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Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat›n›n
uluslararas› seviyeye ç›km›fl önemli bir-
kaç flahsiyetinden biri olan Yûnus Emre
(1240-1321) XX. yüzy›l›n bafllar›na ka-
dar -birkaç kaynak hariç tutulursa-
Türk ayd›n›nca âdeta yok say›lm›flt›r.
Okumufl çevrelerin yok sayd›¤›, hakk›n-
daki araflt›rmalara XX. yüzy›lda baflla-
nan bu flahsiyet, e¤er yaklafl›k 700 y›l

unutulmam›flsa, ad›na 20’ye yak›n ma-
kam oluflturulmuflsa onu bu güce eriflti-
ren s›r üzerinde düflünmemiz gerekir.

Yaz›l› kaynaklar›n yok sayd›¤› Yû-
nus Emre’yi as›rlar sonras›nda dahi can-
l›, diri tutan s›rr›n iki temel noktas› bu-
lunmaktad›r. Buna göre öncelikle Yûnus
Emre bir mutasavv›ft›r. O, tasavvuf kay-
na¤›ndan beslenmifl; düflünce yap›s›, ta-
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ÖZET
Yûnus Emre Türk Edebiyat›n›n uluslar aras› seviyeye ç›km›fl önemli bir flahsiyetidir. 1240-1321 y›llar›

aras›nda yaflad›¤› tahmin edilen Yûnus Emre XX. yüzy›l bafllar›na kadar ciddî bir araflt›rma konusu yap›l-
mam›flt›r. Okumufl çevreler onu âdeta yok saym›flt›r.

Hâl böyle iken Türk insan› onu as›rlarca unutmam›fl, eserlerini sözlü kültür ortamlar›nda ve yaz›l›
kültür kaynaklar› cönklerde ve mecmualarda yaflatm›flt›r.

XX. yüzy›lda Türk ayd›n›n›n yeniden keflfetti¤i bu yüce de¤eri Türk insan›n›n nezdinde bu derece de-
¤erli k›lan s›r nedir? Yûnus Emre’nin mensup oldu¤u felsefenin gücü ilk akla gelen sebep olabilir. Bu bafll›
bafl›na yeterli bir sebep olamaz. O kendinden öncekilerin ve kendinden sonrakilerin söylediklerinden farkl›
bir fley söylememifltir. O ortak bir düflünceyi farkl› bir ifade tarz› ile muhatab›na sunmufltur. Bunu yaparken
Türk kültür unsurlar›ndan yararlanm›flt›r. Türk insan›n›n hayat tarz›na tasavvufî bir anlam yüklemifltir.
Yûnus Emre’yi Bizim Yûnus seviyesine ç›karan güç iflte bu noktada aranmal›d›r.
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ABSTRACT
Yûnus Emre is an important figure of Turkish literature that gained an international fame since the

thirteenth century. There have not been many significant researches about Yûnus Emre that was estimated
to live between the years 1240 and 1321.

Yet, Turkish people have not forgotten him and he kept occupying an important place in both oral and
written cultural sources such as anthologies and periodical for centuries.

What makes Yûnus Emre so special in the Turkish heritage that he lived in the Turkish memory and
was rediscovered by Turkish intellectuals in the 20th century? The first possible reason must be the power of
the philosophy to which Yûnus Emre adhered. But this reason may not be solely sufficient by its own. He did
not say anything different from his predecessors and successors. He presented commonplace cultural ele-
ments in a slightly different style. He gave a mystic meaning to the Turkish people’s life. The power that ra-
ised Yûnus Emre to the status of “Our Yûnus” must be sought on this aspect.
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savvufun fikrî temelleri üzerine kurul-
mufltur. ‹kinci olarak Yûnus Emre bir
halk adam›d›r, halk kültürünün içinden
gelmifl, yüzünü de halka çevirmifltir. ‹flte
Yûnus’u bizim Yûnus yapan iki temel
kaynak. 

Yûnus’u flekillendiren, onu ölüm-
süzlü¤e ulaflt›ran bu iki temel kayna¤a
iflaret ettikten sonra, s›ras›yla bunlar›n
nas›l ve ne flekilde etkili oldu¤una ana
hatlar›yla bir göz atal›m.

1.Yûnus Emre ve Tasavvuf
Yûnus Emre’nin Risaletü’n-Nushiy-

ye’si ve 415 fliirinin yer ald›¤› Divan’›
gözden geçirildi¤inde görülecektir ki
eserlerindeki tem tasavvuftur. Tasavvuf
ise en genifl manas›yla bir ‹slâm misti-
sizmidir. Nas›l her dinin, her felsefenin
prensipleri hayata geçerken onu en ideal
biçimde yaflayan / yaflamak isteyen
gruplar› oluflursa, ‹slâm› da en ideal bi-
çimde yaflama arzusunda olanlar›n olufl-
turdu¤u bir sistemdir tasavvuf. Bu nok-
tada tasavvufun ideal tipi, elbette ‹slâm›
en iyi anlayan ve anlatan ‹slâm peygam-
beri Hz. Muhammed olacakt›r. Hz. Mu-
hammed’in sa¤l›¤›nda tasavvuf kavram
olarak yoktu. Ancak onun hayat› tasav-
vufa kaynakl›k edecek olan mistik done-
lerle doluydu.

Hz. Muhammed hayattan çekildik-
ten hemen sonra ‹slâmiyetin s›n›rlar›-
n›n genifllemesi ve buna ba¤l› olarak ‹s-
lâm›n de¤iflik kültürlerle karfl›laflmas›
bunun sonucunda ‹slâm’›n kültürleflme-
ye bafllamas›; siyasîlerin siyasî varl›kla-
r›n› ‹slâmlaflt›rmalar›, iktidardan hofl-
nut olmayanlar›n da onlar› ‹slâmî yo-
rumlarla tenkit etmeleri; menfaatpe-
restlerin dünyevî isteklerini ‹slâm’dan
delillerle gerçeklefltirme çabalar›; Müs-
lümanlar›n dünya mallar› ve zenginli¤e
yönelmeleri gibi sebepler ‹slâm dünya-
s›nda bir kargafla ortam› do¤urmufl, hâ-
liyle bu durum, Hz. Peygamber dönemi-
ni yaflam›fl veya yaflayanlar› görmüfl sa-

mimî insanlar› üzmüfl ve ciddî bir endi-
fleye ve aray›fla yöneltmifltir. Bu endifle
ve aray›fllar›n bir sonucu olarak baz› sa-
mimî Müslümanlar “Asr-› saadeti tekrar
nas›l yaflar›z?” aray›fl›na girdiler. Bu
aray›fl›n öncülü¤ünü Hasan-› Basrî (ölm.
H. 110 / M. 728) yapt›. Bunlar esasen
peygamberin zaman›nda yaflan›lan züh-
dî hayat› kendilerine bir kurtulufl yolu
olarak seçtiler. Bu hareket k›sa sürede
Basra, Kufe, Hicaz, ve Horasan gibi yer-
lerde merkezlerini oluflturdu. Ashab-›
Suffa hayat›n› takliden fiam’da Ebu Ha-
flim ilk tekkeyi H. 150’de kurdu. H. 3.
yüzy›lda Muhyiddin-i Arabî ortaya koy-
du¤u varl›¤› tekli¤i prensibiyle zühdî
mahiyette bafllayan hareketi sistemlefl-
tirdi. Cüneyd-i Ba¤dâdî (ölm. H.298 /
M.910) tasavvufun kavramlar›n› ortaya
koydu. Kufleyrî (ölm. H.465 / M. 1072)
yazd›¤› risaleyle tasavvuf bir bilim dal›
hâline getirdi. Gazâlî’nin (H. 450-505 /
M. 1058-1111) tasavvuf düflüncesinin
Kur’an ve sünnete uygunlu¤unu izah et-
mesinden sonra Tasavvuf ‹slâmiyet için-
de meflruiyet kazand› ve kabul gör-
dü.(Güzel 2004:140)

Tasavvufun ortaya ç›k›fl ve sistemli
bir hâl al›fl dönemleri, Türklerin de ya-
vafl yavafl ‹slâmiyete girifl dönemlerine
rastlar. Türkler ‹slâmiyete talip olurlar-
ken ayn› zamanda onun bütün kurumla-
r›na da ald›lar.. Bu kurumlardan biri de
tasavvuftu. Önceleri Semerkand, Buha-
ra, Fergana gibi Türk-‹slâm çevrelerin-
de fleyhlere tesadüf edilmeye baflland›.
Türkler, ozan, baks› vb adlarla and›klar›
eski din adamlar›na benzettikleri bu
fleyhleri k›sa sürede benimsediler. Bun-
lara ata, baba, bab gibi unvanlar verdi-
ler. Tasavvuf hareketi Türkistan’da bu
haz›rl›k dönemini yaflad›ktan sonra, Ah-
met Yesevî (H. 562 / M. 1166/1167) ile
birlikte Türklerde genel bir hâl ald›. 

Ahmet Yesevî, Araplarda Asr-› Sa-
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adete dönme misyonunu üstlenen tasav-
vufa Türklefltirme ve ‹slâmlaflt›rma mis-
yonunu yükledi. Böylece özde ayn› kal-
mak flart›yla tasavvuf, Türklerde misyo-
nunu de¤ifltirmifl oldu. Ahmet Yesevî bu
misyonla yetifltirdi¤i Mansur Ata, Ha-
rezmli Sa’id Ata, Süleyman Hakîm Ata,
Lokman-› Perende gibi halifelerini de¤i-
flik co¤rafyalara gönderdi. 

Türkistan’da bu geliflmeler yaflan›r-
ken Türk ordular› da Anadolu’da fetih
hareketleri ile meflguldü. Fetihle birlik-
te Anadolu’ya Türkistan’dan büyük bir
nüfus hareketi bafll›yor, hâliyle muta-
savv›f kimlikli bu kolonizatör Türk der-
viflleri cihat bölgesi olarak gördükleri
yeni bölgeye ak›n ediyor, yeni yerleflim
birimleri oluflturuyorlard›. Bunlardan
biri de Lokman-› Perende’nin müridle-
rinden Hac› Bektafl idi. Hac› Bektafl der-
gah›n› Hristiyanl›¤›n kalbi say›labilecek
bugünkü Nevflehir s›n›rlar› içinde yer
alan Kapadokya bölgesine kurdu. Hac›
Bektafl da Velayetname’ye göre Yûnus
Emre’yi tasavvuf yoluna sevk ederek ‹ç
Anadolu Türkmenleri aras›na gönderdi.

Konya’da Mevlâna Farsça, Nevfle-
hir’de Hac› Bektafl Arapça, Sivrihisar ve
çevresinde Yûnus Emre Türkçe ile Ah-
met Yesevî misyonunu yaflatt›lar. Anado-
lu’da dinî-tasavvufî mahiyette bir edebî
gelenek oluflturdular. Bunlar ayn› dü-
flünceyi farkl› kal›plarla genifl halk kit-
lelerine sundular. 

Bu düflünceyi suya mutasavv›flar›
da suyu tafl›yan bir kaba benzetelim.
Nas›l ki suyun kendine ait bir flekli, ren-
gi, kokusu ve tad› yoksa ve girdi¤i kab›n
fleklini ve rengini, geçti¤i yolun kokusu-
nu ve tad›n› tafl›yorsa, neticede su suysa
ve hayat veriyorsa; tasavvufî düflünce de
esasta ayn› kalmak flart›yla bu flahsiyet-
lerin dilinde farkl› bir biçimde ifadesini
buldu. Bu sebeple Mevlâna, Hac› Bektafl
ve Yûnus Emre’nin esasta bir, ifade bi-

çimlerinde birbirlerinden ayr›ld›¤›n›
söyleyebiliriz. Bir baflka ifade ile bunlar
için ayn› kaynaktan beslenen üç ayr› ›r-
makt›r da diyebiliriz.

Mevlâna Farsças›yla yüksek kültür
çevrelerini, Hac› Bektafl Arapças›yla
ilim çevrelerini, Yûnus Emre de Türkçe-
siyle genifl halk kitlelerini ayn› düflünce
etraf›nda toplamay› bilmifllerdir. Hatta
bununla kalmay›p bir yerde ileride ger-
çekleflecek olan imparatorlu¤un da in-
terland›n› çizmifllerdir.

Yûnus Emre, tasavvuf düflüncesini
genifl halk kitlelerine Türkçe ile sunar-
ken o kitlenin kültürünü de bir ifade
arac› olarak seçti. Tasavvufun ifadesi en
güç düflüncesini halk kültürü kal›b›na
dökerek halka sundu. Böylece genifl kit-
lelerin sevgi ve sempatisini kazand›.

fiimdi bu halk kültürü unsurlar›n›n
Yûnus Emre’nin dilinde nas›l tasavvufî
bir mânâ kazand›¤›na k›saca bir göz ata-
l›m:

2. Yûnus Emre ve Halk Kültürü
Takdir edilir ki tasavvuf, metafizik

alemi anlatan soyut bir düflünce sistemi-
dir ve soyut bir hayat› anlat›r. Soyut dü-
flünce ise daha çok flehir çevrelerinde ge-
liflmifltir. Göçebe ve ziraatle u¤raflan
toplumlarda bir baflka ifadeyle ak›nc› ve
ekinci topluluklar›n hayat›nda somut
düflünce hakimdir. Bu topluluklar›n me-
tafizik dünyalar›, somut hayatlar›n›n bi-
raz daha ideal biçimidir. Metafizik âle-
me ait ruh, melek, fleytan, cennet, ce-
hennem, hûrî, g›lmân vb.her fley kendi
hayatlar›ndaki varl›klardan farkl› de¤il-
dir. Bunlar onun günlük hayat›ndaki
unsurlar›n idealize edilmesi biçiminde
alg›lanmaktad›r. Bu noktada giriflte de
ifade etti¤imiz gibi metafizik âlemi tarif
eden tasavvufun ak›nc› ve ekinci toplu-
luklarca gere¤i gibi anlafl›lmas› ve onla-
ra anlat›lmas› tasavvufun Anadolu’da en
önemli sorunlar›ndan birini oluflturmufl-
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tur. Bu noktada Yûnus Emre’nin ortaya
ç›kt›¤›n› ve bu zor görevi üstlendi¤ini
görmekteyiz. O tasavvufun anlafl›lmas›
ve anlat›lmas› en zor kavramlar›n›, hal-
k›n yakînen bildi¤i, günlük hayat›n›n
parças› olan halk kültürü unsurlar›yla
özdefllefltirerek bu genifl kitlelere sun-
mufl, onlar›n tasavvuf düflüncesiyle ta-
n›flmas›n› sa¤lam›fl bu arada onun da
as›rlarca sürecek olan teveccühünü ka-
zanm›flt›r. Özet olarak soyut hayat›, so-
mut kavramlarla baflar›l› bir biçimde ta-
n›mlam›flt›r.

a) Hayat›n Geçifl Dönemleri
‹nsan hayat›nda belirli safhalar

vard›r. Do¤um, evlilik, ölüm gibi. Birin-
den di¤erine geçifl esnas›nda insan bü-
yük ölçüde biyolojik ve psikolojik de¤i-
flimler yaflar. Hâliyle kiflinin yeni duru-
mu kabullenmesi kolay de¤ildir. Onun
bu yeni durumu kabullenmesi için veya
geçifli kolaylaflt›rmak için folklorumuzda
birtak›m pratikler gelifltirilmifltir. Uygu-
lamada yöresel olarak ufak tefek farklar
olmakla birlikte toplumun tamam›nda
ayn› anlam ifade eden bu pratikleri folk-
lorumuzda Hayat›n Geçifl Dönemleri
bafll›¤› alt›nda topluyoruz. Yûnus emre
tasavvuf düflüncesini Türk halk›na ak-
tarmada bu hayat›n geçifl dönemlerine
ait unsurlardan yararlanm›flt›r. 

Do¤um
Tasavvuf düflüncesinde insan›n iki

vatan› vard›r. Bunlardan birincisi vatan-
› aslî (ezelî) denilen; yaratan ve yarat›-
lan ikileminin henüz gerçekleflmedi¤i
bir zamanda ruhlar›n vahdet âlemindeki
bulundu¤u mekan. ‹kincisi ise bu dünya
hayat› ki tasavvufta gurbet olarak te-
lakkki edilir. Tasavvuf ›st›lah›nda do-
¤um hadisesi, ruhun beden kal›b›na bü-
rünüp bu dünya hayat›na gelmesi, va-
tan-› aslîden gurbete gitmesidir. Yûnus:

Yürür idüm anda pinhân Hak buyrug› virmez aman
Vatânumdan ay›rd›lar bu dünyeye düfldi gönül (Tat-
ç› 1990:152/3)

derken tasavvufun bu temel düflüncesini
dile getirmektedir. XIII. yüzy›ldaki do-
¤um sonras› baz› uygulamalardan da
haberdar oluyoruz: 

Beni beflige urd›lar elüm ayagum sard›lar
Öndin ac›s›n virdiler tuz içinde düfldi gönül (152/4)

Günde iki kez çözerler bafl›na akça dizerler
Agzuma emcek virdiler nefs kabz›na düfldi gönül
(152/5)

Buna göre çocuk tuzlanmakta veya
tuzlu su ile y›kanmakta, sonra kundak-
lan›p befli¤e yat›r›lmakta, kundak günde
iki kez çözülmekte, çocu¤un bafll›¤›na
para veya alt›n dizilmekte, a¤z›na emzik
verilmektedir. Bu uygulamalar›n pek ço-
¤u bugün özellikle Türkmen folklorunda
sürdürülmektedir. Ancak burada Yûnus,
bütün bu uygulamalar› tasavvufta en
büyük düflman olarak kabul edilen nef-
sin eline düflmek olarak nitelemektedir.

Evlilik
Evlilik insan hayat›n›n belki de en

önemli ve bir o kadar da güzel bir dö-
nüm noktas›d›r. Gençlikte o gün için gün
say›l›r, o günden sonras› için hayaller
kurulur. Yûnus Emre bu dünya hayat›-
n›n aldat›c›l›¤›n› ifade etmek için dünya-
y› k›z›l, yeflil renklerle bezenmifl bir geli-
ne benzetmifltir. Konu d›fl› olmakla bir-
likte burada gelinin süslenmesinde seçi-
len renklere de dikkat çekmek gerekir:

Bu dünyâ bir gelindür yeflil k›z›l donanm›fl
Kifli yeni geline bakuban› toyamaz (105/3)

Bir toy› toylamak gerek bir soy› soylamak gerek
Bir sözi söylemek gerek kimse an› bilmez ola (327/6)

Ölüm
Tasavvuf düflüncesinde hakîkî ve

mecazî olmak üzere iki tür ölüm vard›r:
Hakîkî ölüm bu dünya hayat›n›n son ba-
sama¤›d›r. Ve do¤an her varl›k bu ölümü
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tadacakt›r. Mecazî ölüm ise yaflarken
dünyevî isteklere ölü kadar duyars›z
kalmakt›r. Mutasavv›flar yaflam itiba-
riyle bu dünya hayat›nda “ölmeden önce
ölümü” yaflarlar ve bedenî arzular› terk
ederek bir nevi fizikî ölüm hâlindeki be-
den kadar dünyevî olan her fleye tav›r
al›rlar:

Yudum flöyle meyyitümi miskinem aran yetimi
Öldürem nefsüm itini gelmesün koman gerek-
mez(108/2)

Tasavvuf düflüncesinde her iki ölüm
de bir son de¤il vatan-› aslîye tekrar dö-
nüfl ve ebedî var olufltur. Bu itibarla
ölüm onlar›n gözünde bir endifle sebebi
de¤il ebedî var oluflun bafllang›c›d›r:

Ölümden ne korkars›n korkma ebedî vars›n
Çünkim ifle yarars›n bu söz fasîd da’vîdür (33/2)

Ko ölmek endiflesin âfl›k ölmez bâkîdür
Ölmek senün nen ola çün cânun ‹lahîdür (33/1)

Âfl›k öldi diyü sala virürler
Ölen hayvân durur âfl›klar ölmez (113/8)

Mutasavv›flara göre ölüm korkusu
avam olarak nitelenen, Tanr› gerçe¤in-
den uzak yaflayanlar›n meselesidir. Yû-
nus zaman zaman dünyevî isteklere bo-
¤ulan bu tür insanlar› ölümle korkut-
maktan da geri kalmaz. Kendinin böyle
bir endiflesi olmamakla birlikte avam›
iyili¤e, güzelli¤e sevk etmek için kor-
kunç bir ölüm manzaras› çizmekten de
kaç›nmaz:

Anmaz m›s›n sen flol güni gözün nesne görmez ola
Düfle sûretin topraga dilün haber virmez ola (6/1)

Çün Azrâil’i ne tuta ass› k›lmaz ana-ata
Kimse döymez o heybete halkdan meded irmez ola
(6/2)

Gele sana cân al›c› dah› cân alur k›l›c›
Aklun› bafldan al›c› bir dem aman virmez ola (6/3)

Bir garîb ölmüfl diyeler üç günden sonra tuyalar
Sovuk suy›la yuyalar flöyle garîb bencileyin (277/6)

Evvel gele flol yuyuc› ard›nca flol su koyuc›
‹düben kefen sar›c› bunlar hâlün bilmez ola (6/4)

Hiç bilmezem ben niçe idem kang› yana sefer idem
Yakasuz don geyem gidem baflsuz ata binifli-
cek(127/3)

Oglan gider dan›flmana saladur dosta düflmana
Sonra gelmek peflimâna sana ass› k›lmaz ola (6/5)

Su getüreler yumaga kefen saralar komaga
Agac ata bindüreler teneflire düfldi gönül(152/14)

Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler
Yir alt›na indüreler kimse ayruk görmez ola (6/6)

Binüp agaç at›na yanulup H›zr’a tana
fiol kara yir alt›na gire yatas›n birgün (276/5)

Üç güne dek oturalar hep iflini bitüreler
Ol dem dile getüreler ayruk kimse anmaz ola(6/7)

Aceb bu benüm hâlüm yir alt›nda ahvâlüm
Varup yat›cak yirüm akreb dola m› Yâ Rab (15/2)

Esilmifl incü diflleri dökilmifl saru saçlar›
Bitmifl kamu teflviflleri Hak varl›g›n alm›fl yatur
(74/5)

Gitmifl gözinün karas› hiç ifli yokdur turas›
Kefen bizinün pâresi sünüge sar›lm›fl yatur (74/6)

Yûnus âkilisen bunda mülke sûret bezemegil
Mülke sûret bezeyenler kara toprak olm›fl yatur
(74/7)

b) Hayvanc›l›k ve Hayvanlar
Göçebe hayat yaflayan ve ziraatle

u¤raflan topluluklar›n hayat›nda hay-
vanlar, büyük önem tafl›r. Bu hayvanlar-
dan baz›lar›n› Yûnus’un dilinde nas›l bir
ifade vas›tas› hâline geldi¤ini görelim:

Kufl-Ruh
Tasavvuf düflüncesine göre insan›n

beden ve ruh olmak üzere iki yönü bu-
lunmaktad›r. Bu düflünceye göre Tan-
r›’dan gelen ve yine ona dönecek olan
ruhtur. Bu özelli¤inden dolay› ezelî ve
ebedîdir. Beden ise bu dünya hayat› ile
ilgili olup ömrü de bu dünya ile s›n›rl›-
d›r. Ezel ile ebed aras›nda yolculuk ya-
pan ruha bu dünyada efllik eden bir va-
s›tad›r.

Yûnus Emre, bu düflünceyi kufl-ka-
fes iliflkisiyle basit bir flekilde ifade eder:

Benüm cânum bir kufl durur gevdem anun kafesidür
Dostdan haber gelicegiz bir gün uçar kuflum benüm
(204/4)
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‹y benüm ömrüm kufl› kanda varas›n birgün
Ecel avlayup yudar ele giresin bir gün (276/1)

Âfl›k gönli dölenmez ma’flûk›n bulmay›nca
Karâr› yok dünyâda pervâz› kufla benzer (66/7)

Do¤an:
Do¤an kufl, tavflan vb. hayvanlar›

avlamak için e¤itilmifl y›rt›c› bir kufltur.
Ehline malum oldu¤u üzere bu hayvan
sahibinin kolunda tafl›n›r, av görüldü¤ü
anda serbest b›rak›l›r. Av›n, do¤an›n
elinden kurtulma flans› hemen hemen
yok gibidir.

Ol kuflun yuvas› togan elinde ola
Ol anda kaçan tura gide yay›na birgün (246/4)

Do¤an yakalad›¤› av› sahibine oldu-
¤u gibi geri getirir. Yûnus bu hadiseye
tasavvufî bir anlam yükler. Ona göre
Hakikat (Tanr› gerçe¤i) bir avd›r, fleyh
avc›, talip de do¤and›r. 

Yûnus bir togan›d› kond› Tapduk kol›na
Ava flikâre geldi bu yuva kufl› degül (164/8)

Ar›-sinek-pervane
Ar›, çal›flkanl›¤› ve besin de¤eri

yüksek bir yiyece¤i üretmesi bak›m›n-
dan insanlara büyük hizmeti olan ve be-
¤enilen bir canl›d›r. Sinek ise mikrop ta-
fl›y›c› ve zararl› bir varl›kt›r. Tasavvuf
düflüncesinde de insanlar hakikat bilgi-
lerine sahip olup olmama durumlar›na
göre havas-avam biçiminde gruplan›r.
Yûnus bu düflünceyi ar›-sinek teflbihiyle
ifade eder. Ona göre hakikat bilgisine
sahip insanlar ar›, hakikatten habersiz
yaflayanlar da sinek ve pervanedir:

Görmez misin sen aruy› her çiçekden bal ider
Sineg ile pervânenün yuvas›nda bal olmaya (5/5)

Baykufl
Baykufl, Türk kültüründe ve onun

çevre kültürlerinde u¤ursuz ve ölüm ha-
bercisi olarak nitelenen bir kufltur. Bu
tasavvurun temelinde haks›z bir flekilde
öldürülen kiflinin ruhunun baykufla do-

nuna girdi¤i ve geride kalanlar›n dam›-
na veya bacas›na konarak kan›n›n al›n-
mas›n› istedi¤i, dolay›s›yla baykuflun öt-
mesi halinde mutlaka kan dökülece¤i bi-
çimindeki inan›fl vard›r. Baykufl genel-
likle viran, metruk mahallerde yaflar.
Bu inan›fl sebebiyle baykuflun her hangi
bir evin üstüne konmas› ve ötmesi hâlin-
de oran›n da viran hale gelece¤i düflün-
cesi oluflmufltur.

Tasavvuf düflüncesinde dünya ha-
yat› de¤ersiz olup bir virane gibi de¤er-
lendirilir. Yûnus da dünya hayat›na ba¤-
lan›p Tanr› gerçe¤inden uzak yaflayanla-
r› baykufl olarak niteler:

Kifli gerek bile an› hem uyan›k ola cân›
Bilürsin dünyâ seveni baykufl gibi virândadur
(44/3)

Dünya nimetlerine ba¤lananlar ve
sahip oldu¤unu sananlar görünüflte bü-
yük saraylar sahibidir. Ancak gerçekte
b›rak›n saray›, bir bütün duvarlar› bile
yoktur. O mekan sahipleri de o viran bi-
nada gece gündüz öten baykufltan fark-
s›zd›r:

fiunun ki tafl› hofl durur bilün kim içi bofl durur
Dün-gün öter baykufl durur sanman bütün dîvâr›
var (27/2)

Merkep
Merkep genelde binek demektir.

Özelde ise yük tafl›makta kullan›lan bil-
di¤imiz canl›d›r. Tasavvuf düflüncesinde
insan ruh ve beden olmak üzere iki yön-
lü de¤erlendirilen bir varl›kt›r. Esasen
“Beden ruhun merkebi(bine¤i)dir.” me-
alinde bir hadisten kaynaklanan bir be-
den-merkep tasavvuru gelifltirilmifltir.
Yûnus, gerçek sevgiliden bir davet ald›-
¤›nda tez canl›l›k göstermekte ve mer-
kepten inip bir an önce yetiflmek arzusu
duymaktad›r. Bu bir yerde bedenin bu
dünya hayat› için bir vas›ta oldu¤u ve bu
dünyada kalaca¤›, Tanr›’yla ancak ruhla
ulafl›labilece¤i düflüncesinin ifadesidir: 
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Yâr›mdan elçi gelür cânumdan ulak diler
Merkebden inübeni yayan varasum gelür (46/9)

At-kat›r-deve
At, kat›r, deve ziraat ve hayvanc›-

l›kla u¤raflan bir toplum için olmazsa ol-
maz canl›lard›r. Çiftçi bunlara gözü gibi
bakar. Yûnus, ça¤›n›n bu olmazsa ol-
mazlar›n› dünya nimetinin birer sembo-
lü olarak görür. Gönlü Hakk’›n tecelli et-
ti¤i bir konak gibi tasavvur eder. O ko-
nakta bafl köflede dostun döfle¤i bulun-
maktad›r. O döfle¤e at, kat›r, deve (dün-
ya nimetleri)nin geçip oturamayaca¤›n›
bir baflka ifade ile gönülde Tanr› sevgisi
ile dünya sevgisinin bir arada buluna-
mayaca¤›n› özet bir biçimde ifade eder:

Her kimde ›flk var›sa ayruk ne s›gar ol yire
Dost döflegine geçemez at u kat›r yâhûd deve (2/7)

c) Avc›l›k
Av ve avc›l›k Türk kültürünün vaz

geçilemez hayat tarz›d›r. Beslenme
amaçl› oldu¤u kadar e¤itim, hatta dinî
mahiyeti vard›r. Dede Korkut Hikâyele-
rinde hakandan izinsiz ava ç›kan kahra-
man›n cezaland›r›lmas› av›n dinî veya
töreyle ilgili bir unsurun ihlalinin sonu-
cudur. Türk kültüründe bu derece önem
tafl›yan avc›l›k Yûnus’un tasavvufla ilgi-
li düflüncelerini aktarmada da bir vas›ta
olmufltur. Av ve avc›l›kla ilgili baz› un-
surlar› küçük bafll›klar halinde ele ala-
l›m:

Tuzak-av
K›rsal kesimde küçük kufllar› avla-

mak için çeflitli yöntemler gelifltirilmifl-
tir. At k›l›ndan veya buna benzer cisim-
lerden ilmekler haz›rlan›r, kufllar›n yem
arad›¤› ortamlara bunlar görülmeyecek
biçimde gizlenir, ilmekler aras›na kuflla-
r›n sevdi¤i bu¤day, zeytin vb yiyecekler
konur, kufl bunlar› yemek için indi¤inde
aya¤› tuza¤a dolan›r, bir daha kalka-
maz. Buna benzer çeflitli kufl yakalama
yöntemleri vard›r. Bunlara tuzak diyo-

ruz. Yûnus, bu olaya tasavvufî bir anlam
yüklemifltir. Mutasavv›flara göre bu
dünya Tanr›’n›n bilinmeklik arzusu üze-
rine yarat›lm›flt›r. ‹nsan›n temel görevi
onu bilmek ve bulmakt›r. Ancak baz› in-
sanlar bunun bilincinde de¤ildir. Onlara
cennet, cehennem, huri, g›lman, köflk
vaad edilmifltir. Onlar bu vaade yönelir-
ken fark›nda olmadan as›llar›na do¤ru
bir yolculuk yapmaktad›rlar. Neticede
bu hedefe vard›klar›nda Tanr› gerçe¤ine
de ulaflm›fl olacaklard›r. Oysa mutasav-
v›flar cennet, cehennem, huri, g›lman›
birer ara hedef, hatta bilinçsiz varl›klar›
yakalamak için birer tuzak olarak görür-
ler. Yûnus bu düflünceden hareketle yal-
n›zca cennet için çal›flanlar› âfl›k olarak
kabul etmez:

Âfl›k m› diyem ben ana Tanr›’nun uçmag›n seve
Uçmag dah› tuzag›m›fl mü’min cânlar›n tutma-
ga(1/4)

Tuzak kavram› aflkla da ba¤lant›l›
düflünülür. Yûnus aflk tuza¤›na yakalan-
m›fl, kurtulmay› hayal dahi edemez.
Çünkü avc› öyle bir avc›d›r ki daha onun
elinden av alan görülmemifltir:

Ömrüm niçe olur›sa azâdl›gum muhâl durur
Sayyâd elinden kim alur duzaga düflicek nahcîr
(53/3)

Avc›, belirli bir e¤itim sonucunda
vahfli kimli¤inden uzaklaflt›r›p ehlilefl-
tirdi¤i do¤anla ördek, keklik avlar. Yû-
nus bu hadiseyle ilgili olarak da büyük
sevgiliyi bir avc›, benli¤ini b›rakan âfl›¤›
do¤an, Tanr› gerçe¤inden habersiz yafla-
yanlar› da ördek, keklik gibi tasavvur
eder: 

Kendülüginden geçeni togan idinür ma’flûk›
Ördek ü keklige salar sürü idüben tutmaga (1/3)

Yûnus, bazen de kendisi avc› olur,
büyük sevgiliyi emsalsiz bir av gibi ta-
savvur eder. Bütün hayat›n› o av› avla-
mak üzerine tanzim eder:
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Baksam seni görür gözüm söyler isem sensin sözüm
Seni gözetmekden dah› yigrek flikârum yok durur
(52/2) 

Ok-yay
‹nsan ömrü sonsuza kadar baki de-

¤ildir. Belirli bir süreye ba¤l›d›r. Bu dü-
flünce Yûnus’un dilinde ok-yay kavra-
m›yla çok basit bir biçimde ifade edil-
mifltir. Nas›l kurulmufl bir yay sonsuza
kadar kurulu kalmazsa, bir ömür de el-
bet bir yay gibi boflalacakt›r:

Ömrün delim bir okdur yay içinde top-tolu
Tolm›fl oka ne turmak hâ sen an› atdun tut (18/5)

Yûnus bazen da kah›r at›na binmifl,
gayret z›rh›n› giymifl, tafl› delen okuyla
güçlü bir savaflç› tasviri yapar. Bu savafl
cihar-› ekber olarak kabul edilen nefisle
savaflt›r:

Kah›r erenler at›dur gayret dah› hil’at›dur
Erenler yay› kat›dur oklar› geçer kayadan (265/2)

Edebiyat terminolojisinde ok, sevgi-
linin kirpi¤i ile ba¤lant›l› düflünülür.
Sevgilinin kafllar› yay, kirpikleri oktur.
Okun ucunda temren denilen ve bal›k
oltas›ndaki k›vr›mlar› and›ran difller bu-
lunur. Bu özelli¤inden dolay› ok girdi¤i
yerden çekilerek ç›kar›lamaz. Çekildi¤i
anda beraberinde vücut parçalar›n› da
kopar›r. Yan bak›fl halinde aç›lan sevgili-
nin gözlerinden at›lan oklar, âfl›¤›n kal-
bine saplan›r. Art›k âfl›¤›n kalbi yüzlerce
parça hâlinde, sevgilinin kirpikleri ara-
s›ndad›r. Yûnus, büyük sevgiliden gelen
oklara gönüllü olarak gö¤sünü açar,
temren korkusunu bir kenara b›rak›r:

Senün kaflun turmad›n ok atar yay kurmad›n
‹srâfil sûr urmad›n niçe cânlar uyana (320/9)

Iflkun ok› demreni dok›nur yüregüme
Iflk içün ben öleyin demren kayus› degül (165/8)

ç) Ticaret-Sanat
Yûnus Emre divan›nda XIII. yüzy›l

ticaret ve sanat hayat›n› göstermesi ba-
k›m›ndan önemli kay›tlar bulunmakta-

d›r. Divandaki bu kay›tlar somut anlam-
lar›n›n yan›nda tasavvufun soyut konu-
lar›n› anlatmak için birer vas›tad›r.

Pazar
Dünya hayat› bir büyük flehir, in-

san ömrü de o flehirde Sabah kurulan,
al›fl-verifl yap›ld›ktan sonra akflama da-
¤›lan bir pazard›r:

Bu dünyanun meseli bir ulu flâra benzer
Veli bizüm ömrümüz bir tiz bâzâra benzer (69/1)

Âfl›klar bu büyük pazarda aflk pa-
zar› kurar, orada tek sermayeleri olan
canlar›n› satarlar. Muhabbet da¤›t›rlar: 
Cân u gönül akl u fehim nisâr olsun ma’flûkaya
Pes âfl›kun andan ayru dah› ne mülk ü mâl› var
(32/2)

Âfl›k bir kiflidür bu dünyâ mâl›n
Âhiret korkus›n bir çöpe saymaz (113/6)

Sermayelerinin bir bedeli de yok-
tur. Hatta iki cihan bile onun bedeli ola-
maz:

Ben seni sevdügüm içün eger bahâ dirlerise
‹ki cihân milkin virem dah› bahâs› yitmeye (3/5)

Ancak bu al›fl-veriflte mallar›n› alan
olmaz, dolay›s›yla bir kârlar› da olmaz:

Iflk bâzâr›dur bu cânlar sat›lur
Sataram cânum› hiç kimse almaz (113/5)

Dünya hayat›nda kurulan pazar›n
ikincisi k›yamette kurulacakt›r. Birinci
pazarda yap›lan al›fl-veriflin hesaplafl-
mas› ise k›yamette kurulacak ikinci pa-
zarda olacakt›r. Ve o müthifl hesaplafl-
mada herkes kendi derdine düflecektir.
Yûnus’a göre Hak âfl›klar› hesaplar›n›
birinci pazarda gördüklerinden onlar
ikinci pazar› görmeyeceklerdir:

Ol k›yâmet bâzâr›nda her bir kula bafl kay›s›
Yûnus sen âfl›klar›la hiç görmeyesin k›yâmet (17/8)

Dükkân
Dünya hayat›n› bir Pazar olarak ni-

teleyen mutasavv›f›m›z, gönlü de al›fl-
veriflin yap›ld›¤› dükkân olarak niteler.
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Bu dünye bir bâzârdur sûretler olm›fl dükkân
Bu dükkâna girüben oldur satan bu kân› (395/3)

Yâ ben onca kaçan olam anun buyrug›n buyuram
Ol geldi gönlüme told› ben ana bir dükkân olam
(176/4)

Bu mücevherlerle dolu dükkân›n
bir gerçek sahibi vard›r. ‹nsan ise bir ne-
vi müstecir gibidir. Müstecir nas›l bir
dükkân› bir süreli¤ine kiralar ve orada
kal›c› de¤ilse, insan da o pazarda ve pa-
zardaki dükkânda kal›c› de¤ildir:

Benüm bunda karârum yok ben bunda gitmege gel-
düm
Bezirgânam metâ’um çok alana satmaga geldüm
(179/1)

Bezirgânam meta’m çok dest-gîrüm üstâdum Hak
Ben ziyânum ass›ya anda deniflüp geldüm (191/3)

Baz› dükkânlar da vard›r ki daima
kapal› tutulur. Orada herhangi bir al›fl-
verifl görülmez. Çünkü o dükkân›n kap›-
s› kibir, kin kilidiyle kapanm›flt›r:

Ol dükkân aç›lmadug› kokus› saç›lmadug›
S›rr›nun aç›lmadug› kilidi kibr ü kinimifl (121/7)

Kâr-zarar
Bu dükkânda yap›lan al›fl-veriflte

bir tek amaç vard›r: Kâr, zarar endifle-
sinden geçip yaln›zca kendisine o dükkâ-
n› kiralayan gerçek mal sahibinin hofl-
nutlu¤unu ve dostlu¤unu kazanmakt›r.
Bu dostluk kazan›l›nca, dostluk ticare-
tinde kâr, zarar hesab› yap›lmaz:

Iflka mesel baglanmaz ›flk ifli hisâb olmaz
Dostl›k ticâretinde an›lmaz ass›-ziyân (264/6)

Bu hoflnutluk elde edildikten sonra
dükkân›n mülkiyeti müstecirin eline ge-
çecektir. Müstecir bu noktaya erdikten
sonra dükkândaki bütün mallar› ya¤ma-
ya verir:

Cânlar cân›n› buldum bu cânum yagma olsun
Ass› ziyândan geçdüm dükkânum yagma olsun
(271/1)

Hâl böyle olmas›na karfl›l›k baz› in-
sanlar, o dükkânda müstecir olduklar›n›

unutup mallar›n› geçmez paraya sat›p,
mücevherleri aras›na bunlar› katarak
sermayelerinin kalitesini düflürürler:

‹y metâ’›n kalba satan güherine pullar katan
Ass›y› ziyâna satan ass›ya uzanmaz m›s›n (267/3)

d) Sanatlar-Meslekler
Gümüflçülük
Gümüfl tabiatta saf hâlde bulun-

maz. Onun saflaflt›r›lmas› için birtak›m
ifllemlerden geçmesi gerekir. ‹nsan›n da
insân-› kâmil olabilmesi için gümüfl gibi
belirli ifllemlerden geçmesi gerekir:

Iflkdur kudret körügi kaynadur âfl›klar›
Niçe kapdan geçürür andan gümüfle benzer (66/6)

Her kime dervîfllik bag›fllana
Kalb› gide pâk ola gümüfllene (324/1)

Sarraf
Sarrâfl›g› ögrenmeyen bu gevheri boncuk sanur
Varur virür yok nesneye bilmez neye satdug›n›
(401/5)

Demircilik
Bir niceye virdüm emir devletile sürdi ömür
Yanan kömür k›zan demür örse çeküç salan benem
(193/6)

Müneccimlik
Muhakkikler göre durur Yûnus göz ile gördügin
Düflüm degül söyledügüm necmile ta’bîr eyleyem
(206/9)

fieker kam›fl› iflleme
Cânum ›flkun külhân›dur tart›nmad›n ur odun›
Kam›fl suy› fleker olur od b›rag›cak külhâna (294/2)

Dalg›çl›k
Vahdet âlemi safl›¤› ve kuflat›c›l›¤›

itibariyle ummana, tanr› gerçe¤i inciye,
mutasavv›f da o inciyi arayan gavvas
(bahrî, dalg›ç)a teflbih edilir:

Çevik bahrî olmak gerek hofl teferrüc k›lmak gerek
Bir gevher ç›karmak gerek sarrâf an› bilmez ola
(327/3)

Bugün ›flk bahrinün gavvâs› oldum
Gevherler bulm›flam ummân içinde (332/3)

Erenler bir denizdür âfl›k gerek talas›
Bahrî gerek denizden girüp gevher alas› (377/1)
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Gine biz bahrî olduk denizden gevher alduk
Sarrâf gerek gevherün k›ymetin bilesi (378/2)

Yüzgeçlik ögrenimeyen kul girmesün bu denize
Iflk denizi derin olur aceblemen batdug›n› (401/4)

Çulha
‹plik virdüm çulhaya sarup yumak itmemifl
Becid becid ›smarlar gelsün alsun bezini (407/3)

Çerçi
Ugrul›k yapdum ana bühtân eyledi bana
Bir çerçi geldi eydür kan› aldun gözgümi (407/11)

e) ‹nançlar
Âb-› Hayât
Kültürümüzde içene ölümsüzlük

verece¤ine ve zulumat ülkesinde bulun-
du¤una inan›lan su, âb-› hayat, âb-›
hayvan veya Türkçesiyle bengü su ad›y-
la an›l›r. Tasavvufî ›st›lahta âb-› hayat,
‹lâhî gerçektir. Her mutasavv›f âb-› ha-
yat’›n peflindedir:

Yüz bin Ferhâd külüng alm›fl kazar taglar bünyâd›-
n›
Kayalar kesüp yol eyler Âb-› Hayât ak›tmaga (1/6)

Âb-› Hayât’un çeflmesi âfl›klarun visâlidür
Kadehi tolu yüridür susam›fllar› yakmaga (1/7)

Yûnus, gerçek âb-› hayat› b›rak›p
bu dünyadaki herhangi bir âb-› hayat
pefline düflen ve zulumât ülkesine giren-
leri de tenkit etmekten çekinmez:

Senün gibi cân var iken Âb-› Hayât isteyeni
Karanul›ga gireni ben an› hayvân tutaram (180/5)

‹slâm terminolojsindeki ahiret
inanc›yla ilgili pek çok kavram hakiki
manas›yla Yûnus’un dilinde yerini al›r.
Bunlar› ana bafll›klarla flöyle s›ralayabi-
liriz:

‹srâfil-Sur
‹srâfil sûr›n› ura cümle mahlûk tur› gele
Dirilibün haflre var anda kâzî Sübhân ola (9/2)

‹srâfil sûr›n ur›cak mahlûkat turu gelicek
Senün ününden artuk kulagum iflitmeye (3/8)

Azra’il
Yûnus, vahdet s›rr›na erdikten son-

ra ölüm korkusundan s›yr›l›r, ölüm vas›-

tas›na da meydan okumaktan geri dur-
maz:
Azrâ’il ne kifli durur kasd idebile cânuma
Ben anun kasd›n› gine kendüye zindân eyleyem
(173/5)

Azrâ’il ne kiflidür kasd idesi cânuma
Ben emânet ›ss›yla anda bitriflüp geldüm (181/9)

Cebrâ’il
Yâ Cebrâ’il kim ola kim hükm ide benüm âhuma
Yüz bin Cebrâ’il gibiyi bir demde perrân eyleyem
(173/6)

K›yamet
Ol günde yirler yar›la cümle ölenler dirile
Cümle günâhlar sor›la aglaflalum ol gün içün
(272/2)

Ol günde gök çatlay›sar insân niçe katlan›sar
Ol günde kim korkmay›sar aglaflalum ol gün içün
(272/3)

Münker-Nekir
Yûnus kabre vardukda Münker/Nekir geldükde
Bana su’âl sordukda dilüm döne mi yâ Rab (15/5)

Zebânî
Zebânîler çeke tuta götüre Tamu’ya ata
Deri yana sünük düte dün-gün ifli efgân ola (9/3)

Va’de yitüp ölicegez ol sinleye var›cagaz
Zebânîler gelicegez sen inâyet eyle Çalap (16/3)

Zebânîler çün geleler beni yal›nuz bulalar
Bilmedügüm dil soralar sen yard›m eylegil Çalap
(16/4)

Uçmak
Atan anan hakk›n yitürdünise
Yeflil tonlar giyesin tonanas›n (280/11)

Eger konfl› hak’› boynunday›sa
Cehennem’de yar›n bâkî kalas›n (280/12)

Uçmak Uçmak didügün kullarun yiltedügün
Uçmagun sermâyesi bir gönül utmak gerek (141/4)

Huri
Sekiz uçmag›n Hûrisi eger bezenüp geleler
Senün sevgünden özgeyi gönlüm hiç kabûl itmeye
(3/11)

Bafl›nda akl› olan ahrete amel itmez
Hûrilere aldanmaz gözile kafldan geçer (70/6)

Hûrî gelüp eydürise gönül bana virgil diyü
Dostdan artuk kimseneye ben gönlümi virime-
zem(174/3)
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fieytan
Çalap Âdem cismini toprakdan var eyledi
fieytân geldi Âdeme tapmaga âr eyledi (356/1)

Eydür ben oddan nûrdan ol bir avuç toprakdan
Bilmedi kim Âdem’ün için gevher eyledi (356/2)

Zahir gördi Âdem’ün bât›n›na bakmad›
Bilmedi kim Âdem’i halka server eyledi (356/3)

Tasavvuf düflüncesinde kesret âle-
minde zuhur eden her olaydaki fail ve fi-
il tektir. Farkl› flah›slar, farkl› zamanlar
ve olaylar biçiminde alg›lan her fley as-
l›nda tek varl›¤›n farkl› tecellileridir. Bu
düflünceyi ifade etmek için Yûnus, ‹slâm
tarihinde herkesçe bilinen baz› olaylar›
ele al›r. Yûnus’un Hz. ‹brahim olup Hz.
‹smail’e b›çak çalmas›, ayn› anda ‹smail
ve koç olmas› fail ve fiilin tekli¤i düflün-
cesi ile izah edilebilir:

‹smail-kurban
‹smâ’il’e çaldum b›çak b›çak bana kâr itmedi
Hak beni âzâd eyledi koç›la kurbânday›dum168/8)

fiimdi adum Yûnus durur ol demde ‹smâil idi
Ol dost içün Arâfat’a kurbân olup ç›kan benem
(187/11)

Yûsuf
Bu âlem-i kesretde sen Yûsuf ben Ya’kûb
Ol âlem-i vahdetde ne Yûsuf u ne Ken’ân (260/4)

Huma
Gökyüzünde yaflad›¤›na inan›lan

efsanevi kufl. Kimin bafl›na konarsa ve-
ya gölgesi kimin üzerine düflerse onun
bahtl› talihli olaca¤›na inan›l›r. Yûnus,
erenleri, derviflleri bu efsanevi kufla
benzetir: 

Erenler gelüp geçdiler dünyây› koyup göçdiler
Havâya agup uçd›lar bular hümâdur kaz degül
(166/2)

Dervîfl bilür dervîfli Hak yol›na turm›fl›
Dervîfller hümâ kufl› çaylak u baykufl degül (167/3)

Öküz-bal›k
Halk aras›ndaki bir inanca göre

dünya bir öküzün iki boynuzu üzerinde,
öküz bir tafl›n üstünde, tafl bir bal›¤›n

s›rt›nda, bal›k ise denizdedir. Dünyan›n
sa¤lam bir yap›s›n›n olmad›¤›, karas›zl›-
¤›, bu sebeple fazla bel ba¤lan›lmamas›
konusunda Yûnus bu inançtan yararla-
n›r:

Yire bünyâd urulmad›n Âdem dünyâya gelmedin
Öküz bal›k eylenmedin ben ezelî anday›dum (168/4)

Öküz taflun üstinde tafl› bal›k götürür
Bal›k suyun içinde binâs›n yilden kod› (369/4)

f) Gelenekler
Yay k›rmak
Ölümle ilgili pek çok gelenek var-

d›r. Bunlardan biri de önemli kiflilerin
ölümü hâlinde mezar› bafl›nda ok ve yay
k›rmak fleklindedir. Yûnus, ölümün ka-
ç›n›lmaz oldu¤unu, pek çok kiflinin arka-
s›ndan ok-yay k›r›ld›¤›n› söylerken do-
layl› olarak bu gelene¤e de temas eder:

Ulu kiçi aglam›fllar server yigitler kom›fllar
Bafl uc›nda yay s›m›fllar k›r›luban oklar yatur
(82/4)

Yaka y›rtma
Türklerde yasla ilgili bir baflka ge-

lenek de yaka y›rtma biçimindedir. Yû-
nus, bu gelene¤i bir üzüntü ifadesi ola-
rak kullan›r:

Yar›n mahflerde ben y›rtam yakam›
Niçe feryâd idem bu ›flk elinden (262/5)

Saç çözme
Yasla ilgili bir uygulama da saç çöz-

medir. Yûnus, bir tabiat tasvirinde bu
gelene¤i dile getirir:

Karl› taglarun bafl›nda salk›m salk›m olan bulut
Saçun çözüp benüm içün yafl›n yafl›n aglar m›s›n
(270/6)

Ya¤ma
Eski bir Türk gelene¤i olan ya¤ma,

flölenlerin önemli bir bölümünü olufltu-
rur. Hakanlar, beyler bir güç gösterisi
olarak önemli bir olay sonucunda büyük
ziyafetler düzenlerler, ziyafetin sonunda
kat›lanlar ziyafet mahallinde bulunan
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her fleyi al›p götürme hakk›na sahiptir.
Bu tür sofralara Osmanl› döneminde
han-› ya¤ma (ya¤ma sofras›) ad› veril-
mifl, halk aras›nda da ya¤ma Hasan’›n
böre¤i biçiminde flöhret bulmufltur. Yû-
nus bu gelene¤e iflaret ederek, hakikati
bulduktan sonra geri kalan her fleyini
ya¤maya verir:

N’iderüz dirlik suy›n biz cân› yagmaya virdük
Cevherleri sarrâflara ma’deni yagmaya virdük
(143/1)

Bizüm il bâzirgân› hiç ass› gözetmedi
Çün ass› bizüm degül ziyân› yagmaya virdük
(143/2)

Dîn ü millet bâzâr›n yagmalad› sen ü ben
Ç›kduk iki aradan sen-beni yagmaya virdük (143/5)

Yüz bin y›ll›k ömr olsa bir kufll›kça degüldür
Geçdük bitmez sag›fldan zamân› yagmaya virdük
(143/8)

Dost yüzin göricegez niçe karâr k›lsun bu cân
Yagmaya virür ol demde yüz bin zâhid dîn ü îmân
(259/1)

Cânlar cân›n› buldum bu cânum yagma olsun
Ass› ziyândan geçdüm dükkânum yagma olsun
(271/1)

Yûnus ne hofl dimiflsin bal u fleker yimiflsin
Ballar bal›n› buldum kovanum yagma olsun
(271/8)

Okumak
Okuma; flölen, dü¤ün vb. olaylara

kifliyi davet etme anlam›nda bir kav-
ramd›r. Davet eden de okuyucudur. Bu
tür davetlere kat›lmak sosyal bir zorun-
luluktur. Hele hele bir büyük taraf›ndan
okunmuflsa ayr›ca bir flereftir. Yûnus, bu
gelene¤i hat›rlatarak Tanr›’n›n kendini
okudu¤unu, bu davete icabet etmemesi-
ne imkan olmad›¤›n› söyler:

Beni ok›d› sultânum ufl gönüldi gider cânum
Elden b›rakd› benligi bunda niçe egleneyin (268/2)

Tuz-ekmek hakk›
Türk kültüründe tarihin çok eski

ça¤lar›ndan beri görülen tuz-ekmek
hakk›; vefa, güven, emniyet, hak-hukuk

vb. hâlleri ifade eden bir kültür unsuru-
dur. Buna göre eve bir konuk geldi¤inde
kendisine bir parça ekmekle tuz ikram
edilir. O kifli bunu yer. Bundan sonra ko-
nuk da ev sahibi de emniyettedir. Arala-
r›nda ömür boyu sürecek bir hak-hukuk
do¤mufltur (Elçin 2000:652-661). Yûnus
Emre bu kültür unsuruna iflaret ederek
bu hukuka riayet etmemenin nâmertlik
oldu¤unu belirtir:

Etmek yiyüp tuz basmak ol nâmerdler iflidür
Etmek an› komaya tuzun hakk› var›sa (300/8)

g)Oyun-E¤lence
Çevgan
Çevgan ucu e¤ri sopa ile bir mey-

danda topu bir noktaya tafl›mak suretiy-
le oynanan oyundur. Mutasavv›flar bu
oyuna da tasavvufî bir anlam yüklemifl-
lerdir. Ucu e¤ri sopa flekil olarak Lâme-
lif’e, top ise kelime sonlar›nda yaz›lan he
harfine benzetilmifl. Lâm elif ve he ses-
leri ise Lâ ilâhe illa’llah lafz›n›n yani
tevhidin özeti olarak görülmüfltür. Keli-
me-i tevhidi zikrederken bafl› sa¤a sola
hareket eden bir zakirin görüntüsü âde-
ta çevgan manzaras› arzeder:

Top› kim al›sar çevgânumuzdan
Bu çevgân top›la meydân benümdür (31/4)

Âfl›klar meydân› Arfldan yücedür
Çalarlar çevgân› top› belürmez (113/9)

Ancak aflk meydan›na nefs at›yla
girenler çevgan oyununu oynayamazlar:

Niçe bir ›flk meydân›nda nefs at›n segirtdürem
Yâ niçe bir baflum› top eyleyüp çevgân olam
(201/12)

Atç›l›k oyunu:
Yak›n zamanlara kadar yeni yeti-

flen çocuklara fistan denilen ve tek par-
çadan oluflan bir giysi giydirilirdi. Ço-
cuklar bu uzun giysilerinin etek k›s›mla-
r›n› toplay›p at bafl› hâline getirip sa¤a
sola koflmak suretiyle ata binme taklidi
yaparlard›. Yûnus Emre, tarikat›n flart-
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lar›n› yerine getirmeden Hakikat tale-
binde bulunanlar› bu ete¤ini at edinip
oynayan çocuklara benzetir, onlar› ten-
kit eder: 

T›fl-› nev-reste gibi etegin at idinüp
Ele çevgân almad›n meydân arzu k›lurs›n (255/3)

Gezek
Ahilikten kalma ve günümüzde pek

çok yörede hâlâ yürürlükte olan bir sos-
yal kurum gezeklerdir. Gezek gruplar›
s›n›rl› say›daki kiflilerden oluflur ve haf-
tan›n belirli bir günü bir araya gelirler.
Grup üyelerine en az bir defa geze¤i or-
ganize etme s›ras› gelir. Bu tür toplant›-
lar›n e¤lence yönü oldu¤u kadar, e¤itim
fonksiyonlar› da vard›r. Yûnus Emre, bu
sosyal gelenekle ölüm aras›nda bir iliflki
kurar:

Hiç bilmezem kezek kimün aramuzda gezer ölüm
Âlemi bostan eylemifl reyehân› keser ölüm (198/1)

h) Yiyecek ve ‹çecekler
Yeme-içme insan›n bu dünya haya-

t›n› sürdürmesi için gerekli bir bedenî
ihtiyaçt›r. Ancak tasavvuf düflüncesinde
bu ihtiyaç, bir amaç de¤il araçt›r. Yeme-
içmede ölçü bedeni bitkin düflürmeyecek
ve onu menzile götürecek bir miktard›r. 

Cân bir ulu kimsedür beden anun âletidür
Her ne lokma yirisen bedenün kuvvetidür (34/1)

Ne denlü yirisen çok ol denlü yürisen tok
Câna hiç ass› yok hep sûret maslahat›dur (34/2)

Yeme-içmeyi amaç hâline getirenle-
rin di¤er canl›lardan fark› olmaz:

Miskîn âdem oglan› nefse zebûn olm›fldur 
Hayvân cânâvâr gibi otlamaga kalm›fldur (76/1)

Bu sebeple Yûnus’un fliirlerinde ye-
me-içme arzusuyla ilgili bir kayda rast-
layam›yoruz. Bununla birlikte pek çok
yiyecek ve içecek adlar›yla da karfl›lafl›-
yoruz. Bunlar, ya bir vesile ile veya da
mecaz anlamlar›yla kullan›lmaktad›r:

A¤›l› afl-Dünya sevgisi
Mutasavv›flarca dünyevî olan her

fleye ba¤l›l›k, varl›¤› yarat›l›fl gayesin-
den uzaklaflt›r›r. Yûnus dünya sevgisi ile
a¤›l› afl aras›nda bir ba¤lant› kurar ve
ahiretini düflünenlerin bu a¤›l› afltan
vaz geçeceklerini söyler:

Bu dünyanun mahabbeti agulu afla benzer
Âhirin sanan kifli agulu afldan geçer (70/5)

Lokma
Yûnus, dünyan›n geçicili¤ini a¤›z-

daki çi¤nenmifl lokma ile ifade eder. Çi¤-
nenmifl lokma a¤›zda ne kadar tutulabi-
lir? ‹flte dünya hayat› da o kadar k›sa-
d›r:

Bu dünya bir lokmadur a¤zdadur çeynenmifl
Çeynenmifli ne dutmak hâ sen an› yutdun tut (18/4)

Lokma ile dervifllik aras›nda da bir
ba¤lant› kurulur. Dervifllik yolu güç bir
yoldur. Öyle ki yer ile gökten büyük bir
lokma gibidir. Dervifllik yoluna, bu bü-
yük lokmay› yutup sindirebilecek olan-
lar›n gelmesini ister:

Dervîfllik bir lokmadur yirile gökden ulu
Bu azâmet lokmay› yudup sinüren gelsün (239/4)

Yufka
Yufka, k›rsal kesimde bilhassa k›fla

girilirken toplu olarak piflirilip sonra ih-
tiyaç oldu¤unda nemlendirilip yenilen
bir ekmek türüdür. Bu özelli¤inden dola-
y› her evde mutlaka bulunabilir. Ancak
baz› insanlar›n gözü gafletle o kadar
ba¤lanm›flt›r, cimrilikleri o raddeye
ulaflm›flt›r ki Allah yolunda dahi olsa bir
yufkaya k›yamazlar:

Bir niçe kiflilerün gaflet gözin baglam›fl
Hak yol›na dirisen bir yufkaya k›yamaz (105/2)

fieker
Tatland›r›c›l›k özelli¤i ile Anadolu

insan›n›n en önemli yiyeceklerinden biri
flekerdir. Yine tat ve besin de¤eri itiba-
riyle güzel kabul edilen bir baflka yiye-
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cek ise bald›r. Bu ikisi bütün güzellikle-
rin ifadesinde bir benzetme unsuru olur. 

Yûnus, yol erinin sözlerini bu iki
kavramla irtibatland›r›r:

Ol kifli kim yol eridür garîb gönüller yâr›dur
Bir söz diyem tutar›sa yigdür fleker baldan ana
(11/7)

Yûnus bu sözleri çatar sanki bal› ya¤a katar
Halka metâ’lar›n satar yüki güherdür tuz degül
(166/6)

Bal-ya¤
Bal için besin de¤eri yüksek bir yi-

yecektir dedik. Ya¤la kar›flt›r›lan bal
enerji deposudur. Bu özelli¤inden dolay›
her iki yiyecek Anadolu insan›n›n önem-
li bir besin kayna¤›n› oluflturur. Yûnus
her iki yiyece¤i tasavvufî düflüncesinin
izah›nda bir vas›ta olarak kullan›r. Ta-
savvufta Vahdet’e giden yolda dört kap›
(fleriat, tarikat, marifet, hakikat) vard›r.
Bu kap›lardan ilki fleriat, ikincisi tari-
kattir. Yûnus fleriat› mumsuz bala, tari-
kat› tortusu al›nm›fl ya¤a benzetir. Her
ikisi bir daha ayr›lmayacak biçimde dost
için bir birine kat›lmal›d›r:

Mumsuz baldur flerî’at tortsuz yagdur tarîkat
Dost içün bal› yaga pes niçün katmayalar (57/5)

Kebap
‹nsan-› kâmil olman›n son noktas›

olmakt›r. Olmak için de hamlar›n piflme-
si gerekir. Bu üç basamak “Hamd›m,
pifltim oldum.” kal›b›yla ifade edilir. ‹n-
san›n piflmesi için gerekli olan atefltir,
en güzel atefl ise aflk ateflidir. Aflk atefli-
nin mekan› ise yürektir. Yürekte atefl
yand›ktan sonra yüre¤in hemen yan› ba-
fl›nda bulunan ci¤er de pifler, kebap olur.
Böylece hayvanc› bir toplumun sevdi¤i
bir yiyecek ortaya ç›kar. Yûnus, insan›n
en k›vamda oldu¤u dönemi böyle bir dü-
flünce sonucunda ci¤er kebab›yla ifade
eder:

Yand› yüregüm dutufld› bagrum cigerüm kebab du-
rur
Âfl›klarun flerbetleri bu derdüme sebeb durur (47/1)

fierbet-flarap
Tasavvufta flerbet dedikleri mânâ

âleminin s›rlar›d›r. Mânâ âleminin s›rla-
r›na eren kifli tad›n›, rengini, kokusunu
tan›mlayamad›¤› bir flerbet içmifl ve bu
flerbetle kendinden geçmifltir: 

Bu bizüm iflretümüz oldur bu lezzetümüz
‹çüp esridügümüz ›flk flerbeti gülidür (25/5)

Burada zikredilen hâl bazen de fla-
rap kavram›yla ifade edilir:

Mahlûk bilüsinden geçen mi’râc dapa oldur uçan
Ma’nî flarâb›n› içen mestlikden ayr›lmad›lar (40/6)

Sonuç olarak Yûnus Emre ve halk
kültürü konusunda flunlar› söyleyebili-
riz: Yûnus Emre bütünüyle bir mutasav-
v›ft›r. Tasavvuf düflüncesi konusunda
yeni bir fley ortaya koymam›flt›r. Ken-
dinden önce oluflan bir düflünce sistemi-
ni orijinal ifade kal›plar›na dökmüfl,
özellikle göçebe Türkmenlere onlar›n di-
liyle sunmufltur. Bu ifade kal›plar› haya-
t›n geçifl dönemlerinden bafllamak üzere
yiyecek ve giyece¤e kadar uzanan genifl
bir yelpazede Türklerin hayat biçimidir.
Yûnus Emre iflte bu halk kültürü unsu-
ru unsurlar›na tasavvufî anlamlar yük-
leyip Türk diliyle bunlar› ifade ederek
unutulmazlar aras›nda yerini alm›flt›r. 
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