirmiş; belki de maksadı bu olmamakla birlikte, söylediği
söz, kafalarda istifhamlar oluşturmuş, bir takım şaibelere yol açmış
ve neticede aleyhte verilen bir takım fetvalara ve ithamlara zemin
hazırlamıştır.
Sonuç
Herkesin görmek ya da göstermek istediği bir Yunus var. Ama
gerçek Yunus’u tespit için onun bütününe bakmak gerekir. Bu da yetmez
asırlarca O’nun her seviyeden Müslümanlar arasında nasıl bu derece
hüsnü kabul gördüğüne bakmak gerekir. Yunus’u panteizm vs. akımlarla
özdeşleştirme ya da onu sıra dışı bir Müslüman olarak gösterme çabaları,
esasında O’nu ait olduğu ve şiirleri ile hizmet ettiği dinden ve kültürden
kurtarma çabasıdır. Bu tuzaklara düşmeme basiretini göstermek gerekir.
Yunus’un kullandığı şeriatla ilgili bazı ifadeler kinaye üslubunda
olup bu tür ifadelerin bizzat sözü söyleyen muhatap tarafından bir izahı
yapılmadıkça kendisinden kastedilen anlamın da tespiti mümkün olmaz.
Dolayısıyla bu tür sözler üzerine yerleşik hükümden farklı bir hüküm
bina edilmez. Bu tür ifadeleri okuyan kimselerin de kendiliğinden bir
yargıya ulaşarak sözün sahibi ya da ifade ettiği anlamı üzerinde fıkhî bir
yargıda bulunması doğru olmaz.
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BİR MENKIBE KAHRAMANI OLARAK
YUNUS EMRE
Mustafa ÖZÇELİK
“Yunus Emre kimdir? Bunun
cevabını, önce asırlar boyu onu sevmiş,
hatırasını ve ilahilerini nesiller boyu yaşatmış
Türk halkının ağzından dinlemelidir.”
N. Sami Banarlı
Giriş
Yedi yüzyıldır Anadolu’yu, Balkanları ve bütün Türk dünyasını
şiiri ve düşünceleriyle etkileyen Yunus Emre hakkında yeterince tarihî
bilgi ve belgelerden yoksunuz. Dolayısıyla o, bu yüzden bir bakıma
“meçhul” bir şahsiyettir. Ama diğer yandan yedi asırlık hâkimiyeti ise
onun aynı zamanda “meşhur” bir şahsiyet olduğunu da göstermektedir.
Meşhur bir şahsiyettir zira, onu kapsamlı bir çalışmayla ilim âlemine
tanıtan Fuat Köprülü’ye kadar olan dönemde tekke çevrelerinde ve
halk muhitlerinde “şiirleri ve menkıbeleri”yle çokça bilinmekteydi. Bu
sebeple onun meşhurluğu (tanınmışlığı) ise yazılı kültürden ziyade
sözlü kültüre borçludur. Zaten ilmî çalışmaların asıl kaynağını da bu
kültürün verimleri oluşturmaktadır.
Bu sebeple Yunus Emre’yi daha iyi tanımak ve anlamak
açısından “bir menkıbe kahramanı” olarak ele almanın gerekli
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü menkıbeleri şiirleri de dikkate
alınarak okunduğunda karşımıza sahih denebilecek ölçüde bir Yunus
Emre portresi çıkar. Bu portre, “Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet”
duraklarından geçerek başka bir deyişle “nefs-i insani” den “nefs-i safiye
yahut kâmile” düzeyine ulaşan bir dervişin portresidir. Nerdeyse her bir
menkıbe belli bir sıraya göre okunduğunda onun seyr-ü süluk yolundaki
bütün serüvenini bize hikâye eder. Bu bakımdan onun kahramanı
olduğu menkıbelerin çok önemli metinler olduğunu söylemek gerekir.
Fakat menkıbeleri okurken anlayışımızı anlatılan olayların
zahirî tarafıyla sınırlandırmamız doğru ve yeterli olmayacaktır. Bunları
hem sembolik metinler olarak ele almak hem de bunları halkın
anlamlandırdığı ve bu anlamı sürekli yenilediği metinler olarak görmek
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gerekmektedir. Dolayısıyla onların bu bağlamda yorumlanması Yunus
Emre’yi tanımak ve anlamak açısından bize yeni imkânlar sunacaktır.
Bunun için de önce menkıbe nedir, menkıbelere nasıl bakılmalıdır? Bu
sorulara cevap aramamamız gerekiyor.
Menkıbe Nedir?
Sözlüklerde kelime olarak “övünülecek güzel iş, hareket,
olağanüstü olaylarla ilgili anlatı, hikâye”; özel manasıyla ise “Din
büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü
davranışlarıyla ilgili hikâye” olarak tanımlanan “menkıbe” yahut
“menkâbe” çoğul şekli ile“menâkıb” türü eserlerin kültürümüzde
önemli bir yeri ve bir hayli çeşidi vardır. Zaman içinde ise tasavvuf
kültürüne ait bir kavrama dönüşmüştür. Buna göre “menâkıb” denilince
akla “sûfîlerin izhar ettikleri harikulade olaylar demek olan kerametleri
nakleden küçük hikâyelerin yer aldığı eserler gelmektedir.” Bu eserlerde
velilerin hayatlarından kesitler de sunulduğu, kerametlerinin yanında
sözleri de yer alır. Önceleri şifahi kültürün ürünü olarak ortaya çıkan
bu metinler, XI. asırdan itibaren ise tarikatların kurumlaşmasıyla
birlikte yazılı eserlere dönüşmüştür.
Zaman içinde “velâyetnâme” adı da verilen bu metinlerin
söylenmesinde/yazılmasındaki asıl amaç, söz konusu velinin tarikat
mensuplarına yahut dışarıdaki insanlara tanıtılmasıdır. Diğer yandan
bu metinler, dervişlik eğitiminde bir ders olarak da yararlanılan
metinlerdir. Zira bunlarda “Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğünde
ve denetiminde çıkılan mânevî ve rûhî yolculuk” demek olan “seyrü-sülûk” sürecinde yaşanan / yaşanabilecek haller, ulaşılan manevi
duraklar vb. mecaz diliyle anlatılır. Menkıbeyi dinleyen görünüşte bir
hikâye ile karşı karşıyadır ama hakikatte her bir menkıbe bir tasavvufi
konuyu / meseleyi ele almaktadır.
Menkıbelerin kahramanları gerçek ve mukaddes sayılan
kişilerdir. Tıpkı bir hikâye metninde olduğu gibi belirli bir yer ve zaman
unsuru söz konusudur. Bir önemli özellikleri de menkıbeye konu
olan kişinin hakkında menkıbe söylenmesi için mutlaka sağ olması
gerekmediğidir. O şahsiyet öldükten sonra da hakkında menkıbeler
oluşturulabilir. Kahramanı sağ iken oluşturulanlar biyografik
mahiyette iken vefatından sonra oluşturulanlar ise toplama mahiyeti
taşırlar. İlkinde olaylar birbiriyle bağlantılıdır. Diğerinde ise bu özellik
fazlaca görülmez. Bir diğer önemli özellikleri ise edebî kaygıdan uzak,
son derece kısa ve sade dille yazılmış olmalarıdır.
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Özetle söyleyecek olursak menkıbeler, Türk-İslam kültüründe
çok özel ve önemli metinlerdir. Bu yüzden özellikle sözlü kültürün
hâkim olduğu çağlarda pek çok din, tasavvuf büyüğü ve kahramanlar,
menkıbelere konu olmuşlar, böylece tarihî şahsiyetlerinden bir anlamda
uzaklaşarak birer menkıbe kahramanına dönüşmüşlerdir.
Bu tür kahramanların başında Yunus Emre gelir. Yunus Emre,
asırlar boyunca bu menkıbelerle anlatılarak dünden bugüne gelmeyi
başarmış, nesillere Yunus Emre sevgisi bu yolla aktarılmıştır. Dahası
menkıbeler yazılı kültüre geçildiğinde de önemini kaybetmemiş,
modern zamanlarda Yunus hakkında yazılan roman, tiyatro gibi
metinler, çevrilen filmlerin senaryoları bu menkıbelerden hareketle
yazılmıştır. Bu durum, bu menkıbelerin yaşadığımız çağ her ne kadar
yazılı, görsel ve işitsel bir çağ olsa, belge ve bilgi esas olsa bile önemini
koruduğunu gösterir. Öyleyse Yunus Emre menkıbelerine yeni bir gözle
bakmakta fayda vardır.
Menkıbelere Nasıl Bakılmalı?
Peki, menkıbelere nasıl bakılmalı yahut onları nasıl okumalıyız?
Menkıbelerden söz ederken bunlar, içinde taşıdıkları olağanüstülük
özelliği dolayısıyla bir masal gibi mi görülmelidir? Menkıbeler, tarihî
kaynak olarak kullanılabilir mi? Yahut menkıbelerde anlatılan kişi ve
olaylar ne ölçüde gerçeğe tekabül eder? gibi sorular da akla gelebilir.
Bu konuda şunları söyleyebiliriz: Çanak, çömlek gibi maddi unsurlar,
nasıl kültürün maddi yönünü anlamada arkeologlar için önemli bir
kaynaksa menkıbeler de manevi kültürün öğrenilmesinde önemli
bir kaynaktır. Çünkü bunlar toprak altında ölü kalan kırıntılar değil,
cemiyetin ruhunda binlerce yıl yaşayan vesikalardır. Bu yüzden menkıbe
kahramanlarının ve anlatılan olayların tanınması ve anlaşılması için
önemli metinler olarak görülmelidir.
Menkıbeler, sembolik metinlerdir aslında. Her ne kadar zahirî
bir olayın hikâyesi gibi görünseler de aslında derin anlam katmanları
vardır. Öyleyse yapılması gereken ilk iş, menkıbeye konu olan kişinin
düşünce dünyasının kavramlarını bilip bu sözlerin üzerlerindeki örtüyü
kaldırarak onlara bakmak gerekir. Şüphesiz bu kolay bir iş değildir ama
imkânsız da değildir. Nitekim Yunus Emre menkıbeleri de tarih içinde
böyle yaklaşımlara konu olmuş, çeşitli bakış açılarıyla yorumlanmıştır.
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Burada bir husus daha belirtmek yerinde olacaktır. Yunus gibi
şahsiyetlerin hayatlarının zahirî çizgileri çok da önem taşımaz. Önemli
olan onun ya da onun gibi şahsiyetlerin sufilik yoluna girerek kendilerini
nasıl inşa ettikleri, Yunus’un sözleriyle ifade edecek olursak “Miskin,
çiğ” iken nasıl “piştikleri” yani “olgunlaştıkları”dır. Bu süreçten sonra da
söyledikleri şiirlerle toplumu nasıl aydınlatıp onları da kemal noktasına
getirmeleridir. İşte bu hikâyenin bütün detaylarını bu menkıbelerde
bulabiliyoruz.
Menkıbeler bize ilk bakışta zahir bir malumatı aktarır gibi
görünseler de perde kaldırılınca karşımıza başka bir anlam dünyası
çıkmaktadır. Menkıbeler, işte bizi böyle bir imkânla karşılaştırıyor.
Onların bence bir önemli özelliği de menkıbeye konu olan kişiye halkın
nasıl baktığını göstermesidir. İşte burada tarih ile menkıbenin bir önemli
farkı ortaya çıkıyor. Tarih yazımı bir ölçüde resmî yazıcılık olduğu için
kişi ve olaylar yüzde yüz hakikati yansıtmayabiliyor. Halk yani millet ise
o kişi ve olayları menkıbe ve efsane kalıbı içinde anlatıyor ve hiçbir tesir
altında kalmadan gönül gözüyle anlatıyor. Bu yüzden anlattıkları daha
sahici nitelik taşıyor.
Burada Yahya Kemal’in bir sözünü hatırlamak uygun olacaktır:
Yahya Kemal menkıbelerden söz ederken “tarihte zahirî hakikat,
masalda ledünni hakikat gizlidir.”der. Nihat Sami Banarlı da bu görüşü
“Her destanda bir hakikat payı vardır.” diyerek adeta teyit eder. Sezai
Karakoç da “Her büyük insanın hayat malzemesinden halk bir epope
örer. Ama yine de bazı realist çizgiler kalır” diyerek bu malzemelerden
yararlanılabileceğini belirtirler.
Bu üç yazarımızın da belirttiği gibi menkıbeleri, üslup ve
tasarımları bir masal özelliği taşısalar bile “ledünni hakikat”in bir kaynağı
olarak görmek mümkündür hatta gereklidir. Hele söz konusu olan
ledünni hakikatin peşinde olan bir insanın hayatından söz edeceksek bu
kaçınılmaz bir durumdur. Ayrıca; Yunus Emre hakkında konuşabilmek/
yazabilmek için başka çaremiz de aslında yoktur. Bilindiği gibi onun
hakkında çok az tarihî malumata sahibiz. Öyleyse onu tanıyıp anlamak
için menkıbelerine başvurmak durumundayız.
Menkıbe ile ilgili söylenmesi gereken bir şey de şudur: Bunlar,
söylendikleri / yazıldıkları gibi kalmazlar. “Büyük ölçüde arketipal
oldukları yani gerçek bir kişiye evrensel örneklere göre biçim verdikleri
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için sürekli yorumlanarak yeni anlamların doğmasına yol açarlar; ilgili
kişiyi, toplumda derin izler bırakan kahramanı, âdeta hep yeniden
yaratırlar, bunun için de her zaman taptazedirler. Nesnel bilgiler gibi
zamanla bayatlamazlar.” Bu yüzden her devirde farklı yorum ve algılara
konu olabilirler. Bu yüzden belgelere göre önemli bir yanı da ele aldığı
kişiyi kuru bilgilerle değil, daha çok misyonu ve aşkın özellikleriyle
her dem yeni kalarak bugüne taşımasıdır. Burada Yunus Emre’nin bu
durumun da âdeta bir ifadesi sayabileceğimiz “Her dem yeni doğarız
bizden kim usanası” söyleyişi hatırlanmalıdır. Nasıl onun şiirleri bu
tazeliği ve yeniliği taşıyorsa menkıbeleri de aynı özelliği taşır.
Menkıbeler, bu canlılık içinde bahse konu olan kişiyi
nasıl anlattıkları kadar, “ahalinin o menkıbe sahibi zat hakkında ne
düşündüğünü, onu nasıl gördüğünü ortaya koyması bakımından çok
önemli verilerdir.” Bu bakımdan halk, o kişi hakkında ne düşünmekte
ve onu nasıl görmektedir? gibi soruların cevabını biz menkıbelerde
buluruz. Bu durum, bize aynı zamanda bir cemiyetin hayat ve insan
görüşü hakkında da önemli bir bilgi vermiş olur.
Biraz önce menkıbelerin, bir kişinin halkın gözünde nasıl
göründüğüne de işaret eden metinlerdir demiştik. Bu bakış tarzı
önemli görülmelidir. Çünkü belgeler yalan söyleyebilir, bu yalan bir gün
ortaya çıkar. Ama gönüller hiç yalan söylemez. Hele söylenti, zamanın
sınavından geçmişse dikkatli bir göz, bulutun ardındaki güneşi görür.
Ama bu demek değildir ki tek doğru kaynak menkıbelerdir. Demek
istediğimiz menkıbelerin içinde gerçeğin gizli de olsa bulunduğudur. Bu
yüzden menkıbelerdeki bilgi yanlış da olsa bilgi olarak yanlış değildir.
Efsanenin oluştuğu kişi ve olayın yanlışlığını gösteren bir doğrudur.
Belki tek sakıncası sembolün doğru yorumunun zorluğudur. Bunun
için de gerekli bilgi donanımıyla menkıbeye yaklaşmalıdır. Bu yapılırsa
menkıbeler elbette birer kaynak olarak kabul edilebilir/edilmelidir.
Yunus Emre Menkıbeleri
Ortada bir kitap bütünlüğünde hazırlanmış ve Yunus Emre
menkıbeleri olarak bilinen bir kaynak yoktur. Bu yüzden bu menkıbeler
muhtelif yerlerde parçalar halinde yer almaktadır. Burada Mevlânâ’nın,
Emir Sultan’ın yahut Eşrefoğlu’nun menkıbelerini anlatan eserler varken
Yunus’a ait böyle bir eserin neden olmadığı akla gelebilir. Belki de böyle
bir menâkıb vardı. Fakat bunu bilmiyoruz. Nitekim M. Sabri Koz, bir
makalesinde böyle bir eserin olmamasını kabulde zorlanarak zaman
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içinde bu eserin ortaya çıkabileceği inancını dile getirir. Ardından da
farklı kaynaklarda yer alan menkıbelerin böyle bir kitabın parçaları
olabileceğini söyler. Buna şahsen biz de inanmaktayız. Yunus kadar
halk nezdinde böylesine benimsenmiş bir şahsiyet için mutlaka bir
menâkıb yazılmış olmalıdır. Çünkü halk, Yunus’u menkıbeleriyle tarihe
karşı korumuş ve bugüne kadar getirmiştir.
Menkıbelerin Kaynakları
Yunus Emre menkıbelerinin asıl kaynağı “Hacı Bektaş Velî
Velâyetnamesi”dir. Bu eserde 13. yüzyılda ve 14. yüzyıl başlarında
yaşamış Ahmet Yesevî, Baba İlyas, Barak Baba, Mevlânâ Celâleddin
Rûmî, Sarı Saltuk, Taptuk Emre gibi sufi şahsiyetlerin yanında Yunus
Emre’den de bahsedilmektedir.
Yunus Emre menkıbelerinin yer aldığı diğer kaynaklar ise
Üftâde Hazretlerinin anlattığı ve Aziz Mahmut Hüdâyî tarafından
yazıya geçirilen “Vâkıat”, İbrahim Has tarafından hazırlanan “Tezkire”,
Âşık Çelebi’nin “Meşâirü’ş-Şuara “Köstendilli Şeyhi Süleyman
Efendi’nin “Bahr’ül-Velâye” isimli eseri ve “Kuddusi Divanı”dır. Yine bu
kaynakların dışında Yunus’un Eskişehir, Karaman, Kula, Sandıklı gibi
mezarının / makamının bulunduğu yerlerde anlatılagelen ve sonradan
konu ile ilgili kitaplara alınan menkıbeler bulunmaktadır.
Bütün bu kaynaklardaki menkıbelerde anlatılan Yunus’un
hikâyesi ise zahirî çizgileriyle şöyledir. Yunus, köyünde rençperlik eden
yoksul bir çiftçidir. Bir kıtlık yılında buğday istemek üzere Hacı Bektaş
dergâhına gider. Burada kendisine himmet teklif edilirse de o buğdayı
tercih eder. Fakat dönüş yolunda hatasını anlayıp himmete talip olur.
Hacı Bektaş ise onu Tapduk Emre’ye ısmarlar. Yunus, bu dergâhta eğitim
görür. Daha sonra irşat gezilerine çıkarak bütün bir Anadolu’yu dolaşır.
Bu genel hikâye içinde dağdan 40 yıl düzgün odun getirmesi, kaynar
kazana atılması, dilinin çözülüp şiirler söylemesi, çiçeklerle konuşması,
şeyhin kızıyla evlenmesi, dergâhtan ayrılması, mağarada yedi erle
karşılaşması, gökten sofra inmesi, Mevlânâ ile karşılaması, Tapduk’un
asasını attığı yerde vefatı gibi menkıbelerin asıl konularını oluşturacak
olaylar anlatılır.
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Yunus Emre Menkıbeleri ve Yorumları
Aramak ve Bulmak
Sufilik yoluna girmek ve bu yoldaki durakları geçerek kâmil
insan olabilmek sufi gelenekte bir tekkede şeyh nezaretinde yapılacak
bir eğitimle mümkündür. Yunus Emre menkıbelerine baktığımızda
onun hikâyesinin de böyle başladığı görülür. Menkıbeye göre buğday
talebiyle Hacı Bektaş tekkesine giden Yunus’a nefes teklif edilir. Buğdayı
dünya yahut ilim sembolü olarak düşünecek olursak nefes maneviyat
yani irfan teklifidir. Fakat Yunus, ilk anda bunu kavrama zorluğu çeker.
Bu yüzden pişman olup geri döndüğünde dergâha kabul edilmez ve
Tapduk Emre dergâhına yönlendirilir. Bu Yunus’un “arayış ve terk
safhası” olarak görülebilir. Meşhur söz de belirtildiği gibi “Aramakla
bulunmaz fakat bulanlar arayanlardır.” Terk ise red, bu yolda ayak
bağı olacak her şeyi bırakma anlamı taşır. Yine her red, bir kabulü
beraberinde getirir. Sembolik manası ister zahirî ilim ister dünya olsun
buğdayın reddi beraberinde ya da ardından Tapduk dergâhına intisabı
yani kabulü daha doğrusu teslimiyeti ifade eder.
Tapduk Ocağında Pişmek
Yunus, menkıbeye göre Hacı Bektaş tarafından Tapduk’a
ısmarlandıktan sonra Tapduk Emre tekkesine gelir ve ona bağlanır. Bu
da bu yolun “teslimiyet ve biat safhası”dır. Bundan sonrası ise himmete
ulaşmak için hizmet eri olmak, verilen görevleri, dersleri teslimiyet
içinde yapmaktan geçmektedir. Yunus’un bu aşamada da gerekli
mesafeyi aldığı görülmektedir. Şeyhinin emriyle rivayete göre kırk yıl
dağdan odun taşır. Ama bunların hiç biri eğri değildir. Bu hikâyeyi
onun dağda yani inziva makamında kendiyle baş başa kalarak bir iç
sorgulama yaptığı ve nefsinin eğriliklerini birer birer düzelttiği sonucu
çıkar. Ayrıca odun, yakmak içindir. Dağdan getirilip ocağa atılıp yanan
odunlarla birlikte dervişin nefsi de aşama aşama yanmakta, yandıkça da
kirlerden, masivadan arınmaktadır.
Varlıkların Dilini Anlamak
Hakikat erlerinin söyledikleri hak olmak durumundadır. Söz
ve mana gönülde doğduğu için buradan Hak olanın tecellisi için gönlü
saflaştırmak, nefsi ve dünyevi kirlerden arındırmak gerekir. O zaman
bu özge mekânda Hak tecelli eder. Böylece gönülde oluşan duygu ve
düşünceler de onun birer yansıması olur. Kalp arınınca o ana kadar
himmet görmeyen algı melekeleri aktivite kazanarak çalışmaya başlar.
İç bilinç uyanır. Böylece kalbin hissedip yaşadığı, gözün gördüğü,
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kulağın işittiği ve dilin söylediği bu eğitimden geçmemiş birininkine
göre farklılık arz eder. Bu da “tezkiye safhası”dır.
Bu durum da sufilik yolunda önemli bir duraktır. Yunus
Emre bu merhaleyi de başarıyla geçerek bütün varlıkların diline aşina
olur. İşte Tapduk Emre’nin diğer müritlerin de görmesi için yaptığı bir
sınavda bu gerçeklik ortaya çıkar. Diğer dervişler çiçeklere sadece zahirî
gerçeklikleriyle bakıp onları koparmaktan çekinmezken Yunus, öyle
yapmaz. Çiçeklerin dilin anlayacak bir gönülle hareket eder ve şeyhine
solgun bir menekşeyi getirir. Bu menkıbeyi önemli kılan bir diğer
özellik de menekşenin solgunluğuna “zikirden gafil olma” detayının
eklenmesidir. Böylece insanın kalbini diri tutan hakikat, bütün
açıklığıyla ifade edilmiş olur. Buna göre zikir Hak’la olma ve Hak’tan
gafil olmama halidir.
Dilin Açılması
İşte Hak’dan gafil olmayan kalbe nice rabbani ilhamlar
nasip olacaktır. Çünkü hakikati yansıtacak aynanın kiri pası silinmiş,
temizlenmiştir. Dolanın boşalması ise bir kaidedir. Öyle de olur. İç
arınmasını sağlayan Yunus, kurulan bir zikir meclisinde şeyhin talebi,
izni ve emriyle şiirler söylemeye başlar. Menkıbe, bu safhayı çok
etkileyici bir biçimde anlatır: “Bunun üzerine Yunus’un dili açıldı,
gözlerinden ve gönlünden perde kalktı. Şevk denizine düştü. Ağzını
açıp inci ve cevahir saçtı. İlahi hakikatlerin sırlarından, inceliklerinden
öyle bir sohbet eyledi ki dinleyenler hayran kaldı. Sonra ki ne söylediyse
hepsini kaleme aldılar. Muteber bir divan oldu.”
Artık karşımızda sadece bir derviş değil, eğitim gördüğü
tekkede öğrendiği ve içselleştirdiği hakikatleri başka gönüllere
ulaştırmakla görevli bir şair vardır ki bu Yunus’un aynı zamanda
toplumsal misyonunu da gösterir. Nitekim, Yunus’la ilgili bir Mevlevi
menkıbesinde bu durum daha belirgin olarak görülür. Buna göre
Mevlânâ’nın türbe inşaatında kerameti zahir olur. “Ya Hak diyerek
fırlattığı tuğlalar, duvarda başka bir müdahaleye gerek duyulmadan
olmaları gereken yere yerleşirler. Sultan Veled de bunun üzerine ona
“Git Yunus, git de türbe değil, gönül bünyad et..” diyerek onu tebliğ ve
irşad gezilerine yollar. Malum, seyahat de tasavvuf da derviş adayının
geçmesi gereken önemli duraklardandır. Menkıbeye göre, Yunus da bu
merhaleden geçer. Şiirinde de belirttiği gibi “Urum ile Şam’ı”, “Yukarı
illeri” gezer. Gurbet imtihanını da bu şekilde geçirmiş olur.
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Asa Nereye Düşerse
Bir menkıbe kahramanı olarak Yunus’un hayat seyrini bu
hikâyelerden çıkarmak için hepsini ayrı ayrı yorumlamak gerekiyor. Bu
konuşmada amaçlanan tümüyle bu olmadığı için biz birkaç tanesine bu
gözle bakmakla yetindik. Gördük ki Yunus’un hem zahirî hem de bâtıni
hayatı bu menkıbelerde ince ince işlenmiş görünüyor. Fakat hikâyenin
son perdesini görmek açısından şu “asa” menkıbesine bakmak istiyoruz.
Menkıbeye göre Yunus, dağda karşılaştığı dervişlerden Hak katındaki
derecesini öğrenince, geri dönüşünde Tapduk Emre onu affetmiş fakat
yanında kalmasına izin vermemiştir. Şöyle demiştir ona: “Mertebeni
öğrendin. Artık burada duramazsın. Çünkü bir postta iki aslan oturmaz.
Buradan gidecek ve halkı irşad edeceksin. Daha sonra asamı attığım yere
gidip orada ruhunu teslim edersin.” Ardından asasını atmış Tapduk
Emre. Yunus ise bu asayı tam beş yıl aramış, sonunda onu bulduğu
yerde ölmüş.
Bu menkıbeye tasavvufi açıdan baktığımızda Yunus’un “esma
ve sıfat makamlarına ulaştığını, bu dolaşma ile asayı bularak kendi özü
etrafındaki yörüngeyi tamamlayacağını” anlıyoruz. Çünkü tasavvufun
başladığı noktaya geri dönmek şeklinde bir tanımı da vardır. Bu Yunus
için de böyle olmuş, asayı bulduğu yerde ruhu bedeninden ayrılmıştır.
Menkıbelerde Yunus Emre’nin Şiir Estetiği
Menkıbeler bize Yunus’un sadece dervişlik hayatın değil
“şiir algısını, estetik anlayışını” da ortaya koyan metinlerdir. Mesela
menkıbelerin ilkinde onu Hacı Bektaş dergâhında görürüz. Yunus,
bu kutlu kapıda himmeti değil buğdayı tercih eder. Bu iki kavrama
Sezai Karakoç’un yaklaşımıyla bakacak olursak burada buğday, maddi
manadaki ilmi, himmet ise manevi manadaki bilgiyi ifade eder. Sanatın
subjektif bir gerçeklik olduğu düşünüldüğünde Yunus’un ilmi değil
sanatı seçtiğini görürüz. Menkıbedeki dergâha gelirken alıç getirme,
geri dönüp özür dileme gibi detaylardan da şairin incelik ve tevazu
sahibi olduğu gibi sonuçlara rahatlıkla ulaşabiliriz.
Yunus’un Tapduk Emre’ye intisabı ve burada kırk yıl sürecek
manevi eğitim görmesi ise şair adayının ehil bir hoca tarafından
eğitim görmesi gerektiğini ortaya koyar. Üstelik bu talipliğin büyük
bir teslimiyet ve sabırla yapılması gerekir. Zira hoca, talebesini zorlu
imtihanlardan geçirecektir. Nitekim Yunus, dağdan odun getirme,
dergaha su taşıma gibi ilk bakışta nefse ağır gelebilecek işlerle imtihan
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olur. Burada “eğri odun / düz odun” meselesini da pekâlâ şair adayının
kelimeler üzerinde tefekkür eğitimi olarak düşünmek mümkündür. Yine
odun ve su getirme olayının şaire öğrettiği bir değer de topluma, insana
hizmet etme düşüncesidir. Öyleyse şair bir arı misali şiirini en ince
dikkatlerle oluştururken söylediklerinin toplumda değer anlamında bir
karşılığının oluşması gibi bir niyet de taşımalıdır.
Bir başka menkıbe ise meselenin farklı bir tarafına işaret eder.
Buna göre; Tapduk Emre, bir gün yine onu bir imtihana tabi tutar ve ona
bir kap içinde aşk şarabı sunarak, “Yunus, bunu insan ayağı değmeyecek
bir yere koy.” der. Bunun üzerine Yunus Emre ne yapacağını düşünür.
Günlerce dağları taşları her yeri dolaşır, fakat insan ayağı değmeyecek
bir yer bulamaz. Sonunda tefekküre dalar ve Allah’tan kalbine bir doğuş
lütuf etmesini diler. Biraz sonra bu niyaz karşılık bulur ve Yunus’un
aklına böyle bir yerin kendi midesi olacağını düşünür. Dizi üzerine
çöker, aşk şarabını içer ve içer içmez de mest olur, kendinden geçer.
Sonunda ilhama kapılarak şiir1er söylemeye baş1ar. Rivayet edilir ki
onun şairliği böyle başlamıştır.
İşte bu menkıbe, bize şair olmanın olmazsa olmaz en temel
şartının aşk olduğunu, aşka düşmeyenin asla şiir söyleyemeyeceğini
yahut söylediklerinin şiir niteliği taşımayacağını gösterir. Zira şiir,
kelimelerden bir bina kurma sanatıdır ama bu kelimelerin ruhu, canı
olmalıdır. Bunu sağlayacak ise aşktır. Kişi aşka düşmeden şair olamaz.
Buna bağlı olarak düşünmemiz gereken “kilidin açılması” menkıbesi de
bunu teyit eder. Bu menkıbeye göre Yunus’un artık olgunlaştığını gören
Tapduk Emre, bir meclis kurarak Yunus’tan şiir söylemesini ister. Ona
göre Yunus’un “kilidinin açılma” vakti gelmiştir. Bu, şu anlama gelir:
Yunus, bir rivayete göre derviş olmadan önce de şairdi. Dergâha girince
şiir söylemeyi bıraktı. Çünkü şiirin iki önemli ilham kaynağı vardır. Biri
nefsi ve şeytani ilham. Yani insanı gurura, kibre götüren şairlik hali.
Diğeri, gönlü saf hale getirerek Rabbani ilhamları alabilecek arınma
sonucunda şiir söyleyebilmek. Yunus’un bu menkıbede bu durum var.
Kilidin açılması sembolü, Yunus’un bu meseleye ehliyet kesbeder hale
gelmesinin ifadesidir.
Yunus bir başka menkıbede çiçeklerle, yılanlarla, taşlarla
konuşur. Bu da şiir-tabiat münasebetini ortaya koyar. Zira kainat,
kitab-ı ilahidir. Orada her varlık birer ayet hükmündedir. Bu ayetleri
okumak, onlar üzerinde tefekkür etmek, şairlik yolunun geçilmesi
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gereken duraklarındandır. Çünkü şiir, bir keşif hadisesidir aynı
zamanda. Tabiatın gizli dilini keşfetmek; çiçeğin, ağacın, suyun,
bulutun sembolik gerçekliklerine takılıp kalmadan asıl gerçekliklerine
nüfuz etmek gerekir. Bu da varlıklara ibret ve hikmet gözüyle bakmayı
gerekli kılar. Zahire takılıp kalan göz, sadece beden gözüdür. Öyleyse
şair, can gözü, can kulağı açık olan kimsedir ki bize ebedi hakikatin
sırrını fısıldasın ve cümle yaratılmışların kendi dilleriyle yaptığı
tesbihatın benzerini kelimelerle yapsın.
Bir başka menkıbede ise Tapduk Emre, Yunus’u bir kazana
koyarak kaynatır ve sonunda “sen hâlâ dünya kokuyorsun” der. Yunus,
bunun üzerine dergâhtan gizlice ayrılarak gurbete çıkar. Böylece hem
dervişliğinin hem de şairliğinin gurbet ve seyahat durakları başlar.
Bu da bize şairin hem içinde hem de dışında seyahatler yapmasını; öz
eleştiriyi, halveti, uzleti yaşaması gerektiğini ortaya koyar. Demek ki şair,
dış âlemden aldıklarını iç âleminde olgunlaştıracak, şiiri önce içinde
yazacak, sonra kelimelere dökecektir. Bu yüzden eskiler şiir yazmak
yerine şiir söylemek tabirini kullanırlardı. Biz de buradan hareketle
şiirin yazılan değil, söylenen olması gerektiğini düşünebiliriz. Bu da
bize şiirin öncelikle ilham işi olduğunu, ilham olmadan, iç dünyadaki
oluşum gerçekleşmeden sadece kelimeler üzerinde oynanarak şiir
yazılamayacağını gösterir.
Bu menkıbenin bize öğrettiği bir ders de şairin sürekli arayış
içinde olmasıdır. Zira arayıcılık, hem içerikte, hem anlatımda alışılmış
ve basmakalıp olandan uzaklaşmak durumunu ifade eder. Böylece şair,
bulunduğu noktadan biraz daha ileriye giderek sınırları zorlar ve hep
yeni kalmanın sırını keşfeder.
“Hırka ile Külah” menkıbesi, Yunus’un dervişlik tutumuyla
ilgili bilgi verdiği kadar şairlik tutumuyla ilgili de bilgi vermektedir.
Ona göre dervişlik gibi şairlik de “şekli” bir tutum değildir. Nasıl derviş
kıyafeti kişiyi tek başına şair yapmazsa vezin, kafiye gibi dış unsurlar
da tek başına bir metni şiir yapmaz. Dervişlik gibi şairlik de kalbî bir
olaydır. Eğer kişi gönül olarak derviş ise onun giydiği kılık kıyafetin
de bir önemi yoktur. Bunun gibi, söylenenler iç dünyadan şiir olarak
doğmuşlarsa onun vezninin, kafiyesinin önemi yoktur.
“Dervişlerin duası” menkıbesi ise şairin gurura düşmemek için
kendi şairlik hâli üzerinde bir “farkında olamayışlık” durumunda olması
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gerektiğini ortaya koyar. Şairin yolundaki en büyük düşmanı gururdur.
Bu yüzden Yunus şair olacaksa “Yunus-u biçare” olmak durumundadır.
Bu da bize şair ahlakı konusunda önemli dersler veren bir menkıbedir.
Tevazu, samimiyet, iyi niyet, sadece işine odaklanma, kınayanın
kınamasına, övenin övgüsüne aldırmadan yolda yürümek, şairliği tabii
hayatının ve şahsiyetinin bir parçası yapmak gibi niteliklerle donanmak
şair olmanın başka şartları olarak karşımıza çıkar.
Mevlevi kaynaklarında anlatılan iki menkıbede Yunus’un şiir
estetiği konusunda bize farklı bakış açıları sunar. Bunların ilkinde Yunus
Emre, Mevla’nın türbesinin inşaatında taş taşıyan biri olarak karşımıza
çıkar. Yunus, eline aldığı her taşı “Ya Hak” diyerek duvara koyar. Burada
duvarı mısra oluşturma, taşı da kelimeler olarak düşündüğümüzde
şairin şiirinin kurarken Rabbani ilhamlarla kurmasını, nefsi ve şeytani
olandan şirini uzak tutması gerektiğini anlarız. Yine, “mesnevi’yi
uzun yazmak” tan bahseden menkıbeden de Yunus’un dili ve üslubu
hakkında sonuçlar çıkarabiliriz. Buna göre Yunus’un şiirinin en temel
vasıflarından biri de sadelik, yalınlık ve sehl-i mümteni söyleyişlerdir.
Şiirde söz israfı asla olmamalıdır. Buradan şiir dilinde Türkçe’yi, halkın
dilini tercih etmek gibi bir sonuç da çıkarmamız elbette mümkündür.
“Odun ve Altın” menkıbesinde ise Yunus, odunu altın yapacak
bir manevi güç ve zenginliğe ulaşır ama ona itibar etmez. Bunlar
dünyadır, dünyalıktır. Hiçbir işe yaramaz. Yine taşın taş, ağacın ağaç
olması hoştur, der. Menkıbenin devamında bu sözün ardından derhâl
o altın olan taşlar, ağaçlar evvelki hâllerine geri dönerler. Menkıbenin
bize öğrettiği ders ise şairin şiiri vasıtasıyla ulaştığı şan, şöhret ve itibara
“itibar etmemesi”dir. Daha da önemlisi Yunus’un şiiri bir kulluk şuuru
içinde algılamasıdır. Kulluk ise, sadece yapılması gerekenin yapılması
bunun neticesinde kullardan bir şey beklenmemesidir. Zira alkış, beğeni
şairi tevazudan uzaklaştırıp gurura düşürebilir. Bu yüzden Yunus, altına
yani dünyevi olana itibar etmemiş ve terk etmiştir.
Molla Kasım” menkıbesi ise her bakımdan ilginç bir
menkıbedir. Bu menkıbede Molla Kasım, hikmet ve aşk bakışından
yoksun bir zahit kimliğiyle Yunus’un şiirlerini zahirine göre tasnif eder.
Uygun bulmadıklarını yarıp bir kısmını yakar bir kısmını da nehre
atar. Menkıbenin bize verdiği ilk ders, şairin bir öz denetim / öz eleştiri
anlayışıyla hareket etmesi gerektiğidir. Buna göre, her şairin içinde bir
Molla Kasım’ı olmalı ve şiirini kıyasıya eleştirmelidir. Menkıbe bize
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aynı zamanda şairin şiiri ortaya çıktıktan sonra da başkaları tarafından
kıyasıya eleştirilebileceğini ve şairin buna hazırlıklı olmasını, bunları
yadırgamaması gerektiğini de ortaya koymaktadır.
Menkıbelerden hareketle şiir sanatı konusunda buraya kadar
yaptığımız yorumlar elbette kişisel algımızın bir sonucudur. Fakat şunu
rahatlıkla söyleyebiliriz ki Yunus’un şiirinde bizim bu yorumlarımızı
destekleyen bir hayli mısra vardır. Fakat bunları ayrı bir konuşmanın
konusudur. Dikkat çekmek istediğimiz husus, bir estetik anlayışı
temellendirmek, kuramsallaştırmak istiyorsak bu menkıbelerin bize bir
hayli imkân sunduğunu ortaya koymaktır. Buna göre Yunus’un estetik
anlayışını şu şekilde özetleyebiliriz: Şairlik, bir seçimdir. Şiir, öncelikle
kelimeler üzerine kurulu bir sanattır. Şair, bir ödev ve sorumluluk
içinde şiirler yazmalıdır fakat fikrini anlatırken sanatın kurallarını
göz ardı etmemelidir. Şiir, kısa ve yalın anlatımı gerekli kılar. Şair, söz
israfından kaçınmalıdır. Şair, kendi kendinin denetleyicisi olmalıdır.
Daha sonra da okuyucudan gelecek eleştirileri normal karşılamalıdır.
Şiiri şiir yapan şekli özelikleri değil manası ve ruhudur. Şair, sürekli
arayıcılık içinde olmalıdır. Yeni söylemek, özgün anlatım şairliğin en
temel şartıdır. Mesele şiir yazmakla bitmez. Şair, aynı zamanda şairlik
ahlakına da sahip olmalıdır. Bu ahlakın en temel vasfı ise tevazu, sabır,
aşk ve kendini bilmedir.
Sonuç
Bir metne okuyucu ya da dinleyici olarak muhatap olduğumuzda farklı algılamalar içinde olmamız son derece olağandır. O
metin bize mutlaka bir şeyler söyler. Fakat söz konusu olan menkıbeler
ise hele de kahramanı bir sufi ise anlatılanlara böyle bir perspektiften
bakmak gerekiyor. Bunu gerçekleştirebildiğimizde ilgili şahsiyet
hakkında daha sahici bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır. Burada bir
Yunus muhibbi olan Anna Masala’nın şu sözünü de analım: “Yunus’u
anlamanın iki yolu vardır: İlim yolu ve gönül yolu.” İlim yolunun ortaya
çıkaracağı bilgi bize sadece Yunus’u zahiriyle öğrenme imkânı verebilir.
Menkıbeler ise, iç hakikati yansıtan metinler olarak bize Yunus’a gönül
yoluyla yaklaşmayı öğretebilecek olan metinlerdir. Bu yüzden onları
önemli olduğunu bir kez daha belirtmek gerekiyor.
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“13. yüzyılda Anadolu, ruhi, siyasi ve sosyal bakımdan yeni bir
mayalanma ve yoğrulma çağının, döneminin başındadır” der üstat Sezai
Karakoç “Yunus Emre” isimli kitabının başında(1). Bu asrın ortalarından
itibaren Selçuklu Devletinin adı var kendi yoktur artık. Asrın sonunda
ise ileride “Devlet-i ebed müddet” olarak anılacak olan Osmanlı’nın
kuruluşuna tanık oluruz. Haçlı belasının yaralarını yeni yeni sarmaya
başlayan Anadolu, doğudan gelen Moğollarla daha büyük bir yara
alarak tarih sahnesinden çekilmek zorunda kalacaktır.
Moğolların Anadolu’ya gelişi ve Selçuklunun tarih sahnesinden
çekilmesi zahirde şer gibi görünse de Anadolu’nun İslam’la mayalanması
ile Türkçenin gelişimi ve şiir dili haline gelmesi açısından da “şer
zannedilenin hayra” tebdilinde ve “ölüden dirinin çıkması” açısından
önemli bir tarihî hadisedir.
Moğolların önünden kaçan çeşitli tasavvuf zümrelerinin
Anadolu’ya gelmesi mayalanmayı hızlandırmış, Selçuklu merkez saray
teşkilatında olduğu gibi taşra teşkilatlarında görev yapan İranlıların
Moğollarla işbirliği içerisine girmeleri de Karamanoğlu Mehmet Bey’in
“Şimden gerü hiç kimesne kapıda, divanda, meclisde seyranda Türk
dilinden özge söz söylemeye (13 Mayıs 1277)” fermanını yayınlamasına
sebep olmuştur.
Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi çok sayıda
dilin konuşulduğu Anadolu’da bu fermandan sonra Türkçe’nin daha
önemli bir hâle geldiği görülür. Selçuklunun zayıflamasıyla kurulan
beyliklerden birçoğunda Türkçeye tercüme edilen birçok eser ortaya
çıkmaya başlamıştır.
İşte bu dönemde yaşayan Yunus Emre yazmış olduğu şiirlerle
Türkçenin bir şiir dili haline gelmesini sağlamıştır. Yunus Emre, sadece
Türkçenin bir şiir dili hâline gelmesini sağlamakla kalmamış aynı
zamanda din dilinin kullanılmasına da öncülük etmiştir.
(1)

Sezai Karakoç, Yunus Emre, İstanbul 2012,s.7.
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Tasavvufi şiir vadisinde kendine has bir üslup oluşturmuş ve
kendisinden sonra gelen ve “Yunus takipçisi” olarak anılan mutasavvıf
şairlerin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Yunus Emre, yeni
Müslüman olmuş bir topluma İslam dinini en ince noktalarına kadar
öğretmeyi amaç edinmiş ve bunu yaparken de tasavvufun en ince
ayrıntıları ve gönül inceliğini sonuna kadar kullanmıştır.
Ömrünü, Hâlik’ı halka duru bir Türkçeyle anlatmaya adayan
Yunus Emre, bir ses, bir söz ve bir avaz bırakmıştır Anadolu ve
Balkanlara. Onun bu avazı, Hak kelamını kendi diliyle insanlara
ulaştırma ameliyesidir. Bu dil bir vaiz dili olmaktan çok farklıdır. Söze
mukaddes bir anlam yükleyen Yunus şöyle der:
Söz karadan akdan değil yazıp okumakdan değil
Bu yürüyen halkdan değil Halık avazından gelür
söyler:

Dolayısıyla onun avazı Hâlik avazıdır. Bu anlamda yine şunları
Yûnus’un sözü şiirden ammâ aslıdur kitabdan
Hadîs ile denene key sâdık olmak gerek
Miskin Yûnus bu sözü kendüzinden eyitmez
Hak Çalap viribidi sabağın dilimize

Görüldüğü üzere Yunus Emre kendi sözlerinin şiir olduğunu
ama aslının din olduğunu net bir şekilde ifade etmektedir.
Yunus Emre, hemen her beyit ve dörtlüğünde ya bir ayetin
tefsirini ya da bir hadisin şerhini yapar. Bunu yaparken ayet ve hadisin
lafzî iktibasını yapmak yerine bunların anlamlarını verme yolunu tercih
eder.
Şimdi bazı beyitleri verip hangi ayet veya hadislerle ilgili
olduklarına bakalım.
Yunus seni seveliden beşâret oldı canına
Her dem yeni dirliktedir hergiz ömrün eskitmeye
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Bu beyitte Yunus “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır”
anlamındaki hadisi aktarır bize.
Bir hastaya vardun ise
Bir yudum su verdün ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarâbın içmiş gibi
Bu beyitte de şu hadisi görmekteyiz: “Bir hastayı ziyaret edenin
kefili Allah’tır”, “Kim bir hastayı ziyaret ederse dönünceye kadar cennet
bahçesi içerisindedir” (Müslim)
Âşık Yunus neder dünyayı sensiz
Sen hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana uymayanlar gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed
“Bana itaat eden cennete girer. Bana uymayan da cenneti
istememiş demektir” (Riyazü’s-Salihîn)
Dürr ü cevher isterisen âriflere hizmet eyle
Câhil bin söz söyler ise manada miskal olmaya
Bu beyitte ve daha pek çok beyitte Yunus cehaleti ve cahilleri
yerer ve ilmin önemine vurgu yapar ki bu noktada şu ayet aklımıza gelir:
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” (Zümer, 9)
Dağlar yerinden ırıla gökler heybetden yarıla
Yıldızlar bağı kırıla düşe yere galtân ola
Yazduklarımuz dartıla anca perdeler yırtıla
Bilmediğin günahların anda sana ayân ola
Bu beyitleri şu ayetlerle birlikte düşünmek gerekir:
“Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler
fışkırtıldığında, kabirler alt üst edildiğinde, her nefis (yapıp) öne
sürdüğünü (yapmayıp) geride bıraktığını bilecektir.” (İnfitar 1-5)
Görüldüğü üzere Yunus bu ayetleri okumuş, anlamış ve şiir
diliyle insanlara aktarmıştır.
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Kaf dağı zerrem değil ay u güneş bana kul
Hakdır aslım şek değil mürşiddir Kuran bana
“Göklerde ne var yerde ne varsa hepsini (Allah) kendi lütfundan
sizin istifadenize verdi…”(Casiye 13).
Sensin bu gözümde gören sensin dilimde söyleyen
Sensin beni var eyleyen sensin hemin önden sona
Bu beyitte Yunus, “Ben bir kulumu sevdiğim zaman onun gören
gözü, tutan eli ve duyan kulağı olurum…” anlamındaki hadis-i kutsiyi
işlemiştir.
Sen kim didün ya Rab bana ben yakınam senden sana
Çün yakınsın benden bana görklü yüzün göster bana
“Biz ona şah damarından daha yakınız…” ( Kaf, 16)
Ey aşk eri aç gözünü yeryüzüne eyle nazar
Gör bu latif çiçekleri bezenüben geldi geçer
“Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bu sayede düşünen
kalpleri yahut duyacak kulakları olsun…” (Hac, 46)
Yunus bu sözleri kogıl kendözinden elin yugıl
Senden ne bir digil çün Hakdan gelir hayr u şer
“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet
etmez…” (Tevbe, 51)
Ecel irer kurur baş tiz dükenür uzun yaş
Düpdüz olur dağ u taş gök dürülür yer gider
Bu şiirde Yunus kıyamet sahnelerini anlatmaktadır. Hatta öyle ki
buradaki ifadeler doğrudan ayetlerde de geçmektedir:
“(Kıyamet zamanı) güneş dürüldüğünde, yıldızlar döküldüğünde,
dağlar yürütül(üp yok ol)duğunda…” (Tekvir, 1-3)
İşit sözümü ey sağır ta terazin gele ağır
Yalvar Çalabına çağır tanla seher vaktinde
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Yunus burada da hesaptan ve mizandan bahsederek şu ayete
telmihte bulunuyor:
47)

“Kıyamet günü için adaletle tartan teraziler koyarız…” (Enbiya,
Eydiverem ne kıldığun benimile ol dil-pezîr
Her dem yeni şiveyile beni yeni kılur esîr
“O her gün bir işte bir yaratıştadır…” (Rahman, 29)
Ey dün ü gün Hakk isteyen bilmez misin Hak kandadur
Her kandasam anda hazır kanda bakarsam andadur
Her kancaru bakar isem
Gördüğüm seni sanayım

“Doğu da batı da yalnız Allah’ındır, hangi tarafa yönelirseniz
Allah’ın yüzü oradadır” (Bakara, 115)
Geçüp gitmek dilerisen ya düşmeyeyim dir isen
Şol kazanduğun malını Tanrı’yiçün virmek gerek
10)

“Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz…” (Hadid,
Ey gafil açgıl gözünü fikrin yavlak uzatmagil
Bakgıl kendü dirliğine kimse aybın gözetmegil

“…Birbirinizin gizli kusurunu araştırmayın ve biriniz diğerini
çekiştirmesin…” (Hucurat, 12)
Yedi deniz yarattı ol gevher damlasından
Dağları muhkem kıldı ol deniz köpüğünden (194. şiir)
Yunus bu beyitte dağlar hakkında bazı gerçeklere dikkat çekiyor
ki bu konu pek çok ayette ayrı ayrı işlenmiştir. Dağlar, yeryüzü insanı
sarsmasın diye muhkem ve köklü bir şekilde yaratılmıştır. Tıpkı bir
kazık gibi yere çakılı olan dağların bu durumu bilimsel anlamda da
bilinmekte ve bir dağın ancak üçte birinin gözüktüğü ve diğer kısmının
yerde çakılı olduğu bilinmektedir. Bu konuyla ilgili bazı ayetler şöyle:
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“Oraya sabit dağlar koyduk” (Hicr, 19),
“Orada köklü dağlar var eden ve iki deniz arasına perde koyan
kimdir…” (Neml, 61),
“Sizi sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı…”
(Lokman, 10),
“Hem de yeryüzünde sabit ulu dağlar meydana getirdi…”
(Fussilet, 10).
Niyâz için buyurdu Hak namazı
Niyazdan vay sana gafil olasın
“De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin…”
(Furkan, 77)
Miskin Âdem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi
Bu beyitte Yunus bir misalden bahsediyor ve insanoğlunun
ekincilere benzetildiğini söylüyor. Bu benzetme Hadid suresinde şu
şekilde karşımıza çıkıyor:
“Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs,
aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. (Bu) tıpkı şuna
benzer: Bir yağmurun bitirdiği bitki ekincilerin hoşuna gider. Sonra o
kurur da sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur…”
(Hadid, 20).
Yarın Hak dîdârını görmeyiser üç kişi
Bir dikci bir kovıcı biri gammazdır peşe
Yunus bu beyitte de yine Hucurat suresine telmihte
bulunmaktadır. (11-12. ayetler)
Ol ferişteler adı Kirâmen Katibîndir
Yazmakdan usanmazlar yaz u kışda
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Birisi sağ omzunda birisi sol omzunda
Birisi hayrun yazar birisi şer cünbişde
Hem meyhaneye varur hem büthaneye girür
Bunlar saklarlar seni sen gafilsin bu işde
Yunus bu ifadelerle bize yine Kur’ân tarafından haber verilen
kulun her yaptığını kayıt altına alan yazıcı meleklerden bahsetmektedir.
Bu konu İnfitar suresinde şu şekilde geçmektedir: “Hâlbuki sizin
üzerinizde elbette (yaptıklarınızı) hıfzeden, şerefli kâtipler vardır (ki)
onlar yaptıklarınızı bilirler” (10-12. ayetler). Üçüncü beyitte ise hafaza
melekleri diye bildiğimiz meleklere telmihte bulunan Yunus, Ra’d suresi
11. ayeti anlatmaktadır.
İsrafil Surı urıla yerin yüzi degşirile
Harâb ola yaş u kuru çarh-ı felek de yorıla
Ayan ola çün cümle iş kurulmaya yâd u biliş
Gele fülan ibni fülan hep adıyla çağırıla
Cümle halâyık hep bite yer yüzüni düpdüz duta
Hükm eyleye Cebbâr-ı Vakt mahşer dapa hep sürile
Kopa kıyametin hevli ikinci nefhanın kavli
Üçüncü nefha içinde yer ü gökyüzü yarıla
Yunus Emre bu şiirinde tamamıyla kıyamet ayetlerinden
bahsetmektedir. Manen iktibas yapılan ayetler şunlardır:
“(İsrafil tarafından sura üfürülüş) yalnız korkunç sesten başka
bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi (derhal) huzurumuza
getirilirler” (Yasin, 53).
“ O gün (bütün insanlar Sur’a ikinci üfürülüşteki) o (korkunç)
çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu, (dirilip) çıkma günüdür.” ( Kâf 42).
“Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler
fışkırtıldığında, kabirler alt üst ed(ip ölüler diriltil)diğinde, (her) nefis
(yapıp) öne sürdüğünü (yapmayıp) bıraktığını bilecek” (İnfitar 1-5).
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Yunus imdi gam yeme nidem ne kılam deme
Gelir kişi başına ezelde ne yazıla
“Gerek yerde gerek kendi canlarınızda meydana gelen herhangi
bir musibet Biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta (levh-i
mahfuzda) yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.” (Hadid, 22)
Çalap Âdem cismini topraktan var eyledi
Şeytan geldi Âdem’e tapmağa âr eyledi
Eydür ben oddan nûrdan ol bir avuç topraktan
Bilmedi ki Âdem’in için gevher eyledi
Yunus’un manen iktibas yaptığı ayetler şunlardır:
“Hani Biz meleklere kudretim için Âdem’e secde edin demiştik
de İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, (secde etmedi)
büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.” (Bakara, 34) Aynı surenin 30-33.
ayetleri de konuyla ilgilidir.
Ata oğuldan beze bakmaya ana kıza
Şol gün geliser başa unutma arasatı
Yunus Emre bu beyitte de kıyamet ayetlerinden birine telmihte
bulunuyor ki bu şiirin tamamı kıyamet sahneleriyle ilgilidir. Beyitte söz
konusu edilen ayet ise şöyledir:
“O gün, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve
oğullarından kaçacak.” (Abese, 34-36)
Yine Lokman suresi 33. ayet de bu konuyla ilgilidir.
“Ey insanlar Rabbinizin emrine uygun yaşayın, babanın
çocuğuna, çocuğun da babasına fayda vermeyeceği bir günden
korkun…”
Gerçek âşık olanların yüzünde nişânı olur
Dün gün durmaz akar anun gözleri yaşının kanı
Yunus bu beyitte de yine mana iktibası yapmıştır. Söz konusu
ayet ise şöyledir:
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“… Yüzlerinde secdelerinden (meydana gelen) nişanları vardır…”
(Fetih 29)
Sonuç
Verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi Yunus Emre’nin
hemen her şiirinde manen iktibas edilen ayet ve hadisler bulunmaktadır.
Ayet ve hadisi iyi bilen kimseler Yunus’un hangi ayet ve hadisi anlattığını
anlayabilirler. Bu açıdan Yunus Emre’nin şiirleri yeniden gözden
geçirilip tekrar okunmalıdır.
Dilden dile dolaşan Yunus’un şiirleri hem şiir olarak hem de ilahi
formunda besteleriyle Anadolu’da İslam’ın anlatılması ve anlaşılmasında
çok etkili olmuştur.
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MİLLÎ EDEBİYATIMIZIN ŞAFAĞINDA
YUNUS EMRE
Orhan Kemal TAVUKÇU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
Anadolu’da Türk yazı dilinin ve millî bir edebiyatın
gelişmesinde, Yunus Emre (ö. 1320), Âşık Paşa (ö. 1332), Gülşehrî (ö.
1317’den sonra) gibi şair ve düşünce adamlarının göz ardı edilemez bir
rolü olduğu, konuyla ilgilenen hemen herkesin malumudur. O günün
Anadolu’sunda, devletin resmî dili de olan Farsça, kuvvetli eserlerle
temsil edilmektedir. Bu edebî üslubun merkezinde Mevlâna’nın
Mesnevi’si bulunmaktadır. Ahi Evran (ö. 1261) gibi, daha millî bir siyasi
düşünceyi temsil eden şahsiyetlerin bile eserlerini Farsça kaleme aldığı,
dönemin önde gelen şairlerinden Gülşehrî’nin de iki eserini (Feleknâme ve Arûz-ı Gülşehrî) Farsça yazdığı bilinmektedir. Bu gün Garibnâme’deki bazı beyitleri(1) Türkçe taraftarı oluşunun bir göstergesi
olarak kabul edilen Âşık Paşa’nın dahi söz konusu beyitlerin hemen baş
tarafında bulunan
menzili

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili / İlla ma’lum oldı ma’ni

(Gerçi burada Türkçe konuşuldu ama –böylece- kastedilen
mananın ne olduğu, menşei ortaya çıktı.)
(1)
Kim alursa bu kitâbı yâdına
İre cümle ma‘ninüñ bünyâdına

Türk dahi bilmezidi ol dilleri
İnce yolı ol ulu menzilleri

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
İlla ma‘lum oldı ma‘nî menzili

Bu kitab anın içün geldi dile
Kim bu dil ehli dahi ma’ni bile

Çün bilesin cümle yol menzillerin
Yirmegil sen Türk ü Tacik dillerin

Türk dilinde ya’ni ma’ni bulalar
Türk ü Tacik cümle yoldaş olalar

Kamu dilde varidi zabt u usul
Bunlara düşmişidi cümle ‘ukul

Yol içinde birbirini yirmeye
Dile bakup ma’niyi hor görmeye

Türk diline kimsene bakmazidi
Türklere hergiz gönül akmazidi

Ta ki mahrum kalmaya Türkler dakı
Türk dilinde anlayalar ol Hakı

Âşık Paşa, Garib-nâme, II/2, haz. Kemal Yavuz, TDK Yay., İstanbul, 2000, 953-955.
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şeklindeki ifadesi ile eseri Türkçe yazmasına dair uygun bir gerekçe
aradığı, adeta bu durumu izah etmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır.
Dönemin dili ve edebî zevkine dair böyle örnekler çoğaltılabilir. Yine aynı
dönemde başlayan tercüme faaliyetlerini de bu durumun değiştirilmesi
yönünde atılmış bir adım olarak yorumlamak mümkündür.
Böyle bir ortamda Yunus, eski Türk dilinden aldığı bazı arkaik
yapıları, İslam öncesi Türk şiirinden tevarüs ettiği bir takım şeklî
hususiyetleri; kökü mazide bir çınar gibi, Dede Korkut, Hoca Ahmet
Yesevî (ö. 1166), Mevlânâ (ö. 1273), Sadreddin Konevî (ö. 1274) gibi
şahsiyetlerden derlediği bir muhteva ile birleştirerek kendine mahsus
bir üslup oluşturmuştur.
Türkmenlerin kullandığı standart Türkçeyle vahdet-i vücûd
gibi girift bir meseleyi ifade etmeyi başaran Yunus, bununla kalmayıp
millî ve -neredeyse- mahallî bir dille evrensel şiirler meydana
getirmiştir. Bütün bunlar dikkate alındığında Yunus’un Anadolu’da millî
bir edebiyatın meydana getirilmesi ve gelişmesindeki payı anlaşılacak;
sesini çağlar ötesine taşıyabilmesinin bir rastlantı olmadığı ortaya
çıkacaktır. O hâlde Yunus’un sözünü bu kadar tesirli kılan nedir? Bu
bildiride onun şiirini oluşturan başlıca unsurlar ele alınarak bu soruya
cevap aranacaktır.
Şüphesiz böyle bir çalışmada şairin dili ilk değerlendirilmesi
gereken husustur. Zira şiir, her şeyden önce dil ile icra edilen bir
sanattır. Şair, ihsaslarını ifade ederken konuştuğu dilin mecazlarından,
çağrışım dünyasından, ses yapısından istifade eder. Tercih edilen
kelimelerin kullanım sıklıkları, kültürel arka planları, ses özellikleri,
çağrışımları vs. sadece şiirin gücünün kaynağını ortaya koymakla
kalmayacak, aynı zamanda şairin üslubuna dair önemli çıkarımlar
yapabilmesine de imkân tanıyacaktır. Ancak söz konusu ayrıntıların, bu
mütevazı bildirinin sınırlarını fazlasıyla zorlayacağı açıktır. Dolayısıyla
burada daha çok eski Türk şiirinin ve yaşayışının Yunus üslubundaki
yansımaları üzerinde durulmaya çalışacaktır.
1. Yunus Emre’de Eski Türk Şiiri İzleri
Bu alanda çalışma yapan araştırmacıların birçoğu, Yunus
ve onun bazı çağdaşlarının şiirlerinde vezin problemine değinirken
manzumelerin bir kısmının aruz, geri kalanının heceyle yazılmış olduğu
ancak bazılarında hece sayısının da tutmadığı, muhtemelen şifahi
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gelenekten yazıya geçirilen bu manzumelerde zamanla bazı kelimelerin
unutulduğu, değiştirildiği veya yeni kelimelerin ilave edildiği gibi
ifadelere yer verirler. Bu düşüncelerden bir kısmının veya tamamının
doğru olması mümkündür. Ancak kanaatimizce Yunus Emre ve
onun çağdaşlarının kaleme aldığı manzumeler, başka bir gerçeği de
seslendirmektedir. O da dönemin şiirlerinde İslam öncesi Türk
şiirinden damıtılarak elde edilen bir ritim duygusunun varlığıdır. Aruz
vezninin menşeini anlatan meşhur hikâyede develerin çanlarından aynı
ahenkle biteviye gelen seslerin etkisinden bahsedilir. Aslında bu, bir
milletin hayat tarzından sanatının doğuşunu dile getiren bir hikâyedir.
Benzer bir hadisenin bizim veznimizi de şekillendirmiş olması çok da
uzak bir ihtimal değildir. Nitekim konuya dair bir araştırma bizim millî
ölçümüzün bozkırı arşınlayan atların nal seslerinden ilham aldığını
ifade etmektedir.(2) Dolayısıyla ölçüyle ilgili yukarıda ifade edilen
tutarsızlıklar, bu metinler üzerinde yeterince araştırma yapılmayışından
doğan bir eksiklik olarak algılanabilir. Müstakil bir çalışmaya konu
olabilecek vezin meselesini de Yunus Emre Divanı’ndaki manzumeleri
İslam Öncesi Türk Edebiyatı numuneleri ile tekrar mukayese ederek
değerlendirmek yerinde olacaktır.
Yunus Emre Divanı’ndaki İslam öncesi Türk edebiyatı izlerini
araştırırken karşılaşılabilecek yegâne unsur ölçü değildir. Söz konusu
manzumeler içerisinde ölçüye göre daha belirgin bazı şekil özellikleri
vardır ki bunların eski metinlerde karşılıklarını bulmak da mümkündür.
Bugün üniversitelerde eski Türk edebiyatı müfredatı içerisinde
okutulan musammat da bunlardan biridir. “…3-10 ve daha çok mısralı
bendlerin birleşmesiyle oluşan nazım şekillerine Arapça’da musammat
adı verilmiştir.”(3) Ancak burada söz konusu edilen musammat kısaca
“her beytinde iç kafiye bulunan nazım şekillerinin bu özelliklerini
vurgulamakta…”(4) kullanılmaktadır. İslam öncesi Türk şiiri’nde baş
(2)
Tacettin Şimşek, “Türk Şiirinde Ses ve Ritm Konusuna Yeni Bir
Yaklaşım”, TAED 29, 2006, 145-168.
(3)
Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh
Yay., 7. bs., İstanbul, 2005, 84; “… üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve
daha fazla sayıdaki mısrâ’larla kurulu değişik sayıdaki bendlerden oluşan nazım
şekillerinin genel adı…” Halil Erdoğan Cengiz, “Divan Şiirinde Musammatlar”,
Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), S: 415, 416, 417-Temmuz,
Ağustos, Eylül 1986, 292.
(4)
Cengiz, a.g.m., 292; ayrıca “‘Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün,
Müstef ’ilün, müstef ’ilün, müstef ’ilün, müstef ’ilün’ gibi her mısra’ın iki, her
119

Yunus’un Çağrısı

kafiyenin(5) güzel örneklerinden biri olan aşağıdaki manzume, mısra
ortalarındaki kafiyelerle de musammat tarzınının ilk numuneleri
arasında zikredilebilir:
iç terin{g kat bük tag-ta irteki söki aranyadan-ta.
idiz tikim kay-a-lık basguk-lug erip idi tiki-siz-te.
imirt çogurt söğüt arasınta inçge-ki-e suv kıdıg-ında.
ilinmeksiz-in dyan olurgu-lug ol anı teg orun-larta.
sen{gir bulun{g terin{g tag-ta seviglig aranyadan-ta.
sermelip akar suv-lug erip sep sem aglak-ta.
sekiz türlüg yiil-ler öz-e tepremetin serilip anta.
sere yalın{guz-ın nom men{gi-sin tegingülüg ol anı teg orun-larta.
kökerip turur körklüg tag-ta köngül yaraşı aglak orun-ta.
köp yigi telim sögüt-lüg erip köpirip turur kölmen suvluk-ta.
köz başlap kaçıg-ların yıgınıp köz-ünmiş bililmiş-çe [orun]-larta.
küsençig-siz-in mengi tegingülüg ol anı teg orun-larta. (6)
Aşağıdaki manzume de Yunus Emre Divanı’ndaki örneklerden
sadece biridir:
Hak’dan yıgar ol seni nen varısa vir gider
Ne beslersin bu teni sinde kurd kuş yir gider
beytin de dört eşit parçaya bölünmesine imkân veren, böylece …. her beyitte
birinci mısraın sonu ile mısra ortalarındaki kelimelerin kafiyelendirilmesi ve
ikinci mısraın sonunda bir önceki beytin son mısraı ile kafiyenin sürdürülmesi
suretiyle kaleme alınan, beyit içinde ana kafiyeden ayrı bir iç kafiyelendirme
tarzı…” Cengiz, a.g.m., 291; “Matla’dan sonra gelen beyitlerin ilk ve ikinci mısra
ortalarının ilk mısra’ın sonu ile kafiyelendiği gazellere Musammat Gazel, bunların
mısra’ ortalarındaki kafiyelerine de İç Kafiye denir” İpekten, a.g.e., 18.)
(5)
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri,
TTK Yay., Ankara, 1991; Talat Tekin, “İslam Öncesi Türk Şiiri”, Türk Dili, Türk
Şiiri Özel Sayısı, C: LI, S: 409, Ocak 1986, 3-42; Doğan Kaya, “Türk Halk Şiirinde
Mısra Başı Kafiyeler”, 3-4
http://dogankaya.com/fotograf/turk_halk_siirinde_misra_basi_kafiye.pdf
(17.10.2015); Ayrıca bu geleneğin Klasik Türk Edebiyatı’ndaki diğer bazı
örnekleri için bk. Yaşar Aydemir-Halil Çeltik, “Redife Farklı Bir Bakış Divan
Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif ”, Bilig, Yaz / 2008, S: 46, 193-214.
(6)
Osman Fikri Sertkaya, “Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir
Bakış-I”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı, C: LI, S: 409, Ocak 1986, 46.
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Ölene bak gözün aç dökülür sakal u saç
Ilan çıyan gelür aç yiyüp içüp sir gider
Bize bizden ulular inen eyü hûlular
Ol eyü ‘amellüler haber böyle dir gider
Çekgil harâmdan elün kesgil gaybetden dilün
‘Azrâîl el’irmedin bu dükkânı dir gider
Ecel irer kurur baş tiz dükenür uzun yaş
Düp düz olur tag u taş gök dürilür yir gider
Çün cân agdı Hazret’e yarak it âhirete
Tanla turan tâate Tanr’evine ir gider
İy Yûnus sen ölicek sinün nûrla tolıcak
Îmân yoldaş olıcak âhirete şîr gider(7)
Bu örnekler şüphesiz musammat geleneğinin zirve metinleri
değildir. Ancak Türk milletinin farklı medeniyet dairelerinde, Uygur
ve Arap harfleriyle kaleme alınmalarına rağmen aynı tarzda meydana
getirilmiş olmaları aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.
Yunus Emre üslubunun bir tezahürü olarak karşımıza çıkan
zincirleme ifadeler(8) de benzer bir ilişkiye işaret etmektedir. Aprınçur
Tigin’e ait bir methiye olan aşağıdaki manzume, eski Türk şiirinde bu
tarzın bilinen tek örneğidir:
[biziñ teñrimiz ed]güsi redni tiyür
[biziñ teñrimiz ed]güsi redni tiyür
[ridni]de yig meniñ edgü [teñr]im alpım bekrekim
ridnide yig meniñ edgü teñrim alpım bekrekim
(7)
Yûnus Emre, Divan-ı İlahiyat, haz. Mustafa Tatçı, h Yay., 3. bs.,
İstanbul, 2014, 271-272.
(8)
‘Zincirleme ifade’ Ahmet Talât Onay’ın ‘Zincirli Koşma’ (“Koşmaların
diğer bir şekli daha vardır ki aruz âlimlerinin iâde dedikleri şekildir. Her mısraın
nihayetindeki kelime sonra gelen mısraın ilk kelimesini teşkil etmek suretiyle
vücuda getirilir. Bu şekildeki şiirlerin ismi halk şiirlerince zincirli, yahut zincirbenddir.” Ahmet Talât Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, haz. Cemal
Kurnaz, Akçağ Yay., , Ankara, 1996, 118) maddesinden mülhemdir.
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bilegüsüz yiti vaj[ır ti]yür
bilegüsüz yiti vajı[r ti]yür
vajırda ötvi biligligim tüzünüm yarukum
vajırda ötvi biligligim bilgem yañam(9)
Zincirleme tarzının halk şirindeki makbul örneklerinde bu
ifadeler manzumenin tamamına yayılır.(10) Böylece bentler, aralarındaki
kelime halkalarıyla birbirine bağlanan bir zincir görüntüsü verirler.
Yunus’un şiirlerinden seçilen 11 beyitlik aşağıdaki manzumede,
beyitlerin tamamı bağlantılı değildir. Divan’daki başka örneklerde de
benzer bir durum söz konusudur.
...............
Girdüm ‘ışkun denizine bahrileyin yüzer oldum
Geşt idüben denizleri Hızır’layın gezer oldum
.................
Gönlümüz oldı ulu şar o şar gibi ya kanda var
Haznesinden aldum gevher dükkan yüzin bezer oldum
Ben ol dükkândar kulıyam cevherler ile tolıyam
Dost bagınun bülbüliyem budakdan gül düzer oldum
Ol budakda biter iman iman bitse gider güman
Dün gün işüm budur heman nefsüme bir tatar oldum
.................
Cânum bu tene gireli nazarum yokdur altûna
Düşdüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum
Tenüm toprak tozar yolca nefsüm iltür beni önce
Gördüm nefsün burcı yüce kazma aldum kazar oldum
Kaza kaza indüm yire gör bu nefsi yüzi kara
Hürmeti yok peygambere bendlerini bozar oldum(11)
(9)
Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, TTK Yay., Ankara, 1991, 16;
Tekin, a.g.m., 13; Doğan Kaya, “Türk Halk Şiirinde Mısra Başı Kafiyeler”, 3-4.
http://dogankaya.com/fotograf/turk_halk_siirinde_misra_basi_kafiye.pdf
(17.10.2015)
(10)
bk. Onay a.g.e., 118-123.
(11)
Yûnus Emre, a.g.e., 406.
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2. Türk Kültürü ve Yaşayışı
Yukarıda da ifade edildiği gibi Yunus, millî ve -neredeyse- mahallî
bir dille evrensel şiirler meydana getirmiştir. Buradaki mahallî
ibaresi abartılı bulunabilir. Ancak söz konusu manzumelerdeki
kelime tercihlerine bakıldığında bu ifadenin çok da yersiz olmadığı
anlaşılacaktır. Yunus sembolizminin zirvelerinden “Çıktım erik
dalına…” mısraıyla meşhur olan manzume,(12) bu durumun en
bariz göstergelerindendir. Yunus, bu manzumede kullandığı kelime
kadrosunu -muhtemelen- o dönemin gündelik dilinden seçmiştir.
Ancak bu dağarcığı şiir formuna sokarken kelimelerin hem anlama
dair arka planlarının, hem de çağrışım dünyalarının sınırlarını
zorlamış, bir kısmına yeni anlamlar yükleyerek mecazlar oluşturmuş,
böylece tasavvufun bazı temel meselelerini bu kısıtlı alanda (13 beyit,
155 kelime) ifade edebilmeyi başarmıştır.
Yunus’un bu yönü Anadolu’da bir yazı dili ve edebî gelenek
oluşturulmasında çok önemli bir adıma karşılık gelmektedir. Dilin
bütün imkânlarını kullanan Yunus, sosyal hayattan, kadim davranış
biçimlerinden, destanlardan, Dede Korkut Oğuz-namelerinden
tevarüs ettiği bazı kavramları şiirinin içine ustalıkla yerleştirmiş,
böylece Anadolu’da yeni ve yerli bir üslubu inşa girişimini başlatmıştır.
Bazı araştırmacılar tarafından Yunus Emre’nin, Anadolu’nun her
tarafını gezdiğinin, orada kışladığının bir delili sayılan aşağıdaki
manzumede şair, kelimelere sosyal hayattan yüklediği yeni manalarla
bu üslubu yansıtmaktadır:
Hak’dan gelen şerbeti içdük el-hamdüli’llâh
Şol kudret denizini geçdük el-hamdüli’llâh
Şol karşugı tagları mîşeleri bâgları
Saglık safâlık ile aşduk el-hamdüli’llâh
Kurıyıduk yaş olduk ayagıduk baş olduk
Kanatlanduk kuş olduk uçduk el-hamdüli’llâh
(12)
Yûnus Emre, a.g.e., 537-538; Bu manzumenin şerhleri için bk. Emine
Sevim, Yunus Emre Şerhleri Çıktım Erik Dalına, Bilge Kültür Sanat Yay., gözden
geçirilmiş yeni bs., İstanbul, Kasım 2014; Niyâzî Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî,
Şeyhzâde, Çıktım Erik Dalına, Haz. Suat Ak, Büyüyen Ay Yay., , İstanbul, Şubat
2012.
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Vardugumuz illere şol safâ gönüllere
Baba Tapduk ma‘nîsin saçduk el-hamdüli’llâh
Beri gel barışalum yadısan bilişelüm
Atumuz eyerlendi eşdük el-hamdüli’llâh
İndük Rûm’ı kışladuk çok hayr u şer işledük
Uş bahâr geldi girü göçdük el-hamdüli’llâh
Dirildük bınar olduk irkildük ırmag olduk
Akduk denize tolduk taşduk el-hamdüli’llâh
Tapdug’un tapusında kul olduk kapusında
Yûnus miskîn çigidük bişdük el-hamdüli’llâh(13)
Aslında varlığın maddi âleme iniş ve daha sonra yeniden
Hakk’ın makamına yükselişini ifade eden bu şiir, bir devriye(14)
örneğidir. İlk beyitte Bezm-i Elest’i, ikinci beyitte yaradılışı ve diğer
aşamaları, üçüncü ve dördüncü beyitlerde muhtemelen seyr ü sülûku
ve ömrünü Taptuk Emre’nin öğretisini yaymakla geçirdiğini ifade
eden Yunus, beşinci beyitten itibaren başka bir aşamaya geçildiğinin
işaretlerini vermektedir. Buna göre beşinci beyitte atının eyerlenmiş,
hazır olduğunu (yani göç hazırlığını) söyler(15) ve helalleşmek (beri
gel barışalım yad isen bilişelim) isteğini dillendirir. Altıncı beyitte
Rum’a (Anadolu) indiklerini, kışı geçirdiklerini ve orada çok hayır
ve şer işlediklerini, nihayet baharın geldiğini, tekrar göçeceklerini
(Rûm’a indikleri makama tekrar çıkacaklarını) ifade eder. Bilindiği gibi
insanların hayır ve şer işleyecekleri yer, dünyadır. Dolayısıyla şairin
burada Rûm ile dünyayı, kışlamak ve hayır - şer işlemek ile dünya hayatını
kastettiği anlaşılmaktadır. Beytin ikinci mısraında da Yunus bu hayatın
sonunda baharın gelmesiyle kışladıkları dünyadan indikleri makama
(yani yaylaya) göçme vakitlerinin geldiğini ifade etmektedir. 		
(13)
Yûnus Emre, a.g.e., 453.
(14)
A. Azmi Bilgin, “Tekke Edebiyatı”, DİA, C: 40, 383.
(15)
Nitekim başka şiirlerinde de tabut için “ağaç at” tamlamasını kullanır:
Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler / Yir altına indüreler kimse ayruk
görmez ola (Yûnus Emre, a.g.e., 252.); Su getüreler yumaga kefen saralar komaga
/ Agaç ata bindüreler teneşire düşdi gönül (Yûnus Emre, a.g.e., 353.); Binüp agaç
atına yönelüp Hazretüne / Şol kara yir altına gire yatasın birgün (Yûnus Emre,
a.g.e., 442.)
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Devriyenin son beytinde şair, mahşer tasavvuruyla dirilerek topraktan
pınar gibi çıktıklarını / topraktan pınar gibi çıkarak toplandıklarını,
uyanıp ırmak gibi Allah’a kavuşmak üzere aktıklarını, nihayetinde ona
kavuşup kaynayarak coştuklarını dile getirmektedir.(16)
Bezm-i Elest’teki “elestu birabbikum”(17) ibaresi, Tasavvuf
Edebiyatında genellikle “şarap, şerbet, hamr, kadeh… vs.” gibi kelimelerle
karşılanmıştır. Nitekim Divân-ı Hikmet’te de benzer kullanımlar
vardır.(18) Dolayısıyla bu tasarım Yunus’a ait değildir. 		
Fakat manzumenin devamında Yunus’un diğer bazı ıstılahlara
yönelik kullandığı karşılıklar, gündelik Türkmen yaşantısından
alınmaları itibariyle son derece dikkat çekicidir:
Dünya

:

Rûm

Dünyada geçen zaman (ömür)

:

[Kış]1

Dünyada yaşamak

:

Kışlamak, hayr u şer işlemek

Öteki âlem

:

[Yayla]

Öteki âleme göç hazırlığı yapmak

:

Atın eyerlenmesi

Öteki âleme göç vakti

:

Bahar

Öteki âleme göçmek

:

[Yaylaya] göçmek

Kıyâmet günü dirilip topraktan çıkmak

:

Pınar olup (kaynamak)

Kıyâmet günü uyanmak

:

İrkilmek

Mahşer meydanında
toplanıp akmak

bölük

bölük :

Irmak olmak, Allah’a ulaşmak

Bir mukayese yapabilmek amacıyla yukarıdaki kavramlardan
sadece birine değinmek faydalı olacaktır. Ölüp öteki âleme göçmek,
böylece ‘dünya sürgünü’nden kurtularak gerçek sevgili olan Allah’a
kavuşmak, hemen bütün sufilerin arzu ettikleri bir hâldir. Bu durum
için Mevlevî gelenekte ‘Şeb-i arûs’ (gelin gecesi, düğün gecesi) terkibinin
(16)
Yukarıda çok yüzeysel biçimde ele aldığımız bu manzume farklı bakış
açılarıyla değerlendirilebilir. Ancak bizim dikkatlere sunmak istediğimiz husus
Yûnus’un tasavvuf ıstılahlarına önerdiği karşılıklardır.
(17)
Kur’ân-ı Kerîm, A’râf, 7/172.
(18)
Elest hamrın kimge birse uşol sâkî / Bilâ-müdâm içip asrar mengi
bâkî / Ten ü cânın köydürüben şevk ihrâkı / İçdin köyüp yakılıban hem kül
bolur (Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler, haz. Kemal Eraslan,
Kültür ve Tur. Bak. Yay., Ankara, 1983, 192)
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kullanıldığı bilinmektedir.(19) Yunus Emre ise, derin bir hürmet beslediği
Mevlânâ’nın edebî kudretine(20) rağmen, aynı hali Türklerin hayatında
bugün bile heyecan vesilesi olan ‘yaylaya göçmek’ kavramıyla ifade
etmiştir.
Böyle bir üslubun gelişmesinin sebepleri arasında ilk akla gelen
şüphesiz Yunus’un kullandığı dildir. Ancak en az dil kadar belirleyici olan bir
başka husus da muhtemelen yaşadığı çağa kadar devam ederek onu besleyen
kadim davranış biçimleri ile dinî kıssalar, destanlar ve Oğuznameler gibi ortak
metinlerdir. Dede Korkud’un sesinin de yankılandığı aşağıdaki manzumede
Yunus, muhtevayı mısra sonlarına yerleştirdiği sorular, bazı inanç unsurları
(saç çözmek, düşde görmek vs.) ve uygun tabiat manzaralarıyla destekleyerek
etkili bir üslup ortaya koymuştur:
Taşdun yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Akdun yine kanlu yaşum yollarumı bağlar mısın
N’idem elüm irmez yâre bulınmaz derdüme çâre
Oldum ilümden âvâre beni bunda eğler misin
Yavu kıldım ben yoldaşı onulmaz bağrumun başı
Gözlerümün kanlu yaşı ırmağ olup çağlar mısın
Ben toprak oldum yoluna sen aşuru gözedürsin
Şu karşuma gögüs gerüp taş bagırlu tağlar mısın
Harâmî gibi yoluma arkurı inen karlu tag
Ben yârümden ayru düşdüm sen yolumı bağlar mısın
Karlu taglarun başında salkım salkım olan bulut
Saçun çözüp benüm içün yaşın yaşın ağlar mısın
(19)
Bk. Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, İnkılâp Kitabevi,
İstanbul, 2006, 53; Şefik Can, Mevlâna Hayatı Şahsiyeti Fikirleri, Ötüken
Neşriyat, 6. bs., İstanbul, 2009, 536; H. Hüseyin Top, Mevlevî Usûl ve Âdâbı,
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2001, 120, 281.
(20)
Fakîh Ahmed Kutbü’d-dîn Sultân Seyyid Necmü’d-dîn / Mevlânâ
Celâlü’d-dîn ol Kutb-ı cihân kanı (Yûnus Emre, a.g.e., 530); Yûnus’un “Yar
yüregüm yar gör ki neler var / Bu halk içinde bize güler var” (Yûnus Emre, a.g.e.,
301.) söyleşinde Mevlâna’nın İnşirah sûresini mazmunlaştırdığı “Sîne hvâhem
şerha şerha ez firâk / Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk” beyitinin izlerini görmek
mümkündür. Bu zincirin bir diğer halkasını da Âşık Paşa oluşturur: “Bu hasta
bagrumı yaraydun iy yar / Göreydün derdünile kim neler var”
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Esridi Yûnus’un cânı yoldayım illerüm kanı
Yûnus düşde gördi seni sayru mısın sağlar mısın(21)
Dağ kavramı gerek dinî metinlerde gerekse Dede Korkud
Oğuznameleri’nde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ancak 5. beyitteki
“Harâmî gibi yoluma arkurı inen karlu tag” mısraı Yunus Emre şiirinin
Oğuznamelerle bağlantısını açıkça ortaya koyacak mahiyettedir. Bu
ifade neredeyse aynı kelime örgüsüyle Dede Korkut Oğuznameleri’nde
“arkuru yatan ala dağ” şeklinde altı kez kullanılmıştır.(22) Bir sonraki
beyitte geçen “salkım salkım” ikilemesinin de -farklı bir anlamda da olsaDedem Korkudun Kitabı’nda iki kez kullanılmış olması(23) şüphesiz bir
tesadüf değildir. Yunus’un kelimeleri seçerek kullandığının bir göstergesi
de olan “Saçun çözüp benüm içün yaşın yaşın ağlar mısın” mısraı,
manzumeye bambaşka bir derinlik katmaktadır. Öncelikle burada
yuğ törenlerinden birtakım hatıraların varlığı dikkatleri çekmektedir.
Söz konusu törenlerde insanların yüzlerini yırtarak, saçlarını çözüp
önlerine dökerek, dövünerek ağladıkları bilinmektedir.(24) Bu mısraın
önem arz eden diğer bir yanı da şairin kelime tercihindeki hassasiyetini
ortaya koymasıdır. Şair ‘gizli’ anlamına gelen ‘yaşın’ın dağarcığına
kelimenin diğer manalarını da gizlemiştir. Bu yüzden sadece ‘gizli’
üzerine yapılacak bir yorum mısradaki derinliği ortadan kaldıracaktır.
Oysa Yunus ‘yaşın’ ile; ‘yıldırım’ ve ‘yaş, ıslak’ kavramlarına da işaret
etmektedir.
Böylece bu tek mısra,
1. “Saçını çözüp benim için gizli gizli ağlar mısın”
2. “Saçını çözüp benim için yıldırım yıldırım (hüngür hüngür)
ağlar mısın”
3. “Saçını çözüp benim için ıslak ıslak ağlar mısın”
diye üç farklı biçimde yorumlanabilir.
İlkinde, saçlarının arkasına saklanan ve acısını içine atarak
ağlayan bir insan tasvir edilmektedir. Bu tasvirde saçların öne
(21)
Yûnus Emre, a.g.e., 437-438.
(22)
Dedem Korkudun Kitabı, haz. Orhan Şaik Gökyay, MEB Yay., İstanbul,
2000, 7 (36. satır); 8 (13-14. satırlar); 117 (22. satır); 118 (3. satır); 119 (30. satır);
126 (23. satır).
(23)
Dedem Korkudun Kitabı, 4 (17. satır); 8 (25. satır).
(24)
Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bak. Yay., İstanbul,
1976, 153, 182; a. müellif, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve
Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yay., 4. bs., Ankara, 1995, 176-200.
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dökülmesi; bahar yağmurlarının dağlara, ovalara siyah ipler hâlinde
akmasına benzetilmiştir. Tıpkı bir yuğ töreninde olduğu gibi, insanların
hüngür hüngür ağlayışlarının dile getirildiği ikinci yaklaşım yine
şiddetli yağmurların yağdığı bahar manzaralarından esinlenmektedir.
Burada, şairin benzer bir ruh haliyle gökleri de kendine yoldaş etme
gayreti içinde olduğu söylenebilir.(25) Mısraın üçüncü yorumuna gelince
yaş, ıslak ve nemli manalarına gelecek şekilde kullanılan ‘yaşın’ kelimesi,
şüphesiz hem gözyaşıyla hem de yağmurla ilgilidir. Yunus, bu kelimeyi
seçerek bahar aylarında olduğu gibi sağanak sağanak, âdeta boz bulanık
seller gibi ağlamayı ifade etmiş olmalıdır. Ayrıca beytin tamamına
yayılmış ‘ç’, ‘ş’, ‘s/z’, ‘n’ seslerine bir yenisini de ekleyerek oluşturulan
yağmur çağrışımına da katkı sağlamıştır.(26)
Sonuç
Yunus Emre’nin yaşadığı dönem Türk tarihinde birçok açıdan
kırılmayı ifade etmektedir. Bir taraftan Anadolu’ya henüz yerleşme
(yaklaşık 150 yıllık bir süreç) sancıları çeken bir milletin devletleşme
mücadelesi, diğer taraftan her devletin mayasında mutlaka olması
gereken entelektüel birikimin geliştirilmesi, muhafaza edilmesi
ve nihayetinde kapıya dayanan Moğol tehdidi…. Bütün bunların
hazırladığı bir ortamda Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve
arkadaşlarının oluşturduğu “ilk savunma hattı”ndan farklı olarak Yunus
Emre ve Âşık Paşa seleflerinin nazari birikimlerini Türkçe kültüre ve
bilgiye dönüştürmüştür. Böylece Anadolu’da oluşturulacak medeniyetin
şafağında hak ettikleri yeri de almışlardır.
Sonuç olarak Türk dilinin bütün inceliklerine vakıf, büyük
mütefekkir ve şair Yunus Emre, kökü mazide bir çınar misali, Türk
kültür ve medeniyetinden damıtarak elde ettiği birikimini Anadolu
topraklarına saçarak yeni bir medeniyetin yeşermesine vesile olmuştur.
Yunus’un ve çağdaşlarının ilk harçlarını kardığı bu medeniyeti Dede
Korkut Oğuznameleri gibi, abidevi metinlerde ifadesini bulan Türk
inanış ve gelenekleri ile İslam tasavvufu beslemiştir. Eserlerine, üslubuna
sinmiş olan dili kullanma kabiliyetine ve bunların günümüze kadar
(25)
Bugün zaman zaman halk arasında bir cenaze merasimi esnasında
yağan yağmur için “gökler ağlıyor” ifadesinin kullanıldığı bilinmektedir.
(26)
Şairin sesleri yağmur çağrışımı yapacak şekilde düzenlemesi
hakkında bk. Muharrem Daşdemir, “Yunus Emre’nin Üslubunun Dil Bilimsel/
Dil Bilgisel Temelleri”, Medeniyetimizin Şafağında Yûnus Emre Sempozyumu
Bildirileri, Aksaray, 29-30 Nisan 2015 (Yayım aşamasında).
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ulaşan etkilerine bakıldığında, Yunus Emre’nin yeni bir medeniyet inşa
etme sevdasında ne denli başarılı olduğu görülecektir.
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TÜRK DİN MUSİKİSİNDE
YUNUS EMRE
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi
Giriş
“BESMELEYLE EDELİM FETH-İ KELÂM
FETHOLUNA TÂ MUAMMÂ-YI ENÂM”
“Sâlih kişilerin anıldığı yere rahmet yağar” hadis-i şerifi
çerçevesinde anmakta bulunduğumuz ve bir Allah dostu-aşığı olduğuna
inandığımız Yunus Emre hazretlerine Cenâb-ı Allah’tan rahmet
etmesini, bizleri de Yunus Emre gibi hem bedeni ve hem ruhuyla O’nun
izinden giden, O’na hizmet eden, sadece O’ndan yardım dileyen, sadece
O’na kulluk eden ve en önemlisi de O’na aşık kullarından kılmasını
diliyoruz.
Yunus Emre hazretlerine ait güftelerden 805 tane çeşitli
formlarda müzikal eserlerin bestelendiğini tespit ettik. Muhakkak ki
bu tespit, imkânlarımızla sınırlıdır. Yani tespit edemediğimiz müzikal
eserler olduğu da muhtemeldir. Zira değişik kaynaklarda Yunus Emre’ye
ait güftelerden bestelenmiş eser bilgileriyle karşılaştık. Mesela bir türkü
sitesinde güfteleri Yunus Emre’ye ait 65 türkü olduğu ifade ediliyordu.
Ne var ki mevzuubahis eserlerin nota veya yöre bilgileri verilmemişti.
Dolayısıyla tespit ettiğimiz eserleri notası, makamı, usûlü, varsa
bestekârı, yöresi ve kimin derlediği şeklinde müzikal eserlerle ilgili genel
kurallar çerçevesinde ortaya koymaya çalıştık. Şunu hemen ifade etmek
isterim ki sadece isim olarak ulaştığımız eserleri listemize almadık;
bununla birlikte bu eserlere ulaşmaya çalışmakla birlikte, bu bilgileri
veren şahıslarla irtibatımız devam etmektedir. Amacımız bir Hakk aşığı
olan Yunus Emre hazretlerinin güftelerine yapılan tüm müzikal eserleri
tespit edebilmektir. Ancak nasıl ki Cenâb-ı Allah’ın güzelliklerinin bir
sonu yoksa “bezm-i elest”te duydukları o lâhûtî sesin arkasında koşan
müzisyenlerin de yeni arayışlarının ve dolayısıyla bestelerinin sonu
gelmeyecektir. Bu çerçevede bu listelerin her daim tazelenmesi ve
ilgililere sunulması gerekecektir.
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Yunus Emre güfteleri en çok bestelenmiş sufi bir şairdir.
Yunus Emre’nin edebî eserleri Türk musikisinin birçok formu
içerisinde hemen makamda ve ritim kalıbında müzikal kompozisyona
dökülmüştür. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu bilgileri ve aynı
zamanda daha açıklayıcı olması bakımından bu formlarla ilgili
bilgileri sunmaya çalışacağız:
Türkü (21)
Türk halk edebiyatı’nda en çok kullanılan bir nazım şekli
olduğu gibi bilhassa âşık musikisi ve halk musikisinde de en çok
kullanılan bir beste şeklidir. Klasik dörtlükler şeklinde ve değişik
hece kalıplarıyla ölçülen türkülerin dördüncü mısraları genellikle
tekrar eden mısralardır. Aşk, hasret, sıla, gurbet, sevgi, güzellikler
vb konuları işleyen türküler, genellikle anonimdir. Sözlerin sahibi
bilinmemekle birlikte çoğunlukla beste sahipleri de bilinmemektedir.
Bu tarz türkülerde yöre, alınan kişi ve derleyen önemlidir. Türkülerin
beste şekillerinde belirli bir düzen yoktur; teknik açıdan farklılar
göstermektedir. Bilhassa makam ve usûl açılarından oldukça çeşitlik
arzeden türküler de en çok göze çarpan unsur “samimiyet”tir. Bu
samimiyet ve gönülden çıkış bağlamında şair ve bestekâr kendini
belirli kalıp ve ölçülerle sınırlandırmamıştır. Aynı zamanda
insanoğlunda ve özellikle Anadolu insanının olaylara oldukça “hissi”
yaklaşımı, bu durumun en büyük sebeplerindendir. Türkülerimiz
musiki anlamında yörelerine göre değişir ve az-çok her türkü kendi
yöresinin karakteristiklerini taşımaktadır. Güfteleri Yunus Emre’ye ait
21 adet türkü tespit ettik.
Fantezi (5)
XX. yüzyılın başlarından itibaren bestekârlarımız, klasik
anlamda musiki formlarına benzemeyen, bilinen teknik kurallara
uymayan eserler bestelemişlerdir. Klasik üslubun dışına çıkıldığı
ve bestekâra has düzen ve dengelerin kurulduğu bu tarz çalışmalara
“fantezi” denmektedir. Son yıllarda daha çok karşılaştığımız bu
fanteziler arasında musiki açısından oldukça güçlü eserlerin kompoze
edildiği bir gerçek olmakla birlikte fantezi türü genel olarak günlük
ihtiyaçları karşılayan ve bir sonraki nesle ve musikinin geleceğine
hizmet amacı olmayan eserler olarak telakki edilmektedir. Güfteleri
Yunus Emre’ye ait 5 adet fantezi eser tespit ettik.
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Şarkı (32)
4, 5, 6, 8 mısralı kıtaların bestelenmesinden meydana gelen
bir form olan şarkılar terennümsüzdür. Genellikle 10 zamanlıya kadar
küçük usûllerle, nadir de olsa büyük usûllerle ölçülmüştür. Şarkıların
üslubu, diğer musiki formlarına nazaran daha basittir ve sözleri de
edebiyatta ki şarkı formundan alınmadır. A (zemin) + B (nakarat) +
C (miyan) + B (nakarat) şeklinde açıklayabileceğimiz bu şekil, XIX.
yüzyılda bilhassa Hacı Ârif Bey ve Şevki Bey’lerin elinde gelişmiştir.
Şarkı güftelerinde genelde aşk, ye’s, ümit, hicran, sevinç, neşe vb
beşerî duyguların aksini görebiliriz. Bazen de şarkılarda kalenderîlik,
aldırmazlık işlenmiş; tevekkül, kaza ve kadere teslimiyet gibi duygular
işlenmiştir. Türk musikisi’nde en çok işlenen form olan şarkılarda
tabiidir ki Yunus Emre şiirleri de kullanılmış ve tespit edebildiğimiz
kadarıyla bu güftelerden 32 tanesi şarkı olarak bestelenmiştir.
Çocuk Şarkisi (1)
Çocuklara gerek manevi gerek müzikal eğitim anlamında şarkı
formatı kullanılarak bestelenmiş eserlerdir. Hedef kitlesi çocuklarımız
olan bu eserler, haliyle müzikal açıdan da onların masumiyetleri ve
yaşları çerçevesinde daha basit melodi ve usûllerle ölçülmüş müzikal
kompozisyonlardır. “Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi”
güftesi de Süheyla Uysal tarafından çocuk şarkısı olarak bestelenmiştir.
Mersiye (1)
Ölen kimsenin arkasından duyulan üzüntüyü ifade eden
veya ölen kimsenin güzel hallerini anlatan manzûme anlamına gelen
“mersiye”, Türk İslam edebiyatı’nda özellikle Hz. Hüseyin (r.a.)’nin
şehadetini konu alan eserlere isim olmuştur. Bilhassa kıyami ve devrani
tekkelerde okunma âdeti olan mersiyeler, genellikle Muharrem ayının
10. günleri icra edilirdi. Aynı zamanda o gün kurbanlar kesilir, aşûre
dağıtılır, zikir çekilir, gece de yüz rekat namazı müteâkip yetmiş bin
kelime-i tevhid çekilirdi. İlahiler gibi bestelenen mersiyeler olmakla
birlikte kendine has kuralları ve melodik yapısı olan mersiyelerin,
zikirlerde “kıyam tevhidi” ile “ism-i celâl” arasında okunma âdeti
vardır. “Bilirim seni yalan dünyasın” şiiri de Ahmet Hatiboğlu
tarafından gerdaniye makamında ve serbest ölçüde mersiye formunda
bestelenmiştir.
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Nefes (9)
Tasavvufi mahiyetteki halk şiirlerinden seçilip Bektaşi
bestekârlarınca bestelenen ve Bektaşi tekkelerinde okunan bestelerdir.
Üslup olarak ilahilere benzemekle beraber daha çok folklorik melodi
yapısına sahiptir. Güftesi Yunus Emre’ye ait 9 adet nefes tespit
edilmiştir. “Erenlerin cem’inde dolu sundum elimle”, “Bülbül ten
kafesinde gül kokar nefesinde” ve “Şol cennetin ırmakları akar Allah
deyu deyu” güfteleri nefes olarak bestelenmiştir.
Durak (15)
Dinî musikimizde bu forma “durak ilahisi” de denmekte
olup güfteleri birer dörtlükten oluşmaktadır. Güfteleri mana olarak
tamâmen tasavvufidir ve genellikle “vahdet-i vücûd” nazariyesini
işler. Beste düzeni “murabba beste” tarzında olup farkı terennümün
olmamasıdır. Duraklarda zemini oluşturan ilk mısraın 2. yarısı,
nakaratı veya bestelerdeki terennümün karşılığı gibi kendi içinde
kullanılmıştır: A + A + B + A. Musikimizde bu form Dr. Suphi Ezgi
tarafından “durak evferi” denilen bir usûlle ölçülmüştür. Bununla
birlikte usûlün ritmik düzeni içerisinde okunmak, tamamen serbest bir
tarzda icra edilir. Durakların icra yerleri dergâhlardır; özellikle zikr-i
alenî esnasında zâkirbaşının zikri durdurup veya zikrin tansiyonunu
düşürüp durak okunmaya başlar ve dervişler sükûn bulur. Bundan
dolayı bu eserler “durak” adını almıştır. Yunus Emre’nin güftelerinden
bestelenmiş 15 adet durak tespit edilmiştir.
Tevşih (14)
Kelime olarak “süslemek, tanzim etmek” manalarına gelen
tevşih, mevlid ve miraciye bahirleri arasında okunan, ilahiye nispetle
daha sanatlı dinî musiki eserleridir. Tevşihler daha çok devr-i kebir,
evsat, zincir ve çenber gibi büyük usûllerle ölçülmüşlerdir. Türkçe ve
Arapça olabilen tevşihler, Hz. Peygamber’in doğumu ve O’nun güzel
hallerinden bahseden manzumelerdir. Yunus Emre’ye ait güftelerden
14 adet tevşih bestelenmiştir.
Tevhid (2)
Mevlevîlik haricinde kalan hemen tüm tarikatlarda ayin-i
şerif (zikrullah) başında, kuûden (oturarak) kelime-i tevhid okunur.
İşte bu kelime-i tevhidlerin zemini teşkil eden ve 7 heceli (kelime-i
tevhid de 7 heceli olması hasebiyle) besteli manzum eserlere “tevhid”
denmektedir. Tevhidler diğer eserlere nispetle zaman olarak daha
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ağır seyrederler. Farklı makamlarda bestelenmiş tevhidler vardır.
Bu tevhidlerin başına aynı melodide “kelime-i tevhid” okunur.
Dervişler kelime-i tevhid zikrini bu melodi üzere zikrederken
zâkirbaşı idaresindeki zâkirler de tevhid ilahisini okurlar. Eserin bu
ana manzum bölümüne “Nutk-i Şerîf ” denir. Eseri îrad eyleyen güfte
sahibinin ismini geçtiği taç beyitin akabinde, kelime-i tevhid okunan
makamın karar perdesi üzerinde yine aynı bölümlemeyle devam
eder; sonra duruma göre şeyh efendi perde kaldırarak da zikrullahı
aynı minval üzere devam ettirebilir. Yunus Emre’ye ait “Taştı rahmet
deryası La ilahe illallah” ve “Aşkın ile aşıklar yansın Ya Rasulallah”
isimli 2 şiir tevhid formunda bestelenmiştir.
İlahi (705)
Anlam itibarıyla “Allah’a ait” demek olan “ilahi” kelimesi, Türk
İslam edebiyatı’nda aynı adı taşıyan manzûmelerin dinî musikideki
besteli hallerine de isim olmuştur. İlahiler Türk din musikisi sahasında
en çok kullanılan formu olmuştur. Orta Asya’dan beri süregelen İlahi
geleneği, zaman içerisinde teknik açıdan da gelişmiştir. Sadece cami
değil aynı zamanda tekke musikisinde de ilahiler çok önemli bir yer
tutmaktadır
Güfteleri dinî konulardan seçilmiş sözlü eserler olan ilahiler
konu olarak daha çok; zâhidâne, tasavvufi, münacat, Hz. Peygamber
(s.a.v.), veladet, miraç, hac, kurban, ramazan, öğüt verici, bayram, yol
konularını işlemektedir.
Yunus Emre ilahileri, hemen her makamda ve ritim kalıbında
kompoze edilmiştir. Türk din musikisi sahasının en çok kullanılan
formu olan “ilahi” deyince akla hemen Yunus Emre gelmektedir.
Müslüman Türk halkının hemen her katmanına sızmış olan,
doğumundan ölümüne kadar hayatının her aşamasında kulanılagelen
ilahiler, aynı zamanda dinî musikimizin de en önemli formlarından
biridir.
Yunus Emre’nin şiirlerinden bestelenen ilahi sayısı tespit
edebildiğimiz kadarıyla 705 adettir. Yunus güftelerine yapılan bestelerin
pek çoğunun bestekarı bilinmemekte veya hassaten bestekârlar
“mahviyet” çerçevesinde isimlerini yazmaktan hicâb duymaktadırlar.
Genç bestekârlar da Yunus Emre şiirlerine beste yapmaya devam
etmektedirler. Bu durum aynı zamanda Yunus aşkının ve onun yaktığı
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çerağın hala yanmaya, yakmaya ve aydınlatmaya devam ettiğinin en
önemli göstergelerinden biridir.
Yunus Emre güftelerinden bestelenmiş ilahiler arasında
bestekâr, makam ve usûl açılarından bazı kayda değer bilgiler tespit
ettik. Bunları sizlerle paylaşmak isteriz:
Bestekâr: 252 ilahinin bestekarı belli değildir. En çok beste
yapanları sırasıyla söyleyecek olursak; Ahmet Hatiboğlu 23, Zekai Dede
15, Abidin Gerçeker 17, Hakan Alvan 12, Hasan Şanlıtürk 12, Osman
Kenarda 12, Zeki Atkoşar 11, Güldeniz Ekmen Agiş 10, Cüneyt Kosal 9,
Ali Rıza Şengel 8, Tahir Karagöz 8, Dursun Çakmak 9, Muzaffer Ozak
Efendi 7, Selahaddin İçli 6, Süleyman Erguner 6, Selahaddin Gürer 6,
Hafız Zeki Altun 5, Hüseyin Sebilci 4, Bekir Sıdkı Sezgin 4, Dede Efendi
4.
Makam: Hüseyni 119, uşşak 84, hicaz 75, segâh 77, rast 50,
sabâ 42, hüzzam 44, eviç 19, mâhur 20, bestenigâr 17, 12 acemaşiran,
nevâ 14, 16 bayâti, nikriz 12, nevâ 17.
Güfte: “Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Rasûlallah” 27, “Şûrîde
vü şeydâ kılan beni” 19, “Taştı rahmet deryası” 18, “A sultânım sen
var iken” 15, “Arayı arayı bulsam izini” 14, “Hak’tan inen şerbeti içtik
Elhamdülillah” 12, “ “Ben yürürem yâne yâne” 11, “Durmaz yanar
vücudum” 11, “Gönül hayran olub” 10, Âlemler nûra garkoldu” 12 defa
bestelenmiştir.
Usûl: Türk Müziği ritim kalıplarından sofyan 365, düyek 156,
aksak 27, nim sofyan 24, yürük semai 15 ilahide kullanılmıştır.
Özellikle besteli eserlerin size bir listesini (güfte, form, makam,
usul, bestekar) sunarken şunu önemle ifade etmek isteriz ki bu müzikal
eserleri tespit ederken hangi Yunus’a ait olduğuna bakmaksızın bir liste
sunduk.
Sözlerime son verirken sempozyumu hazırlayanlara ve katkıda
bulunanlara en kalbî şükranlarımı sunmak isterim, saygılarımla.
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Eserin ilk dizesi
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
A sultânım sen var iken ya
ben kime yalvarayım
Aceb bu benim cânım âzâd
ola mı yâ Rab
Aceb bu benim cânım âzâd
ola mı yâ Rab
Aceb bu benim cânım âzâd
ola mı yâ Rab
Aceb değil deli olsa aşk
oduna yanan kişi

Bestekâr

Makam

Usûl

Form

Zekâî Dede

Acemaşîran

Sofyan

İlâhî

Dellalzâde

Bestenigâr

Düyek

İlâhî

-

Irak

Düyek

İlâhî

-

Isfahan (Nevâ)

Sofyan

İlâhî

-

Nevâ (Isfahan)

Sofyan

İlâhî

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Segâh

Nîm Sofyan

İlâhî

H. Sâdeddin
Arel
H. Sâdeddin
Arel

Segâh
Sultâni Irak

Durak
Evferi
Durak
Evferi

Durak
Durak

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Murat Özkan Hüseynî

Aksak

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Mâhur

Devr-i Kebîr İlâhî

-

Isfahan

Aksak

İlâhî

Aceb lûtfun seherinde

-

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Aceb lûtfun seherinde

-

Segâh

Düyek

İlâhî

Düyek

Şarkı

Sofyan

İlâhî

Aceb şu yerde var m’ola
Aceb şu yerde var m’ola

Nâmık
Hicaz
Kemâl Aktan
Ahmet
Nişâbur
Hatipoğlu
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Âciz kaldım zâlim nefsin
elinden
Âdâb ile erkân ile gel evliyâ
meclisine
Adım adım ileri beş
âlemden içeri
Ağla gözüm ağla gülmezem
gayri
Ağla gözüm ağla gülmezem
gayri
Ah olaydım bende derviş
olaydım

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Safer Dal

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Düyek

İlâhî

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz

Düyek

İlâhî

Âlemler müştak sana

Zeki Altun

Hicaz

Düyek

İlâhî

Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Âlemler nûra gark oldu
Muhammed doğduğu gece

Necip
Gülses

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

-

Muhayyer

Özel

İlâhî

Rast

Evsat

Tevşih

Rast

Düyek

İlâhî

-

Sabâ

Raks Aksağı İlâhî

Selahaddin
Gürer

Segâh

Curcuna

İlâhî

-

Segâh

Sofyan

Tevşih

Osman Nûri
Özpekel

Segâh

Sofyan

Tevşih

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Yürüksemâî

İlâhî

Ali almış sancağını eline

Cüneyt
Kosal

Sûznâk

Düyek

İlâhî

Allah adın dillerde

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Selahaddin
Demirtaş

Muhayyer Kürdî Sofyan

İlâhî

Allah diyelim dâim Mevlâ
görelim n’eyler
Allah diyelim dâim Mevlâ
görelim n’eyler

Ali Rıza
Şengel
Dursun
Çakmak

Çalakzâde
Mustafa
Hüseyin
Tolan
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Allah diyelim dâim Mevlâ
görelim n’eyler
Allah diyelim dâim Mevlâ
görelim n’eyler
Allah diyelim dâim Mevlâ
görelim n’eyler
Allah diyelim dâim Mevlâ
görelim n’eyler
Allah emrin tutalım
rahmetine batalım
Allah emrin tutalım
rahmetine batalım
Allah emrin tutalım
rahmetine batalım
Allah emrin tutalım
rahmetine batalım
Allah emrin tutalım
rahmetine batalım
Alma tenden canımı aman
Allah’ım aman
Alma tenden canımı aman
Allah’ım aman

Murat Özkan Nevâ

Aksak

İlâhî

Fehmi Tokay Rast

Sofyan

İlâhî

Fatih Salgar

Segâh

Bektâşi
Raksanı

İlâhî

Âşık Niyâzî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz
(Hümâyun)

Durak
Evferi

Durak

Fatih koca

Hicazkâr

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Mâhur

Düyek

İlâhî

Zekâî Dede

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Halit Bey

Evç

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Ferahnâk Aşîran

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

Zeki Atkoşar Hicaz

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

-

Rast

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

Ahmet
Muhtar
Gölge

Rast

Düyek

İlâhî

Araya araya bulsam izini

Halûk Pura

Rast

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

Yeşim
Çağlayan

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini

-

Segâh

Düyek

İlâhî

Araya araya bulsam izini

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Curcuna

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Araya araya bulsam izini
Araya araya bulsam izini

Araya araya bulsam izini
Araya araya bulsam izini
Araya araya bulsam izini

Sâdeddin
Kaynak
Mahmud
Bilki
Hüseyin
Tolan

Hasan
Şanlıtürk
Ahmet
Özhan
Sami Özer
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Âşık oldum ben Allah’ın
adına
Âşık oldum ben Allah’ın
adına
Âşık oldum bende-i
cânâneyim
Âşık oldum bugün meydan
benimdir
Âşık oldum bugün meydan
içinde

-

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Zeki Altun

Şehnaz

Aksak

İlâhî

Ahmet
Hatipoğlu

Rast

Sofyan

İlâhî

-

(Necid)Hüseynî

Serbest

Durak

Ahmet
Hatipoğlu

Rast

Sofyan

İlâhî

Hüseyni

Sofyan

Türkü

Aşık sana bir sözüm var
Aşk ateşi ciğerimi yakar
gider

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Aşk bezirgânı sermâye canı

-

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Aşk bezirgânı sermâye canı

Lâtif Ağa

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Aşk bezirgânı sermâye canı

-

Muhayyer

Düyek

İlâhî

Aşk bezirgânı sermâye canı

-

Uşşak

Düyek

İlâhî

Aşk bezirgânı sermâye canı

Hüseyin
Efendi

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Aşk cür’asın sundu bana

Nihat Doğu

Gerdâniye

Sofyan

İlâhî

Beste Isfahan

Düyek

İlâhî

Hicaz

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Muhayyer

Raks Aksağı İlâhî

Müstear

Düyek

İlâhî

Sabâ

Nîm Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Erol Ünal

Hicaz

Semâî

İlâhî

Zekâî Dede

Beste Isfahan

Sofyan

Tevşih

Ahmet
Özhan

Bestenigâr

Sofyan

İlâhî

Erol Başaran Evç

Sofyan

İlâhî

Ahmet
Efendi

Düyek

İlâhî

Aşkın aldı benden beni bana
seni gerek seni
Aşkın aldı benden beni bana
seni gerek seni

Erdoğan
Köroğlu
Süleyman
Erguner
İbrahim
Aşkın aldı benden beni bana
Halil
seni gerek seni
Taşkent
Aşkın aldı benden beni bana Abidin
seni gerek seni
Gerçeker
Aşkın aldı benden beni bana Cemil
seni gerek seni
Altınbilek
Aşkın aldı benden beni bana
seni gerek seni
Aşkın aldı benden beni bana
Yakup Gören
seni gerek seni
Aşkın gönlümü yağmaladı
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah

Ferahnâk
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Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah
Aşkın ile âşıklar yansın yâ
Resûlallah

Arslan
Hepgür

Hicaz

Nîm Sofyan

İlâhî

-

Hicaz
(Hümâyun)

Sofyan

İlâhî

Enes Ergür

Hicazkâr

Düyek

İlâhî

-

Hûzî

Nîm Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Necdet
Tanlak

Hüzzam

Düyek

İlâhî

-

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Sâdun Aksüt Hüzzam

Düyek

İlâhî

Selahaddin
Erköse

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

Tevhid

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Sabâ

Raks Aksağı İlâhî

Sami Özer

Segâh

Düyek

İlâhî

-

Segâh

Sofyan

İlâhî

Ahmet
Hatipoğlu

Sûznâk

Sofyan

İlâhî

-

Sûznâk

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Muhammed
Sıddık
Meymeni

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Mâhur

Doğan Ergin Nihâvend
Hasan
Şanlıtürk
Hayati
Günyeli
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Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Aşkın odu ciğerimi yaka
geldi yaka gider
Ay dahî güneş dahî
nûrundan Muhammed’in
Ay dahî güneş dahî
nûrundan Muhammed’in
Ay dahî güneş dahî
nûrundan Muhammed’in
Ay dahî güneş dahî
nûrundan Muhammed’in

Cinuçen
Tanrıkorur
(K.Altınkaya
tespiti)
Abidin
Gerçeker
Raif
Kırlıoğlu

Hicaz

Nîm Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Aksak

İlâhî

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Oktay Tem

Segah

Semai

İlâhî

Danyal
Mantı

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Aydın
Tekindor

Muhayyer Kürdî Düyek

Şarkı

Zeki Atkoşar Nikriz

Sofyan

İlâhî

Sâdeddin
Kaynak

Rast

Düyek

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Sami Özer

Rast

Sofyan

İlâhî

Dursun
Çakmak

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Ayırma beni senden Yaradan Raif Somer

Hicazkâr

Düyek

İlâhî

Hacı
Ayırma beni senden Yaradan
Ramazan

Mâhur

Düyek

İlâhî

Azrail alır canımız

Hakan Alvan Rast

Raks Aksağı İlâhî

Azrail alır canımız

Raif Somer

Rast

Nîm Sofyan

İlâhî

Hüseyni

Yürük
Semai

İlâhî

Sabâ

Sofyan

Şarkı

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

-

Isfahan

Düyek

İlâhî

Muzaffer
Ozak

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Yürüksemâî

İlâhî

Gülizar

Evsat

İlâhî

Azrail alır canımız
Bâd-ı sabâya sorsunlar
cânân illeri nerdedir
Bağrımda ki biten başlar
Bana bu ten gerekmez can
gerektir
Bana bu ten gerekmez can
gerektir
Be-hey âdem oğlu musun

Mehmet
Kemiksiz
Ârif Sâmi
Toker
Ahmet
Özhan

Be-hey gâfil hâb-ı gafletten
uyan
Be-hey kardeş Hakk’ı bulam Tosunzâde
mı dersin
Abdullah

142

Yunus’un Çağrısı
Be-hey kardeş Hakk’ı bulam
mı dersin
Be-hey kardeş Hakk’ı bulam
mı dersin
Be-hey kardeş Hakk’ı bulam
mı dersin
Ben ağlarım yane yane

Muzaffer
Ozak

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Murat Özkan Muhayyer

Aksak

İlâhî

Der. M.
Sarısözen

Segâh

Sivas 15/4

İlâhî

Segâh

Durak
Evferi

Durak

Dilkeşhâverân

Düyek

İlâhî

Segâh

Curcuna

Şarkı

Bayâtî

Nîm Evsat

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Düyek

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Nîm Sofyan

İlâhî

Uşşak

Nîm Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Aksak

İlâhî

-

Çargâh

Sofyan

İlâhî

Âmir Ateş

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz (Zirgüle)

Sofyan

İlâhî

Hâfız Murat

Nevâ

Aksak

İlâhî

Kemal
Tezergil

Nihâvend

Düyek

İlâhî

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Hüseyin
Efendi

Bayâtî

Sofyan

İlâhî

Ben bende buldum çün
Mehmed
Hakk’ı şekkü gümân nemdir
Tului
benim
Gürsel
Ben bir aceb ile geldim
Koçak
Nâmık
Ben bir aceb ile geldim
Kemâl Aktan
Ben bu aşka düşeli Allah’la
bilişeli
Ben bu aşka düşeli Allah’la
bilişeli
Ben bu dağın ağacıyam

-

Ben bu meclislerde ibretler
gördüm
Ben bu yolu bilmez idim aşk
gönlüme düştü gider
Ben bu yolu bilmez idim aşk
gönlüme düştü gider
Ben bu yolu bilmez idim aşk
gönlüme düştü gider
Ben bu yolu bilmez idim aşk
gönlüme düştü gider
Ben bu yolu bilmez idim aşk
gönlüme düştü gider
Ben dervişim diyen kişi iş
bu yola ar gerekmez
Ben dervişim diyene bir ün
idesim gelir
Ben dervişim diyene bir ün
idesim gelir
Ben dervişim diyene bir ün
idesim gelir
Ben dervişim diyene bir ün
idesim gelir
Ben dervişim diyene bir ün
idesim gelir
Ben dervişim diyene bir ün
idesim gelir

Recep
Camcı
Ahmet
Hatipoğlu
Bekir Sıkkı
Sezgin

Ben dost ile dost olmuşam

Hasan
Şanlıtürk
Danyal
Mantı
Güldeniz
Ekmen Agiş
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Ben dost ile dost olmuşam
Ben dost ile dost olmuşam
Ben dost ile dost olmuşam

Cüneyt
Kosal
Gürsel
Koçak
İbrahim
Halil
Taşkent

Nevâ

Sofyan

İlâhî

Nihâvend

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Tebriz

Düyek

İlâhî

Ben dost ile dost olmuşam

-

Ben gelmedim dava için

Hakan Alvan Acem Kürdî

Ben gelmedim dava için
Ben yürürem yâne yâne
Ben yürürem yâne yâne

Cemil
Altınbilek
Cüneyt
Kosal
Kemal
Efendi

Raks Aksağı İlâhî

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Acem Aşîran

Sofyan

İlâhî

Acem Bûselik

Sofyan

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Dede Efendi

Arazbar

Düyek

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

-

Bestenigâr

Sofyan

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Özata Ayan

Evç

Düyek

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Cüneyt
Kosal

Hûzî

Sofyan

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Murat Özkan Hüseynî

Aksak

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

-

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Selahaddin
Pınar

Nevâ

Düyek

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

-

Segâh

Sofyan

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Hâlis Efendi

Segâh

Sofyan

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

-

Şevkefzâ

Düyek

İlâhî

Ben yürürem yâne yâne

Ahmet
Özkök

Hicazkar

Sofyan

İlâhî

Hakan Alvan Hicaz

Düyek

İlâhî

Doğan Ergin Hüseynî

Nîm Sofyan

İlâhî

-

Düyek

İlâhî

Mutlu Torun Rast

Evsat

İlâhî

Ahmed
Münir

Sabâ

Düyek

İlâhî

-

Sabâ

Düyek

İlâhî

-

Uşşak

Düyek

İlâhî

Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana
Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana
Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana
Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana
Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana
Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana
Benem ol aşk bahrisi
denizler hayran bana

Irak
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Beni sorma bana ben ben
değilim

(Raci
Alkır’dan)

Karcığar

Sofyan

Türkü

Benim adım dertli dolap

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Sofyan

Türkü

Curcuna

İlâhî

Hüseynî

-

Türkü

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Uzzâl

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Curcuna

İlâhî

Hüseyni

Sofyan

İlâhî

Mâye

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Gerdâniye

Serbest

Mersiye

Bayâtî

Devrihindî

İlâhî

Ferahnâk Aşîran

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Yürüksemâî

İlâhî

Hüzzam

Aksaksemâî

İlâhî

Kürdîlihicazkâr

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Eviç

Sofyan

İlâhî

Benim adım dertli dolap
Benim adım dertli dolap
Benim adım dertli dolap
Benim bunda kararım yok
Benim bunda kararım yok
Benim bunda kararım yok
Benim gönlüm gözüm
aşktan doludur
Benim gönlüm gözüm
aşktan doludur
Benim ol aşk bahrisi deryâ
benim katremdir
Bî mekânım bu cihanda

N.Tüfekçi-Y.
Hüseynî
Paşmakçı
Müslüm
Hüseyni
Sümbül
Şerif
Dedeoğlu
Halit
Pekçetin
Cinuçen
Tanrıkorur
Abidin
Gerçeker
Başak
Harmancı
Hüseyin
Efendi
Cinuçen
Tanrıkorur

Bilen bilir ledünni (İlim ilim
Necdet Varol
bilmektir)
Ahmet
Bilirim seni yalan dünyasın
Hatipoğlu
Bilmem n’ideyim aşkın
Fehmi Tokay
elinden
Bilmem n’ideyim aşkın
Mahmud
elinden
Bilki
Bilmem n’ideyim aşkın
Cüneyt
elinden
Kosal
Bilmem n’ideyim aşkın
Turhan
elinden
Toper
Bilmem n’ideyim aşkın
M.
elinden
Hatipoğlu
Bilmem n’ideyim aşkın
Zeki Altun
elinden
Bilmem n’ideyim aşkın
Mümin
elinden
Salman
Bilmem n’ideyim aşkın
Abidin
elinden
Gerçeker
Bilmem n’ideyim aşkın
Nezih Tolan
elinden
Bir acayip aşk geldi bendeki
Barış Demir
hal üstüne
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Bir garipsin şu dünyâda

-

Nevâ

Düyek

İlâhî

Bir gece Muhammed’e

Sami Özer

Segâh

Düyek

İlâhî

Bir gece Muhammed’e

-

Acem

Sofyan

İlâhî

Bir kararda durmayalım gel
gidelim dosta gönül
Bir kararda durmayalım gel
gidelim dosta gönül
Bir kez gönül yıktın ise
Bir kez gönül yıktın ise
Bir kez gönül yıktın ise
Bir kez gönül yıktın ise
Bir kez gönül yıktın ise
Bir kez gönül yıktın ise
Bir köprü yaratmışsın kıldan
incedir dersin
Bir nazarda kalmayalım gel
dosta gidelim gönül
Bir nazarda kalmayalım gel
dosta gidelim gönül
Bir sâkiden içtim şarab

İhsan Öztürk
Der. Erkan
Sürmen

Türkü
Hüseynî

Hakan Alvan Mâhur
Osman
Kenarda
İrfan
Doğrusöz
Cemil
Altınbilek
Mehmet
Kemiksiz
Danyal
Mantı
Hâdi Bey

Türkü

Raks Aksağı İlâhî

Segâh

Düyek

İlâhî

Uşşak

Düyek

İlâhî

Zâvil

Düyek

İlâhî

Eviç

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Düyek

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Zeki Atkoşar Evç
Osman
Kenarda
Fikret
Erkaya

Şarkışla 2/4

Bir şâha kul olmak gerek

Ali Rıza Bey Nevruz

Düyek

İlâhî

Bir şâha kul olmak gerek

Güldeniz
Ekmen Agiş

Segâh

Aksak

İlâhî

Hâdi Bey

Nevâ

Sofyan

İlâhî

Osman
Kenarda

Nihâvend

Yürüksemâî

İlâhî

Tahir Alagöz Segâh

Sofyan

İlâhî

Murat Özkan Uşşak

Aksak

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Mâhur

Düyek

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Bir tahta yaratmışsın halim
anda yazmışsın
Biz dünyâdan gider olduk
kalanlara selâm olsun
Biz dünyâdan gider olduk
kalanlara selâm olsun
Biz dünyâdan gider olduk
kalanlara selâm olsun
Biz dünyâdan gider olduk
kalanlara selâm olsun
Biz kimseye kin tutmayız
Bize dîdar gerek dünyâ
gerekmez
Bu akl ü fikr ile Mevlâ
bulunmaz

Turhan
Toper
Gürsel
Koçak
Abidin
Gerçeker
-
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Bu aşkı ben bilmez idim

Ahmet
Hatipoğlu

Hüzzam

Frenkçin

İlâhî

Bu derdim onmaz gibi

İsmet Olgaç

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Evç

Düyek

İlâhî

Yöre: Sivas

Türkü

Aksak

Şarkı

Sofyan

İlâhî

Mâhur

Aksak

İlâhî

Neva

9/8

Nefes

Hicaz

Sofyan

Fantezi

-

Karcığar

Sofyan

İlâhî

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Selahaddin
İçli

Acem Kürdî

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Karcığar

Sofyan

İlâhî

Mehmet
Kemiksiz

Buselik

Sofyan

İlâhî

-

Ferahnâk

Düyek

İlâhî

Zeki Altun

Hüseynî

Yürüksemâî

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Ali Rıza
Şengel

Hüseynî

Düyek

Tevşih

-

Irak

Sofyan

İlâhî

Bu dervişlik yoluna aşk için
gelen gelsin
Bu dünyadan gider olduk
kalanlara selam olsun
Bu dünyaya benim diyen
Bu dünyâya neye geldin
Bu fenâda bir garipsin
gülme gülme ağla gönül
Bugün sohbeti bizim oldu
Bülbül niçin böyle feryâd
edersin
Bülbül niçin böyle feryâd
edersin
Bülbül ten kafesinde gül
kokar nefesinde
Cân ü gönülden seversen
yalvar kul Allah’a yalvar
Cân ü gönülden seversen
yalvar kul Allah’a yalvar
Cân ü gönülden seversen
yalvar kul Allah’a yalvar
Cân ü gönülden seversen
yalvar kul Allah’a yalvar
Cân ü gönülden seversen
yalvar kul Allah’a yalvar
Cânân illerinde aşk mı
mûradın
Canım erenler yolu inceden
ince imiş
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna

Kaynak:
Müslüm
Nevâ
Sümbül
Mahmut
Hüzzam
Oğul
Muallim
İsmail Hakkı Evç
Bey
Erol Ünal
Der. Sadi
Yaver
Ataman
Sâdeddin
Kaynak

Sâdun Aksüt Hicaz
Metin
Yetişken
Cüneyt
Kosal
Ali Kemal
Belviranlı
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Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canım kurban olsun senin
yoluna
Canlar cânını buldum bu
canım yağma olsun
Canlar cânını buldum bu
canım yağma olsun
Canlar cânını buldum bu
canım yağma olsun
Canlar cânını buldum bu
canım yağma olsun
Cebrâil’im selâm eyle
dostuma
Cebrâil’im selâm eyle
dostuma
Cebrâil’im selâm eyle
dostuma
Cemi-i enbiyâlardan
Muhammed cümlenin şâhı
Cennet bitmiştir îman
budağı
Cezbe-i Hak olmayınca
n’eylesin şeyhim bana
Cezbe-i Hak olmayınca
n’eylesin şeyhim bana
Coştun yine deli gönül
Cümle kuşlar uyanmadan
uyan vakt-i seher oldu
Çalap Âdem cismini
topruktun vâr eyledi
Çalap nurdan yaratmış
cânını Muhammed’in
Çalap nurdan yaratmış
cânını Muhammed’in
Çalap nurdan yaratmış
cânını Muhammed’in
Çıktım erik dalına anda
yedim üzümü
Çıktım erik dalına anda
yedim üzümü
Çıktım erik dalına anda
yedim üzümü

-

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Âmir Ateş

Segâh

Sofyan

İlâhî

Sûznâk

Sofyan

İlâhî

Nihavend

Sofyan

İlâhî

Hüseyni

Sofyan

Nefes

Rast

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Evfer

İlâhî

Segah

Rast aksağı

Nefes

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Nevâ

Sofyan

İlâhî

-

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Evç

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Suzidil

Düyek

İlâhî

Şevkefza

Aksak

Şarkı

Segâh

Sofyan

İlâhî

Bûselik

Sofyan

İlâhî

Mâhur

Düyek

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Eyyubi
Mehmed Ef.

Gülizar

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Muzaffer
Ozak
Tahir
Çağman
Kemal
Kaplan
İsmail
Ötenkaya
Ahmet
Özkök
Ferhat
Sarmusak

Tevfik
Soyata
Erdoğan
Köroğlu
Safer Dal
Selahaddin
İçli
Arslan
Hepgür
Oktay
Özeren
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Çıktım erik dalına anda
yedim üzümü
Çıktım erik dalına anda
yedim üzümü
Çün yarattın bu cihânı ol
habîbin aşkına
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Dağlar ile taşlar ile
çağırayım Mevla’m seni
Deniz oldu birkaç kadeh
Dertli ne ağlayıp gezersin
burda
Dertli ne ağlayıp gezersin
burda
Dertli ne ağlayıp gezersin
burda
Derviş bağrı taş gerek
Derviş bağrı taş gerek
Derviş bağrı taş gerek
Derviş olan kişiler deli
olagan olur
Derviş olan kişiler deli
olagan olur
Derviş olan kişiler deli
olagan olur
Derviş olan kişiler deli
olagan olur
Derviş olan kişiler deli
olagan olur

-

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Şahin Uçar

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Nîm Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hicazkâr

Düyek

İlâhî

Sabâ

Düyek

İlâhî

Sabâ

Düyek

İlâhî

Segâh

Aksak

İlâhî

Hicaz Zirgüle

Nim sofyan

İlâhî

Segah

Yürük semai İlâhî

Hicazkâr

Sofyan

İlâhî

Erol Sayan

Gülizar

Sofyan

Fantezi

Ahmet
Özhan

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Müstear

Sofyan

İlâhî

Nihâvend

Aksak

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Ali Şîrüganî

Evç

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Hüzzam

Devrihindî

İlâhî

Hüseyin
Efendi

Nevâ

Aksaksemâî

İlâhî

-

Segâh

Düyek

İlâhî

Arslan
Hepgür
İbrahim
Halil
Taşkent
Kutbi Dede
Güldeniz
Ekmen Agiş
Tahir
Karagöz
Hüseyin
Sebilci
Refet
Kayserilioğlu

Danyal
Mantı
Mustafa
Coşkun
Osman
Kenarda

Hakan Alvan Sultânîyegâh
Süleyman
Erguner
Salih Suphi
Soner
Süleyman
Erguner
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Dervişlerin yoluna sıdk ile
gelen gelsin
Dervişlik baştadır taçda
değildir
Dervişlik baştadır taçda
değildir
Dervişlik baştadır taçda
değildir
Dervişlik baştadır taçda
değildir
Dervişlik dedikleri bir acaib
tuzaktır
Dervişlik dedikleri hırka ile
taç değil
Dervişlik der ki bana sen
derviş olamazsın
Dervişlik der ki bana sen
derviş olamazsın
Dervişlik der ki bana sen
derviş olamazsın

Şentürk
Deveci

Şehnaz

SofyanCurcuna

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Rast

Düyek

İlâhî

Şedaraban

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Süleyman
Erguner

Müstear

Düyek

İlâhî

Erol Ünal

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Devrâniler zikri

-

Uşşak

Nîm Sofyan

İlâhî

Dînin îmânın var ise

-

Bestenigâr

Düyek

İlâhî

Dînin îmânın var ise

Rıza Tekin
Uğurel

Hicaz Uzzal

Sofyan

İlâhî

Dolap niçin inilersin

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Dolap niçin inilersin

-

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Dolap niçin inilersin

-

Nevâ

Sofyan

İlâhî

Rast

Devrihindî

İlâhî

Segâh

Curcuna

İlâhî

Uşşak

Dolap

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

Rast

Sofyan

İlâhî

Segah

Nim sofyan

Şarkı

Mahur

Sofyan

İlâhî

Bestenigâr

Düyek

İlâhî

Dolap niçin inilersin
Dolap niçin inilersin
Dolap niçin inilersin
Dolap niçin inilersin
Doldur bize sun kadehi
Doldur kadeh sungıl bize
Dost bağında açan gülde
Dost bakalı yüzüme
Dosttan haber kim getirir

Ali Rıza
Şengel
Şikârizâde
Ahmet Ef.
Arslan
Hepgür
Tahir
Karagöz
Osman
Kenarda

Abdullah
Dede
Selahaddin
Gürer
Selahaddin
Gürer
Rıza Tekin
Uğurel
Ahmet
Hatipoğlu
Cengiz
Cermen
Hayati
Günyeli
Gürsel
Koçak

150

Yunus’un Çağrısı
Dosttan haber kim getirir
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Durmaz yanar vücûdum ah
etmeyip n’ideyim
Dünya umuruna meyil
verme
Dünyâya mağrur kişi
tevbeye gel tevbeye
Dünyâya mağrur kişi
tevbeye gel tevbeye
Dünyâya mağrur kişi
tevbeye gel tevbeye
Dünyâya mağrur kişi
tevbeye gel tevbeye
Dünyâya mağrur kişi
tevbeye gel tevbeye
Düşeyim aşk denizine
Düşt’önüme hubbü’l vatan

İbrahim
Halil
Taşkent

Hicaz

Düyek

İlâhî

-

Bestenigâr

Sofyan

İlâhî

-

Evç

Düyek

İlâhî

-

Hüseynî

Düyek

İlâhî

-

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Zekâî Dede

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Muhayyer

Düyek

İlâhî

Ali Rıza
Şengel

Râhatülervah

Devr-i Kebîr İlâhî

Zekâî Dede

Rast

Sofyan

İlâhî

Arap Sâlih
Efendi

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Şehnaz

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

(Malatya
Hüseynî
yöresi)
Muallim
İsmail Hakkı Evç
Bey

Malatya
10/8

Türkü

Düyek

İlâhî

Hakan Alvan Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Ahmet
Hatipoğlu

Rast

Türk Aksağı İlâhî

Yaşar Okur

Segâh

Düyek

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Düyek

İlâhî

Sûzidil

Düyek

İlâhî

Hasan
Şanlıtürk
Mümin
Salman
Ahmet
Hatipoğlu

Düştüm aşkına Mevlâ’nın
âvâresiyim sevdânın

-

Bestenigâr

Sofyan

İlâhî

Edelim celân kılalım seyrân

-

Bayâtî

Nîm Evsat

İlâhî

Edelim celân kılalım seyrân

Abidin
Gerçeker

Hüseynî

Nîm Sofyan

İlâhî
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Edelim celân kılalım seyrân
Edelim celân kılalım seyrân
Efendim senin yoluna yâne
yâne kül olayım
Eğer aşkı seversen can
olasın
Eğer aşkı seversen can
olasın
Erenler meclisinde deste
kızıl gül idim
Erenlerin cem’inde dolu
sundum elimle
Evvel bahar olmayınca
kızılgül açılmaz imiş
Evvel benim âhir benim
canlara cân olan benim
Evvel benim âhir benim
canlara cân olan benim
Evvel benim âhir benim
canlara cân olan benim
Ey âlemleri yaradan hem
yaşarıp hem kurudan
Ey âşıkan ey âşıkan aşk
mezheb ü dindir bana
Ey âşıkan ey âşıkan aşk
mezheb ü dindir bana
Ey âşıkan ey âşıkan aşk
mezheb ü dindir bana
Ey aşk eri aç gözünü
Ey bana derviş deyen nem
ola derviş benim
Ey bana iyi diyen adımı sûfî
koyan
Ey bana iyi diyen adımı sûfî
koyan
Ey benim sevgili Mevla’m
senin aşkın kimde var
Ey benim sevgili Mevla’m
senin aşkın kimde var
Ey benim sevgili Mevla’m
senin aşkın kimde var
Ey cânıma cânânım ey
derdime dermânım
Ey cânıma cânânım ey
derdime dermânım

Erol Başaran Sultânîyegâh

Sofyan

İlâhî

Şehnaz

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Bûselik

Sofyan

İlâhî

Kürdîlihicazkâr

Curcuna

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz

Yürüksemâî

Nefes

Ahmet
Hatipoğlu
Hüseyin
Efendi
İrfan
Doğrusöz
Selahaddin
İçli

Kaynak:
Aşık Dâimî
Osman Nûri
Özpekel

Yöre: Erzincan

Türkü

Bûselik Aşîran

Çeng-i
Harbi

İlâhî

Hüseynî

Düyek

Türkü

Ahmet
Hatipoğlu

Nikriz

Yürüksemâî

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

Nefes

Mesud
Efendi

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Raif Somer

Segâh

Nîm Sofyan

İlâhî

Segah

Nim sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Evç

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Düyek

Şarkı

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Acem Aşîran

Düyek

İlâhî

Mahmud
Efendi

Acem Aşîran

Düyek

İlâhî

-

Sabâ

Düyek

İlâhî

Bilge Özgen

Bayâtî

Düyek

İlâhî

Hasan
Şanlıtürk

Bestenigâr

Nîm Sofyan

İlâhî

Danyal
Mantı
Metin
Alkanlı
Osman
Kenarda
Salih Suphi
Soner
Hasan
Şanlıtürk
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Ey cânıma cânânım ey
derdime dermânım
Ey cânıma cânânım ey
derdime dermânım
Ey cânıma cânânım ey
derdime dermânım
Ey cânıma cânânım ey
derdime dermânım
Ey derdime dermânım
Ey dervişler ey kardeşler ne
aceb derdim var benim
Ey dervişler ey kardeşler ne
aceb derdim var benim
Ey dost aşkın denizine
girem garkolam yürüyem
Ey enbiyâlar serveri
evliyâlar rehberi
Ey enbiyâlar serveri
evliyâlar rehberi
Ey enbiyâlar serveri
evliyâlar rehberi
Ey enbiyâlar serveri
evliyâlar rehberi
Ey pâdişâhı- lem-yezel ey
Kâdir u Hayy u Ezel
Ey pâdişâhı- lem-yezel ey
Kâdir u Hayy u Ezel
Ey pâdişâhı- lem-yezel ey
Kâdir u Hayy u Ezel
Eyyub’em dil müptelâyım
derde derman isterem
Eyyub’em dil müptelâyım
derde derman isterem
Eyyub’em dil müptelâyım
derde derman isterem
Gaflet ile Hakk’ı buldum
diyenler er yarın Hak
dîvânında bell’olur
Gaflet ile Hakk’ı buldum
diyenler er yarın Hak
dîvânında bell’olur
Gaflet ile Hakk’ı buldum
diyenler er yarın Hak
dîvânında bell’olur
Gani Mevla’m

Ahmet
Hatipoğlu
Abidin
Gerçeker

Hüseynî

Evsat

Nevâ

Raks Aksağı İlâhî

Mutlu Torun Segâh

İlâhî

Düyek

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Çifte Düyek İlâhî

Hicaz

Aksaksemâî

İlâhî

Hüseynî

Semâî

İlâhî

Hüseynî

Aksaksemâî

Şarkı

-

Segâh

Düyek

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

Tevşih

Hicaz

Semâî

İlâhî

Hüseynî

Curcuna

İlâhî

Âmir Ateş

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Haydar
Akdemir

Acem Aşîran

Fer

İlâhî

-

Hüseynî

Hayati
Günyeli
Kemâl
Gürses
Ali Rıza
Şengel
Elif Gönül
Özdolap
Muhammed
Sıddık
Meymeni
Hüseyin
Efendi

Necâti
Başaran
Hafız Zeki
Altun

Sofyan

İlâhî

İsmail Hakkı
Uşşak
Bey (Çayırlı)

Evsat

İlâhî

-

Acem Aşîran

Sofyan

İlâhî

-

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Bekir Sıkkı
Sezgin

Segâh

Nîm Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Yürüksemâî

İlâhî
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Gani Mevla’m nasib etse

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Gani Mevla’m nasib etse

Rast

Sofyan

İlâhî

Gel bir şaha kul olagör

Hüseyni

Sofyan

Türkü

Hûzî

Sofyan

İlâhî

Gel ey kardeş Hakk’ı
bulayım dersen
Geldi geçti ömrüm benim
Geldi geçti ömrüm benim

-

Zülfü
Hicaz
Livaneli
Ahmet
Hüseynî
Hakkı Turabi

Geldi geçti ömrüm benim

Bora Uymaz Uşşak

Geldi geçti ömrüm benim
şol yel esip geçmiş gibi
Geldi geçti ömrüm benim
şol yel esip geçmiş gibi

Süheyla
Uysal

-

Zeki Altun

Hüseynî

Gelin bir nazar eylen

Türkü
Curcuna

İlâhî

Sofyan

İlâhî
Çocuk
Şarkısı

Sofyan

İlâhî

Mutlu Torun Şehnaz

Semâî

Fantezi

Murat Özkan Nevâ

Aksak

İlâhî

-

Sabâ

Düyek

İlâhî

-

Sabâ

Hasan Esen

Şehnaz

Gelin gidelim Allah yoluna

Dede Efendi

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Gelin gidelim Allah yoluna

Mustafa
Efendi

Hicaz

Düyek

İlâhî

Gelin gidelim Allah yoluna

Nûri Sesören Segâh

Sofyan

İlâhî

Gelin tanış olalım işi kolay
kılalım

Selahaddin
İçli
Güldeniz
Ekmen Agiş

Dilkeşhâverân

Oynak

İlâhî

Hüseynî

Curcuna

İlâhî

Sâdun Aksüt Hüseynî

Curcuna

Türkü

Seyid Efendi Bayâtî

Düyek

İlâhî

-

Bestenigâr

Düyek

İlâhî

-

Evç

Düyek

İlâhî

-

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz
(Hümâyun)

Sofyan

İlâhî

Gelin ey âşıklar gelin bu
menzil uzağa benzer
Gelin ey âşıklar gelin bu
menzil uzağa benzer
Gelin ey âşıklar gelin bu
menzil uzağa benzer
Gelin ey âşıklar gelin bu
menzil uzağa benzer

Girdim aşk denizine
Gönül çalabın tahtı gönüle
çalab baktı
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
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Durak
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Durak
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Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden
Gönül hayrân oluptur aşk
elinden

-

Mâhur

Sofyan

İlâhî

H. Sâdeddin
Arel

Reng-i Dil

Durak
Evferi

Durak

-

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Segâh

Düyek

İlâhî

Yegâh

Düyek

İlâhî

Zeki Atkoşar Bestenigâr

Sofyan

İlâhî

Şahin Uçar

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Ahmet
Hatipoğlu

Nikriz

Sofyan

İlâhî

Mutlu Torun Segâh

Yürüksemâî

İlâhî

Hak cihâna doludur

Hakan Alvan Müstear

Düyek

İlâhî

Hak cihâna doludur

Hakan Alvan Segâh

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Suzinak

Raks Aksağı İlâhî

Rast

Sofyan

İlâhî

Bestenigâr

Nîm Evsat

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Mahur

Nim sofyan

İlâhî

Acem Aşîran

Düyek

İlâhî

Gündüz olalım saim
Haber eylen âşıklara
Hak bir gevher yarattı
kendinin kudretinden
Hak bir gönül verdi bana ha
demeden hayrân olur
Hak bir gönül verdi bana ha
demeden hayrân olur
Hak bir gönül verdi bana ha
demeden hayrân olur
Hak bir gönül verdi bana ha
demeden hayrân olur

Danyal
Mantı
Gürsel
Koçak
Osman
Kenarda

Halit
Hak cihâna doludur
Pekçetin
Hak cihana doludur kimseler Mehmet
bilmez
Kemiksiz
Hak cihana doludur kimseler Danyal
bilmez
Mantı
Hak çalabım Hak çalabım
Cüneyt
sencileyin yok çalabım
Kosal
Hak çalabım Hak çalabım
Zeki Atkoşar
sencileyin yok çalabım
Hak çalabım Hak çalabım
Abidin
sencileyin yok çalabım
Gerçeker
Ahmet
Hak müyesser etse varsam
Hatipoğlu
Hak tecellî ide varam

Yakup Gören Hüseynî

Müsemmen

İlâhî

Hak yarattı âlemi aşkına
Muhammed’in

Turhan
Toper

Sofyan

İlâhî

Hicaz
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Hak yarattı âlemi aşkına
Muhammed’in
Hak yarattı âlemi aşkına
Muhammed’in
Hak yarattı âlemi aşkına
Muhammed’in
Hak yarattı âlemi aşkına
Muhammed’in
Hak yarattı âlemi aşkına
Muhammed’in

Hüseyin
Tolan
Hüseyin
Sebilci
M. Kâmil
Dürüst
İsmail
Demirkıran
M. Kâmil
Dürüst

Hak’dan bana nazar oldu

Zeki Atkoşar Evç

Hak’dan gayri sevgililer
küllî yalandır
Hak’dan gelen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan gelen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan gelen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan gelen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan gelen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hak’dan inen şerbeti içtik
elhamdülillah
Hakk’ın habîbinin sevgili
dostu

Abdülkerim
Efendi
Ümit
Gürelman

Hak’tan inen şerbeti

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Isfahan

Düyek

İlâhî

Nihâvend

Devr-i
Revan

İlâhî

Rast

Nîm Sofyan

İlâhî

Sultânîyegâh

Devr-i
Revan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Rast

Evsat

İlâhî

Ferahnâk Aşîran

Sofyan

İlâhî

Merih Göksu Sabâ

Nîm Sofyan

İlâhî

Haluk Pura

Segâh

Sofyan

İlâhî

Yakup Gören Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

Türkü

Dügâh

Düyek

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Câhit Öney

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Güldeniz
Ekmen Agiş

Hüseynî

Aksak

İlâhî

Âmir Ateş

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Tahir
Karagöz

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Murat Özkan Hüseynî

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Muhayyer

Raks Aksağı İlâhî

Nail Kesova

Hüseyni

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Nîm Sofyan

Nefes

İhsan
Güvercin
İrfan
Doğrusöz
Bekir Sıkkı
Sezgin

Yılmaz
Pamukçu
Abidin
Gerçeker
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Hâlet ile bana bir hâl
göründü
Hâlet ile bana bir hâl
göründü
Hayıf benim bunca geçen
ömrüme

H. BitmezB.B. Dikici
Eyyubi
Mehmed Ef.
-

Her kaçan anarsam seni

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Nevâ

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Her kaçan anarsam seni
kararım kalmaz Allah’ım
Hey be zâlim n’oldu Ahmed
nesline efendim
Hey ne yavuz inilersin
benim derdim yenilersin
Hey yârenler gelin görün
ben yine oldun dîvâne

Abdullah
Uysal

Karcığar

Sofyan

İlâhî

-

Müstear

Düyek

İlâhî

Dursun
Çakmak

Sabâ

Evsat

İlâhî

-

Segâh

Düyek

İlâhî

İzzettin
Eskidemir

Şehnaz

Düyek

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Evsat

İlâhî

-

Mâye

Sofyan

İlâhî

Sofyan

Şarkı

Düyek

İlâhî

Hor bakma sen toprağa

-

Hicaz

Düyek

İlâhî

Hor bakma sen toprağa

Nâil Kesova

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Evsat

İlâhî

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Nîm Evsat

İlâhî

Mâhur

Sofyan

İlâhî

Nevruz

Evsat

İlâhî

Hüseynî

Türk Aksağı İlâhî

Bestenigâr

Serbest

Durak

Sofyan

İlâhî

Hor görmeyin toprağı
İbret almaz mısın sen
ölülerden

Nâmık
Rast
Kemâl Aktan
Gürsel
Bestenigâr
Koçak

Muallim
İsmail Hakkı Sûzidil
Bey
Dursun
Hüzzam
Çakmak

İdelim cevlân kılalım seyrân
İdelim cevlân kılalım seyrân

Ahmet
Hatipoğlu

İdelim cevlân kılalım seyrân İki cihan zindan ise
İlâhî bir aşk ver bana
kandalığım bilmeyeyim
İlâhî bir aşk ver bana
kandalığım bilmeyeyim

Abidin
Gerçeker
Cinuçen
Tanrıkorur

Necdet Varol Uşşak
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Muallim
İsmail Hakkı Bestenigâr
Bey
İlâhî cennet evine
Dursun
Uşşak
girenlerden eyle bizi
Çakmak
Ahmet
İlham ile dün gece seyrettim
Muhtar
Bayâtî
Muhammed’i
Gölge
İlham ile dün gece seyrettim
Dügâh
Muhammed’i
İlham ile dün gece seyrettim
Dügâh
Muhammed’i
İlham ile dün gece seyrettim
Doğan Ergin Ferahnâk Aşîran
Muhammed’i
İlham ile dün gece seyrettim
Hicaz
Muhammed’i
İlham ile dün gece seyrettim
Sâdun Aksüt Muhayyer Kürdî
Muhammed’i
Tahir
İlim ilim bilmektir
Ferahnâk Aşîran
Karagöz

İlâhî cennet evine
girenlerden eyle bizi

İlim ilim bilmektir
İlim ilim bilmektir
İlim ilim bilmektir

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Düyek

İlâhî

Çifte Düyek İlâhî
Düyek

İlâhî

Nîm Evsat

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Düyek

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Rast

Nîm Sofyan

İlâhî

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Necdet Varol Hüseynî
Tahir
Karagöz
Eray
Mescioğlu

Sofyan

İlim ilim bilmektir

Yavuz Top

Sabâ

İns ü cin cümle
yaradılmadan

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Bayâtî Araban

Düyek

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

İsm-i sübhan virdin mi var
İsm-i sübhan virdin mi var

Süleyman
Erguner
Bekir Sıkkı
Sezgin

Nefes

İsm-i sübhan virdin mi var

Câhit Öney

Hicaz

Aksak

İlâhî

İsm-i sübhan virdin mi var

-

Hüseynî

Curcuna

İlâhî

İsm-i sübhan virdin mi var

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

İsm-i sübhan virdin mi var

-

Sabâ

Düyek

İlâhî

İsm-i sübhan virdin mi var

Hasan
Şanlıtürk

Uşşak

Sofyan

İlâhî

İsm-i sübhan virdin mi var

Fatih Koca

Segah

Düyek

İlâhî

İstediğimi buldum eşkere
cân içinde
İster idim Allah’ı buldum
ise ne oldu
İster idim Allah’ı buldum
ise ne oldu

Muammer
Dede
Gürsel
Koçak

Nikriz

Evfer

İlâhî

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-
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İster idim Allah’ı buldum
ise ne oldu
İster idim Allah’ı buldum
ise ne oldu
İster idim Allah’ı buldum
ise ne oldu
İster idim Allah’ı buldum
ise ne oldu
İşitin ey yârenler aşk bir
güneşe benzer
İşitin ey yârenler aşk bir
güneşe benzer
İşitin ey yârenler aşk bir
güneşe benzer
İşitin ey yârenler eve
dervişler geldi
İşitin ey yârenler eve
dervişler geldi
İşitin ey yârenler kıymetli
nesnedir aşk
İşitin ey yârenler kıymetli
nesnedir aşk
İşitin ey yârenler kıymetli
nesnedir aşk
İşitin ey yârenler kıymetli
nesnedir aşk
İşitin ey yârenler kıymetli
nesnedir aşk
İşitin ey yârenler kıymetli
nesnedir aşk
Kâbe’nin yolları bölük
bölüktür
Kâdir Allah Cebrâil’e gelsün
ey habîbim demiş
Kaldık gaflet içinde Allah
bizi uyandır
Kapısı yok bacası yok

İsmail
Demirkıran

Nikriz

Nîm Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

Segâh

Nîm Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Aksak

Şarkı

Şehnaz

Sofyan

İlâhî

Şehnaz Bûselik

Aksak

Şarkı

Gerdâniye

Aksak

İlâhî

Rast

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Mâhur

Aksak

Şarkı

Muhayyer

Sofyan

İlâhî

Nihâvend

Aksak

Şarkı

Segâh

Sofyan

İlâhî

Sultânîyegâh

Aksak

Şarkı

-

Rast

Düyek

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Bayâtî

Düyek

İlâhî

İbrahim
Halil
Taşkent
Bekir Sıkkı
Sezgin
İrfan
Doğrusöz
Osman
Kenarda
İrfan
Doğrusöz
Ahmet
Hatipoğlu
H. Alvan-V.
Dalsaldı

Zeki Atkoşar Acem Aşîran
İrfan
Doğrusöz
S. Eyyubî
Işıksal
Hasan
Soysal
İsmail
Ötenkaya
İrfan
Doğrusöz

Kapısı yok bacası yok

Karcığar

Düyek

İlâhî

Kapısı yok bacası yok

-

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Karlı dağları mı aştın

Sâdi Hoşses

Hicaz

Nîm Sofyan

Şarkı

Kıyâmet gününde mahşer
yerine

Cüneyt
Kosal
Ahmet
Hatipoğlu

Uşşak

Aksak

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Kim dervişlik ister ise
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Yunus’un Çağrısı
Kime gönül verir isem
benim ile yâr olmadı
Kime gönül verir isem
benim ile yâr olmadı
Kime gönül verir isem
benim ile yâr olmadı
Ko beni yanayım şeyhim
aşkına
Korktum kıyâmet gününden
Muhammed unutma bizi
Lûtfun dileriz Mevlâ bizi
mahrûm eyleme
Mânâ eri bu yolda melûl
olası değil
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Mecnûn’a sordular Leylâ
nic’oldu
Meded kıl derdime
dermânım Allah
Men bende buldum çün
Hakk’ı şekkü gümân nemdir
benim

Osman Nûri
Özpekel
Güldeniz
Ekmen Agiş
Raif
Kırlıoğlu

Segâh

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Nim sofyan

Türkü

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Arslan
Hepgür

Acem Aşîran

Sofyan

İlâhî

Abdi Coşkun Bayâtî

Sofyan

İlâhî

Tahir
Karagöz

Segâh

Sofyan

İlâhî

-

Bayâtî

Serbest

Durak

-

Bayâtî

Düyek

İlâhî

Bayâtî

Düyek

İlâhî

Bestenigâr

Sofyan

İlâhî

Evsat

İlâhî

Ali Rıza
Şengel
Selahaddin
Demirtaş

Ali Rıza Bey Hüzzam
-

Uşşak

-

Uşşak

-

Uşşak

Nîm Evsat

İlâhî

Ahmet
Özhan

Sabâ

Düyek

İlâhî

Mehmed
Tului

Segâh

Durak
Evferi

Durak

Hüseynî

Semâî

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Gerdâniye

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Hüseynî

Oynak

Şarkı

Muhammed
Sıddık
Meymeni
Ahmet
Milk-i bekâdan gelmişem
Hakkı Turabi
Milk-i bekâdan gelmişem
Yâkupzâde
fâni cihânı n’eylerem
Mehmed
Milk-i bekâdan gelmişem
Hüseyin
fâni cihânı n’eylerem
Sebilci
Milk-i bekâdan gelmişem
Tosunzâde
fâni cihânı n’eylerem
Abdullah
Hüseyin
Minnet Hudâ’ya şükür ataya
Efendi

Merhabâ şemsidduhâ

Durak
Evferi
Durak
Evferi
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Durak
Durak

Yunus’un Çağrısı
Miskinlikte buldular kimde
erlik var ise
Muhammed’e bu gece
Mevlâ’dan geldi burak
Mü’minin kalbini yuyup
arıtan
Müştâk olup özlediğim
şehr-i Ramazan merhabâ
Müştâk olup özlediğim
şehr-i Ramazan merhabâ
Müştâk olup özlediğim
şehr-i Ramazan merhabâ
Müştâk olup özlediğim
şehr-i Ramazan merhabâ
Müştâk olup özlediğim
şehr-i Ramazan merhabâ
N’idem ben bu gönül ile
benim ile bir dem durmaz
Nâzenin bu ömrümüz bir
göz yumup açmış gibi
Ne aceb olur şu Âdem
oğlanı
Ne bahtlı kişidir ki okuduğu
Kur’an ola
Ne zaman anarsam seni
Nice bir besleyesin sen bu
kadd ü kâmeti
Nice bir uyursun uyunmaz
mısın
Nice bir uyursun uyunmaz
mısın
Nice bir uyursun uyunmaz
mısın
Nice bir uyursun uyunmaz
mısın
Nice bir uyursun uyunmaz
mısın
Nice feryâd edip zârı kılam
ben
Nice yıllar ömür sürdüm
Nidem elim varmaz

Alaeddin
Yavaşca
Dursun
Çakmak

Muhayyer

Sofyan

Şarkı

Hüzzam

Sofyan

Tevşih

-

Rast

Sofyan

İlâhî

Hasan
Şanlıtürk

Acem Aşîran

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Erdinç
Çelikkol

Hüzzam

Sofyan

İlâhî

Ender Doğan Hüzzam

Düyek

İlâhî

Rif’at Bey

Uşşak

Evsat

İlâhî

Zeki Atkoşar Hicaz

Evsat

İlâhî

Ferahfezâ

Evsat

İlâhî

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Anonim
(Van yöresi)

Hüseynî

Düyek

Türkü

Ali Şîrüganî

Bûselik

Evsat

İlâhî

Şikârizâde
Ahmet Ef.

Bayâtî

Durak
Evferi

Durak

-

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Hüseyin
Efendi

Hüseynî

Devrihindî

Şarkı

Tarık Kip

Sabâ

Curcuna

Şarkı

Nihâvend

Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Hüseyni

Curcuna

Şarkı

Ethem
Efendi
Dursun
Çakmak

Ahmet
Hatipoğlu
İrfan
Doğrusöz
Mahiye
Morgül

Ol Allah’ımın sevdiği

Sâdun Aksüt Hüzzam

Düyek

İlâhî

Ol çalabımın aşkı bağrıma
baş eyledi

-

Sofyan

İlâhî

Hüseynî
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Ol kişinin yoktur yeri iş bu
cihan
Ol kişinin yoktur yeri iş bu
cihan
Onsekizbin âlemin cümlesi
bir içinde
Onsekizbin âlemin cümlesi
bir içinde

Hayati
Günyeli
Hayati
Günyeli

Ölümü aklına getir
Ömrüm beni sen aldattın
Ömür bahçesinin gülü
solmadan uyan ey gözlerim
Ömür bahçesinin gülü
solmadan uyan ey gözlerim
Ömür bahçesinin gülü
solmadan uyan ey gözlerim
Ömür bahçesinin gülü
solmadan uyan ey gözlerim
Ömür bahçesinin gülü
solmadan uyan ey gözlerim
Ömür bahçesinin gülü
solmadan uyan ey gözlerim

Hicaz

Düyek

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Merih Göksu Hüzzam

Düyek

İlâhî

Mehmet
Kemiksiz

Segah

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz
(Hümâyun)

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Raksan

İlâhî

Merih Göksu Hicaz

Düyek

İlâhî

Rast

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Düyek

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Cahit Yahşi

Saba

Curcuna

İlâhî

Segâh

İlkay
Olguncan
İrfan
Doğrusöz

Küçük
Ahmet Ağa
Dursun
Çakmak

Rebiulevveldir velâdet mâhı Âmir Ateş
Rum’da Acem’de âşık
olduğum
Rum’da Acem’de âşık
olduğum
Safâ geldi erenler sefâ
kadem getirdiniz
Sağlam rehber bulmalı ona
hep kul olmalı
Sana derim bâd-ı sabâ
Sana derim bâd-ı sabâ
Sana ibret gerek ise gel
göresin bu sinleri
Sen bir Âdemoğlusun
Yaradanın kulusun
Sen bunda garip mi geldin
niçin ağlarsın bülbül
Sen bunda garip mi geldin
niçin ağlarsın bülbül
Sen bunda garip mi geldin
niçin ağlarsın bülbül

Sofyan

İlâhî

Kazasker M.
Hicaz
İzzet Ef.

Evsat

İlâhî

-

Segâh

Evsat

İlâhî

-

Uşşak

Devrihindî

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Sabâ

Düyek

İlâhî

Sabâ

Düyek

İlâhî

Bûselik

Raks Aksağı İlâhî

Uşşak

Düyek

İlâhî

Curcuna

Şarkı

Rast

Semâî

Şarkı

Tâhir Bûselik

Sofyan

Şarkı

Halit
Pekçetin
Kemâl
Tezergil
Mustafa
Tüzün
Abidin
Gerçeker
Süleyman
Erguner

Zeki Atkoşar Hüseynî
Aydın
Tekindor
Abidin
Gerçeker
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Yunus’un Çağrısı
Sen bunda garip mi geldin
niçin ağlarsın bülbül
Sen cânından geçmeden
cânân arzu kılarsın
Sen cânından geçmeden
cânân arzu kılarsın
Sen cânından geçmeden
cânân arzu kılarsın
Sen cânından geçmeden
cânân arzu kılarsın

Sadettin
Çevik
Arslan
Hepgür
Arslan
Hepgür

Gerdaniye

Sofyan

Türkü

Acem Aşîran

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Hasan
Subaşı

Rast

Sofyan

İlâhî

Sen dervişsin uludağsın

-

Rast

Yürüksemâî

İlâhî

Sen sanmadığın yerde
birden açıla perde
Seni ben severim candan
içeru
Seni seven âşıkların gözyaşı
dinmez imiş

Selahaddin
İçli

Sultânîyegâh

Devrihindî

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Erol Ünal

Uşşak

Nîm Sofyan

İlâhî

Acem

Serbest

İlâhî

Hüseynî

Nîm Evsat

İlâhî

Sensin bize bizden yakın
Sensin bize bizden yakın

Hüseyin
Efendi
Çalakzâde
Mustafa

Sensin bize bizden yakın

-

Hüseynî

Semâî

İlâhî

Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allah sana sundum elim

Erdoğan
Köroğlu

Dilkeşhâverân

Devrihindî

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Devr-i
Turan

İlâhî

Karcığar

Sofyan

İlâhî

Rast

Aksak

İlâhî

Yegâh

Sofyan

İlâhî

Bayâtî

Sofyan

İlâhî

Hicaz

Müsemmen

İlâhî

-

Karcığar

Sofyan

İlâhî

Kaynak:
Raci Alkır

Yöre: Erzurum

Ser-bâz girer bu meydana
Severim ben seni candan
içeru
Severim ben seni candan
içeru
Severim ben seni candan
içeru
Severim ben seni candan
içeru

Zeki Atkoşar Dügâh
Osman
Kenarda
Güldeniz
Ekmen Agiş
Câhit Öney
Rıza Tekin
uğurel
H. Rıfat
Aydemir
Ahmet
Hatipoğlu
Hüseyin
Efendi
Alaaddin
Yavaşça
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Türkü

Yunus’un Çağrısı
Seyrettim Muhammed’i
doğmuş nurlar içinde
Seyrettim Muhammed’i
doğmuş nurlar içinde
Seyyah olup şu âlemi
ararsan
Seyyah olup şu âlemi
ararsan
Seyyah olup şu âlemi
ararsan
Sordum sarı çiçeğe benzin
neden sarıdır
Sordum sarı çiçeğe benzin
neden sarıdır
Sordum sarı çiçeğe benzin
neden sarıdır
Sûfiyem halk içinde tesbih
elimden gitmez

-

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Isfahan

Düyek

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Segâh

Düyek

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

-

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

Hakan Alvan Hicaz

Raks Aksağı İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

-

Hüseynî

Sofyan

Şehitlerin ser çeşmesi

-

Sabâ

Raks Aksağı İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

-

Segâh

Curcuna

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

Selahaddin
Gürer

Segâh

Curcuna

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

-

Uşşak

Sengin
Semâî

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

Adnan
Üzülmez

Hüseyni

Sofyan

İlâhî

Şehitlerin ser çeşmesi

Kadri Rizeli

Hüseyni

Sofyan

İlâhî

Doğan Ergin Nihâvend

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Sâdun Aksüt Hicaz

Sofyan

İlâhî

Nevâ

Nîm Sofyan

İlâhî

Acem Aşîran

Türk Aksağı Fantezi

Hicaz

Evsat

Şeyhimin illeri uzaktır
yolları
Şeyhimin illeri uzaktır
yolları
Şeyhimin özünü severim
sözünü
Şol benim şeyhimi görmeye
kim gelir
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu

Ali Rıza
Şengel
Hüseyin
Sebilci
Tahir
Karagöz

Abidin
Gerçeker
Ârif Sâmi
Toker
-
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İlâhî

İlâhî

Yunus’un Çağrısı
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şol cennetin ırmakları akar
Allah deyu deyu
Şu yerlerde var mı ola
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni

-

Curcuna

İlâhî

Zeki Atkoşar Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Abidin
Gerçeker

Pençgâh

Aksak

Nefes

-

Segâh

Sengin
Semâî

İlâhî

-

Segâh

Yürüksemâî

İlâhî

Uşşak

Düyek

İlâhî

Uşşak

Yürüksemâî

İlâhî

Makamsız

Aksak semai Nefes

Şâhin Uz

Muhayyer

Düyek

Şarkı

-

Acem Aşîran

Düyek

İlâhî

-

Bestenigâr

Düyek

İlâhî

-

Çargâh

Sofyan

İlâhî

-

Evç

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hicaz

Düyek

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Ali Rıza
Şahin
Hayati
Günyeli
Adnan
Türközü

-

Hüseynî

Hicaz
(Hümâyun)
Hicaz
(Hümâyun)
Hicaz
(Hümâyun)

-

Mâye

Düyek

İlâhî

Zekâî Dede

Muhayyer

Sofyan

İlâhî

Âsım Molla

Nihâvend

Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî
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Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni
Şûride vü şeydâ kılan yârin
cemâlidir beni

Nesib Efendi Sabâ

Çifte Düyek İlâhî

Veysel
Dalsaldı

Sabâ

Sofyan

İlâhî

-

Segâh

Düyek

İlâhî

Bahâ Bey

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Şühedânın ser çeşmesi

-

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Şükür minnet ol Allah’a

Hakan Alvan Bestenigâr

Raks Aksağı İlâhî

Taştı rahmet deryâsı

Hicaz

Düyek

İlâhî

Taştı rahmet deryâsı

Hicaz

Sofyan

İlâhî

Hicazkâr

Sofyan

İlâhî

Hûzî

Sofyan

İlâhî

Hüzzam

Evsat

İlâhî

Mâhurbûselik

Sofyan

İlâhî

Taştı rahmet deryâsı

Muzaffer
Ozak

Taştı rahmet deryâsı
Taştı rahmet deryâsı
Taştı rahmet deryâsı

Ali Rıza
Şengel
Cüneyt
Kosal

Taştı rahmet deryâsı

Zekâî Dede

Muhayyer

Sofyan

İlâhî

Taştı rahmet deryâsı

Hüseyin
Ef.Malak
Hafız

Müstear

Düyek

İlâhî

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Sûznâk

Sofyan

İlâhî

Yalçın Tura

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Sabâ

Sofyan

Tevhid

Bûselik

Raks Aksağı İlâhî

Taştı rahmet deryâsı
Taştı rahmet deryâsı
Taştı rahmet deryâsı Lâ
İlâhe İllallah
Taştı rahmet deryası Lâİlâhe
İllallah
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın

Abidin
Gerçeker

İlhâmi Turan Hicaz
İrfan
Doğrusöz
İbrahim
Halil
Taşkent
Niyâzi
Şengül
Güldeniz
Ekmen Agiş
Mustafa
Bozalp

Curcuna

Şarkı

Hicazkâr

Aksak

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Kürdîlihicazkâr

Aksak

Şarkı

Muhayyer

Sofyan

İlâhî

Nihâvend

Semâî

Şarkı
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Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın
Taştın yine deli gönül sular
gibi çağlar mısın

Hüseyin
Erbay
Selahaddin
İçli
Salih Suphi
Soner
Ahmet
Hatipoğlu

Rast

Sofyan

İlâhî

Sultânîyegâh

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Curcuna

Şarkı

Hüzzam

Serbest

İlâhî

Ali Şîrüganî

Evç

Sofyan

İlâhî

Hasan
Şanlıtürk

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uğur İnan

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Dede Efendi

Muhayyer

Düyek

İlâhî

Hicaz

Evsat

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Suznak

Nîm Sofyan

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

-

Bayâtî

Sofyan

İlâhî

Evç

Evsat

İlâhî

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Rast

Düyek

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Sâmi Özer

Rast

Düyek

İlâhî

Muzaffer
Ozak

Segâh

Sofyan

İlâhî

Vaktinize hazır olur

Oktay Tem

Rast

Düyek

İlâhî

Varsa mbir âmile sorsam
hâlimi
Varsam bir âmile sorsam
hâlimi
Yâ Rab bu ne derttir derman
bulunmaz

Kemâl
Efendi

Hüseynî

Devr-i
Revan

İlâhî

Zeki Atkoşar Hicaz

Sofyan

İlâhî

Güldeniz
Ekmen Agiş

Aksak

İlâhî

Teferrüc eyleyi vardım
Tehî sanman siz beni dost
yüzün görüp geldim
Tehî sanman siz beni dost
yüzün görüp geldim
Tevhîd hoşça nesnedir gel
bile tevhîd edelim
Tevhîd hoşça nesnedir gel
bile tevhîd edelim
Toprakta yatacak teni tenim
var deyüp n’eylersin
Urum’da Acem’de âşık
olduğum
Urum’da Acem’de âşık
olduğum
Urum’da Acem’de âşık
olduğum
Urum’da Acem’de âşık
olduğum
Urum’dan çıktım yürüdüm
Uyan behey gâfil uyan
Uyan behey gâfil uyan
Uyan behey gâfil uyan
Uyan behey gâfil uyan
Uyurken seyrimde kalktım
ağlayu
Uyurken seyrimde kalktım
ağlayu

Kazasker
Mustafa
İzzet Ef.
Hüseyin
Efendi
Zakir Hafız
Hasan Ef.

Seyfettin
Osmanoğlu
Hüseyin
Efendi
Hayrullah
Taceddin
Hasan
Şanlıtürk

Hüzzam
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Yâ Rab ne ola hâlim kabre
girdiğim gece
Yâ Rab ne ola hâlim kabre
girdiğim gece
Yâ Rab ne ola hâlim kabre
girdiğim gece
Yâ Rabbenâ hayreyle
Muhammed’e yâr eyle
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
yardım eyle kıyâmette
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
yardım eyle kıyâmette
Yâ şeyhim sen vâr iken ben
kime
Yaktın beni yandırdın
Yalancı dünyâya konup
göçenler
Yalancı dünyâya konup
göçenler
Yalancı dünyâya konup
göçenler
Yalancı dünyâya konup
göçenler

Safer Dal

Sabâ

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Uşşak

Nîm Sofyan

İlâhî

Segâh

Sofyan

İlâhî

Hakan Alvan Muhayyer

Sofyan

İlâhî

Kemâl
Gürses

Uşşak

Düyek

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Mehmed Ali
Çelikbaş

Karcığar

Sengin
Semâî

Şarkı

Hüseyni

Sofyan

Türkü

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Hicaz

Düyek

Şarkı

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Şanlıurfa

Türkü

Dursun
Çakmak
Abidin
Gerçeker
Hasan
Şanlıtürk

Rıfat Şanlıel
Cengiz
Cermen
Danyal
Mantı

Yandır beni yandır beni

-

Yar yüreğim yar gör ki
neler var
Yar yüreğim yar gör ki
neler var
Yar yüreğim yar gör ki
neler var
Yar yüreğim yar gör ki
neler var
Yar yüreğim yar gör ki
neler var
Yar yüreğim yar gör ki
neler var
Yar yüreğim yar gör ki
neler var

Der. Mehmet
Özbek

Yarab nola halim benim
Yatarken seyrimde kalktım
ağlayu
Yazık benim bunca geçen
ömrüme
Yazılır halkın beratı gelince
Berat gecesi

-

Mâhur

Sofyan

İlâhî

-

Muhayyer

Curcuna

İlâhî

Tahir
Karagöz

Rast

Düyek

İlâhî

-

Şehnaz Bûselik

Sofyan

İlâhî

-

Tâhir

Curcuna

İlâhî

-

Uşşak

Sofyan

İlâhî

Fatih Koca

Kürdi

Düyek

İlâhî

-

Mâye

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Selahaddin
Gürer

Sabâ

Raks Aksağı İlâhî
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Yazılır halkın beratı gelince
Berat gecesi
Yer gök yakatılmadan Hak
bir gevher eyledi
Yeşildir sancağı nurdan
âlemi
Yetmişten artıktır îmân
budağı
Yetmişten artıktır îmân
budağı
Yine aşkın sırrı düştü
gönlüme

Selahaddin
Gürer
İrfan
Doğrusöz

Segâh

Aksaksemâî

İlâhî

Hüzzam

Devr-i
Revan

İlâhî

-

Rast

Sofyan

İlâhî

-

Evç

Sofyan

İlâhî

-

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Sofyan

İlâhî

Acem

Sofyan

İlâhî

Karcığar

Düyek

İlâhî

Hicaz (Zirgüle)

Sofyan

İlâhî

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Nihâvend

Sofyan

İlâhî

Rast

Türk aksağı

Şarkı

Saba zemzeme

İkiz Aksak

İlâhî

-

Gülizar

Sofyan

İlâhî

Kemâl
Gürses

Hicaz

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

-

Hüseynî

Sofyan

İlâhî

Doğan Ergin Hüseynî

Yürüksemâî

İlâhî

Dede Efendi

Şehnaz

Evsat

İlâhî

Abidin
Gerçeker

Hüseynî

Nîm Sofyan

İlâhî

Sâdun Aksüt Hüzzam

Sofyan

İlâhî

Ahmet
Hatipoğlu

Pençgâh

Sofyan

İlâhî

Zekâî Dede

Sûzidil

Hafîf

İlâhî

H. Sâdeddin
Arel

Şerefnümâ

Durak
Evferi

Durak

Ender Doğan Segah

Yine aşkın sırrı düştü serime Zekâî Dede
Yine yaz ayları geldi
Yine yaz günleri geldi
Yine yüzünü gördüm yine
yüreğim yandı
Yine yüzünü gördüm yine
yüreğim yandı
Yok yere geçirdim günü
Yok yere geçirdim günü
Yörük değirmenler gibi
dönerler
Yörük değirmenler gibi
dönerler
Yörük değirmenler gibi
dönerler
Yörük değirmenler gibi
dönerler
Yörük değirmenler gibi
dönerler
Yörük değirmenler gibi
dönerler
Yüce sultânım derde
dermânım
Yüce sultânım derde
dermânım
Yüce sultânım derde
dermânım
Yüce sultânım derde
dermânım
Yüce sultânım derde
dermânım

Hasan
Efendi
Korkut
Samancı
Güldeniz
Ekmen Agiş
Osman
Kenarda
Mahiye
Morgül
Danyal
Mantı
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Yürü behey fânî dünyâ
Yürü yürü yalan dünya
Yürü yürü yalan dünya
Yürü yürü yalan dünya

Yakup Gören Tâhir
Der.:Y.
Hüseynî
Paşmakçı
Hüseyin
Hüzzam
Erbay
Muallim
İsmail Hakkı Hüzzam
Bey

Düyek

İlâhî

Sofyan

Türkü

Sofyan

İlâhî

Düyek

İlâhî

Yüzbin cefâ kılsan bana

Nâil Kesova

Bûselik

Aksak

İlâhî

Yüzbin cefâ kılsan bana

-

Çargâh

Sofyan

İlâhî

Yüzbin cefâ kılsan bana

-

Nevâ

Sofyan

İlâhî

Zehi deryâ ki katreden
göründü

Ahmet
Hatipoğlu
Fikret
Bozdoğan

Hüseynî

Düyek

İlâhî

Hüzzam

Düyek

İlâhî

Zikreyle her nefeste
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