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TÜRK DÜNYASININ BÜYÜK ŞAİRİ YUNUS 
EMRE’NİN ŞİİRLERİNDEKİ LEKSİK ORTAKLIKLAR

Marlen ADILOV*

Özet
Türk dilinin tarihî gelişimi içerisinde dönemlerini temsil edebilen şa-

irler, önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre, yaşadığı devir ve kullandığı dili 
itibarıyla tam bir Eski Anadolu Türkçesinin öncü temsilcisi olarak değerlen-
dirilmektedir. XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Batı Türkçesinin teşek-
kül edip (Oğuzcanın Eski Türkçeden ayrı bir yazı dili olarak ortaya çıkması 
bu devirde gerçekleşmiştir.) gelişmesinde önemli rol oynayan Yunus Em-
re’nin kullandığı dil, Eski Anadolu Türkçesi olsa da, onda Doğu Türkçesine 
özgü sözcükler fazladır.

 Yunus Emre, Anadolu’da Türkçenin yayılmasına etki eden ulu şair-
lerden biridir. O dönemdeki edebî yazı dilinden vazgeçerek Eski Anadolu 
Türkçesini canlandıran büyük şahıstır. Yunus Emre Arapça, Farsça karşısın-
da yaşayan Türkçeyi, halkın öz dilini eserlerinde kullanmış ve Anadolu’da 
Türk edebî dilinin yerleşmesinde öncülük yapmıştır. Eserlerini Türkçe yaz-
dığı için ve onun dönemindeki Batı Türkçesinde Doğu Türkçesine özgü ke-
limeler de çok olduğu için şairin dilinde kökeni Oğuzca olmayıp Kıpçakça 
özelliği taşıyan sözcüklere de rastlanmaktadır.

Bu yazıda Yunus Emre’nin leksik özellikleri ve Yunus Emre’deki Kıp-
çakça veya Orta Asya Türkçesi leksik izleri incelenecektir. Türk dünyasının 
büyük şairinin dilindeki Kıpçakça veya Oğuzcaya özgü olmayan kelimeler 
karşılaştırılarak gösterilecektir. Yunus Emre’nin eserleri üzerine çalışılarak 
kullandığı Türkçe kelimeler incelendiğinde asıl kaynak olarak Gölpınar-
lı’nın hazırladığı Yunus Emre şiirleri esas alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kazakça, 
Türkiye Türkçesi, karşılaştırmalı söz varlığı.

* Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü, marlenadilov88@gmail.com
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Giriş
“Lehçeleri birbirinden ayıran çok temel bir özellik, aynı anlamda farklı 

kelimelerin kullanılıyor olmasıdır: Örneğin ‘gizlemek’ anlamında Oğuzcada 
‘gizle-’, buna denk olarak

Kıpçakça ve Karlukçada ‘yaşur-’ fiili vardır” (Gülsevin 2009: 363). O 
hâlde Oğuz ve Kıpçak lehçelerine özgü olan birçok kelime vardır. Örneğin 
Oğuzca anla-, benze-, dön-; dudak, el, gece vb. kelimelerin genel Kıpçakça 
karşılıkları tüşin-, ukşa-, kayt-, erin, kol, tün biçimleridir. Bunun gibi birçok 
kelime sayabiliriz. Bu kelimeler Oğuz veya Kıpçak dillerinde kullanılmış ya 
da kullanılmakta olduğu için onları Oğuzca veya Kıpçakça olarak nitelendire-
bilir ve buna göre kelimeleri Oğuzca veya Kıpçakça diye ayırabiliriz. Çünkü 
“Bir unsura Oğuzca diyebilmek için, onun, sadece Oğuzcanın ya tamamında 
ya da belli bir dalında olması ve Oğuzca dışındaki dallarda ya hiç olmaması 
ya da düzensiz veya alıntı olarak bulunması gerekir” (Gülsevin 2007: 164). 
Böyle olmakla birlikte Oğuzca özelliği taşıyan kelimelerin Kıpçak lehçelerin-
de kalıplaşmış yapılarda, ağızlarda, halk edebiyatı ürünlerinde, özellikle eski 
edebiyat eserlerinde, şiirlerde de korunuyor olması mümkündür.

Kazak edebiyatının büyük temsilcisi Abay’ın şiirlerinde bugün Oğuzca 
için aktif kelimelerin korunduğu gibi, Yunus Emre dilinde de bugün Kıpçak-
çada işlek olan kelimeler epeyce rastlanmaktadır. Biz Yunus Emre’nin şiirle-
rini okuduğumuzda bugünkü Türkiye Türkçesi edebî dilinde olmayan veya 
işlek kullanılmayan birçok kelime ile karşılaştık. Bunların bazılarını bu bildi-
ride göstermeye çalışacağız.

Yunus Emre’deki Türkiye Türkçesi için işlek olmayan sözcükler:

1. Ağ- “değişmek, yükselmek”
Ay oldum aleme doğdum bulut oldum göğe ağdım
Yağmur olup yere yağdım nur oldum güneşe geldim (Yunus Emre 218, 

şiir örnekleri Gölpınarlı’nın kitabından alınmıştır).
Ağmak fiiline Türkçe Rusça sözlüğünde eskicil kaydı düşmüştür. Kazak-

çada ise awmak şeklinde aktif bir kelimedir. Eski Uygurca döneminden beri 
çok anlamlı kelime olarak kullanılmaktadır. Yunus Emre dilindeki “değiş-
mek” anlamı ilk olarak Dîvânu Lugâti’t-Türk’te görülmektedir: ölüm körüp 
yüzi agdı (DTS 16).

2. Ağu “zehir”
Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer (Yunus Emre 116).
TTk’de zehir kelimesi işlek olsa da Anadolu ağızlarında eskicil ağu şek-

linde de korunmaktadır. Kazakçada tersine uw biçiminde işlek ise alıntı unsur 
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zahar (zehir) ve eskicil aguw biçimi ağızlarda söylenmektedir. Örneğin Ka-
zakça ağızlarını araştıran bilim adamı Särsen Amanjolov, Batı Kazakistan Atı-
raw bölgesinde “zehirli” anlamında aguw biçiminin kullanıldığını not etmiştir 
(Amanjolov 1959: 360).

3. Akça “para”
Günde iki kez çözerler başına akça dizerler
Ağzıma emcek verdiler nefs kabzına düştü gönül (Yunus Emre 377).
Eski ve Orta Türkçede pek rastlanmayan akçe kelimesi Yenisey civarla-

rından bulunan bir yazıttan akça olarak okunmuştur (Е. 78) (DTS 48).
Yaşayan dillerden Kıpçakça ve Sibirya dillerinde aktif bir kelimedir, Öz-

bekçe ve Türkiye Türkçesi sözlüklerinde eskicil kaydı düşmüştür (URS 330; 
ТurRS 36). Azerbaycan Türkçesinde farklı “gümüş kuruş şeklindeki gelinin 
elbise süsü” anlamındadır (АzRS 5); Türkmencede ise sadece ağızlarında ko-
runmaktadır (Kürenov I 1959: 236).

Farklı biçimde Karaçay-Malkarca yaşamaktadır, bu dilde metatezleşmiş 
açha (RKBS 136) şeklindedir. Çuvaşçada ukça’dır (ukça-teñke) (Fedotov II 
1996: 273).

4. Arı “temiz”
Geçirmez seni daşrağı taatın
Arı olmaz ise gizle, sıfatın (Yunus Emre 23).
TTk’de temiz olan alıntı kelime işlektir fakat arı, temiz kelimesi kadar 

işlek değildir, şair dilinde ise aksine arı kelimesi aktiftir. Kazakçada bu kelime 
aruw biçiminde hem de “genç (temiz) güzel kız” anlamına değişmiştir. ETk 
arıg > Kazakça aruw değişmesinden kaynaklanmaktadır. Kazakçada da “te-
miz” anlamında alıntı taza kelimesi aktiftir. Orhon Yazıtları, Eski Uygurcadan 
Harezm Türkçesine kadar arıg “temiz” olarak yaşayan sözcük, tarihî Kıpçak-
ça ve Anadolu Türkçesi eserlerinde arı, Çağataycada arık olarak değişmiştir. 
Kazakça ağızlarında da arık biçimindedir (KTAS 71).

5. Aş “yemek”
Hergiz yemez içmez iken içim dopdolu aş oldu (Yunus Emre 163).
Lehçelerdeki işlek kelime aş, Türkiye Türkçesinde yemek sözcüğü kadar 

işlek kullanılmaz, Kıpçak ve Karlukçada yemek şekli az rastlansa da aş aktif 
bir unsurdur. Kazakçada “yemek” anlamında hem as hem tamak eş anlamlı 
sözcükler vardır.

6. Bağır “ciğer”
Eski Uygurca ve Karahanlı döneminden beri var ve çağdaş Türk lehçe-

lerinde birkaç anlam kazanan bağır kelimesi “ciğer” anlamında Orta Asya 
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dillerinde yaygındır. TTk’sinde ise alıntı kelime ciğer, işlektir. Yunus Emre de 
Orta Asya dilindeki gibi kullanmıştır:

Çalab’ın aşkı benim bağrımı baş eyledi
Aldı benim gönlümü sırrımı fas eyledi (Yunus Emre 364).
7. Boğazla- “hayvan kesmek”
Bir öküz boğazladım kaldırdım serekodum
Öküz ıssı geld’ aydır boğazladın kazımı (Yunus Emre 370).
Kazakçada “kesmek” anlamındaki soy- fiilinin yanında eş anlamlı bawız-

da- fiili kullanılmaktadır. TTk’de “kesmek, hayvan kesmek” olarak kullanılan 
yapı, Yunus Emre’de Kıpçak lehçelerindeki gibi biçimde kullanılmıştır. Bo-
ğuzla- yapısı da yeni değildir, eski Türkçede Tonyukuk yazıtında boguzlan- 
fiili geçmektedir: Yerçi yer yañılıp boguzlantı “Yoldan saptığı için öldürül-
müştür” (DTS 110).

8. Çeri “asker”
Tekebbür nefsdir sultanı bilmez
Çerisinde iyi dirlik dirilmez (Yunus Emre 6).
Yüz bin riya çerisi bilin vardır bu yolda
Nefs öldürmüş er gerek ol çeriyi kırası (Yunus Emre 417).
TTk’de daha çok asker olarak yaşayan kelime, şair dilinde Eski Anadolu 

Türkçesinde olduğu gibi çeri olarak kullanılmıştır. Türkçede de bildiğimiz ka-
dar kelime eskicildir. Eski kaynaklarda çeri başı (veya çeri begi) “asker başı” 
olarak kullanılır. Bu gün çeri başı “Çingenelerin başı” olarak geçer. Çeri sözü 
bununla birlikte yeniçeri adında saklanmıştır. Kazakçada da şeruw biçiminde 
vardır. Kazak edebî dilinde şerüw kelimesi yeni terim olarak “tören alayında-
ki sıraya girmiş, saf oluşturmuş asker” (KTTS 914) anlamında kullanılmaya 
başlamıştır.

9. Dahı “dahi, daha, da”
Ömür geçti dahı uyanmağın yok
Kin ü gıybet suyuna kanmağın yok (Yunus Emre 46).
Türkçede dahi, daha biçimlerinde yaygın olan kelime, Yunus Emre şiirle-

rinde dahı şeklinde görülmektedir. Aynı yapı Kazakçada tagı, da/de varyant-
larında yaşamaktadır. Ancak edebî eser, şiirler dilinde sürekli dagı olarak kul-
lanılmıştır. Örneğin Abay’ın dilinde Oğuzcada olduğu gibi kelime başı “d”li 
şekilde rastlanmaktadır:

Uwayım-kaygısızdıgına uwayım-kaygı kıl dagı “Kedersiz, dertsiz oldu-
ğun için dert et.” (4. Kara Söz) (Abay 1961: 442).
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İmanga karsı kelerlik orında eşbir pende Kuday tagala keñşiligimen keşe-
di dagı demesip… “Dine, imana karşı gelecek yerde insan, Tanrı bizi merha-
metiyle affeder ki demesin…” (13. Kara Söz) (Abay 1961: 450).

Kim jaksılık, kim jamandık kılsa dagı kudaydan kelgen jarlıktı kılıp jür 
eken deymiz be? “Kim iyilik, kim kötülük yapsa da onu Tanrı’dan gelen emri 
yapıyor diye mi düşünüyoruz?” (28. Kara Söz) (Abay 1961: 462).

Yeni baskılarda Kazak edebî diline göre değiştirilmiş olanları, el yazmada 
“dagı” olarak yazıldığını görürüz. Yeni baskılarda:

Jamanmen salısıp jaksı bola ma? Jaksıga salısıp jaksı bolad-tagı “Kötü 
ile yarışsa iyi mi ki? İyi ile rekabetçi olsan olur dahi.” (23. Kara Söz) (Abay 
1961: 456).

El yazmada:
Jamanga salısıp jaksı bola ma? Jaksıga salısıp bolat dagı (Petek 2020: 47).
Yeni baskılarda:
Endi jubanış – jalgız biz be, eldin bäri de süytip jür goy, Köppen körgen 

ulı toy, köppen birge bolsa boladı da degen sözdi jubanış kıladı “Kendisini 
avutması şu şekildedir: Sadece biz mi? Herkes öyle yapar ki. ‘Kalabalığa uy’ 
anlamına gelen milletin ile gördüğün büyük düğündür, atasözü ile kendilerini 
avuturlar” (23. Kara Söz).

El yazmada:
Endi jubançı jalgız biz be eldüñ bäri de süytip jür goy Köppen körgen ulı 

toy, köppen birge bolsak boladı dagı degen sözdi jubanç kıladı (Petek 2020: 47).
10. Değin “kadar”
Baştan ayağa değin Hak’tır ki seni tutmuş
Hak’tan ayrı ne vardır kalma güman içinde (Yunus Emre 241).
TTk’de değin ve kadar kelimeleri eş anlamlı kullanılıyor olsa da edebî 

dilde kadar sözcüğü daha işlek görünmektedir. Eski Türkçeden bu yana tegi, 
teg, tek, deg, dek, tegin, değin, deyin, diyin, teki, tegü, deki vb. varyantlarında 
yaşamaktadır. Eski Türkçede eskicil “t”li nüshalarında görmek mümkündür. 
Örneğin Tonyukuk anıtında: Temir kapıgka tegi ertimiz; Dîvânu Lugâti’t-Türk 
eserindeki atasözünde: Kırk yılka tegin bay çıgay tüzlünür “Kırk yıla kadar 
zengin ve fakir eşit olur” (DTS 547) olarak geçmektedir. Eski Türkçe “t”li 
nüshada iken Orta Türkçede “d”li şeklinde görülmeye başlamıştır. Ancak ya-
şayan Kıpçakça lehçelerinde ve Kazakçada deyin olarak “d”li biçimde yaşa-
ması dikkat çekicidir. Kazakça ağızlarında tekti (KTAS 661) biçiminin korun-
duğunu da görmek mümkündür.

11. Dirlik “hayat”
Gelin tanşık edelim iş kolayın tutalım
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Sevelim sevilelim dünyaya kimse kalmaz
Yunus sözün anlarsan manisini dinlersen
Sana iy dirlik gerek bunda kimsene kalmaz (Yunus Emre 383).
Türk lehçelerinin çoğunda “hayat” anlamındaki alıntı kelime ömür, artık 

ortak sözcük olmuştur. Böyle olmakla birlikte tirlik kelimesi de Türkçe olan 
ortak kelimelerin biridir. Kazakçada da aynı biçim işlektir. (Bu anlamda jü-
rim sözcüğü de vardır.) TTk’de ise dirlik biçimi pek rastlanmaz ancak Yunus 
Emre’de bu şekil en sık kullanılan kelimelerin biridir. Anadolu ağızlarındaki 
dirim, dirimlik, ölüm dirim, dirlik (DS IV 1518) kelimeleri de “hayat” anla-
mıyla alakalıdır. Yaşayan Kıpçak lehçelerinde tirlik, tirilik, tiriklik varyantla-
rında mevcuttur. Tarihî Türk lehçelerinden ilk olarak Kutadgu Bilig’de tirig-
lik “hayat” (deyim ve söz öbeği) olarak rastlanmaktadır: tiriglik bul-/tiriglik 
kıl- “ömür sürmek”; tiriglik ıd- “hayatını kurban etmek”, tiriglik ye- “hayatı 
kullanmak” (DTS 562).

12. Düğel “hepsi”
Bu muhtasar cihan iki cihanca
Düğeli bakar isen yüz bin anca (Yunus Emre 5).
TTk’de daha çok hepsi olarak işlek kullanılan kelime, Kazakçada tügel 

biçiminde vardır. Yunus Emre’de ise düğel şeklinde sık rastlamaktadır. Eski 
Uygurca ve Karahanlıcada tükel (DTS 595) varyantında kullanılmıştır.

13. Em “ilaç, tedavi”
Sesin kerim sensin rahim Allah sana sundum elim
Senden artık yoktur emim Allah sana sundum elim (Yunus Emre 89).
TTk veya ağızlarında em kelimesi var olsa da alıntı kelimeler ilaç ve te-

davi kadar işlek değildir. Em kelimesi, Oğuz lehçelerinde Türkmence dışında 
yaygın değildir. Kazakça ve diğer Kıpçakça, Karlukça ve Sibirya Türk dil-
lerinde ilaç ve tedavi alıntı kelimeleri kullanılmaz, bunun yerine Türkçe em 
kelimesi kullanılmaktadır. Yunus Emre’de de bu öz Türkçe kelime kullanıl-
mıştır. Bu kelime, Eski Uygurca ve Karahanlı dönemlerinden beri vardır. Eski 
Uygurcada em yürüntek, ot em ikilemeleri vardır. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te ise 
em sem (DTS 172) ikilemesi kayıtlıdır.

14. Esrik “sarhoş”
Bir niceler esrik gezer öyle kim var harapdurur (Yunus Emre 128).
Aşk şerbetin içen kişi ne esrik ne mestan ola (Yunus Emre 135).
Türkçede sarhoş, Kazakçada mas (mest) olarak kullanılan alıntı kelime-

ler, Yunus Emre’de Türkçe esrik şeklindedir. Kazakçada da esirik biçiminde 
kullanılmaktadır ancak Farsça mas kadar aktif değildir. Türkiye Türkçesinde 
de eskicil kelimedir: esrik (esk.) “sarhoş”: Esrik devenin çulu eğri gerek (ata-
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sözü) “Kişi, durumuna uygun davranmalıdır” (TS 820). Bu kelime, tarihî Türk 
lehçelerinden ilk olarak Eski Uygur Türkçesinde Türkçe Mani el yazılarında 
esrük “sarhoş” şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Doğan, Usta 2014: 132).

15. Geng “geniş”
Ben dervişim diyen kişi işbu yola ar gerekmez
Derviş olan kişilerin gönlü gengdir dar gerekmez (Yunus Emre 292).
TTk’de daha çok geniş şeklinde söylenilen kelime, Yunus Emre dilin-

de eski Anadolu Türkçesi ve TTk ağızlarındaki gibi geñ şeklinde yazılmıştır. 
Eski Türkçedeki keñ kelimesi Türk lehçelerinde daha çok keñ, kiñ, geñ, giñ 
(ESTY III 46) varyanlarında rastlamaktadır.

16. Issı “sıcak”
Sabır ıssı bilir ol ne idüğün
Saadetlü tutar sabrın dediğin.
Edebî Türkçede sıcak olarak gelişen kelime, şair dilinde ıssı biçimindedir. 

Kazakçada edebî dilde ıstık olarak yaşayan kelime, ağızlarda ıssı şeklinde-
dir. Eski Uygurcadan Karahanlıcada isig biçiminde var olan kelime, Harezm 
devrinden itibaren issi (issü), ıssı olarak yayılmıştır. Ancak Çağataycada ıssık 
olmuştur. Kazakçada ıstık ise Çağatayca biçiminde korunmuştur.

17. İye “sahip”
Fida canım sana ey sabr iyesi
Ki sabr oldu benim canım gıdası
TTk’de iye kelimesine göre daha çok sahip kelimesi kullanılmaktadır. 

Yunus Emre’de Kazakçada ve Kıpçakçada olduğu gibi iye şeklindedir ve bu 
anlamda şair dilinde yabancı kelime rastlanmaz. Eski Türkçeden Harezm dev-
rine kadar idi olarak kullanılan sözcük, Çağataycada ege (ige), Kıpçakça ve 
Eski Anadolu Türkçesinde iye olarak değişmiştir.

18. Kaygu/kayu/kayı “dert”
TTk’de dert kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır ve öylece Eski Türk-

çe kaygu kelimesinin kullanım alanı oldukça daralmaktadır. Kazakçada ise di-
ğer Kıpçak lehçelerdeki gibi kaygı, aktif bir kelimedir. Şairin dilinde de Eski 
Anadolu Türkçesi fonetiğine uygun kaygu/kayu biçiminde sık kullanılmıştır:

Ferah oldu bular kayguları yok
Eginleri bütün karınları tok (Yunus Emre 10).
Canlar fidi yoluna bu can kayusu değil
Sen can gereksin bana cihan kayusu değil (Yunus Emre 187).
Haramiden benim korkum kayım yok
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Bu zur u bu kuvet Hak’tan benimdir (Yunus Emre 194).
19. Kezek “sıra”
Hiç bilmesem kezek kimin aramızda gezer ölüm
Halkı bostan edinmiştir dilediğin üzer ölüm (Yunus Emre 64).
TTk’de sıra olarak kullanılan kelime, Yunus Emre’de Kazakçadaki gibi 

kezek olarak kullanılmıştır. Bu kelime kizek şeklinde Karahanlıca devrinden 
beri vardır. Eski Uygurcada ise kezik tizik ikilemesi rastlanmıştır (DTS 305). 
Tuna, Yunus Emre, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıcadaki gezik, gezek, ke-
sik, kesek kelimesini “Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler” makalesinde 
vermiştir (Tuna 1972: 230) ve buna göre kelime Moğolcadır.

20. Koduk “sıpa”
TTk’de daha çok sıpa olarak bilinen kelime, Kıpçak ve Karlukçada koduk 

şeklindedir. Kelime ilk olarak Orta Türkçede özellikle Memlük Kıpçak eserle-
rinde vardır. TTk ağızlarında da korunmaktadır (DS VIII 2998). Yunus Emre 
dilinde de aynı kelimeyi bulmak mümkündür:

Balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeye
Leylek koduk doğurmuş baka şunun sözünü (Yunus Emre 369).
21. Konug “misafir”
İşbu söze Hak tanıktır bu can gözdeye konugtur
Bir gün çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi (Yunus Emre 63).
Bildiğimiz kadar, TTk’de konuk kelimesi var olsa da günümüz Türkçede 

misafir kelimesi daha işlektir. Kıpçak lehçelerinde misafir kelimesi “zavallı” 
anlamındadır, konak ise “misafir” anlamında işlektir. Yunus Emre dilinde de 
Türkçe kelime tercih edilmiştir. Kon- fiili eski Türkçede var olsa da “misafir” 
anlamındaki konuk, Moğol istilasından sonra ortaya çıkmıştır (ESTY VI 55).

22. Oğrı “hırsız”
Ev ısız olıcak oğrı kekince
Çirer çıkar bakınmaz kolayınca (Yunus Emre 22).
TTk’de hırsız olarak işlek olan sözcük, Yunus Emre’de Kazakçada oldu-

ğu gibi oğrı şeklinde rastlamaktadır. Kelime, Karahanlı devrinden beri vardır 
ve Türk lehçelerinde geniş yayılmıştır. Türkiye Türkçesinde uğru biçiminde 
ve eskicil kelimedir (TurRS 879). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lu-
gati’nde ise hırsız < ḫırsuz, ḫırsuz sözcüğüne < ḫayr+sız şeklinden geldiği 
söylenmiştir (Tietze 2009: 308). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü’nde hırsız 
sözcüğü için “Kırgız (bir Türk topluluğu)-dan kırgız-hırsız (Kırgızların ılgar-
cı, saldırıcı, alıp kaçıcı olmalarından) k-h dönüşümü ve ır (utanma, sıkılma) 
bundan ırsız (utanmaz, sıkılmaz, saygısız) türemiş olarak kabul edip sözün 
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kökü kır/hır-ır bağlantısı içinde kalıyor” (Eyüboğlu 1991: 324) şeklinde bir 
açıklama verilmiştir.

23. Ot “ateş”
Türkiye Türkçesinde “ateş” olarak sık kullanılan kelime, Kazakçada eski 

Türkçede olduğu gibi ot şeklinde kullanılmaktadır. Yunus Emre şiirlerinde 
Eski Anadolu Türkçesindeki gibi çok sık kullanılmıştır:

Padişahın kudreti gör n’eyledi
Od u su toprağ u yele söyledi (Yunus Emre 3).
Şöyle hayran eyle beni aşkın oduna yanayın
Her nereye bakar isem gördüğüm seni sanayın (Yunus Emre 157).
24. Öz “kendi”
Bundan kend özün giden oldurur yolda kalan
Benim bir karıncaya vallahi stadım vardır
Yunus miskin kend özün toprak eylegil yüzün
Maşukaya yaraşık bir miskinliğim vardır (Yunus Emre 340).
Kendi kelimesi TTk’si için özgü bir kelime olmuşken, Türk lehçelerinin 

çoğunda bu anlamda öz kelimesi kullanılmaktadır. Öz, Türk lehçelerinde bir-
çok anlamlara da sahip olmuştur. Yunus Emre şiirlerinde de Orta Asya Türk-
çesi için özgü olan öz sözcüğü, “kendi” olan anlamında kullanılmıştır. Şair 
dilinde öz, tek başına değil, kend öz ikilemesi olarak geçmektedir. Kül Tigin 
anıtındaki kentü, Eski Uygurca ve Karahalıcadaki kendü kelimesinin bir tek 
TTk ve Gagauzcada korunması dikkat çekicidir.

25. Sağınç “düşünce, arzu, özlem”
“Arzu, istek; düşünce” anlamındaki kelime, eski Türkçe sakın- “düşün-

mek” fiilinden gelmektedir. “Düşünmek” anlamı eskicildir çünkü lehçelerin 
çoğunda “bir şey hakkında özlemle düşünmek; özlemek, arzu etmek” vb. 
anlamlarını kazanmıştır (Clauson 1972: 812). Kazakçada da sagınış yapısı 
“özlem” anlamındadır, sagın- fiili ise “özlemek” manasını kazanmıştır. Yu-
nus Emre dilindeki sağınç kelimesi de “özlem” anlamına yakındır. Türkçe-
de “arzu, istek, özlem” sözcükleri aktifken Kıpçakçada yaygın olan sagınç 
sözcüğü işlek değildir. Yunus Emre’de ise Kıpçakçaya özgü sağınç kelimesi 
birkaç defa kullanılmıştır:

Sağınç ile şeker kim yedi ye bal
Bahasın vermeyince ermedi el (Yunus Emre 43).
26. Sınık “kırık”
Sınıktı cümlesi gerü kayıkmaz
Döker oğlun kızın ardına bakmaz (Yunus Emre 9).



18 Türk Dünyasının Büyük Şairi Yunus Emre’nin Şiirlerindeki Leksik Ortaklıklar

Cihanda bir sınık saksıdan ötrü
Güherlerim yabana atmışım ben (Yunus Emre 361).
TTk’de kırık biçimi yaygınken Yunus Emre’de Kıpçakça için özgü olan 

sınık şekli rastlanmaktadır. Kelime Eski Uygurca ve Karahanlı Türkçesi dev-
rinde sınuk (DTS 504) biçiminde vardır.

27. Sin “mezar”
Teferrüç eyleyivardım sabahın sinleri gördüm
Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm (Yunus Emre 57).
“Mezar” anlamındaki sin kelimesi eskicildir. Kazakçada bu kelime sın 

taş yapısı “eskiden taştan yapılan insan heyheli, balbal” olarak kullanılmak-
tadır (KETS XIII 519). Tarihî Türk lehçelerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk’te bir 
atasözünde geçer: Yalñuk meñgü tirilmes sınka kirip kirü yanmas “Âdemoğlu 
sonsuza kadar dek yaşamaz; mezara girince bir daha oradan dönmez” (DLT 
504/404; 472/378). Orta Türkçe Harezm, Kıpçak, Çağatay ve Eski Anadolu 
Türkçesi eserlerinde sık kullanılan kelimelerin biridir. Ancak günümüz lehçe-
lerde pek işlek olarak kullanılmaz. Türkiye Türkçesinde sin (esk.) “ölü gömü-
len yer, gömüt, mezar, kabir” (TS 2115) biçimi eskicil olarak kayıtlıdır.

28. Sünük/süngük “kemik”
Eski Türkçeden yaşayan dillerin tamamında süñük, sögük süñek, sümek 

süyek olarak var olan kelime, bir tek TTk’de kemik’tir. Yunus Emre’de eski 
Türkçedeki şeklinde kullanılması dikkat çekicidir:

Sorucu gelir yer yırtıp sorar Tangrın kimdir diye
İşbu canım onu duyup sünüklerim sızadurur (Yunus Emre 81).
Et ü deri sünğük çatan hükmeyleyip diri tutan
Kudret beşiğinde yatan hikmet sütün emen benim (Yunus Emre 209).
29. Şeş- “çözmek”
Hamza’yı Kaf’tan aşıran elin ayağın şeşiren
Simurg-u Kaf ardındaki ol oğulu yılan benim
Hamza’yı Kaf’tan aşıran elin ayağın şeşiren
Göksüzlerin gözündeki boz pusarık duman benim (Yunus Emre 209).
Eski Uygurca ve Karahanlıca devrinden itibaren yaşayan şeş- fiili yerine, 

TTk edebî dilinde daha çok çözmek fiili kullanılmaktadır. Kazakçada da şeş- 
şeklindedir. Kazakça bir “s” dilidir ancak bu örnekte eski Türkçe şeklinde ko-
runmuş veya gerileyici benzeşme ile “s” sesi “ş”ye dönüşmüştür. Şeş- fiilinin, 
ilk başta yeş- olarak kullanıldığına dair bilgiler vardır. Kazakça ve Kıpçakçaya 
özgü olan bu fiili, Yunus Emre’deki “Oğuzca olmayan unsur” olarak değer-
lendirmek de mümkündür.
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30. Tamu “cehennem”
Korkar isem tamudan alçak olgıl kamudan (Yunus Emre 95).
Yunus Emre’nin dilinden çağdaş Türkçedeki aktif kelime cehennem’i 

bulamayız ancak eski Uygurca devrinden Türkçede var olan tamu kelimesi-
ni buluruz. Kazakçada da tozak kelimesiyle birlikte tamuk şeklinde de yaşa-
maktadır. Büyük ihtimal ile Çağataycadan kalmıştır. Karahanlıcada tamu olan 
kelime, Harezm Türkçesinde tamug, Kıpçakçada tamu/tamuv/tamuk/tamug, 
Çağataycada tamuk ve Eski Anadolu Türkçesinde tamu olarak kullanılmıştır. 
TTk sözlüklerinde kelimeye eskicil kaydı düşmüştür (TS 2259).

31. Tez “çabuk”
Gel imdi gel kanaata usan tutmaz tez bin ata
Olmaya kim ecel yete fasid ola satı pazar (Yunus Emre 341).
TTk’de daha çok çabuk, hızlı kelimeleri bilinirken tez kelimesi işlek de-

ğildir fakat Orta Asya Türk lehçelerinde daha çok tez kelimesi kullanılmak-
tadır.

32. Toyla- “düğün etmek”
Kıpçak lehçelerinde Eski Uygurca döneminden beri var olan toy, toyla- 

kelimelerinin TTk’deki karşılığı düğün’dür. Yunus Emre’de Kıpçakça için 
özgü olan sözcük kullanılmıştır:

Miskin Yunus neylesin derdin kime söylesin
Varsın dostu toylasın lezzetli nesnedir aşk (Yunus Emre 119).
33. Uçmak “cennet”
Sahi bir kişidir uçmağa sığmaz
Ki tac ü hülleye huriye akmaz (Yunus Emre 38).
Türkiye Türkçesinde cennet olarak aktif kullanılan kelime, Eski Anado-

lu Türkçesinde uçmak’tır. Yunus Emre’de de bu şeklindedir. Kazakçada da 
jumak ve ujmak olan iki varyantlı biçimlerinde kullanılmaktadır. Türkçe eser-
lerden ilk Dîvânu Lugâti’t-Türk’te uçmak olarak kayıtlı kelime, Orta Türkçe 
eserlerin tamamında işlek kullanılmıştır.

34. Ur- “vurmak”
Düz döşedim bu yerleri çöksü urdum bu dağları
Sayvan eyledim gökleri geri tutup duran benim (Yunus Emre 207).
Yere göğe bünyad uran ırılmadan kaaim duran
Irmaklara göl çağıran adım Yunus umman benim ( Yunus Emre 209).
TTk ağızlarında korunmakta olan ur- fiili, Kazakça için işlektir. Yunus 

Emre’de Kıpçakçadaki gibi şeklinde kullanılmıştır fakat kelime tek başına de-
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ğil, söz öbekleri olarak geçmektedir. Eski Uygurcadan itibaren tarihî Türk leh-
çelerinde ur- (DTS 614) olan fiil, günümüz Oğuzcada, TTk, Azerb., Kırım T. 
(Çuvaş T. var-) vur- (ESTY I 599) şeklindedir. Yunus Emre’deki ur-‘u günü-
müz “Oğuzca için karakteristik olmayan unsur” olarak da değerlendirebiliriz.

35. Ut- “kazanmak”
TTk’de “kazanmak” olarak bilinen kelime (TTk’de daha çok oyunda ka-

zanmak anlamında kullanılarak anlam daralmasına uğramıştır), Kıpçakça ve 
çoğu lehçelerde ut- şeklindedir. Yunus Emre’de de ut- olarak geçmektedir:

Halka fetva verirsin ne için sen tutmazsın
İhlas ile gelirsen bizden nesne utarsın (Yunus Emre 281).
36. Üt- “geçmek”
Severim ben seni candan içeri
Yolum ütmez bu erkandan içeri
Nereye bakar isem dopdolusun
Seni kanda koyam bundan içeri (Yunus Emre 201).
Bugünkü Kıpçak lehçelerinde “geçmek” anlamında öt- fiili işlek ise 

Oğuzcada geç- fiili işlektir. Fakat Yunus Emre’de Kıpçakçadaki gibi biçimin-
de kullanılmıştır. Kazakçada keş- fiili de vardır ancak TTk’deki gibi manada 
değildir. Keş- fiili “suyu basmak, sudan geçmek” ve mecazi “affetmek” an-
lamlarındadır. Keş- fiilinin tarihi çok eskidir, Orhon Yazıtlarından beri Türk-
çede var olan, çağdaş Türk lehçelerinden Kıpçak ve Sibirya dillerinde anlam 
daralmasına uğramış ve “suyu, nehri geçmek” anlamını kazanmıştır. Kıpçakça 
başta olmak üzere çoğu lehçelerde (Türkmen, Çuvaş, Özbek, Uygurca dâhil) 
“affetmek” manasını kazanması dikkat çekicidir. Öt- fiili ise Orhon Anıtların-
da geçmez, eski Uygurca ve özellikle Karahanlıcadan itibaren kullanıldığını 
görmekteyiz.

37. Yort- “gezmek, dolaşmak”
Kul padişahsız olmaz padişah kulsuz değil
Padişahı kim bileydi kul etmese yort-savul (Yunus Emre 385).
Yort ey gönül sen bir zaman asude farığ hoş yürü
Korkma kayıkma kimseden gussa ve gamdan boş yürü (Yunus Emre 421).
Yort- fiili, Kazakçada “atla gezmek, dolaşmak, atla yola çıkmak” anla-

mındadır. Yunus Emre’de de bu fiilin “gezmek, dolaşmak” anlamı anlaşıl-
maktadır. Eski Türkçe yorı- (DTS 274) fiiliyle alakalı gibi görünmektedir. 
Yorıt- şekli de Tonyukuk ve Dîvânu Lugâti’t-Türk’te vardır: Ol sabıg eşidip 
sü yorıtdım “O sözü işittim ve orduyla sefere çıktım” (Ton. 35) (DTS 275).
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38. Yu- “yıkamak”
TTk’de yıkamak olarak bilinen kelime tarihî ve yaşayan Türk lehçelerinin 

tamamında ve TTk ağızlarında yu- (yuv-) şeklinde görülmektedir. Yunus Em-
re’de de bu şekil sık kullanılmıştır:

Vuslat eri olan kişi gerek varlıktan el yuya
İşbu yola giden kişi bir görelim yarak nedir (Yunus Emre 273).
Bir dona kan bulaşınca yumayınca mısmıl olmaz
Gönül pisin yumayınca namaz reza olmayısar (Yunus Emre 344).
Bir kez gönül yıktın ise u kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahı elin yüzün yumaz değil (Yunus Emre 389).
39. Yumuş “iş”
Fikir yumuş oğlanıdır endişe kaygu kanıdır
Bu ah u vah aşk donudur taht oturan han neyimiş (Yunus Emre 77).
TTk ve Oğuzcada bu anlamda iş kelimesi aktifken Kıpçak lehçelerinde 

yumuş sözcüğü işlektir. Yumuş kelimesi ilk olarak Kutadgu Bilig ve Dîvânu 
Lugâti’t-Türk’te rastlanmıştır. Eski Uygurcada ise iş yumuş, yumuşçu tapıgçı 
ikilemesi vardır (DTS 214; 280).

Sonuç

Yunus Emre’nin dili birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır. “Ulu 
şairin dilinin kaynağı” anlamına yakın birçok makale, bildiri, kitap da yayım-
lanmıştır. Örneğin Yunus Emre ve Anadolu Türkçesinin Kuruluşundaki Yeri 
(Zeynep Korkmaz 1972); Yunus Emre’nin Türkçesi (Hacıeminoğlu 1976); Yu-
nus Emre’nin Kullandığı İki Farklı Türkçe (Can Özgür); Türkiye Türkçesinin 
Kuruluşu ve Yunus Emre (Ali Akar 2012); Yunus Emre Türkçesinin Kaynak-
ları (Ali Akar 2021); Türkçenin Anadolu’da Edebî Dil Olarak Gelişmesi ve 
Yunus Emre’nin Dili Üzerine (Mustafa Özkan); Yunus Emre’nin Dili Hakkın-
da (Emek Üşenmez 2009); Yunus Emre Divanında Türkçe İslami Terimler 
(Emek Üşenmez 2013); Yunus Emre’de Türkçe (Yaşar Akdemir 2007); Yunus 
Emre’de Kelime Kadrosu (Yaşar Akdemir 2013); Yunus Emre’de Öz Türkce 
Kelimeler (Abdülbâkî) vb.

Biz de Yunus Emre’yi okuduğumuzda şiirlerden fark ettiğimiz Kazakçaya 
özgü gibi görünen sözcükleri liste şeklinde ve karşılaştırmalı olarak sunabil-
dik. Bunlar; “zehir” anlamındaki ağı kelimesinden, “iş” manasındaki yumuş 
sözcüğüne kırk kadar kelimedir.

Sıraladığımız unsurlardan ayrı, eski anlamında kullanılmış veya eskicil 
biçiminde korunan kelimeler de vardır. Şairin dilinde kullanılmış artık, don, 
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il, koy-, yazık, yarak gibi sözcüklerin, eski anlamları korunmakla birlikte Kıp-
çak veya Doğu Türkçesindeki anlamıyla aynı olduğu görülmektedir. Örneğin:

Nice uzun endişeler yoldaş idi bizim ile
Dost fikretinden artığı cümleten fanidir battal (Yunus Emre 386).

Beni sorma bana bende değilem
Suretim boş gezer dondan içeri (Yunus Emre 201).

Bu ile garib geldim ben bu ilden bezerim
Bu tutsaklık tuzağın demi geldi üzerim (Yunus Emre 390).

Boncuk değil sır sözü gel gidelim ko sözü
Dostu görmez baş gözü ayrıksı basar gerek (Yunus Emre 294).

Nasibine senin sen nazar eyle
Ana göre yarak kıl hazer eyle (Yunus Emre 31).

Kılarsın riya namaz yazığın çok hayrın az
Dinle neye varır söz cehennemden bitersin (Yunus Emre 281).
Görüldüğü üzere, şiirlerde geçen bazı kelimeler, Türkiye Türkçesinde 

farklı anlamlara sahiptir ancak bunlar Yunus Emre’de, Kazakçada olduğu gibi 
asıl anlamlarında korunmuştur. Mesela artık “fazla”, don “giyim”, il “halk”, 
koy- “bırakmak”, yarak “silah”, yazık “suç” vs.

Yunus Emre’de görüldüğü kadar arslan “aslan”, geñ “geniş”, ıssı “sıcak” 
gibi bazı kelimeler daha eskicil şeklinde korunmuştur:

İkinci kapısında ik arslan vardır onda
Niceleri korkutmuş olmasın kim korkasın (Yunus Emre 296).

Ben dervişim diyen kişi işbu yola ar gerekmez
Derviş olan kişilerin gönlü gengdir dar gerekmez (Yunus Emre 292).

Sabır ıssı bilir ol ne idüğün
Saadetlü tutar sabrın dediğin.
Eklerin kullanılışında da Orta Asya Türkçesi izleri görülmektedir. Örne-

ğin Türkiye Türkçesinde yazın, kışın olarak kullanılan yapı, Yunus Emre’de 
yazda, kışta biçiminde rastlanmıştır:

Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta (Yunus Emre 143).

Yunus Emre’deki çoğu deyimlerin Kazakça ile aynı olduğu görülmektedir:

Dünyaya çok gelip gittim erenler eteğin tuttum
Kudret ürünü işittim kaynayıban cuşa geldim (Yunus Emre 218).
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Buradaki eteğin tuttu deyimi anlam ve yapı olarak Kazakçadaki etegine 
jarmastı deyimiyle aynıdır.

Er oldur kim menzilin her dem gösteridura
Değme arif bu düşü yoramaz işi değil (Yunus Emre 317).

Aynı söz öbeği Kazakçada tüs joruw şeklindedir.

Gördün ki bir derviş gelir yüz vur onun kademine
Senden Şey’ullah edince kaşın-karağın çatmagıl (Yunus Emre 325).

Aynı deyim Kazakçada kabak şıtuw (KTFS 167) şeklindedir.
Eğer dilim bende ise kimse bana nesne demez (Yunus Emre 332).

Bu kalıplaşmış yapı, Kazakçada Yunus Emre’deki gibi bir närse dew ola-
rak kullanılmaktadır.

İkincisi tarikat kulluğa bel bağlaya
Yolu doğru varanı yarlıgaya hocası (Yunus Emre 350).
Aynı deyim Kazakçada da kullanılmaktadır: bel baylaw “yapmaya karar 

vermek, tevekkül etmek” (KTFS 63).
Dil canlı bir şeydir. Zaman geçtikçe eskiden çok kullanılan kelime kulla-

nılmaz ve az kullanılır duruma gelmektedir. Özellikle Arapça ve Farsça keli-
meler biz seçmeden, kontrol etmeden kendi kendisine işlek hâle dönüşmekte-
dir. Örneğin Yunus Emre’deki artık, yazık gibi bazı kelimelerin kullanım alanı 
daralmış ve yerine fazla, günah gibi alıntı kelimeler gelmiştir. Fakat bunlar da 
bizim ortak sözcüklerimizdir. Örneğin günah kelimesi, Türk dillerinin tama-
mında var olan ortak leksik hazinemizdir.

Vakit gittikçe kullandığımız kelime sayısının azalmakta olduğu gerçek-
tir. Dünyada artık bir yaşam tarzı sürdüğü için (göçebeliğin sona erip şehirde 
yaşama hayatının olması) insanlar “işlek sözcük dağarcığı” çerçevesinde ko-
nuşmaktadırlar.

Eski kelimeler, anlamını bilemeyeceğimiz işlek olmayan unsurlar, daha 
çok eski zamanlarda yaşayan şair veya yazarlar eserlerinde, atasözü ve deyim-
lerde, ikilemelerin ikinci unsurunda, halk edebiyatı ürünlerinde ve özellikle 
ağızlarda korunmaktadır. Yunus Emre’nin eserlerindeki Türkçe kelimeleri in-
celemek eskicil kelimeleri yeniden dilimize kazandırmak açısından önemlidir. 
Bu zenginliğe sahip çıkarak onları araştırmak, karşılaştırmak Türkoloji için 
çok değerlidir. Türkçe dünyanın en zengin dilidir. O zenginliği, özellikle söz 
varlığı hazinesini Yunus Emre gibi ulu şairler dilinden aramak ve onları tek-
rardan canlandırmak Türkoloğun asıl görevi olmalıdır.
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ESKİ OĞUZCA vėribi- BİRLEŞİK FİİLİ ÜZERİNE

Ferruh AĞCA*

Özet
Tarihsel Türk dilinin diğer çevrelerinde tanıklanmayan; buna karşılık 

Eski Oğuzca ile yazılmış birçok metinde geçen vėribi- fiili, hem anlamsal 
hem de yapısal bakımdan izaha muhtaç sözcüklerden biridir. Eski Oğuzca 
ile yazılmış metinler üzerine yapılan çalışmalarda ve bu döneme ait sözlük-
lerde “göndermek, irsal etmek” olarak anlamlandırılan fiilin, Türk dilinin 
önceki ya da çağdaşı olan yazı dillerinde tanığı olmadığı için hangi asıl bi-
çimden geldiği belli değildir. Bugüne kadar Eski Oğuzca gramerlerde ya da 
diğer çalışmalarda oluşumu ya da yapısı hakkında pek bilgi verilmeyen fii-
lin; Türk dilinin fiil birleşimleri esası ile meydana geldiği, Oğuz yazı dilinde 
belirdiği anlaşılmaktadır. Eski Türkçe döneminden beri fiil birleşimleri ba-
kımından zengin olan Türk dili, zaman, çevre ya da diyalektikal özelliklere 
bağlı olarak yeni birleşik fiilleri de bünyesine dâhil etmiştir.

Eski Oğuzca metinlerdeki vėribi- fiili de Türk dilinin birleşik fiil havu-
zuna Eski Oğuzca çevresinde dâhil olmuş birleşik fiillerdendir. Bu bildiride, 
vėribi- fiilinin, vėr- (< bėr-) fiilinin i- (< ıd-) fiili ile birleşmesinden meyda-
na geldiği sonucu ifade edilecektir. Eski Türkçede bėr- ve ıd- fiillerinin hem 
ayrı ayrı hem de bir araya gelerek meydana getirdiği birleşik (ıdu bėr- > 
yiber-) ile ilgili örneklerden yola çıkarak bu iki fiilin Eski Oğuzcada hangi 
yolla birleşik fiile dönüştüğü meselesi, hem art zamanlı hem de eş zamanlı 
dil bilimi metoduyla değerlendirilecektir. Böylece Eski Oğuzca eserlerde 
görülen vėribi- fiilinin anlamı ve yapısı çözümlenmiş ve Türk dilinin diğer 
tarihsel dönemleri ile mukayese edilerek değerlendirilmiş olacaktır.

Giriş
Türklerin Oğuz uruğu eliyle merkezinde Anadolu olmak üzere Balkanlar 

ve Ortadoğu gibi siyasi ve kültürel bakımdan hâkim olunan coğrafi alanda, 
13. yüzyılın sonlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar yazılmış olan, modern 
bilim araştırmalarında ve tasniflerinde Eski Anadolu Türkçesi, Eski Türkiye 
Türkçesi, Eski Osmanlıca, Eski Oğuz Türkçesi gibi farklı adlarla kümelenen 

* Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ferruhagca@gmail.com
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metinler; Tük dilinin hem diğer çevrelerinde yazılmış tarihsel dönemler hem 
de aynı bölgelerde daha sonra yazılmış ardılları ile ilgisi ve bu anlamda tarih-
sel Türk dilindeki yeri ve önemi kadar, bugün modern Oğuz lehçeleri ve hatta 
Anadolu ve Balkanlardaki Oğuz ağız araştırmaları bakımından da mümtaz bir 
yerdedir. Türklerin en erken tarihli metinlerinden itibaren adları önemle zik-
redilen ve 11. yüzyıldan bu tarafa da dünyada siyasi ve askerî bir güç olarak 
varlık göstermiş olan Oğuzların bizzat kendileri tarafından yazılmış metinleri, 
kesin olarak 13. yüzyılın sonlarına rastlamış olsa da Türkoloji araştırmalarının 
ilk yıllarından beri gerek yazıtların dilinde ve gerekse başka çevrelere ait eser-
lerdeki kayıtlar ile 11-13. yüzyıllara ait olduğu tahmin edilen ve Türkolojide 
“olga-bolga” dili olarak tanımlanan metinler, Oğuzların dili hakkındaki ilk 
kayıtlar olarak değerlendirilmektedir.

Gerek 13. yüzyıl öncesine ait kayıtlar ve veriler gerekse 14-15. yüzyıllara 
ait metinler, Eski Oğuzcanın kimi seslik ve biçimlik özellikleri bakımından 
Orta Asya Türk yazı dillerine göre farklılaştığı, kendisine özgü lehçesel karak-
teristik sergilediği ve hatta söz varlığı bakımından Orta Asya Türk yazı dilleri 
ile büyük ölçüde farklılaştığı görülmektedir. Eski Oğuzcada, Eski Türkçe ve 
özellikle Karahanlıcadan tevarüs eden çok sayıdaki sözcüğün yanı sıra; daha 
önce hiç kaydedilmemiş, ilk defa bu dönemde tanıklanan sözcükler de var-
dır.1 Diğer taraftan daha kadim zamanlara ait herhangi bir sözcüğün aşırı ses-
lik değişmelerle iyiden iyiye farklılaştığı ve tanınmaz bir hâl aldığı, keza iki 
sözcüğün birleşmesine ve seslik erozyona uğramasıyla tanınmaz hâle geldiği 
sözcükler de vardır. Esasında Türk dilinin önceki dönemlerine ait sözcükle-
rin gelişimi takip edildiğinde ve bağlama uygun olarak anlamlandırıldığında 
bu sözcüklerin de Eski Türkçeden tevarüs ettiği anlaşılmaktadır. Yeni şeklin 
ilk defa Eski Oğuzcada tanıklandığı bu tür çok sayıda sözcük vardır. Mesela 
Yunus’ta geçen söyün-, tiy- ve yuvuk gibi sözcükler; görünümleri itibarıyla 
genetik dipleri izah edilememekle birlikte, sözcüklerin Eski Türkçedeki sön-, 
tıd- ve ıwık şekillerinden geldiği tespit edilebilir.

Türk dilinin diğer tarihsel çevrelerinde geçmeyen, ilk defa Eski Oğuzca 
metinlerde tanıklanan, Türk dilinin başka bir alanında rastlanmayan ve iza-
hının yine Eski Türkçe metinlerdeki biçimleri ve Türk dilinin eğilimleri ile 
yapılabileceği sözcüklerden biri de vėribi- fiilidir. Bu bildiride; vėribi- fiili, 
tanıkları, anlamı ve hangi Eski Türkçe sözcükler ve yapılardan meydana gel-

1 Kimi çalışmalarda, Eski Türkçe ya da Karahanlıca metinlerle ortaklaşan söz varlığı, 
“arkaik sözcükler / ögeler” olarak adlandırılmış olsa da bu sözcükleri arkaik olarak 
değerlendirmenin güçlükleri vardır. Zira herhangi bir sözcük, ait olunan çevrenin seslik ve 
biçimlik özelliklerine muhalif, daha kadim zamana ait özellikler ile tanıklanıyorsa o vakit 
arkaik olarak değerlendirilebilir.
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diği ve muhtemelen birleşik olan unsurları ele alınıp Türk dilinin “fiil birleş-
meleri” esası doğrultusunda değerlendirilecektir.

1. Fiilin Tanıkları
Eski Oğuzca metinlerde ve hatta Osmanlı sahasına ait 16. yüzyıl metin-

lerinde vėribi- fiili, “göndermek, irsâl etmek” anlamıyla geçmektedir ve ta-
nıklarından anlaşıldığı kadarıyla yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Fiilin 
Eski Oğuzca metinlerde ayrıca vėribinil- “gönderilmek” şekli de vardır (TS 
VI: 4167-4172):

ol göŋlegi anın üçün vėrbidi / atamıŋ gözi görmez göre dėdi (Yuz. 
Şeyd. XIII. 90), beni bunda vėribiyen bilir beni nişe geldim / kararım yok 
bu dünyada giderem yumuşa geldim (Yunus XIII-XIV. 238), ki söyle vü 
âlemde bildir beni / vėribidim anıŋ üçün uş seni (Süh. XIV. 8), göŋülden 
vėribirem aŋa sözümü / dahı yalvarmazam her tercemana (Kadı. XIV. 45), 
biliŋ kim Taŋrı Taala halkı yarattı, bunlara peygamberler vėribidi (Güzide 
XV. 11), sen medet eyle bu gün ben âşıka / vėribi gelsin ėrişsin ma’şuka 
(Cam. XV. 75).

Fiilin, Eski Oğuzcada söz başı /b-/ ünsüzünün korunduğu bėribi- şekli 
de tanıklanmaktadır. Fiil, 15. yüzyıl metinlerinden Münebbih’ür-Rakıdin’de 
bėribi- olarak geçmektedir: şuna beŋzer ki bir padişah bir kavme biti bėribidi, 
içinde yadı kim kaçan biti size degse işbu işleri işleyesiz (Müneb., XV. 100-1).

Son olarak Eski Oğuzcada vėribi- fiilinin dönüşlülük ve edilgenlik ek-
leriyle genişlediği vėribinil- şekli de görülmektedir: Muhammed Mustafa’ya 
vėribinilen risaleti size ėrürdü mü, denile (Ta. Şahi, XVI. 15-2).

Yukarıda Eski Oğuzca ve kısmen Osmanlı Türkçesine ait birkaç tanığı 
verilen vėribi- fiilinin, özellikle Eski Oğuzcada yaygın olduğunu göstermek-
tedir. Bununla birlikte fiil; Kıpçak sahasındaki Kitabü’l-İdrak Haşiyesi’ne ait 
örnek (Toparlı vd. 2003, s. 303) dışında, tarihsel Türk yazı dillerinde görül-
mez. Görüldüğü kadarıyla fiil, modern Türk yazı dillerinde de yoktur. Dur-
gut’a göre (2018, s. 111) vėribi- fiili, Litvanya Tatarlarının el yazmalarında da 
vardır: Hak bunı bize şefi’a viribidi.

2. Fiilin Analizi
Büyük ölçüde Eski Oğuzca metinlerde kullanılan ve diğer çevrelerde ta-

nıklanmayan vėribi- fiilinin kökeni, yapısı ve anlamı açık değildir. Fiilin diğer 
tarihsel dönemlerdeki yokluğu, kökeni ve yapısını izah etmeyi güçleştirmek-
tedir. Bununla birlikte Eski Oğuzca metinlerdeki tanıklar, fiilin “göndermek, 
irsal etmek” anlamını açıklığa kavuşturmaktadır. Fiilin anlamını, tanıklanan 
metinlerin bağlamından belirlemek mümkün olsa da kökeni ve yapısını tespit 
etmek o kadar kolay değildir. Bu sebeple fiilin yapısı ve kökenini, fiilin an-
lamını da gözeterek, Türk dilinde vėr- fiilinin ifade ettiği anlam dünyası göz 
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önünde bulundurularak ve birden fazla sözcük birimin birleşmesinden mey-
dana gelmiş olabileceği dikkate alınıp diğer Türk yazı dilleri ile karşılaştıra-
rak izah etmek mümkün olacaktır. Buna göre Eski Oğuzcadaki vėribi- fiilinin 
yapısı hakkında iki izah şekli akla gelmektedir.

Birincisi, fiilin tanıklandığı örneklerdeki bağlama bakmadan vėr- fiilinin 
i- (< er-) fiiliyle meydana getirdiği iki zamanlı bir çekim şekli olabileceği ih-
timalidir. Bu düşünce ile vėr- fiilinin geçmiş zamanı işaretleyen -(X)p zarf-fiil 
ekini alarak yine zaman ya da kip ifade edecek başka bir işaretleyiciye i- (< 
er-) fiili ile bağlandığı düşünülebilir. Ne var ki bu ihtimal, Eski Oğuzcadaki 
örnekler arasında vėribi gelsin ve vėribinilen şekillerinin varlığından dolayı 
kabul edilemez. Zira fiilin örnekleri sadece vėribidi, vėribirem şeklinde ol-
saydı o zaman vėribi- fiilinin; vėr- fiili ile i- (< er-) fiilinin birleşmesinden 
meydana gelmiş, görünüş kategorisine ait olduğu söylenebilirdi. Ne var ki 
vėribi gelsin ve vėribinilen şekilleri, birleşik olduğu anlaşılan fiilde i- fiilinin 
olmadığını göstermektedir. Zira Türk dilinde bir esas fiilden sonra gelen i- 
fiili, üzerine çatı eklerini almaz. Keza Eski Oğuzcadaki vėribi gelsin ifadesi, 
“gönder, gelsin” anlamındadır ve örnekteki vėribi, teklik üçüncü kişiye ait 
mastar hâlindeki emir kipindedir. O hâlde fiilin mastar hâli vėribi- şeklindedir 
ve fiilin bünyesinde i- (< er-) yardımcı fiili yoktur.

Daha kabul edilebilir ikinci ihtimal ise örneklerden hareketle bünyesinde 
i- (< er-) yardımcı fiilinin olmadığı anlaşılan Eski Oğuzcadaki vėribi- fiili-
nin, vėr- (< bėr-) fiili ile i- (< ıd-) fiilinin birleşmesinden meydana gelmiş ve 
“göndermek, irsal etmek” anlamlı bir birleşik fiil meydana getirmiş olmasıdır. 
Clauson (1972, s. 354-5) da fiilin verip ıd- birleşiminden meydana geldiğini 
ifade eder. Eski Türkçe metinlerden itibaren Türk dilinde hem esas fiil ve hem 
de bilhassa yardımcı fiil olarak yaygın bir kullanım alanına sahip olan bėr- ve 
ıd- fiillerinin, anlamsal olarak birbiri ile ilgisi ve yakınlığı dikkat çekicidir. Bu 
bağlamda, Eski Oğuzcadaki tanığın aksine, Eski Türkçede ıd- fiilinin esas fiil 
olduğu ve bėr- fiilinin yardımcı fiil olduğu ıdu bėr- “göndermek” birleşiği ve 
bu birleşiğin Harezm sahası metinlerinden itibaren Oğuz sahası hariç, diğer 
Türk lehçelerindeki fonolojik olarak bozulmuş yiber- şekli ve varyantları ile 
baskın olarak Eski Oğuzcada görülen vėribi- fiili arasında anlamsal olarak 
benzerlik söz konusudur. Ne var ki Oğuz dışındaki ıdu bėr- ( > yiber- ve türev-
leri) ile Oğuz sahasındaki vėribi- fiilleri, anlamsal olarak aynı ve birleşenleri 
itibarıyla ortak olsa da oluşum esasları bakımından farklıdır. Bu çerçevede 
Eski Türkçeden beri yaygın fiillerden olan vėr- (< bėr-) fiilinin anlam alanı 
ve i- (< ıd-) fiilinin anlam alanı ile bu iki unsurun birleşmesiyle ortaya çıkan 
“göndermek” anlamı arasındaki anlam haritasının belirlenmesi önem taşımak-
tadır. Bu düşünce ile birleşiği oluşturan unsurların hangi esaslar doğrultusun-
da bir araya gelerek diğer Türk yazı dillerinden farklı bir fiil birleşimi meyda-
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na getirdiği hususunda, vėr- fiili ile i- (< ıd-) fiili ve bunları birbirine bağlayan 
-(X)p zarf-fiil ekinin işlevi hakkındaki değerlendirmeler aydınlatıcı olacaktır.

Dil bilimciler, dünyadaki dillerde “vermek” temel anlam alanının çeşit-
li alt eylem alanlarını barındırdığını düşünmektedir. Fiilin alt eylem alanları 
içinde, “taşınabilir bir nesnenin uzam ve zaman dairesi içinde ve aynı zaman-
da sabit bir duruş konumunda yer alan bir alıcı ve verici arasında gerçekleşen 
iletim”, “verici, VER- eylemine konu olan nesneyi başlangıçta kontrol altında 
tutan kişiyken, buna karşılık alıcı ise bu kontrolü VER- eyleminin sonunda 
üzerine alan / kontrolü altına alan kişi” ve son olarak “VER- eyleminde insan 
katılımcılardan verici, verme eylemini başlatırken diğer insan katılımcı alıcı 
ise eylemi sona erdirir.” (Gökçe 2013, s. 88) anlamlarını bilhassa belirtmek 
gerekir. Fiilin bu alt eylem alanları; Eski Oğuzcadaki vėribi- birleşik fiilinin 
“göndermek” anlamına erişmesi için, vėr- fiilinin verici ve alıcı katılımcılar 
arasında hangi süreci ifade ettiğini açıkça göstermektedir. Buna göre “gönder-
mek” anlamına erişmek için; vėr- fiili ile nesnenin iletilmesi, alıcının kontrol 
altında tutması ve yine alıcı tarafından eylemin sonlandırılması gerekmekte-
dir.

Eski Türkçede bėr- fiili hem “vermek, feda etmek, bahşetmek, (bir şeyi) 
eline vermek, bağışlamak, emrine vermek” gibi çeşitli temel anlamıyla (Wil-
kens 2021, s. 161) hem de yardımcı fiil vazifesiyle fiil birleşmelerinin son 
fiili olarak (Gökçe 2013, s. 85-102) oldukça yaygındır. Fiilin Eski Oğuzcada 
da benzer anlamsal çeşitliliğe sahip olduğu bilinmektedir (Arslan Erol 2014, 
s. 194-5). Türk dilinin ilk yazılı metinlerinden bu tarafa gramerleşerek yarar, 
başlama, tezlik, süreklilik, ihmal, kolaylık kılınış türlerini kodlamış olan fiilin, 
verici → iletilen nesne → alıcı hiyerarşisine dayanan bir ilişki sergilediği 
bilinmektedir (Gökçe 2013, s. 87).

Türk dilinde yine erken tarihli metinlerden itibaren hem esas fiil hem 
de gramerleşerek yardımcı fiil görevleriyle tanıklanan ıd- “göndermek” fiili, 
Türk dilinin kendisinden önceki fiillere ünlü ya da -(X)p zarf-fiil ekleriyle 
bağlanarak birçok birleşik fiile kaynaklık etmiştir. Bugün modern Türk dili 
alanlarında Yakut’ta ııt-, Hakas’ta ıs-, Altay ve Kumuk’ta iy-, Sarı Uygur’da 
ız- ve Karaim’de iy- şeklinde kullanılan Eski Türkçedeki ıd- fiili (Çelikbay 
2021, s. 11), tarihsel ve modern Oğuz yazı dillerinde kullanılmaz. Buna karşı-
lık, fiilin Eski Türkçede ünlü zarf-fiil ekiyle meydana getirdiği ıdu bėr- “gön-
dermek” birleşiğinin erken dönemde birleşip erozyona uğradığı yiber- şekli, 
bugün Oğuz grubundan Türkmence dâhil olmak üzere birçok modern Türk 
yazı dillerinde yaygındır.

Türk dilinde -(X)p ıd- ve varyantları; daha çok bir eylemi bitirmek, ta-
mamlamak anlamlarını içerir. Bu bağlamda ıd- fiilinin yardımcı fiil olarak 
“esas fiilde belirtilen hareketin tamamıyla yapılmış olduğunu” ifade eder 
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(Eraslan 2012, s. 445). ıd- fiili, kendisinden önceki esas fiile -(X)p zarf-fi-
il ekiyle bağlandığı ve hatta birleşik yazıldığı takdirde, “hem başlangıç hem 
de bitiş evresini belirleyebilir.” Bu çerçevede Hakasçadaki -(I)bIs- birleşiği 
(< -(X)p ıs- < ETü -(X)p ıd-), eklendiği esas fiildeki “son noktayı bildirme” 
özelliği taşır (Bacanlı 2014, s. 159). O hâlde ıd- fiili; yardımcı fiil olarak esas 
fiile -(X)p zarf-fiil ekiyle bağlanıp tümüyle ekleşerek birleşik yazıldığı zaman, 
esas fiilin bitmişlik anlam alanının en ileri aşaması ifade edilmiş olmaktadır. 
Buna göre Eski Oğuzca metinlerdeki vėribi- fiilinin, vėr-ip ıd- şeklinden mey-
dana gelmiş bir birleşik olduğu anlaşılmaktadır.

3. Sonuç

Eski Oğuzca vėribi- fiilinin anlamı ve yapısı ile ilgili yukarıda ifade edi-
len tanıklar ve izahların ardından fiil ve birleşenleri hakkında şu birkaç sonucu 
ifade etmek mümkündür:

1. Türk dilinin erken tarihli metinlerinde ya da daha önceki dönemlerinde 
açık bir şekilde görünen ve hatta yaygın olan herhangi bir sözcük birimi, Türk 
dilinin farklı bir zaman ve başka bir alanında çeşitli sebeplerle unutulmuş ya 
da diyalektikal dengi ile yer değiştirmiş olabilir yahut da gerek tek başına ve 
gerekse başka bir birimle birleşmek suretiyle fonolojik olarak erozyona uğ-
rayarak tanınmaz hâle gelmiş olabilir. Bu çerçevede Eski Türkçedeki yaygın 
ıd- fiili, esas fiil olarak Eski Oğuzcada tanıklanmamaktadır. Keza bu çevrede 
fiil, yardımcı fiil olarak da geçmemektedir. Bununla birlikte Eski Türkçedeki 
ıd- fiilinin Eski Oğuzcada i- şekline değişerek yaşadığını, yine bu çevredeki 
vėribi- fiilinden çıkarabiliriz.

2. Türk dilinde herhangi bir nesnenin bir verici tarafından alıcıya iletil-
mesi ve alıcı tarafından kontrol edilmesini ifade eden vėr- fiili, Eski Oğuzca 
metinlerde -(X)p zarf-fiil ekini yüklenip i- (< ıd-) fiiliyle birleşerek “vermek” 
anlam alanının son sınırı olan “göndermek” anlamlı birleşik fiili meydana ge-
tirmiştir. Buna göre “göndermek” temel anlamından uzaklaşan, anlamsızlaşan 
ve aynı zamanda erozyona uğrayarak kendisinden önceki esas fiile bağlanan 
i- (< ıd-) fiili, vėr- fiilinin anlam alanı olan “teslim etmek” anlam alanındaki 
bitmişliği işaretleyerek en sonunda yardımcı fiilin anlamından bağımsız şekil-
de “göndermek” anlamı kazanmış olmalıdır.

3. Son olarak vėr- fiiline eklenen -(X)p zarf-fiil eki ile bağlantı ünlüsün-
de de fonolojik değişimler dikkati çekmektedir. Eski Oğuzcada fiile eklenen 
-(X)p zarf-fiil eki iki ünlü arasında tonlulaşmış ve ekin bağlantı ünlüsü, Eski 
Oğuzcadaki eğilimin aksine, yuvarlaklaşmamıştır. Hâlbuki diğer tarihsel Türk 
yazı dillerinde olduğu gibi Eski Oğuzcada da -(X)p eki genellikle tonlulaşmaz. 
Keza Eski Oğuzcada -(X)p ekinin bağlantı ünlüsü yuvarlaktır. Buna göre fiil, 
Eski Oğuzcada *vėrüpi- şeklinde olması gerekirken /p/ ünsüzünün iki ünlü 
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arasında tonlulaşması ve zarf-fiil ekinin bağlantı ünlüsünün dar ünlülü kul-
lanılmasıyla vėribi- şeklini almıştır. Zarf-fiil ekinin bağlantı ünlüsünün dar 
olması ise ya fiilin Oğuzcada yuvarlaklaşma başlamadan önce oluşmuş olması 
ve yazı diline de bu hâliyle dâhil olmuş olmasıyla ya da sonraki hecede yer 
alan /i/ ünlüsünün yuvarlak ünlüyü değiştirmiş olmasıyla izah edilebilir.
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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE MODEL OLARAK 
YUNUS EMRE’NİN

“IŞK ETEGİN TUTMAK GEREK” ŞİİRİNİN
MORFOSENTAKTİK İNCELEMESİ

Oktay AHMED*

Özet
“Işk Etegin Tutmak Gerek” şiiri, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından ha-

zırlanan Yunus Emre’nin Divan ve Risâletü’n-Nushiyye’sinin şiirler bölü-
münün V. şiiridir (s. 48).

Bir model olarak ele alındığında bu şiir, Eski Anadolu Türkçesinin ti-
pik özelliklerini gösteren bir şiirdir. İleriki dönemlerde daha açık bir şekilde 
görülecek olan özelliklerin bazılarının baş göstermesi kayda değerdir.

Bu çalışmada, şiirin tüm 7 beytinde yer alan kelimelerin morfosentak-
tik incelemesi yapılmıştır. Bunlardan hareketle; i- fiilinin basit ve birleşik 
şekilleri, sıfat-fiil ekleri, bazı kelimelerin ekleşmeye başlaması vb. durum-
lar ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Yunus Emre, morfosentaks, 
morfosentaktik analiz

1. Giriş

Şüphesiz Türk edebiyatının en büyük şairlerinden olan Yunus Emre, Ana-
dolu Türkçesinin kuruluşunda, bu dilin kültür ve edebiyat dili olmasında di-
zeleriyle büyük rolü olan, ilk akla gelen isim, 13. yüzyılın ortalarından 14. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadar yaşamış, büyük bir Türk tasavvuf ve halk şairidir.

Yunus Emre hakkında sayısız yayın yapılmıştır. 1990’ların ortalarına ka-
dar daha çok edebî kişiliğine değinilmiştir (Korkmaz, 13), ancak son 30 yılda 
bu çalışmalar bir hayli hız kazanarak şiirlerindeki dil üzerine de çalışmaların 
sayısı çok artmıştır (Gemalmaz 1991; Cin & Babacan 2013).

* Prof. Dr., Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Kuzey Makedonya, oktay@flf.ukim.
edu.mk oktayahmed@gmail.com
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Divan’ı ve Risaletü’n-Nushiyye isimli mesnevisini bugün de okuyabilir, 
zevk alabilmekteyiz.

Dizelerindeki dil ustaca kullanılmıştır. Yunus Emre, Türkçenin kültür ve 
edebiyat dili olmasında önemli rol oynamıştır. Türkçenin Anadolu’da yazı dili 
olarak oluşmasında da rolü inanılmaz büyüktür (Özkan 2011).

2. Kavramsal Çerçeve

Yunus Emre’nin dışında, 13-15. yüzyılları arasında yaşayıp Türkçe eser-
ler veren Ahmed Fakih, Şeyyad Hamza, Gülşehri, Aşık Paşa, Kadı Burha-
neddin, vb. şahsiyetlerin bugün elimize ulaşan yazmalarından hareketle, Eski 
Anadolu Türkçesinin özelliklerini rahatlıkla görebiliyoruz.

Üniversiteler ve okullarda Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini liste 
hâlinde vermek yerine, derste belirli metinler incelenip bu özelliklerin orta-
ya konması daha doğru, daha kalıcı ve bugünkü Türkçeyle kıyaslanıldığında 
daha etkili olacaktır.

Bu doğrultuda, Yunus Emre’nin Divan’ından V. şiir olan, ilk mısrasından 
dolayı “Işk Etegin Tutmak Gerek” olarak adlandırabileceğimiz şiir, bu şii-
rin dizelerindeki kelimelerin morfosentaktik analizi yapılarak Eski Anadolu 
Türkçesine bir model olarak verilebilir.

Çalışmada ele alınan şiir, Abdülbaki Gölpınarlı’nın okumasıyla, Yunus 
Emre Divan’ının V. şiiri olan “Işk Etegin Tutmak Gerek” şiiri şöyledir (Göl-
pınarlı 1991, 48):

Işk etegin tutmak gerek âkibet zevâl olmaya
Işkdan okuyan (bir) elif kimseden suâl olmaya

Işk didügin tuyarısan ışka candan uyârısan
Işk yolına candur fidî ana fidî mâl olmaya

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Özi oglan da olursa sözinde vebal olmaya

Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kıyl ü kâl olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider
Sinekile pervânenün yuvasında bal olmaya

Dürr ü cevher isterisen âriflere hidmet eyle
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ışk elinden tiryâk olur
İlm ü amel zühd ü tâat bes ışksuz halâl olmaya
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Tabii, bu şiirin de farklı yazmalarda farklı varyantları vardır. Bu çalışma-
da, Abdülbaki Gölpınarlı’nın 1991 tarihli yayınındaki varyant, analizin esası-
nı teşkil etmiştir.

Şiir, müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün aruz kalıbında 
yazılmıştır.

3. Kullanılan Yöntem

Çalışmada, şiirdeki kelimelerin incelenmesi iki seviyeli morfolojik analiz 
teorisi (Ahmed 2003; Ахмед 2008) temel alınarak daha basit bir şekilde in-
celenip gösterilmiştir. Bu teoriye göre, kelimeler birinci seviyede morfolojik 
açıdan ayrıştırılmıştır (İng. parsing), ikinci seviyede ise morfemlerin sentaktik 
düzeydeki görevleri, daha doğrusu morfosentaktik özellikleri verilmiştir.

Teorinin temeli olan kök morfemlerin belirlenmesine önem verilmemiştir 
ve onlar, kök olup olmadıklarına değinilmeden, olduğu gibi bırakılmıştır. Asıl 
ağırlık, eklere verilmiştir.

4. Bulgular

Yunus Emre’nin “Işk Etegin Tutmak Gerek” şiirinin tam iki seviyeli mor-
folojik analizi şöyledir:

I. beyit:
ışk < ışk !{aşk}
etegin < etek+i+(n)[Ø] !{etek+3Tie+(K)[ACC]}
tutmak < tut-mak !{tut-INF}
gerek < gerek[-Ø-Ø] !{gerek[-GZ-3Tşe]}
âkibet < âkibet !{âkibet}
zevâl < zevâl !{zevâl}1

olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
ışkdan < ışk+dan !{aşk+ABL}
okuyan < oku-(y)an !{oku-(K)PART}
bir < bir !{bir}
elif < elif !{elif}
kimseden < kimse+den!{kimse+ABL} 

[kalıplaşma: kimse = kim[#i-]se[-Ø] !{kim[#i-]DŞ[-3Tşe]}]
suâl < suâl !{suâl}
olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}

1 Zeval: Yok olma, yok edilme.
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II. beyit:
ışk < ışk !{aşk}
didügin < di-dük+(i)n!{de-PART+(Y)2Tie}
tuyarısan < tuy-(a)r[#]ı-sa-n !{duy-(Y)GZ[#]i-GZŞ-2Tşe}
ışka < ışk+a !{aşk+DAT}
candan < can+dan !{can+ABL}
uyârısan < uy-(a)r[#]ı-sa-n !{uy-(Y)GZ[#]i-GZŞ-2Tşe}
ışk < ışk !{aşk}
yolına < yol+ı+(n)a !{yol+3Tie+(K)DAT}
candur < can+dur !{can+Be} [burada: /-DIr/ = i-GZ-3Tşe]
fidî < fidî !{fidî}
ana < a+(n)a !{o+(K)DAT}
fidî < fidî !{feda}2

mâl < mâl !{mâl}
olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
III. beyit:
âsil-zâdeler < âsilzâde+ler!{asilzade+Ç}
nişânın < nişân+ı+(n)[Ø] !{nişan+3Tie+(K)[ACC]}
eger < eger !{eger}
bilmek < bil-mek !{bil-INF}
dilerisen < dile-r[#]i-se-n !{dile-GZ[#]i-GZŞ-2Tşe}
özi < öz+i !{öz+3Tie}
oglan < ogıl+an !{oğul+Ç}
da < da !{da}
olursa < ol-(u)r[#i-]se[-Ø] !{ol-(Y)GZ[#i-]GZŞ[-3Tşe]}
sözinde < söz+i+(n)de !{söz+3Tie+(K)LOC}
vebal < vebal !{vebal}3

olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
IV. beyit:
âriflerden < ârif+ler+den !{arif+Ç+ABL}
nişân < nişân !{nişan}
budur < bu+dur !{bu+Be} [burada: /-DIr/ = i-GZ-3Tşe]

2 Fidî: Bağışlama, feda, uğruna verme.
3 Vebal: Günah.
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her < her !{her}
gönülde < gönül+de !{gönül+LOC}
hâzır < hâzır !{hazır}
ola < ol-a[-Ø] !{ol-İ[-3Tşe]}
kendüyi < kendü+(y)i !{kendi+(K)ACC}
teslîm < teslîm !{teslim}
eyleye < eyle-(y)e[-Ø] !{eyle-(К)İ[-3Tşe]}
sözde < söz+de !{söz+LOC}
kıyl < kıyl !{kil}4

ü < ü!{ve}
kâl < kâl !{kal}
olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
V. beyit:
görmez < gör-me-z[-Ø] !{gör-Oe-GZ}
misin < mi+sin !{mi+2Tşe}
sen < sen !{sen}
aruyı < aru+(y)ı !{arı+(K)ACC}
her < her !{her}
bir < bir !{bir}
çiçekden < çiçek+den !{çiçek+ABL}
bal < bal !{bal}
ider < it-(e)r[-Ø] !{et-(Y)GZ[-3Tşe]}
sinekile < sinek[#]ile !{sinek[#]ile} / !{sinek+INS}
pervânenün < pervâne+(n)ün !{pervane+(K)GEN}5

yuvasında < yuva+(s)ı+(n)da !{yuva+(K)3Tie+(K)LOC}
bal < bal !{bal}
olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
VI. beyit:
dürr < dürr !{dür}6

ü < ü !{ve}

4 Kıyl ü kâl: Dedikodu, kuru laf.
5 Pervâne: Karanlıkta, ışık etrafında dönen küçük kelebek. Bu kelebeklerin gözyaşı ile 

beslendikleri iddia edilir.
6 Dürr: İnci.
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cevher < cevher !{cevher}
isterisen < iste-r[#]i-se-n !{iste-GZ[#]i-GZŞ-2Tşe}
âriflere < ârif+ler+e !{arif+Çe+DAT}
hidmet < hidmet !{hizmet}
eyle < eyle[-Ø-Ø] !{eyle[-E-2Tşe]}
câhil < câhil !{cahil}
bin < bin !{bin}
söz < söz !{söz}
söylerise < söyle-r[#]i-se[-Ø] !{söyle-GZ[#]i-GZŞ[-3Tşe]}
ma’nîde < ma’nî+de !{mana+LOC}
miskâl < miskâl !{miskal}7

olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
VII. beyit:
miskîn < miskîn !{miskin}8

Yûnus < Yûnus !{Yunus}
zehr-i kâtil < zehr-i katil !{zehri[#]katil}9

ışk < ışk !{aşk}
elinden < el+i+(n)den !{el+3Tie+(K)ABL}
tiryâk < tiryâk !{tiryak}10

olur < ol-(u)r[-Ø] !{ol-(Y)GZ[-3Tşe]}
ilm < ilm !{ilim}
ü < ü !{ve}
amel < amel !{amel}
zühd < zühd !{züht}11

ü < ü !{ve}
tâat < tâat !{taat}12

bes < bes !{pes}

7 Miskal: 4,810 gram olan bir ağırlık ölçü birimi. Çok küçük bir ağırlık ölçüsü.
8 Miskîn: Hiçbir şeye malik olmayan yoksul. Yunus Emre’de daha çok “fenafillah” (Allah’ın 

varlığı içinde yok olma) karşılığında kullanılmıştır.
9 Zehr-i kâtil: Öldürücü zehir veya içki.
10 Tiryak: Bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin karışımından yapılan bir nevi macun 

veya panzehir.
11 Zühd: Kendisini ibadete vermek, dünyevi şeylerden uzaklaşmak.
12 Taat: Allah’ın emirlerini yerine getirme, itaat etme, ibadet etme.
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ışksuz < ışk+suz !{aşk+İİye}
halâl < halâl !{helal}
olmaya < ol-ma+(y)a !{ol-INF+(K)DAT}
Şiirdeki /-A/ ekinin istek kipi görevinde mi ya da dilek kiplerinden emir, 

dilek-şart veya gereklilik görevinde mi kullanıldığı her zaman anlaşılır değil-
dir. Bu görevler birbirine girmiştir ve ayrı ayrı göstermek çok zordur. Gülse-
vin de bu konuya değinmiştir ve aynı sonuca varmıştır (2007, 106). Çeviriler-
de hep istek kipi görevinde verilmektedir, ancak bu konunun hâlâ tartışılması 
gerektiğini vurgulamak lazım.

Şiir günümüz Türkçesine aktarıldığında, şu anlam ortaya çıkmaktadır:
YUNUS EMRE
(Abdülbaki Gölpınarlı) ÇAĞDAŞ TÜRKÇE

Işk etegin tutmak gerek âkibet zevâl olmaya
Işkdan okuyan (bir) elif kimseden suâl olmaya

Aşk eteğini tutmak gerekir, akıbeti zeval olmaya 
(olurken; olduğu hâlde),
Aşktan bir elif okuyan kimseden sual olmaya.

Işk didügin tuyarısan ışka candan uyârısan
Işk yolına candur fidî ana fidî mâl olmaya

Aşk dediğini duyarsan (anlarsan; bilirsen), aşka 
candan (gönülden) uyarsan,
Aşk yoluna can (gönül) feda olsun, ona mal feda 
olmaya.

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Özi oglan da olursa sözinde vebal olmaya

Asilzadeler (soylular) nişanını eğer bilmek dilers-
en (istersen),
Özü (kendi) oğlan da olsa, sözünde vebal olmaya.

Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kıyl ü kâl olmaya

Ariflerden nişan budur, her gönülde hazır ola,
Kendini teslim eyleye, sözde kilükal (dedikodu) 
olmaya.

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider
Sinekile pervânenün yuvasında bal olmaya

Görmez misin sen arıyı, her bir çiçekten bal eder,
Sinek ile pervanenin (küçük kelebeğin) yuvasında 
bal olmaya.

Dürr ü cevher isterisen âriflere hidmet eyle
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Dür (inci) ve cevher istersen, ariflere hizmet eyle,
Cahil bin söz söylerse (söylese de), manada 
miskal (önemsiz) olmaya.

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ışk elinden tiryâk olur
İlm ü amel zühd ü tâat bes ışksuz halâl olmaya

Miskin Yunus, zehrikatil (öldürücü (içki) aşk 
elinden tiryak (panzehir) olur,
İlim ve amel, züht ve taat, pes aşksız helal olmaya.

Gölpınarlı’nın verdiği varyantın dışında, başka varyantlar da vardır. Mus-
tafa Tatcı’nın verdiği varyantta (Tatcı 2020), bazı dizeler farklıdır.
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI MUSTAFA TATCI
Işk etegin tutmak gerek âkibet zevâl olmaya
Işkdan okuyan bir elif kimseden suâl olmaya

‘Işk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya
‘Işkdan bir elif okıyan kimseden su’âl olmaya

Işk didügin tuyarısan ışka candan uyârısan
Işk yolına candur fidî ana fidî mâl olmaya

‘Işk didügün bilürisen ‘ışka gönül virürisen
‘Işk yolına mâl ne olur cân dahı muhâl olmaya

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Özi oglan da olursa sözinde vebal olmaya

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Her sözinün ma’nîsi var sözi sebük sal olmaya
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Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kıyl ü kâl olmaya

‘Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kîl ü kâl olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider
Sinekile pervânenün yuvasında bal olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider
Sinegile pervânenün yuvasında bal olmaya

Dürr ü cevher isterisen âriflere hidmet eyle
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Eger güher isterisen hıdmet eyle ‘âriflere
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ışk elinden tiryâk olur
İlm ü amel zühd ü tâat bes ışksuz halâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ‘ışk elinden tiryâk olur
‘İlm ü ‘amel zühd ü tâ’at pes ‘ışksuz helâl olmaya

Eski Anadolu Türkçesine örnek verilebilecek bu farklı sözlerin de çözü-
mü şöyledir:

bilürisen < bil-(ü)r[#]i-se-n !{bil-(Y)GZ[#]i-GZŞ-2Tşe}
virürisen < vir-(ü)r[#]i-se-n !{vir-(Y)GZ[#]i-GZŞ-2Tşe}
sözinün < söz+i+(n)ün !{söz+3Tie+(K)GEN}
Faruk Timurtaş da Yunus Emre Divan’ında 4. şiir (s. 47) olarak verdiği bu 

şiirin bazı yerleri farklıdır:
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI FARUK TİMURTAŞ

Işk etegin tutmak gerek âkibet zevâl olmaya 
Işkdan okuyan bir elif kimseden suâl olmaya

Işk eteğin tutmak gerek âkıbet zevâl olmaya
Işkdan bir elif okursan kimseden suâl olmaya

Işk didügin tuyarısan ışka candan uyârısan 
Işk yolına candur fidî ana fidî mâl olmaya

Işk didüğin tuyar-ısan ışka candan uyar-ısan
Işk yolına candur fidî ana fidî mâl olmaya

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen 
Özi oglan da olursa sözinde vebal olmaya

Asıl-zâdeler nişânın eger bilmek diler isen 
Özi oğlan da olursa sözinde vebâl olmaya

Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola 
Kendüyi teslîm eyleye sözde kıyl ü kâl olmaya

Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola 
Kendüyi teslîm eyleye sözde kıyl-ü-kâl olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider 
Sinekile pervânenün yuvasında bal olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider 
Sinek ile pervânenün yuvasında bal olmaya

Dürr ü cevher isterisen âriflere hidmet eyle
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Dürr ü cevher ister isen âriflere hidmet eyle
Câhil bin söz söyler ise ma’nîde miskal olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ışk elinden tiryâk olur 
İlm ü amel zühd ü tâat bes ışksuz halâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ışk elinde tiryâk olur 
İlm ü amel zühd ü tâat bes ışksuz halâl olmaya

Gölpınarlı’da okuyan, Timurtaş’ta okursan’dır:
okursan < oku-r[#i-]sa-n !{oku-GZ[#i-]GZŞ-2Tşe}
Öte yandan, aynı bağlamda kullanılan diğer birleşik kipli fiillerde i- fiili 

ayrı yazılmıştır. Timurtaş bazen tire kullanmıştır bazen de kullanmamıştır: tu-
yar-ısan, uyar-ısan, diler isen.

Bazı kelimelerde “ğ” harfini de kullanmıştır: didüğin, oğlan.
Gölpınarlı’daki sinekile kelimesi, Tatcı’da sinegile, Timurtaş’ta ise sinek ile’dir.

5. Yorum ve Tartışmalar

Şiirin dil özellikleri ve dizelerde kullanılan kelimeler, Yunus Emre’nin 
yaşadığı dönemin özelliklerini taşımaktadır (Gölpınarlı 1991, XXXVIII).
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Eldeki hazır verilere bakmadan, Eski Anadolu Türkçesinin bazı özellikle-
rini sırf bu model şiirden çıkarmak mümkündür.

Şiirden Eski Anadolu Türkçesinin bazı morfolojik ve morfosentaktik 
özellikleri şöyledir:

1.  Temel ad durum ekleri (nominatifin dışında akuzatif, datif, lokatif, ab-
latif ve genitif) neredeyse bugünkü şekilleriyle aynıdır: ma’nîde, elin-
den.

2.  Kalıba uyum sağlamak adına, isimlerin mutlak sonundaki akuzatif eki 
düşebilir. Bu da çok bilinen bir olaydır: nişânın “nışanını”.

3.  “ile” edatının enstrümental ekine dönüşmeden önce bitişik yazılması, 
ekleşmenin ilk aşamasıdır: sinekile, sinegile.

4.  İyelik ve şahıs ekleri de bugünkü şekillerine benzerdir.
5.  Diğer eklerde de görüldüğü gibi, küçük ünlü uyumuna uymadan, çe-

kimsiz fiil yapan ekler dâhil, yapım eklerinde de varyant azlığı görülür: 
ışksuz, didügin.

6.  Şiirde /-DIk/ ve /-An/ partisip ekleri kullanılmıştır: didügin, okuyan, 
vb. /-DIk/ ekinin sonundaki “k” sesi iki ünlü arasına geldiğinde, sade-
ce sedalılaşmış şekliyle, daha doğrusu “g” şekliyle kullanılır. Bu dö-
nemde henüz yumuşama yok ancak Timurtaş bu yerleri de “ğ” sesiyle 
göstermiştir.

7.  Kelime içindeki eklerde dar ünlü varsa bunlar sık sık yuvarlak varyant-
lardır: ışksuz, didügin, pervânenün.

8.  Birleşik kipli fiillerde i- fiili bitişik yazıldığında, büyük ünlü uyumuna 
uyulur: tuyarısan, uyârısan, dilerisen, isterisen, söylerise. Bunlar as-
lında i- fiilinin ekleşme yönündeki ilk örnekleridir.

9.  Bitişik yazıldığında, bazen i- fiili düşer ve tabii ki büyük ünlü uyumuna 
uyulur: olursa.

10.  i- fiilinin geniş zaman 3T şahıs şekli olan /-DIr/ bildirme eki (koşaç) 
küçük ünlü uyumuna uymadan, yuvarlak varyantlarıyla görülür: can-
dur, budur.

11.  Şiirdeki bazı ekler bugün de değişmeden kullanılmaktadır: tutmak, 
olmaya, bilmek, ola, eyleye, sözde, eyle.

12.  Arap harfleriyle yazıldıklarından dolayı, yazıda bazı eklerde varyant 
eksikliği görülür. Bu durumlarda ünsüz uyumu yoktur: ışkdan.

13.  Geniş zamanın 2 ve 3. kişi olumsuz şekillerinde /-r/ eki yerine, bugün 
de olduğu gibi, /-z/ kullanılır: görmez.

14.  “mİ” soru edatı, şiirin her üç varyantında da ayrı yazılmıştır: görmez 
misin.
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6. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın amacı, sırf bir şiirden de Eski Anadolu Türkçesi hakkında 
birçok bilginin sağlanabileceğini göstermekti.

Sırf bir tek şiirden ortaya çıkan morfolojik bilgiler, Gürer Gülsevin’in 
Eski Anadolu Türkçesinde Ekler adlı çalışmasındaki bilgilerle tamamen 
uyumludur (Gülsevin 2007).

Öğretmenlerin ve üniversite hocalarının kendi öğrencilerine Eski Anado-
lu Türkçesinin özelliklerini kuru kuru vermeleri yerine, Yunus Emre Divan’ın-
dan herhangi bir şiiri ele alıp, derste inceleyip, aynı bilgilere ulaşabilirler.

Böylelikle bu bilgiler daha kalıcı olur.

Kısaltmalar

2T - ikinci teklik şahıs
3T - üçüncü teklik şahıs
ABL - ablatif durum eki
ACC - akuzatif durum eki
Be - bildirme eki, koşaç
Ç - çokluk eki
DAT - datif durum eki
DŞ - dilek-şart kip eki
E - emir kip eki
GEN - genitif durum eki
GZ - geniş zaman kip eki
GZŞ - geniş zamanın şartı
İ - istek kip eki

ie - iyelik eki
İİye - isimden isim yapan ek
INF - infinitif eki
INS - enstrümental durum eki
K - kaynaştırma ünsüzü
LOC - lokatif durum eki
Oe - olumsuzluk eki
PART - partisip eki

şe - şahıs eki
Y - yardımcı ünlü
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YUNUS EMRE’NİN ESERLERİNDE İÇ VE 
SON SESTE GÖRÜLEN /ḳ/ > /ġ/ VE /t/ > /d/ 
ÖTÜMLÜLEŞMELERİNİN GÜNÜMÜZE 

YANSIMALARI

Didem AKYILDIZ AY*

Özet
Yunus Emre, Oğuzcanın Anadolu topraklarında yazı dili olma serü-

veninde önemli katkıları bulunan bir şahsiyettir. XIII. yüzyılın ikinci ya-
rısından XIV. yüzyılın ilk yarısına kadar yaşadığı bilinmektedir (Timurtaş 
1972: 15). Onun yaşadığı dönem, konuşma dili ve yazı dili özelliklerinin 
henüz birbirinden ayrılmadığı Batı Türkçesinin kuruluş devresi içindedir. 
Bu dönem Türkçesi, çeşitli ağız özelliklerini barındırmasıyla da günümüz 
Anadolu ağızlarının ilk evresini oluşturmaktadır. Yunus Emre eserlerinde 
kullandığı duru Türkçe ile dönemin mihenk taşlarından biri olup günümüz 
standart Türkçesi ve ağızları ile ilgili hem art zamanlı hem de eş zamanlı 
araştırmalarda önemli bilgiler sunmaktadır.

Yunus Emre ile ilgili XX. yüzyıldan bu yana, özellikle de son yıllarda, 
farklı disiplinlerde oldukça çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yunus Emre’nin 
dili bakımından filoloji alanında ise çalışmaların ilki Faruk Kadri Timurtaş 
(1972: 10) ile başlamakla birlikte bu çalışmaların diğer disiplinlere nazaran 
sayıca az olduğu bilinmektedir. Yunus Emre’nin dili fonolojik, morfolojik 
ve semantik gibi çeşitli dilbilim alanlarında dönemin diline birçok yönden 
ışık tutabilecek malzeme barındırmaktadır.

Yunus Emre’nin eserlerinde sözcük içi ve sözcük sonunda modern 
standart Türkçede rastlanmayan fakat çeşitli ağızlarda kullanımlarını tes-
pit ettiğimiz ötümlüleşme hadiseleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Yunus 
Emre’nin eserlerinde iç ve son seste karşılaşılan ötümlüleşmeler üzerinde 
durulacaktır. Arap harflerine dayanan dönemin yazı sisteminin /k/ - /g/; /ç/ 
- /c/ ve /p/ - /b/ sesleri arasındaki ötümlüleşmeyi saptayabilecek bir ayrıma 

* Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı, didemakyildizay@gmail.com didemakyildiz@
mehmetakif.edu.tr
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pek el vermemesinden dolayı çalışmada yalnızca /ḳ/ - /ġ/ ve /t/ - /d/ arasın-
daki ötümlüleşme hadiselerine odaklanılacaktır. Eserlerde iki ünlü arasında 
görülen ötümlüleşmeler iç ses ve son seste olmalarına göre iki başlık altında 
değerlendirilecek, çeşitli alt kategorilerde sınıflandırılarak modern standart 
Türkçe ve günümüz Anadolu ağızlarındaki izleri sürülecektir.

GİRİŞ

Yunus Emre, Oğuzcanın Anadolu topraklarında yazı dili olma serüvenin-
de önemli katkıları bulunan bir şahsiyettir. XIII. yüzyılın ikinci yarısından 
XIV. yüzyılın ilk yarısına kadar yaşadığı bilinmektedir (Timurtaş 1972, s. 15). 
Onun yaşadığı dönem, Batı Türkçesinin konuşma dili ve yazı dili özellikle-
rinin henüz birbirinden ayrılmadığı kuruluş devresi içerisindedir. Bu dönem 
Türkçesi, çeşitli ağız özelliklerini barındırmasıyla da günümüz Anadolu ağız-
larının ilk evresini oluşturmaktadır. Yunus Emre, eserlerinde kullandığı duru 
Türkçe ile dönemin mihenk taşlarından biri olup günümüz standart Türkçesi 
ve ağızları ile ilgili hem art zamanlı hem de eş zamanlı araştırmalarda önemli 
bilgiler sunmaktadır.

Yunus Emre ile ilgili XX. yüzyıldan bu yana, özellikle de son yıllarda, 
farklı disiplinlerde oldukça çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yunus Emre’nin 
eserlerindeki dil özellikleri bakımından ise çalışmaların ilki Faruk Kadri Ti-
murtaş (1972, s. 10) ile başlamakla birlikte, bu çalışmaların diğer disiplinlere 
nazaran sayıca az olduğu bilinmektedir. Yunus Emre’nin eserleri, dil biliminin 
çeşitli alanlarında dönemin diline birçok yönden ışık tutabilecek malzeme ba-
rındırmaktadır.

Yunus Emre, yaşadığı zaman dilimi itibarıyla Eski Anadolu Türkçesinin 
erken dönemine tekabül eden bir dile sahiptir. Onun ve çağdaşlarının eserle-
rinde imla henüz gelenekselleşmemiş olup dönemin fonetik yapısını yansıtır 
niteliktedir (Karahan 2013, s. 222). Halkın diliyle eserlerini meydana getiren 
Yunus Emre’de görülen birtakım dil özelliklerinin; daha sonraki yüzyıllarda 
yazı dilinin gelişiminin aksine, ağızlarda yaşamayı sürdürdüğü anlaşılmakta-
dır. Bu dil özelliklerinden biri de iç ve son seste meydana gelen ötümlüleşme 
hadisesinde kendini göstermektedir.

Ötümlüleşme (sonorisation), ötümsüz ünsüzlerin ses yolunu genişlete-
rek çıkarılan eşleri olan ötümlü ünsüzlere dönüşmeleridir (Karaağaç 2013, 
s. 682). Bu durumun oluşumunun temelinde, dilde en az çaba kanunun tesiri 
gözlenmektedir (Üçok 2007, s. 178). Alan yazında ötümlüleşme teriminden 
ayrı olarak bu ses olayı için sedalılaşma, tonlulaşma, ünlüleşme, titreşimli-
leşme gibi terimler de kullanılmaktadır. Ötümlüleşme; bir sözcüğün ön, iç ve 
son sesinde meydana gelebilmektedir. İç seste ve daha çok ulama (connection) 
kaynaklı olarak son seste meydana gelen ötümlüleşmelerde, iki ünlü arasında 
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kalan ötümsüz ünsüzün yanlarındaki ünlülerin etkisiyle ötümlü hâle gelmesi 
söz konusudur.

Ötümlüleşme hadisesi orta Türkçe lehçeleri içerisinde Eski Anadolu 
Türkçesi (EAT) için karakteristik bir görüntü arz etmektedir (Yıldız 2011, s. 
158). Karaca’ya (2016, s. 385) göre tarihî ve çağdaş Türk yazı dilleri içerisin-
de ötümlüleşme olayının en sistematik ve yoğunlukta görüldüğü yazı dilleri; 
tarihî dönemlerde Eski Anadolu Türkçesi, çağdaş dönemlerde ise Azerbaycan, 
Gagavuz, Türkmen ve Türkiye Türkçelerinin oluşturduğu Oğuz grubu Türk 
yazı dilleridir.1 Eski Türkçede ötümsüz ünsüzlere sahip kimi sözcüklerin Batı 
Türkçesinin daha ilk evresinde ötümlü ünsüzlerle kullanıldığı yönündeki bil-
giler, günümüze kalan tarihî metinler vasıtasıyla tespit edilebilmektedir. Bu 
ötümlüleşme hadiselerinin en çok ön seste olanları dikkat çektiğinden olsa 
gerek, konu ile ilgili yapılan araştırmaların daha çok ön sesteki ötümlüleşme 
hadiselerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak ötümlüleşmeler, sistematik 
olarak daha çok söz içinde gerçekleşmekte; en az ise söz sonunda gerçekleş-
mektedir (Karaca 2016, s. 386). Bu durumla birlikte yine o dönemden günü-
müze ulaşan metinlerde sözcük kökü veya tabanının son sesindeki ötümsüz 
ünsüzün ardından ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde yahut ünlü ile başlayan 
bir sözcük gelmesi sebebiyle iki ünlü arasında (VKV) ötümlüleşmesi ile ilgili 
bilgilerin günümüzle kıyaslandığında ilgi çekici gelişmeleri tespit edilebil-
mektedir.

Çalışmanın yöntem ve sınırlılıkları:

Günümüze ulaşabilmiş Eski Anadolu Türkçesine ait eserlerin birçoğunda, 
sözcük içi ve sözcük sonunda modern standart Türkçede rastlanılmayan fakat 
çeşitli ağızlarda kullanımlarını sürdürdüğü anlaşılan ötümlüleşme hadisele-
ri bulunmaktadır. Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesinin ilk evresine denk 
gelen bir dönemde yaşaması ve eserlerini ustaca kullandığı Türkçe ile yazma-
sı sebebiyle Anadolu’da yazı dilinin oluşumunda önemli bir yeri olan Yunus 
Emre’nin diline odaklanılmıştır. Eserlerinde konu ile ilgili iç ve son seste kar-
şılaşılan ötümlüleşme hadiselerinin tespiti sırasında /ḳ/ (ق) > /ġ/ (غ) ve /t/ (ت) 
> /d/ (د) ses birimleri dikkate alınmış, diğer fonetik karşılığı olan ses birimleri 
konunun dışında bırakılmıştır çünkü dönemin Arap harflerine dayanan yazı 
sistemi, bütün ötümlüleşmelerin doğru bir şekilde teşhis edilebilmesine imkân 
vermemektedir. /ç/ - /c/ ve /p/ - /b/ ses birimleri için ayrı işaretler var olmasına 
rağmen yazımda /b/ (ب) ve /c/ (ج)’nin ötümsüz karşılıkları yerine de kulla-
nımı, daha o zamanda görülmeye başlanan imla meselesi olarak karşımıza 

1 Batı Türkçesinin farklı dönemlerindeki ön, iç ve son sesteki ötümlüleşmeleri ile ilgili 
ayrıntı bilgiler için bk. Boz 2002; Tokatlı 2003; İnce 2006; Akça 2007; Taş 2008; Yüksel 
2010; Yıldız 2011; Doğan 2013; Karaca 2016; Hunutlu 2018 vd.
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çıkmaktadır. Ön damak /k ve /g/ ses birimleri de çoklukla ayrım yapılmadan 
aynı işaretle (kef ك) gösterildiğinden bu ünsüzlerin arasındaki ötümlüleşmeyi 
de tam olarak saptayabilmek tarafımızca mümkün görünmemektedir.

Çalışmada, ötümlüleşmelerin gerçekleştiği dil malzemesi için Yunus Em-
re’nin Divan ve Risaletü’n-Nushiyye adlı eserleri üzerinde ayrıntılı bir dil in-
celemesi ve gramatikal dizini yapmış olan Vasfi Babacan’ın (VB) okumaları 
esas alınmıştır. Bu eserlerden ötümlüleşme örnekleri tespit edilip sınıflandı-
rılarak günümüz yazı dili ve ağızlarındaki kullanım örnekleri ile kıyaslamaya 
tabi tutulmuştur.

Bulunan malzemenin tasnif edilmesi doğrultusunda bahsi geçen ötümlü-
leşmeler, iç ses ve son seste görülmelerine göre iki bölüme ayrılmış; iç seste 
görülenler, iki ünlü arasında kaldığında {-t-} ettirgenlik ekinin ötümlüleşmesi; 
birleşik yazılan -idi / -imiş / -ise / -iken ek-fiil yapıları ve “ile” ve “için” son 
çekim edatları dolayısıyla görülen /ḳ/ > /ġ/ ötümlüleşmeleri ve {+ki} aitlik 
ekinin ötümlüleştiği örnekler şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır. Son ses ötüm-
lüleşmeleri başlığında ise son sesi ötümlü biten sözcüklerin ardından ünlü ile 
başlayan bir sözcük geldiğinde (VK(V) karşılaşılan ötümlüleşme örnekleri 
üzerinde durulmuştur. Çalışmada çeşitli alt başlıklarda değerlendirilen ötüm-
lüleşme örneklerinin ortak özelliği, günümüz yazı dilinden farklılık arz etmesi 
ve ağızlarda fonetik bakımdan daha da geliştiği görülen çeşitli kullanılış bi-
çimleri ile varlığını devam ettirmesidir.

1. İÇ SESTE ÖTÜMLÜLEŞME HADİSESİ

1.1. İki ünlü arasında (VKV) kalan {-t-} ettirgenlik ekinin ötümlü-
leşmesi:

a. Yunus Emre’nin eserlerinde:
Yunus Emre’nin eserlerinde {-t-} ettirgenlik eki almış ağlat-, akıt-, beñ-

zet-, çürit-, düket-, erit-, eskit-, esrit-, gidert-, ıslat-, incit-, ḳaynat-, ḳurıt-, se-
girt-, söylet-, ṭonat-, unıt- / unut- ve yarat- sözcükleri ünlü ile başlayan bir ek 
aldıklarında /t/ ses birimi çoklukla ötümlü /d/ ses birimine dönüşmüştür. Ün-
süzle başlayan ekler aldıklarında ise bir örnek dışında (esri-d-en / esri-d-diler) 
daima /t/ sesi korunmuştur. Aşağıda verilen örnekler Yunus Emre’nin eserle-
rinde {-t-} ettirgenlik ekine sahip sözcüklerin ardından ünlü ile başlayan ek 
aldıklarında ötümlüleşme sonucu “ د (dal)” işaretiyle yazılmış sözcüklerdir:

aġla-d-up 204r6; aḳı-d-up 127r1; beŋze-d-e 123r6; beŋze-d-eyin 47r2; çü-
ri-d-üp 210r3; düke-d-üben 105v5; eri-d-e 108v7; eri-d-ür 115v4; eski-d-ürse 
72v1; esri-d-en 177r5; esri-d-diler 198v4; gider-d-ibilem 192v4; ıṣla-d-urı-
saŋ 116v1; ile-d-en 6v3; ile-d-üp 176r1; inci-d-esin 198v3; ḳayna-d-ur 153v5; 
ḳorḳu-d-urlar 113v6; ḳurı-d-alar 198v3; segir-d-ür 15r1; semir-d-ür 74r3; 
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söyle-d-en 61r3; söyle-d-ür 204r7; unı-d-a 190v4; unu-d-up 57v4; unı-d-ılup 
147r4; ṭona-d-an 141r2; yara-d-ıcaḳ 135r5.

b. Standart Türkçede:

Yunus Emre’nin eserlerinde görülen iki ünlü arasında kalan {-t-} ettirgen-
lik ekinin ötümlüleşmesi hususu, hem Yunus’un çağdaşlarında hem de daha 
sonraki yüzyıllarda da rastlanan bir olaydır. Modern standart Türkçede bu ek, 
iki ünlü arasında kalsa dahi her zaman ötümsüz yazılmaktadır. Ekin ilk ne za-
man ötümsüz kullanıldığını tespit için günümüz standart Türkçenin temelini 
oluşturan Eski Anadolu Türkçesinden sonraki yüzyıllara göz attığımızda şu 
şekilde bir tablo ile karşılaşmaktayız:

16. yy. çeviri metinlerinden Floransalı Filippo Agenti’nin notlarına göre 
(1533), (Adamoviç 2009): añlat- fiili iki ünlü arasında “anghla-d-érum” 
şeklinde ötümlü iken añlattır- fiili “anghla-t-terúrum(anlatırırım)” şeklinde 
kendisinden sonra ünsüzle başlayan ek geldiğinde ötümsüz kullanılmıştır. 
Diğer örnekler: boşat- (boşaltmak, boşama) “boʆcia-d-érum (boşatırım)” / 
“boʆcia-t-terúrum (boşattırırım)”; çürüt- “ciuru-d-úrum (çürütürüm)” / “ci-
uru-t-turúrum (çürüttürürüm)”; ḳorḳut- “churchu-d-úrum (korkuturum)” / 
ḳorḳut- “churchu-t-turúrum (korkuttururum)” vb.

17. yüzyıl eserlerinden Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de iki ünlü 
arasında kalan {-t-} ettirgenlik eki, hep ötümlü /d/ ses birimiyle yazılmıştır. 
Develi (1995, s. 143), bu konuda şu örnekleri vermiştir: aġla-d-up; aḳı-d-ır; 
añla-d-ır; dona-d-up; hörpülde-d-irler; segir-d-irken; unu-d-up; ḳorḳu-d-ur-
lar; ögre-d-esin vb.

18. yüzyılda da ekin ötümlü kullanıldığına dair örnekler bulunmaktadır: 
ḳorḳudalar; ḳurudup (Kartallıoğlu 2011, s. 123/310).

19. yüzyılda Abdullah Ramiz Paşa (İdben 1999, s. 39), ettirgenlik eki 
{-t}’nin çekimlendiğinde /t/’nin /d/ ses birimine döndüğünü ifade etmektedir.

20. yüzyıl başında eserini kaleme alan Deny’e (2012, s. 126/139) göre 
bu ek, iki ünlü arasında hem ötümlü hem de ötümsüz kullanılabilmektedir: 
yarat=d: yara-t-an=yara-d-an; yara-t-ılır=yara-d-ılır ve unu-d-ulmak (veya 
unu-t-ulmak); avu-d-ulmak (veya avu-t-ulmak). Deny’nin verdiği bilgiler doğ-
rultusunda bu yüzyılın başlarında ettirgenlik eki {-t-}’nin iki ünlü arasında 
hem ötümlü hem de ötümsüz kullanımlarının birlikte var olduğu, sonrasında 
ise günümüz yazı dilinde ötümsüz kullanımlarının kurallaştığı sonucu çıkarıl-
maktadır.

c) Ağızlarda:
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-t- > -d- ötümlüleşmesi, Anadolu ağızlarında oldukça yaygındır. Bu ses 
birimler çoğu ağızlarda hem iki ünlü arasında hem de f, s, k, l, z, ş, r, g, ḫ gibi 
ünsüzlerden sonra ötümlüleşmektedir (Caferoğlu 1963, s. 8). Sağır’ın (1995, 
s. 6) ağızlardaki ötümlüleşme olayını değerlendirmesinde; ağızlarda katı-pat-
layıcı ünsüzler arasında ötümsüzleşmeden çok ötümlüleşmelerin meydana 
geldiğini, özellikle “k(a) > g(ı)” ve “t > d” değişmelerinin en çok görülen 
ötümlüleşmeler olduğunu dile getirmiştir.

Anadolu ağızlarında {-t-} ettirgenlik ekinin ötümlü kullanıldığına dair 
örnekler:

ısla-d-ırıḫ “ıslatırız” (Korkmaz: NEV, 5/2); unut-: unu-d-uruḫ “unutu-
ruz”(Korkmaz: NEV, 4/65); oyna-d-a oyna-d-a “oynata oynata” (Korkmaz: 
NEV, 4/65); ġapa-d-ıñ “kapatın” (Korkmaz: GBA39/82); añna-d-im-mi? 
“anlayatım mı?” (Korkmaz: GBA, 21/10); eri-d-ir “eritir” (Sarıtiken: GAZ, 
XIV/32); ḳuşa-d-ır “kuşatır” (Akça: ANK, I/1-81); oḫu-d-uP “okutup” (Akça: 
ANK I/21-12); beze-d-ip “bezetip” (Ertürk: ART, 4/12); ḵapa-d-ùroḫ “kapatı-
rız” (Ertürk: ART, 4/27); oku-d-uyodu “okutuyordu” (Ölçücü: ÇAN, I/5-77); 
ġıvra-d-ırımış “kıvratırmış” (Ak: ADA, VI/3a); terle-d-ír “terletir”(Özçelik: 
URF, 18/5); ḳızar-d-ırsan “kızartırsan”(Özçelik: URF, 23/45); oyna-d-acaḫ 
“oynatacak”(Özçelik. URF, 37/75); süsle-d-iler “süsletiyorlar” (Erten: DİY, 
VI/36); bekle-d-emiyo “bekletemiyor” (Tosun: TEK, 254/221).

Ağızlarda bu ekin ötümlüleşmesi; iki ünlü arasında (VKV) gerçekleştiği 
kadar bir ünlü bir ünsüz arasında (VKK) kaldığında da gerçekleşmekte, ses bi-
rim bazen de yarı ötümlüleşmektedir: üşü-d-müş “üşütmüş” (Eren: ZON, 8/3); 
anna-d-dım mı “anlattım mı” (Sarıtiken: GAZ XXV/7); unu-d-duḳ “unuttuk” 
(Akça: ANK, I/94-75); oḫu-d-madım “okutmadım” (Akça: I/106-39); sarḳıT-
dılar “sarkıttılar” (Ak: ADA, VII 1m/32); ḳısal-d-ılmış “kısaltılmış” (Tosun: 
TEK, 241/465).

Ancak az da olsa ekin ötümsüz kullanımlarına da rastlanmıştır: boya-t-u-
rum “boyatırım”(Günay: RİZ, 10/280);2 anla-t-ayim “anlatayım” (Günay: 
RİZ, 2/133); anla-t-ım “anlatayım” (Erten: DİY, XXXIV, 23); avla-t-ırla “ağ-
latırlar” (Eren, ZON, 22); aḳı-t-ıyoñ “akıtıyorsun” (Ölçücü: ÇAN, I/2-182)

1.2. Sözcük kök veya tabanının son sesi ötümsüz olup -idi / -imiş / -ise 
/ -iken ek fiil yapıları dolayısıyla meydana gelen ötümlüleşmeler:

a) Yunus Emre’nin eserlerinde:

2 Rize ili ağızlarında iç seste iki ünlü arasında kalan /t/ ünsüzü ç’eşitini (2/70); dortunuzi 
“dördünüzü” (33/62); gitu “gidip” (22/36); gitun “gidin” (10/88; 18/81;33/54); kurta 
“kurda” (10/45); maksati (2/108) gibi birçok örnekte ötümlüleşmeksizin korunmuştur.
(Günay 2003, s. 85)
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Yapılan incelemelerde Eski Anadolu Türkçesine ait birçok metinde 
i- ek-fiilinin görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman,3 şart kipi ve 
{-ken} zarf-fiili ile çekimlendiğinde son sesi ötümsüz /ḳ/ ile biten sözcüklerin 
ötümlüleşerek /ġ/ ses birimine dönüştüğü görülmüştür.

Yunus Emre’nin eserlerinde karşılaşılan konu ile ilgili /ḳ/ > /ġ/ ötümlü-
leşme örnekleri:

(ḳ>)ġ+ısa: ḳonuġ+ısaŋ 113r6; uyanuġ+ısaŋ 113r6; ṭanuġ+ısaŋ 113r6; 
ṭopraġ+ısa 134v3; açuġ+ısa 76v3; yoġ+ısa 43r4; 115r6.

(ḳ>)ġ+ıdı: yoġ+ıdı 149r2, 179r4; ırmaġ+ıdı 17v5.
(ḳ>)ġ+iken: yoġ+iken 100r6, 157v4, 185r3, 186r4; ṭopraġ+iken 186r4.
Yapılan incelemelerde sözcüğe birleşik yazılan ek-fiil çekimlerinde, son 

sesinde ötümsüz /ḳ/ ses birimine sahip tek heceli “yoḳ” ve çok heceli “ḳonuḳ, 
uyanuḳ, açuḳ, ırmaḳ ve topraḳ” sözcüklerinin son sesleri iki ünlü arasında 
kaldığında “ġayın غ” işareti ile gösterilmiştir. Bu işaretin karşılığı olarak bu 
döneme ait metinlerin çoğu “ġ” ile transkribe edilmiştir. Bu üstü noktalı g işa-
retinin ses karşılığı, ilgili araştırmalarda çoklukla art damak g’si olarak veril-
mektedir. Peki, bu dönemde bu örneklerde sesletilen /g/ art damak g’si midir? 
Bu örneklerde ötümlüleşme mi yahut sızıcılaşma mı vardır?

Karaağaç (2012, s. 119), /b, d, ġ, g/ ötümlü patlamalı ünsüzleri için en 
titreşimli, dolayısıyla en çok enerji isteyen sesler olarak bütün dillerde aynı 
değişmelere uğradığını; bu ses birimlerin özellikle iç ve son ses durumunda 
olduklarında yaşayabilmek için, ya ötümsüzleştiklerini ya da genizsi sesler 
hâline geldiklerini; eğer bu yolu izlemezlerse de akıcılara, sızıcılara, yarı ün-
lülere dönüştüklerini veya sıfır birim hâlini aldıklarını ifade etmektedir.

Ergin (2004: 63) ise /ġ/ ses biriminin Eski Türkçede hece ve sözcük so-
nunda kullanılmakta iken sonradan ya düşmüş olduğunu ya da ötümsüzleşe-
rek /ḳ/ ses birimine dönüştüğünü veyahut yumuşayarak /ğ/ ses birimi olduğu-
nu belirtmekte, bundan dolayı bugün hece ve sözcük sonunda /ġ/ ses biriminin 
olmadığı, onun yerine daha az temas derecesine sahip /ğ/ ses biriminin oldu-
ğunu dile getirmektedir. Ayrıca iki ünlü arasında kaldıklarında ötümlü karşı-
lıkları bulunan diğer ötümsüz ünsüzlerin aksine /k/ ve /ḳ/ ses birimlerinde hem 
ötümlüleşme (> /g/, /ġ/) olduğu, bununla da kalmayarak ardından hem de yu-
muşama(sızıcılaşma)nın (>> /ğ/) meydana geldiğinden bahseder. Ergin, ötüm-
lüleşmenin ardından yumuşama olayının Türkçede oldukça yeni bir gelişme 
olarak hiç olmazsa Eski Anadolu Türkçesinden sonra ortaya çıkmış olabile-

3 Yunus Emre’nin eserlerinde; ek-fiilin öğrenilen geçmiş zaman çekimlerinde ilgili 
ötümlüleşme örneklerine rastlanmamış olmakla birlikte, diğer EAT metinlerinde bu tür 
örnekler bulunmaktadır:
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ceğini düşünmekte; günümüz bazı doğu ağızlarında henüz yumuşamanın ger-
çekleşmediği, sadece ötümlü kullanımların olduğuna da dikkat çekmektedir.

Dönemin eserlerinin yazıldığı Arap yazı sisteminden art damak /ḳ/ > 
/ġ/ > /ğ/ şeklindeki gelişimi takip etmek mümkün değildir çünkü sızıcı /ğ/ 
ses birimini gösterecek bir işaretleme bulunmamaktadır. İç ve son seste tıpkı 
ötümsüz ön damak /k/ ses biriminin ötümlüleşerek ön damak /g/ ses birimine 
dönüştüğü hakkındaki bilgiler gibi bu değişim de bir faraziden ibarettir. Ancak 
17. yüzyıla gelindiğinde Meninski; ġayın “غ” ve kef “ك”için aynı zamanda 
sızıcı yani yumuşak olarak da çıkarıldığını, bu sesin “küçültme eki -cigez / 
-cıġaz”da zorlukla duyulduğunu belirtmiştir (Tulum 2011, s. 88). Redhouse 
(2019, s. 38) da Osmanlı Türkçesinde “ق” ile biten birden fazla heceli Türkçe 
sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu sesin yumuşayarak 
.olduğunu ifade etmiştir ”غ“

b) Standart Türkçede:

i- ek-fiilinin geniş zaman çekimi, geldiği sözcüğe her daim ekleşmiş bir 
biçimdedir. Görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart kipinin 
ise eskiden müstakil sözcük şeklinde çekime girmesi daha yaygınken günü-
müz yazı dilinde artık büsbütün geldiği sözcüğe “i-” fiil kökü eriyerek ek-
leşmiş bir şekilde kullanımı rağbet görmektedir: toprak-sa, yok-tu, yok-ken, 
açık-sa, konuk-san vb.

i- fiil çekiminin yer aldığı ötümlüleşme hadiselerinin yazı dilindeki tarihî 
seyri için 16. yüzyıl ve sonrası eserler üzerinde yapılmış araştırmalara baktı-
ğımızda bu konu hakkında yeterince üzerinde durulmadığı görülmüştür. Kısa 
zaman diliminde bulduğumuz bilgiler ise şu şekildedir: 16. yüzyılda i- fiilinin 
çekimlenme esnasında geldiği sözcüğe hem eklenerek hem de müstakil olarak 
kullanımları bulunmakla birlikte Agenti’nin notlarına göre (Adamoviç 2009, 
s. 122) çoklukla müstakil olarak kullanıldığı düşünülebilir: “sen idún, ben deìl 
idum, sis idignís” vb.

Develi (1995), 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesi hakkında bilgiler içeren ça-
lışmasında “yok ise”nin dört farklı yazımına rastlamıştır: yok ise (يوقاسه. ); 
yoḳsa (يوقسه); yoġ-ısa (يوغيسه) ve yoġsa (يوغسه).

Deny (2012: 20/327) ise Osmanlıcada ek-fiil çekimlerinin birbirine uy-
maz durumlara sahip olması nedeniyle eki dört ayrı kategoride değerlendir-
miştir. Ekin geniş zaman çekimi dışındaki diğer çekimlerinde geldiği sözcüğe 
birleşip birleşmediği yahut i- fiilinin eriyip erimediği üzerinde durmamıştır. 
Ayrıca çalışmasında ekin geldiği sözcüğün son sesinde gerçekleşen ötümlü-
leşmeler ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır.
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c) Ağızlarda:
Ağızlarda ses birimlerin nasıl sesletildiklerini duyabilme olanağı bulun-

duğundan iç ve son seste meydana gelen /k, ḳ/ > /g, ġ/ ötümlüleşmeleri kadar, 
ötümlüleşmenin daha bir ileri evresi olan /k, ḳ/ > /g, ġ/ > /ğ/ ve /ḳ/> /ḫ/ sızı-
cılaşmalarını da takip edebilmekteyiz. Bu noktada tespit edilen örneklerde, 
ağızların hem Eski Anadolu Türkçesi döneminden hem de standart Türkçeden 
çok daha fazla ötümlüleşme ve sızıcılaşma olayına tanıklık ettiğini ifade ede-
biliriz. Bunda ağızların yazı dilinden bağımsız yol almaları, imla tutuculuğuna 
maruz kalmamalarının önemli bir etken olduğunu düşünmekteyiz.

Ağızlarda konuyla ilgili örneklere baktığımızda çok farklı görüntüler ile 
karşılaşılmıştır. Şöyle ki sonu ötümsüz /ḳ/ ve /k/ ses birimleri ile biten bir 
sözcük (VK+V) ek-fiil çekimlerine girdiğinde iki ünlü arasında kalan bu son 
sesin ötümlüleştiği örnekler bulunmakla birlikte çoklukla sızıcılaşmaktadır. 
Örneklerin yine büyük bir kısmında ise birleşme esnasında i- fiili, yazı dilin-
deki gibi erimeye maruz kalmayarak ve dil/dudak uyumuna bağlanarak ses-
letildikleri (adam-ıdı, var-ısa, yoğ(udu, gelmiş-imiş vb.) görülmektedir. Eri-
yenlerde ise iki ünlü yan yana kalmış ve hece kaynaşmasına bağlı ikincil bir 
ünlü uzunluğu oluşmuştur:

yoğ(idi “yoktu” (Ercilasun: KRS, 17/1); yoḡìdi “yoktu” (Ertürk: 
ART,1/21); çoğ(udu “çoktu” (Korkmaz: NEV, 48/15); çoğudu “çoktu” (Sarı-
tiken: GAZ, IV/17); yoğumuş “yokmuş” (Sarıtiken: GAZ, VIII/11); yoġmuşdu 
“yokmuştu” (Ölçücü: ÇAN, I/46-128); yoğ(uḫan “yokken” (Korkmaz: NEV, 
39/1); ç’oc’uğ(idum “çocuktum” (Günay: RİZ, 44/15); funduğ(imiş “fındık-
mış” (Günay: 2/199); yapacaġsa “yapacaksa” (Özçelik: URF, 21/75). yoğ(isa 
“yoksa” (Günay: RİZ, 6/50); yo(udu “yoktu” (Acar: KAS, 135/20); yoğ(usa 
“yoksa” (Korkmaz: NEV, 43/5); yo(usa “yoksa”(Acar: KAS, 112/8) vb.

Buradaki diğer örneklerde iki ünlü arasında kalan ötümsüz /k, ḳ/ ses bi-
rimlerinin erimesi sonucu oluşan hece kaynaşması olayı söz konusudur: gide-
cēdim “gidecektim” (Ölçücü: ÇAN, III/5-126); incēmiş “inecekmiş” (Ölçücü: 
ÇAN, I/40-275); ġalacāsan “kalacaksan” (Ölçücü: ÇAN, II/17-79); olucāmıs-
sım “olacakmışım”(Akça: ANK, III/109-26); ġalabalīdı “kalabalıktı” (Akça: 
ANK, II/86-30); ġırīdı “kırıktı” (Akça: ANK, II/87-25); çocūḫana “çocuk-
ken” (Akça: ANK, I/5-1) vb.

fakat çoḳumuş “çokmuş” (ölçücü: ÇAN, I/16-350); yoḳudu “yok idi / 
yoktu” (Tosun: TEK, 339/558); ufaḳıdı “ufaktı” (Tosun: TEK, 348/574); ço-
çuḳḳan “çocukken” (Ölçücü: ÇAN, I/56-103) soracaḳıdım “soracaktım” (To-
sun: TEK, 349/879)4 vb.

4 Tosun (2003), Tekirdağ ağzında bu tür kullanımların Yunanistan muhacirlerine ait 
olduğunu ifade etmektedir.
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Diğer görünümlerde birleşim sırasında i- fiili erimiş, sözcük sonunda /ḳ/ 
> /ḫ/ sızıcılaşması gerçekleşmiştir:

biçicaḫmişam “biçecekmişim” (Ertürk: ART, s.148); sölemiyecaḫ-
tın “söylemeyecektin” (Erten: DİY, XVIII-15); çoḫti “çoktu” (Erten: URF, 
XXXIII-54); yoḫtı “yoktu” (Özçelik: URF, 1/45); yoḫmiş “yokmuş” (Erten: 
DİY, I-2); çocuḫtıḫ “çocuktuk” (Özçelik: URF, 4/10).

Ağızlarda bu başlıkta görülen /t/ > /d/ ötümlüleşmesi için örnekler:

Arnavıd(ıdı (Korkmaz: NEV, 29/157); yasıdımıssıñ “yaşıtmışsın” (Akça: 
ANK, I/17-46).

1.3. Sözcük tabanının son sesi ötümsüz olup “ile” ve “için” son çekim 
edatları dolayısıyla meydana gelen ötümlüleşmeler:

a) Yunus Emre’nin eserlerinde:
Bu maddenin altında toplanan örneklerde için ve ile edatı, geldiği sözcü-

ğe birleşik yazılmıştır.
(ḳ>)ġ+ıla: āvāralıġ-la 51r5; ḳulaġ-ıla 180r2; ṭopraġ-ıla 2r3, 2v5, 4r1, 

4r5, 4r11; ḫoşlıġ-ıla 63r5 ; ḳullıġ-ıla 102r4; ṣafālıġ-ıla 161r7; ṣormaġ-ı-
la 163r4; varmaġ-ıla 163r6; armaġ-ıla 163r7; ırmaġ-ıla 163v1; burmaġ-ıla 
163v2; şādılıġ-ıla 168v4.

(ḳ>)ġ+içün: uçmaġ-içün 65v2; 146r1; 146r6; bulmaġ-içün 145v6; çar-
daġ-içün 146r5.

b) Standart Türkçede:

17. yüzyılda Meninski (Tulum 2011, s. 114), “ile” edatının hem müstakil 
olarak hem de sözcüğe birleşik yazıldığı örnekler vermektedir. Bunların ba-
zılarında iki ünlü arasında ötümlüleşmenin olmadığı, bazılarında ötümlüleş-
menin olduğu, bazılarında ise “ile” edatının ön ünlüsü düştüğü hâlde yine de 
ötümlüleşmenin gerçekleştiği görülmektedir. İster ayrı ister birleşik yazılsın 
kalın ve ince sıradan bütün sözcüklerde “(i)le” edatının ince ünlülü yazılması 
da ayrıca dikkat çekicidir: doruḳıle, zevḳıle / āsānlıġıle, çalışmaġıle / ‘ārsız-
lıġle, darġunlıḫle, doġrulıġle vb. Ayrıca: aciligile, gözlüligile; hareket ile, lutfi 
ile, tevfiḳı ile vb.

Deny (2012, s. 532), “ile” edatının yazımı konusunda, sözcük ünsüzle 
bitmişse “+le” biçimini alabileceğini (def’ātla), ünlüyle veya kendisinden 
önce başka bir ünsüz bulunan akıcı bir ünsüzle bitmişse (para ile / ‘adl ile) 
de tam biçim olan ile şeklinin kullanıldığını belirtmektedir. Deny’nin verdiği 
bu bilgilerden Osmanlı Türkçesinin son döneminde, özellikle ünlü ile biten 
sözcüklerden sonra ile edatının iki ünlü arasında kaldığında henüz /y/ bağlantı 
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ünsüzünü almadığı çıkarımında bulunabiliriz. Bu durum için Ali Ulvi Elöve; 
ilgili eseri 1941 yılında Türkçeye çevirmesi esnasında verdiği dipnotta, sonu 
ünlü ile biten sözcüklerde “sıra ile, şişe ile” şeklinde yazıldığını ancak “sı-
ra(y)la, şişe(y)le” olarak söylendiğini, bu tür sözcüklerde +la, +le şeklinde 
kısaltılma (şişe+le, sıra+la) yapılamayacağı bilgisini vermiştir.

Deny (2012, s. 536) “içün” edatı hakkında ise bu edatın daha çok “için” 
şeklinde söylenildiğini, tıpkı “ile” edatı gibi bazı durumlarda “ile” edatı kadar 
olmasa da söylenişte kısaltılmış olarak kullanılabileceğini belirtmektedir.

Öner (1999, s. 2); bu iki çekim edatının ekleşerek kullanılması hakkın-
da, Eski Anadolu Türkçesinde sadece ile ve içün edatının ekleşmiş olduğu ve 
daha sonra da klasik Osmanlıca devrinde içün > çün’ün belki Farsça çün keli-
mesinin anolojisinden kaçmak üzere tekrar müstakilleştiği ayrıca “içün > çün” 
gelişmesinin fonksiyonel bir nöbetleşmeden ziyade, sadece şiirdeki fonetik 
zorlamalarla ilgili bir durum olarak kaldığını belirtmektedir.

Günümüz yazı dilinde “ile” edatı, hem ayrı hem de birleşik olarak ikili 
şekilde kullanılmaya devam etmektedir fakat geldiği sözcüğe birleşerek kul-
lanımı daha yaygındır. Sözcük eğer ünsüzle bitiyorsa kalın ve ince sıradan 
olmasına göre +la, +le şeklinde (çiçekle, kitapla), ünlüyle bitiyorsa (parayla, 
maviyle) bağlantı ünsüzü /y/ ve ile edatının ön ünlüsü düşmüş bir şekilde kul-
lanımı yaygındır.

“için” edatı ise her hâlükârda ayrı yazılmaktadır.

c) Ağızlarda:

“ile” ve “için” edatı, ağızlarda daha çok ekleşmiş olarak ve dil ile du-
dak uyumuna bağlı şekilde kullanılmaktadır. “ile” edatının “-ilen / -ılan, -(ı/u)
nan vb.” gibi kullanımlarıyla da yaygın bir şekilde karşılaşılmaktadır. İki ünlü 
arasında kalan son ses ya ötümlüleşmekte, ya sızıcılaşarak /ḫ/ ses birimine 
dönmekte ya da eriyerek hece kaynaşması sonucu ikincil bir ünlü uzunluğu 
oluşmaktadır:

(ḳ>)ġ+içün:

yādumaḲ(üçün “yaptırmak için” (Acar: KAS, 35/111), sālamaḲ için 
“sağlamak için” (AK: ADA, IV/4a-39).

bilmaġ(için “bilmek için” (Erten: DİY, VI/58); bitirmaġ üçun “bitirmek 
için” (Özçelik: URF, 3/160); ġazanmaġ͜ için “kazanmak için” (Ak: ADA, VIII 
1ö/15); ġurmaġ(uçŭ “kurmak için” (Bölük: ANT, 21/51).

satmağ(uçun “satmak için”(Akça: ANK, II/80-43); sóḳmeğ(iç´un “sök-
mek için” (Günay: RİZ, 7/16).

ḵurt̬armayiçun “kurtarmak için” (Ertürk: ART, 2/26).



58  Yunus Emre’nin Eserlerinde İç ve Son Seste Görülen /ḳ/ > /Ġ/ Ve /T/ > /D/ Ötümlüleşmelerinin Günümüze
Yansımaları

oynamaḫ(üçün “oynamak için” (Akça: ANK, 3/110-59); çoçuḫ-uçu “ço-
çuk için” (Korkmaz: NEV, 64/3).

fakat yıḳamaḳ(üçün “yıkamak için” (Acar: KAS, 14/30); ānamaḳ(üçün 
“anlamak için” (Acar: KAS, 70/71); tanitmaḳ(íç´un “tanıtmak için” (Günay: 
RİZ, 18/54).

(ḳ>)ġ+ile:

harcamaġla “harcamakla” (Özçelik: URF, 6/25); aylıġinan “aylıkla” 
(Özçelik: URF, 20/80); toḳmaġnan “tokmakla” (Özçelik: URF,18/80); zorlıġ-
lan “zorlukla” (Özçelik: URF, 1/40).

arabacıḳnan “arabacıkla” (Ölçücü: ÇAN, 1/16-173).
vurmağ(ilan “vurmakla” (Günay: RİZ, 33/130); nacaḡìnan “nacakla” 

(Ertürk: ART, 3/2); ḳucağinen ““kucakla””(Ercilasun: KRS, 27/1).
topra͜ ılan ““toprak ile” (Acar: KAS, 102/43), topra(ınan “toprak ile” 

(Acar: KAS, 40/4); aġziınan “ağzıyla” (Erten: DİY, XXI/34); aya͜ınan ““ayak 
ile”(Acar: KAS 30/156).

parasızlīnan “parasızlıkla” (Akça: ANK, I/55-64); pamīnan “pa-
mukla” (Akça: ANK, II/65-45); çocūnan “çocukla” (Akça: ANK, 
III/100-13); bahcacīlīnan “bahçecilikle” (AK: ADA, II/5a-1); bacānan 
“bacakla” (Ölçücü: ÇAN, 1/16-60); çoÇūnan “çocukla” (Bölük: ANT, 
50/19).

(t>)d+ile:

yu͜urd( unan”yoğurt ile”(Acar: KAS, 54/180).

tabudınan “tabutla” (Akça: ANK, I/22-133); avradınan “avratla” (AK: 
ADA, XVIII/2n- 4); yozgaTınan “Yozgat ile” (Ak: ADA, IV-4a-14).

1.4. +ki aitlik ekinin ötümlüleşmesi

a) Yunus Emre’nin eserlerinde:
{+ki} aitlik eki, Eski Türkçede olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinden 

günümüze ulaşmış eserlerin genelinde kalınlık incelik uyumuna tabi bir ektir 
(Timurtaş 2005, s. 42). Yunus Emre’nin eserlerinde, kalın sıradan sözcüklerde 
iki ünlü arasında ekin ünsüzünün ötümlüleştiği örnekler şunlardır:

ḳarşu+ġı 161r7; ṭaşra+ġı 24r4; ẓāhirda+ġı 24r5; boynuŋda+ġı 90v3; 
ṭaşuŋda+ġı 90v6; ṭamarda+ġı 100r4; ardında+ġı 131r6; ucında+ġı 132r5; 
ḳandılda+ġı 132r5.

Ek, sadece bir örnekte iki ünlü arasında kalmamasına rağmen ötümlü ya-
zılmıştır: yarın+ġı günüŋ 42r4.
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Üç örnekte de iki ünlü arasında kalmasına rağmen ötümsüz yazılmıştır: 
cānda+ki 153v6; anda+ki; 160v5; şunda+ki 160v6.

b) Standart Türkçede:

Develi (1995, s.44); 17. yüzyıla ait Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, 
ekin ünsüzünün ötümlüleşmemiş olduğu, “tabaḳadaḳı” örneği dışında diğer 
bütün örneklerin ince sıradan {+ki} şeklinde sözcüğe eklendiğini, Menins-
ki’de az da olsa dil uyumuna bağlı soñraġı, yokaruġı fakat yarınki gibi örnek-
lerin varlığından bahsetmiştir.

Abdullah Ramiz Paşa’nın dil bilgisi kitabındaki verdiği örneklere (İdlib 
1999, s. 28) bakarak ekin 19. yüzyılda da kalın sıradan sözcüklerde iki ünlü 
arasında kef ك ile yazıldığı bilgisi yer aldığından o yüzyılda günümüz standart 
Türkçesindeki gibi ötümsüz ve tek şekilli kullanılmakta olduğu çıkarımında 
bulunabiliriz.

Deny (2012: 104); {+ki} ekinin tıpkı {-ken} eki gibi dil uyumuna uy-
madığını, her daim ince sıradan ünlüye sahip olduğunu, halk dilinde ise bu 
eklerin uyuma girdiğinden bahsetmiştir.

c) Ağızlarda:

Bu ek, ağızlarda hem dil hem dudak uyumuna bağlı örnekleriyle karşımı-
za çıkmıştır. Ek, ünlü ile biten kalın sıradan sözcüklerde ötümlüleştiği örnek-
ler bulunmakla birlikte, ekseriyetle sızıcılaşmaktadır.

yandaġı “yandaki” (Ölçücü: ÇAN, 1/17-109); öndegi “öndeki” (Ölçü-
cü: ÇAN, 1/28-54); “çadırdaki”(Akça: ANK, I/1-11); ġapıñdaḫı “kapındaki” 
(Acar: KAS, 107/173); ucuñdaḫına “ucundakine” (Acar: KAS,109/11); altın-
daḫı “altındaki”(Korkmaz: NEV, 51/62),

Bazı ağızlarda kalın sıradan sözcüklerde ekin dil uyumuna uygun fakat 
ötümsüz kullanımlarına rastlanılmıştır:

fakat burdaḳı “burdaki” (Tosun: TEK, 181/216); şu andaḳı “şu andaki” 
(Tosun: TEK, 202/2); düñyādaḳı “dünyadaki” (Ölçücü: ÇAN, I/40-182); yan-
dāḳı “yandaki” (Ölçücü: ÇAN, IV/1-320); yoḫarıḳı (Eren: ZON, 1/78); boy-
nuñdaḳı “boynundaki” (Eren: ZON, 5/67).

2. SON SESTE ÖTÜMLÜLEŞME HADİSESİ

a) Yunus Emre’nin eserlerinde:
Yunus Emre’nin eserlerinde günümüzde son sesi ötümsüz /ḳ/ ile kullanılan 

bazı sözcüklerin yer yer ötümlüleşerek /ġ/ ile yazıldığı tespit edilmiştir. Henüz 
yazı dilinin oluşum evresi sayılan Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerde bir 
kural olarak son seste ötümsüz kullanımlar yaygın bir şekilde görülmekle bir-
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likte, yine her metinde az da olsa sözcük sonunun ötümlü yazıldığı örneklere 
de rastlanılmaktadır. Sonu ötümlü yazılan örneklerin büyük bir kısmındaki or-
tak nokta ise ardından ünlü ile başlayan bir sözcük geliyor olmasıdır. Bu tür 
kullanımlar için yazarlarının bazen konuşma özelliklerini yazıya yansıttıkları 
varsayılarak dönemin dilinin henüz tam olarak standartlaşmamış olması ya da 
şiir dilinde ses ahengini yakalayabilmek için (ör.: namāz ḳıl yaraġ olsun, āḫi-
retde gerek olsun; sinüñde çırāġ olsun, ṭur erte namazına 174v2) ilgili kurala 
uymayarak konuşmadaki ötümlü kullanımın yazıya geçirildiği düşünülebilir. 
Bu son ses /ḳ/ ötümsüzünün iki ünlü arasında kaldığında (VK V) /ġ/ olarak 
ötümlüleşmesi, genellikle ulama (connection) ile açıklanmaktadır. Ancak Yunus 
Emre’nin eserlerinde tanıklanan ve diğer Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde 
de görülen bazı örneklerde sonu ötümsüz ünsüz ile biten sözcükten sonra ünsüz 
ile başlayan bazı sözcükler (VK K) gelse dahi yine de ses birimin ötümlüleştiği 
görülmektedir. Bu durumla ilgili olarak Ergin (1997: 421), sözcük sonundaki bu 
ötümlüleşmenin Eski Anadolu Türkçesi ve Azeri sahasında görüldüğü; Osmanlı 
sahası ḳ’da karar kılarken Azeri sahasında sondaki bu ḳ’ları çok defa ḫ, bazen de 
ğ’ya çevirdiğini ifade etmektedir. Ayrıca bu dönemde, bir sözcüğün son sesinin 
hem ötümlü hem ötümsüz kullanılması hususunda bu şekildeki örnekleri kalıcı 
ve geçici ötümlüleşmeler diye ikiye ayırarak başlangıçta iki ünlü arasında ka-
lan /ḳ/ ünsüzünün geçici olarak ötümlüleşirken zamanla bazı sözcüklerde kalıcı 
ötümlüleşme yaşadığını düşünmektedir. Bu durumun neticesinde o dönemde 
henüz tek bir şekle sahip olmayan ve son sesi ötümlü yazılan sözcükler, ardın-
dan ünsüz ile başlayan bir sözcük gelmesine rağmen son sesi ötümlü kullanıla-
bilmektedir. (Ergin 1997, s. 422)

Doğan (2013, s. 61) ise bu ses olayını sadece ses dizilişinden kaynak-
lı ulama ile izah etmenin yeterli olamayacağını, bu durumun ünlü uzunlu-
ğuyla ilişkilendirilebileceği vurgusunu yapmaktadır. Eski Anadolu Türkçe-
si metinleri üzerinde bu konu ile ilgili yaptığı araştırmada sözcük sonunda 
ötümlü kullanımlarıyla karşılaşılan “aḳ, çoḳ, yoḳ” gibi tek heceli ve “ayaḳ, 
boncuḳ, budaḳ, bulı(u)t, ıraḳ, ırmaḳ, ḳanat, topraḳ, ṭutsaḳ, ṭuzaḳ, ulaġ, uşaḳ, 
yaraġ, yavlaḳ, yoğurṭ, işid-, yasaḳ” gibi sözcüklerin son seste ardından ünsüz 
ile başlayan sözcük dahi gelse bazen ötümlü kullanımları olduğunu, bu iki-
li kullanımlardan çoğunda ünlü uzunluğu etkisinin olduğunu düşünmektedir. 
Doğan’ın verdiği bu sözcüklerden aḳ, yoḳ, ıraḳ, ırmaḳ, topraḳ, yaraḳ sözcük-
lerinin Yunus Emre’de de ikili kullanımları tespit edilmiştir. İncelenen eserler-
de uçmak sözcüğü ile birlikte Tapduḳ, Saltuḳ, Bıraḳ (atı) gibi özel isimlerde de 
yer yer son seste ötümlüleşme görülmektedir:

aḳ sözcüğü “aġ üstine 131r4; aġ üstine 119r5 ve aġ ėde 95v1” örnekle-
rinde ötümlü yazılmıştır fakat ardından ünlü ile başlayan bir sözcük gelmesine 
rağmen bir örnekte “aḳ iner 114v7” ötümsüz yazılmıştır.
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yoḳ sözcüğü bir örnekte “yoġ adım atmaġa 56r1” ötümlü fakat ardından 
ünlü ile başlayan bir sözcük gelmesine rağmen dört örnekte “yoḳ āḫiretden 
38r1; yoḳ ayrılmaġa 105v2; yoḳ uçmaġiçün 146r1; yoḳ eyle kim 150r6”ötüm-
süz yazılmıştır.

ıraḳ sözcüğünün son sesi “ ıraġ ėde 95v5; ıraġ oldı 10r3” örneklerinde 
iki ünlü arasında ötümlü fakat ardından ünlü ile başlayan sözcük geldiği gö-
rülen bir örnekte “ıraḳ olma 116v2” ve toplamda üç kez ötümsüz yazılmıştır. 
Bir örnekte ise ardından ünsüzle başlayan sözcük gelmesine rağmen “ıraġ 
düşer 127v4” ötümlü fakat “ıraḳ düşenlerüŋ 116v4”örneğinde ise ötümsüz 
yazılmıştır.

ırmaḳ sözcüğünün son sesi “ırmaġ oldı17v2; ırmaġ olduḳ 161v5” ör-
neklerinde ötümlü fakat bir örnekte “ırmaḳ olup 128v6” ötümsüz yazılmıştır. 
“ırmaġ oldı17v2” kullanımı, alt mısrasında yine son sesi ötümlü yazılmış olan 
“varmaġ oldı17v2” ile kafiyelenmiştir.

toprak sözcüğünün son sesi “ṭopraġ u yėle 2r1; ṭopraġ ėde 95v2” örnek-
lerinde ötümlü fakat ardından ünlü ile başlayan sözcük geldiği görülen beş 
örnekte “ṭopraḳ od 63v1; ṭopraḳ içre 144v1; ṭopraḳ aldı 186r1; ṭopraḳ olam 
205v5; ṭopraḳ ol 87r4” ötümsüz yazılmıştır.

uçmaḳ sözcüğünün son sesi, “uçmaġ ėde 95v3 örneğinde ötümlü fakat 
ardından ünlü ile başlayan sözcük gelmesine rağmen dört örnekte “sekiz uç-
maḳ ῾āşıḳlara 122r3; sekiz uçmaḳ aldamaya 153r3; uçmaḳ uçmaḳda 84r3; 
uçmaḳ anlara 116r1” ötümsüz ses birimle yazılmıştır.

yaraḳ sözcüğünün son sesi “yaraġ olsun 174v2” örneğinde ötümlü fakat 
ardından ünlü ile başlayan sözcük geldiği görülen iki örnekte “yaraḳ ėt 75v3; 
yaraḳ ėtsün 99v3” ötümsüz yazılmıştır.

tapduḳ (Taptuḳ Emre) ve saltuḳ (Saltuk baba) ve burak (at) isimlerinin 
ötümsüz patlamalı son sesleri iki ünlü arasında ötümlü yazılmıştır: “yūnus’a 
ṭapduġ u ṣaltuġ u baraḳ’dandur naṣīb 140v1”; “ bırāġ at 8v3”.

Diğer Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de son sesinin ötümlü kulla-
nımlarının olduğu saptanan ve uzun ünlüye sahip olduğu düşünülen (Doğan 
2013, s. 85-86) {+lıK}ve {-mAK} ekleri birer kez ötümlü şekilde yazılmıştır: 
“ḳızlıġ u āfet 9v4; “varmaġ oldı17v2”.

b) Standart Türkçede:

Günümüz yazı dilinde Türkçe sözcüklerde tek heceli az sayıda sözcük 
istisna tutulursa özellikle birden fazla heceli sözcüklerin son sesinde /b/, /c/, 
/d/, /g/, /ġ/ ses birimleri yer almamakta; bir kural olarak hep bunların ötümsüz 
karşılıkları olan /p/, /ç/, /t/, /k/, /ḳ/ ses birimleri bulunmaktadır. Alıntı sözcük-
ler de bu kurala uydurulmaktadır.
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Develi (1995, s. 142), iki ünlü arasında kalan /ḳ/ ses biriminin ötümlüle-
şerek /ġ/ ses birimine dönüşmesinin 17. yüzyıl eserlerinden Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi’nde oldukça yaygın bir durum olduğunu belirtmektedir. Son sesi 
ötümsüz olan sözcüğün ünlü ile başlayan bir ek aldığında bu durum meydana 
geldiği gibi ardından ünlü ile başlayan bir sözcük geldiğinde de yine sözcük 
sonu ötümlüleşmelerinin olduğunu, buna konuşma esnasında hece yapısının 
açılmasının sebep olduğunu ifade etmiştir.

Deny (2012, s. 67), sözcük sonunda her zaman süreksiz gırtlak sesleri /ḳ/ 
ve /k/’nın bulunduğunu /ġ/ ve /g/ ünsüzlerine hiçbir zaman rastlanmadığını, 
bu durumun imla ile söylenişte uygunluk gösterdiğini dile getirmektedir.

c) Ağızlarda:

Anadolu ağızları, sözcük sonu ötümsüz patlayıcı sesler bulundurma ko-
nusunda hiçbir zaman standart Türkçe gibi kuralcı olmamıştır. Örneğin Deny 
(2012, s. 120); 1921’de yazdığı gramer kitabında, Anadolu ağızlarında tek he-
celi sözcüklerde son sesi /ġ/ ve /g/ olanların müstakil hâllerinde yahut ardından 
ünsüz geldiğinde “dag, sıg, doġdı / beg, degdi, ögdi” şeklinde sesletildiği, bu 
sözcüklerin iki ünlü arasında ise “dağı, sığı, doġar / begüm, ögdi, degül vs.” 
biçimlerinde söylendiğini; çok heceli sözcüklerde ise son sesin (/ġ/, /g/) ya da 
/ḫ/ olduğunu, “ḳabaġ / kabaḫ, sarıġ, kemig, köpüg”, iki ünlü arasında “ḳabaġı, 
sarıġıñ, oyuġu / köpegi, kemigiñ, köpügü”şeklinde örneklerden bahsetmiştir.

Deny’nin verdiği bu bilgilerden hareketle 20. yüzyılın başında ağızlarda 
sözcük sonundaki /ḳ/ ve /k/ ünsüzlerinin henüz günümüzdeki kadar sızıcılaş-
maya maruz kalmadığı düşünülebilir. Günümüz ağızlarında sözcük sonunda 
son seste /ḳ/ > /ġ/ ötümlüleşmeleri görülmekle birlikte, özellikle /ḳ/ >/ /ḫ/ 
sızıcılaşmaları ile daha çok karşılaşılmaktadır. Bu değişimlerin bazıları kalıcı 
şekilde bazıları ise ulama yoluyla meydana gelmektedir:

/ḳ/ > /ġ/ ötümlüleşmesi ve /ḳ/ > /Ḳ/ yarı ötümlüleşmesi ile ilgili örnekler:
yoġ “yok” (Ercilasun:5 KAR, 30/15); yoġ “yok” (Özçelik: URF, 3/70); yoḲ 

“yok” (Akça: ANK, I/4-26); hasdalıḲ “hastalık” (Akça: ANK, III/102-60); 
ayaġları “ayakları” (Ercilasun: KRS, 65/24); sarılmaġ “sarılmak” (Ercilasun: 
KRS, 26/20); aşmaḲ “aşmak” (Ercilasun: KRS, 4/17); oynādıġ “oynadık” (Öl-
çücü: ÇAN, I/46-215); ocaġ “ocak” (Ölçücü: ÇAN, I/55-23); ġızamıḲ “kıza-
mık” (Ölçücü, ÇAN, II/10-28); yatādıḲ “yatardık” (Ölçücü: ÇAN, III/2-25); 
duracaḲ “duracak” (Ölçücü: ÇAN, III/5-81); vardıḲ(oríya “vardık oraya” 
(Akça: ANK, I/4-29); yasaḲ(eTdile “yasak ettiler” (Akça: ANK, II/91-61); 
çoġ_ānadırdı “çok anlatırdı” (Akça: ANK, I/1-84); aylıġ_oldūndan “aylık ol-
duğundan” (Akça: ANK, II/80-8); ıraġ “ırak” (Özçelik: URF, 21/180).

5 Ercilasun (1983, s. 107), Kars ili ağzında görülen sözcük sonu /k/, /ḳ/ > /k/, /ġ/ 
ötümlüleşmelerinin, daha çok Ardahan-Posof yerli ağzında meydana geldiğini belirtmiştir.
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/ḳ/ > /ḫ/ sızıcılaşması ile ilgili örnekler:
yoḫ “yok” (Akça: ANK, I/17-41); topraḫ “toprak” (Ertürk: ART, 3/14); 

baḫ “bak” (Ölçücü: ÇAN, II/11-77; bıraḫTıḫ “bıraktık” (Ölçücü: ÇAN, III/9-
116); ḳırḫ “kırk” (I/56-41); ġarannıḫ “karanlık” (Ercilasun: KRS, 9/50); pıçaḫ 
“bıçak” (Ercilasun: KRS, 49/77); insannıḫ “insanlık” (Akça: ANK, III/102-
101); p̬aḡlamaḫ “bağlamak” (Ertürk: ART, 1/7); balıḫ “balık” (Özçelik: URF, 
3/5); çoḫ “çok” (Özçelik: URF, 23/100); başlıḫ “başlık” (Eren: ZON, 21/13).

/ḳ/ > (/ġ/ )> /ğ/ sızıcılaşması ile ilgili örnekler:
yoğ “yok” (Akça: ANK, II/82-110); hayınnığ(olmasın “hainlik olmasın” 

(Ercilasun: KRS, 11/23); yasağ(elemiştim “yasak etmiştim” (Ercilasun: KRS, 
82/167); uFağ_uFağ “ufak ufak” (Akça: ANK, I/30-20); ġuşağ_olurdu “ku-
şak olurdu” (Akça: ANK, III/100-151); çoḡ(oldisa “çok olduysa” (Ertürk: 
ART, 8/21); iki buç’uğ(ay (Günay: RİZ, 34/19); çoğ(oldu “çok oldu” (Eren: 
ZON, 18/2).

SONUÇ

Yunus Emre’nin eserlerinde, sözcük içi ve sözcük sonunda günümüz stan-
dart Türkçesinde görülmeyen bazı ötümlüleşme hadiseleri ile karşılaşılmıştır. 
Bunlar iç seste {-t-} ettirgenlik eki ve {-ki} aitlik ekinin iki ünlü arasında kal-
dığında -idi / -imiş / -ise / -iken ek-fiil çekimleri ve ile / içün son çekim edatla-
rının ise ötümsüz patlamalı /ḳ/ ünsüzüyle biten sözcüklere eklendiğinde bu /ḳ/ 
ve /t/ ünsüzlerinin ötümlüleşerek /ġ/ ve /d/ ötümlü ünsüzlerine dönüşmesidir. 
Son seste görülen ötümlüleşmeler ise sözcük sonunda ötümsüz /ḳ/ ünsüzüne 
sahip bazı sözcüklerin ardından ünlü ile başlayan bir sözcük geldiğinde son 
sesinin ötümlü /ġ/ yazılması şeklindedir.

Günümüz standart Türkçesinde görülmeyen bu ötümlüleşmelerin he-
nüz standartlaşmasını tamamlamamış Eski Anadolu Türkçesinde konuşma 
dili özellikleri olarak yazıya yansıdığı, bu dönemden sonra ise yazı dili ve 
ağızlar doğrultusunda iki yönde gelişim gösteren Türkiye Türkçesinde farklı 
gelişmelerin meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda günümüz stan-
dart Türkçesi, iç seste {-t-} ettirgenlik eki {-ki} aitlik ekini iki ünlü arasın-
da kalsalar dahi ötümsüz kullanmaktan yanadır. Ek-fiilin -idi / -imiş / -ise / 
-iken çekimleri, günümüzde daha çok i- fiilinin erimesiyle geldiği sözcüğe 
eklenmiş olduğundan son sesi ötümsüz sözcüklerde ötümlüleşmenin gerçek-
leşmediği görülmektedir. ile / içün son çekim edatları ise “için” edatı her daim 
ayrı yazıldığından, “ile” edatı ise ekleşme esnasında ön sesini düşürdüğünden 
ötümlüleşme gerçekleşmemektedir. Sözcük sonunda ise yazı dilinin son seste 
ötümsüz ses birimlerin bulundurulması kuralı esastır. Tarafımızca bu kural 
konuşma dilinde sözcük sonundaki ötümsüz kullanımlara yatkınlığı da artır-
maktadır.
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Ağızlara gelindiğinde daha esnek bir yapıya sahip bölge ağızlarının Yu-
nus Emre’nin eserlerinde tespit edilen ilgili ötümlüleşmeleri koruduğu, hatta 
daha da ileri seviyeye taşıdıkları görülmüştür. Yapılan incelemelerde Anadolu 
ağızlarının hemen hemen hepsinde ilgili ötümlüleşme hadiseleri ve ayrıca sı-
zıcılaşmış varyasyonları ile karşılaşılmıştır. Bunların dışında ilgili ses olayın-
da iki ünlü arasında kalan ötümsüz sesbirim eriyerek iki ünlünün kaynaşması 
sonucu oluşan ikincil ünlü uzunluklarının varlığı da ayrıca dikkat çekicidir.
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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİ 
AĞIZLARINDA İYELİK EKLERİ

Cıldız ALİMOVA*

Özet
Batı Türkçesi ya da Oğuz Türkçesinin ilk dönemi olan Eski Anadolu 

Türkşesi üzerinde bugüne kadar yüzlerce bilimsel araştırmalar yapılmıştır. 
Yapılan bu araştırmalarda, Eski Anadolu Türkçesi metinleri ele alınarak 
metinlerde görülen özellikler ve farklılıklar ayrıntılı bir şekilde dile geti-
rilmiştir.

Bugüne kadar Türkiye’de edebî Kırgızca üzerinde hem dil bilgisi hem 
söz varlığı hem de karşılaştırmalı birçok inceleme yapılmıştır. Kırgız Türk-
çesi ağızlarıyla ilgili ise fazla inceleme bulunmamaktadır. Bilindiği gibi 
Kırgız Türkçesinde kuzey, güneydoğu ve güneybatı olmak üzere üç büyük 
ağız vardır. Bu ağızların içinden özellikle güneydoğu ve güneybatı ağızları, 
kuzey ağzına nazaran edebî Kırgızcadan daha çok farklılık göstermektedir. 
Kırgız Türkçesi ağızları, bu özellikleriyle ayrıca araştırılmaya değer bir ko-
nudur çünkü araştırmalar sonucunda elde edilen yazı dilinde bulunmayıp 
ağızlarda bulunan bir özellik, diğer Türk lehçelerinde bulunan bir özellikle 
örtüşebilir ve bir benzerlik teşkil edebilir.

Bu yüzden bu bildiride; standart Kırgızcayla birlikte, Kırgız Türkçesi 
ağızlarındaki iyelik ekleri ve bu eklerin çekimini Eski Anadolu Türkçesin-
de kullanılan iyelik ekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Böylelikle 
Eski Anadolu Türkçesiyle daha çok benzerlik edebî Kırgızcanın mı, yoksa 
Kırgız Türkçesi ağızlarının mı, bunu tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Kırgız Türkçesi, ağız, iyelik eki.
Giriş
XIII. yüzyılın ortalarında Selçuklu Devleti’nin Anadolu’da hâkimiyet 

kurması ve bölgenin Türkleşmesiyle birlikte; bölgede şehir medeniyeti, be-
raberinde de kültür gelişmesi yüz göstermiştir. Böylelikle kurulan şehirlerde 

* Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık 
Bölümü, Bişkek-Kırgızistan, cildiz.alimova@manas.edu.kg
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ilmî ve kültür merkezleri oluşturulmuştur. Anadolunun Türkleşmesini Oğuz 
boylarının sağladığı ve XIII-XV. yüzyıllar arasında kurulup gelişen Eski Ana-
dolu Türkçesi olarak bilinen yazı dilinin temelini Oğuzcanın oluşturduğu 
aşikârdır.

Eski Anadolu Türkşesi üzerinde bugüne kadar yüzlerce bilimsel araştır-
ma yapılmıştır. Eski Anadolu Türkçesiyle ilgi bu araştırmalar, XIX. yüzyılda 
başlamış ve o tarihten günümüze kadar Türkiye ve Türkiye dışındaki ilgili 
bilim adamları tarafından döneme ait metinler incelenmiş; dönemin hemen 
hemen tüm dil özellikleri tespit edilerek pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır.

Bugüne kadar özellikle Türkiye’de Kırgız Türkçesi üzerinde yapılan bir-
çok çalışmayı görmek mümkündür. Bütün bu çalışmalarda, Kırgızca her açı-
dan ele alınarak incelenmiştir. Ancak Kırgız Türkçesi ağızlarıyla ilgili bilhas-
sa karşılaştırmalı çalışmalar fazla yapılmamıştır. Bu bildiride; standart Kırgız 
Türkçesi ile Kırgız Türkçesi ağızlarındaki iyelik ekleri ve iyelik eklerinden 
sonra gelen hâl eklerinin çekimi, Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan iye-
lik ekleri ve iyelik eklerinden sonra gelen hâl ekleri ile karşılaştırmalı olarak 
ele alınacaktır. Hem Kırgız Türkçesi ve Kırgız Türkçesi ağızları hem de Eski 
Anadolu Türkçesindeki iyelik ekleri, bugüne kadar yapılan çalışmalarda ay-
rıntılı olarak incelenmiştir.

Eski Anadolu Türkçesinde İyelik Ekleri
Eski Anadolu Türkçesindeki iyelik ekleri, günümüz Türkiye Türkçesin-

deki şekillerinden sadece bazı küçük fonetik değişiklikler dolayısı ile farklı-
lık göstermektedir. Türkiye Türkçesindeki küçük ünlü uyumu Eski Anadolu 
Türkçesinde tam gelişmemiş olduğundan, bu dönemdeki iyelik eklerinin bir 
kısmı sadece “düz ünlü”, bir kısmı ise “yuvarlak ünlü” ile kalıplaşmıştır (Gül-
sevin 1997, s.19).

Teklik Çokluk
1. kişi +(U)m +(U)mUz
2. kişi +(U)ŋ +(U)ŋUz

3. kişi
+(s)I(n)+,
+(s)U(n)+ +lArl(n)+

Edebî Kırgız Türkçesi ve Kırgız Türkçesi Ağızlarında İyelik Ekleri
Kırgız Türkçesi ağız çalışmalarında genel olarak kuzey, güney olarak iki ya 

da kuzey, güneydoğu ve güneybatı olarak üç ağız grubu sınıflandırması yaygın-
dır. Aslında ağızların bu şekilde sınıflandırılması, bugünkü Kırgızistan’ın doğal 
coğrafi sınırlarıyla da örtüşmektedir. Kuzey ağzı, Fergana sıradağlarının kuze-
yinde, güney ağzı ise aynı sıradağların güneyinde konumlanmıştır. Daha çok 
Yunusaliyev’in sınıflandırılması olarak bilinen güneybatı ve güneydoğu ağızla-
rının sınırını, güney bölgesindeki Oş şehrinden geçen Akbuura Irmağı belirle-
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mektedir. Irmağın batısında güneybatı ağzı, doğusunda ise güneydoğu ağızı yer 
almıştır (Yunusaliyev 1971, s. 81-83). Bunun dışında Kırgız Türkçesi ağızları-
nın sınıflandırılmasında, Kırgız boylarının yerleşim yeri de dikkate alınmıştır. 
Ancak bu doğal sınırların eş dil çizgileriyle uyuşmadığını da görmek mümkün-
dür. Abduldayev ve Bakinova, bazı ses olaylarının kuzey ve güney ağızların-
da karışık olarak karşılaştığını söylerler (Abduldayev 1956; Abduldayev 1966; 
Bakinova 1955; Bakinova 1956). Yukarıda söz edilen sınıflandırmalar dışında 
bir de farklı olarak İçkilik (şu anki Batken ili ve civarı) ve Tışkılık (diğer bütün 
bölgeler) ağzı şeklinde sınıflandırma da mevcuttur (Mukanbayev 1957). Ağız 
sınıflandırılmasında Özbekstan ve Tacikistan sınırları içinde yaşayan Kırgızla-
rın dili, güneybatı ağzına dâhil edilmektedir. Hatta Pamir Kırgızları ile Van’ın 
Erciş ilçesindeki yerleşik Kırgızların İçkilik Kırgızlarından olmasından dolayı 
güneybatı ağzıyla birlikte ele alınmaktadır (Alimov 2011, s. 21).

Bugüne kadarki yapılan ağız araştırmalarında ağızların özellikleri; ses 
bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı açısından incelenmiştir. Standart 
Kırgızca ile kuzey ve güneydoğu ağızlarında iyelik ekleri aynıdır. Ancak gü-
neybatı (İçkilik) ağızında 3. kişi iyelik eklerinde farklılık vardır.

Edebî Kırgızca ve Ağızlardaki İyelik Ekleri
Teklik Çokluk

1. kişi

Edebî Kırgızca

+(I)m, (U)m +(I)bIz, +(U)bUz

Kuzey Ağzı
Güneydoğu Ağzı
Güneybatı Ağzı

2. kişi

Edebî Kırgızca

+(I)ŋ, +(U)ŋ
+(I)ŋ(I)z, +(U)ŋ(U)z

+(I)ŋAr, +(u)ŋar, +(ü)ŋör 
+(I)ŋIzdAr, +(u)ŋuzdar, +(ü)
ŋüzdör

Kuzey Ağzı
Güneydoğu Ağzı
Güneybatı Ağzı

3. kişi

Edebî Kırgızca

+(s)I(n)+, +(s)u(n)+, 
+(s)ü(n)+

+(s)I(n+, +(s)U(n)+, +(s)
ü(n)+

Kuzey Ağzı
Güneydoğu Ağzı
Güneybatı Ağzı +(s)I, +(s)u, +(s)ü +(s)I, +(s)u, +(s)ü

Eski Anadolu Türkçesinde İyelik Tabanlı İsimlere Gelen Hâl Ekleri-
nin Çekimi

Gürer Gülsevin; Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eklerinin üzerine hâl 
ekleri geldiğinde durumun Türkiye Türkçesinden farklı olmadığını, tıpkı Tür-
kiye Türkçesinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de 3. teklik kişi iye-
lik eki üzerine hâl eki getirildiğinde ortaya bir “n” meselesinin çıktığını söyler 
(Gülsevin 1997, s. 13).
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1. Kişi iyelik ekinden sonra gelen hâl eklerinin çekimi
Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik +(U)m Ø +(n)Uŋ

+I

+(y)A

+GA

+dA +dAn
+nI
+Ø

çokluk +(U)mUz Ø +(n)Uŋ

+(y)I

+(y)A +dA +dAn
+nI
+Ø

2. Kişi iyelik ekinden sonra gelen hâl eklerinin çekimi
Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik +(U)ŋ Ø
+(n)
Uŋ

+(y)I

+(y)A

+GA

+dA +dAn
+nI
+Ø

çokluk +(U)ŋUz Ø
+(n)
Uŋ

+(y)I

+(y)A +dA +dAn
+nI
+Ø

3. Kişi iyelik ekinden sonra gelen hâl eklerinin çekimi
Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik
+(s)I(n), 
+(s)U(n) Ø

+(n)
Uŋ

+(y)I

+(y)A

+GA

+dA +dAn
+nI
+Ø

çokluk +lArl(n) Ø
+(n)
Uŋ

+(y)I

+(y)A +dA +dAn
+nI
+Ø

Eski Anadolu Türkçesinde, ilgi hâli iyelik eki almış isimlerde hem ekli 
(düşmeninüŋ gürligine ejderha; biŋde birinüŋ adı bellü degüldür) hem eksiz 
(bu gün ki bu ‘ömrüm ılduzı karardı; zülfi üstinde) kullanıldığı görülmektedir 
(Gülsevin 1997, s. 26-27).

Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eklerinden sonra belirtme hâli eki ola-
rak +(y)I, +nI ve +Ø ekleri kullanılmaktadır.

İsim+yelik eki +(y)I: göŋlümi şad eyledi; sen esirge kendü yoḫsullaruŋı 
; suç ḳıluruz suçumuzı bağışlar;

İsim+iyelik eki+nI2: cânumnı; yazukuŋnı; ivlerini biz yıḳmışuz; (Gülse-
vin 1997, s. 32)

İsim+iyelik eki+Ø: etegümØ dut; diŋle sözümØ; gözüŋØ aç; rûzigâruŋ 
acısınØ datlusınØ datdum; (Gülsevin 1997, s.34).
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Genel olarak geçişli fiiller; ek almayan isimlerle kullanıldığında orada 
bir yalın hâli, ek alan isimlerle kullanıldığında ise belirtme hâli olduğu belli-
dir. Belirtme hâl eki alan isim belirtili ve yalın hâl eki alan isim de belirtisiz 
nesnedir. Günümüz Türkiye Türkçesinde iyelik eki almış isimler, her zaman 
belirtme durumu eki alırlar. Ancak Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde 
iyelik eklerinden sonra belirtme hâl eki olmadan da geçişli fiillerin kullanıldı-
ğını yani belirtme eki olarak +Ø ekinin kullanıldığını söyler (Gülsevin 1997, 
s. 34). Bu şekilde belirtme hâli ekinin iyelik ekinden sonra +Ø ek olarak kul-
lanımı, Eski Anadolu Türkçesini günümüz Türkiye Türkçesinden ayıran en 
önemli özelliklerindendir.

Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eklerinden sonra yönelme, bulunma ve 
çıkma hâli eklerin kullanımı günümüz Türkiye Türkçesindeki gibidir: sözüme; 
arḳasına; ḳanumuza; ḳatuŋuza. Ancak Eski Türkçe döneminde bulunma ve 
çıkma hâlleri için kullanılan +DA eki, Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eklerin-
den sonra da görülmektedir: aġzında dudaġında öperler (Gülsevin 1997, s. 58).

3. kişi iyelik eki almış isimlere hâl ekleri geldiğinde iki ek arasında /n/ 
ünsüzü ortaya çıkmaktadır. Aynı durum, işaret zamirlerinde de görülmekte-
dir. Bu şekilde ortaya çıkan bu ses birimi, genellikle zamir n’si olarak kabul 
görülmektedir. Zamir n’si dediğimiz /n/ ünsüzü, tarihî Çağatay Türkçesi ile 
Çağdaş Özbek ve Uygur Türkçeleri dışında hemen bütün Türk lehçelerinde 
kullanılmaktadır.

Tarihî metinlerde, belirli nesne durumundaki isimler üzerinde kullanılan 
üçüncü şahıs iyelik ekinin sonunda çoğunlukla +n bulunmaktadır. Günümüz 
lehçe ve ağızlarında da sıkça rastlanan benzer örneklerde yükleme hâlinin bi-
linen +(I)g, +I, +nI ekleri kullanılmamıştır. Bu iyelik tabanlarının son (+n) 
sesi, çoğu kaynaklarda yükleme hâli eki olarak değerlendirilmektedir (Başdaş 
2014, s. 148-149). Bazı Kırgız Türkçesi dil bilgisi kitaplarında 3. kişi iyelik 
ekinden sonra belirtme hâl ekinin +n olduğu yazılmıştır (Abduvaliyev 2008, 
s. 67). Kononov (1956, s. 74); Özbek ve Uygur Türkçesi dışındaki bütün Türk 
lehçelerinde 3. kişi iyelik ekinin ilk şeklinin ünsüzlerden sonra +ın / +in, ün-
lülerden sonra ise +sın / +sin olduğunu ve 3. kişi iyelik tabanlı kelimelerin 
yükleme, yönelme, bulunma ve çıkma eklerini aldıklarında +I / +sI ekinin 
+In / +sIn şeklinde kullanıldığını söylerler. Gürer Gülsevin (1997, s. 14); 3. 
tekli kişi iyelik ekiyle hâl ekleri arasında ortaya çıkan /n/ sesinin koruyucu 
veya bağlayıcı bir ünsüz olmadığını, aslında iyelik ekinin +sI değil, +(s)I(n)+ 
olduğunu ve sondaki /n/ sesi arkasına bir çekim eki gelmesi durumunda orta-
ya çıktığını belirtir. 3. kişi iyelik ekinin +(s)I(n)+ olduğunu Osman N. Tuna 
(1986, s. 21) ve Talat Tekin (1983, s. 16) gibi bilim adamları da söylemek-
tedirler. Bazı Kırgızca dil bilgisi kitaplarında n’nin belirtme hâli eki olduğu 
söylense de bunun aksi söylenen çalışmalar da vardır. Kırgız Adabiy Tilinin 
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Grammatikası’nda, eskiden 3. kişi iyelik ekinin iki tür eki (+I / +sI ve +In 
/ +sIn) olduğu ve +I / +sI ekini almış isimler yalın hâlde kullanılırken +In 
/ +sIn ekini almış isimlere de diğer hâl eklerinin geldiği yazılmıştır (KATG 
1980, s.118). Azırkı Kırgız Ababiy Tili’nde ise 3. kişi iyelik ekinin +I / +sI ilgi, 
yükleme, yönelme, bulunma ve çıkma hâl eklerinden önce eski asıl +In / +sIn 
şeklini aldığı yazılır (AKAT 2015, s. 243).

Edebî Kırgız Türkçesi ve Kırgız Türkçesi Ağızlarında İyelik Tabanlı 
İsimlere Gelen Hâl Eklerinin Çekimi

Kırgız Türkçesinde yukarıda da belirttildiği gibi kuzey, güneydoğu ve 
güneybatı olmak üzere üç ana ağız esas alınmaktadır. Edebî Kırgızca ile ku-
zey ve güneydoğu ağızlarında iyelik eklerini alan isimlere gelen hâl eklerinin 
çekimi aynıdır (Yunusaliyev 1971, s.162). Güneybatı ağzı ve bazı güneydoğu 
alt ağız gruplarında; 3. kişi iyelik eklerinden sonra gelen ilgi hâli dışındaki di-
ğer hâl eklerinin çekimi, edebî Kırgızca ile kuzey ve güneydoğu ağızlarından 
farklıdır. İsimlerin 1. ve 2. kişi iyelik tabanlı hâl eklerinin çekiminde güneyba-
tı ağzı, edebî Kırgızca ile kuzey ve güneydoğu ağızlarıyla aynıdır.

Edebî Kırgızca ile kuzey, güneydoğu ve güneybatı ağızlarında 1. kişi 
iyelik ekinden sonra gelen hâl eklerinin çekimi

Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik

+(I)m

+Ø

+dIn
apamdın
elimdin

+dI
apamdı
elimdi

+(y)A
apama
elime

+dA
apamda
elimde

+dAn
apamdan
elimden

+In
apamın

+I
apamı
elimi

+An
apaman
elimen

+Ø
Apam çakırıp 
koy.

+(u)m

+dUn
kolum-
dun
üyümdün
közüm-
dün

+dU
kolumdu
üyümdü
közümdü

+a
koluma

+da
kolumda

+dan
kolumdan

+Un
kolumun
üyümün
közümün

+U
kolumu
üyümü
közümü

+an
koluman

+(ü)m

+Ø
Kolum 
cuuyun.

+ö
üyümö
közümö

+dö
üyümdö
közümdö

+dön
üyümdön
közümdön

+ön
üyümön
közümön
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çokluk

+(I)bIz

+Ø

+dIn
apabızdın
elibizdin

+dI
apabızdı
elibizdi

+gA
apabızga
elibizge

+dA
apabızda
elibizde

+dAn
apabızdan
elibizden

+(u)
buz

+dUn
kolubuz-
dun
üyübüz-
dün
közübüz-
dün

+dU
kolubuzdu
üyübüzdü
közübüzdü

+ga
kolubuzga

+da
kolubuzda

+dan
kolubuzdan

+(ü)
büz

+gö
üyübüzgö
közübüzgö

+dö
üyübüzdö
közübüzdö

+dön
üyübüzdön
közübüzdön

Edebî Kırgızca ile kuzey, güneydoğu ve güneybatı ağızlarında 2. kişi 
iyelik ekinden sonra gelen hâl eklerinin çekimi

Ya-
lın İlgi Belirtme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik

+(I)ŋ

+Ø

+dIn
balaŋdın
eneŋdin

+dI
balaŋdı
eneŋdi

+A
balaŋa
eneŋe

+dA
balaŋda
eneŋde

+dAn
balaŋdan
eneŋden

+In
balaŋın
eneŋin

+I
balaŋı
eneŋi

+An
balaŋan
eneŋen

+Ø
Eneŋ çakırıp 
koyçu.

+uŋ

+dUn
uyuŋdun
sözüŋdün
+Un
uyuŋun
sözüŋün

+dU
uyuŋdu
sözüŋdü
+U
uyuŋu
sözüŋü
+Ø
Koluŋ sındı-
ram.

+a
uyuŋa

+da
uyuŋda

+dan
uyuŋdan

+an
uyuŋan

+üŋ
+ö
sözüŋö

+dö
sözüŋdö

+dön
sözüŋdön

+ön
sözüŋön

+(I)
ŋ(I)z

+dIn
balaŋızdın
eneŋizdin

+dI
balaŋdı
eneŋdi

+gA
balaŋga
eneŋge

+dA
balaŋda
eneŋde

+dAn
balaŋdan
eneŋden

+(u)ŋuz
+dUn
uyuŋuzdun
sözüŋüzdün

+dU
uyuŋuzdu
sözüŋüzdü

+ga
uyuŋuzga

+da
uyuŋuzda

+dan
uyuŋuzdan

+(ü)ŋüz
+gö
sözüŋüzgö

+dö
sözüŋüzdö

+dön
sözüŋüzdön
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çok-
luk

+(I)
ŋAr,

+Ø

+dIn
balaŋardın
eneŋerdin

+dI
balaŋardı
eneŋerdi

+gA
balaŋarga
eneŋerge

+dA
balaŋarde
eneŋerda

+dAn
balaŋarden
eneŋerdan

+(u)
ŋar,

+dın
uyuŋardın

+dı
uyuŋardı

+ga
uyuŋarga

+da
uyuŋarda

+dan
uyuŋardan

+(ü) 
ŋör

+dün
sözüŋördün

+dü
sözüŋördü

+gö
sözüŋörgo

+dö
sözüŋördö

+dön
sözüŋördön

+(I)
ŋIzdAr,

+dIn
balaŋızdardın
eneŋizderdin

+dI
balaŋızdardı
eneŋizderdi

+gA
balaŋızdar-
ga
eneŋizderge

+dA
balaŋızdar-
da
eneŋizderde

+dAn
balaŋızdar-
dan
eneŋizderden

+( u)
ŋuzdar

+dın
uyuŋuzdardın

+dı
uyuŋuzdardı

+ga
uyuŋuz-
darga

+da
uyuŋuz-
darda

+dan
uyuŋuzdar-
dan

+(ü)
ŋüzdör

+dün
sözüŋüzdör-
dün

+dü
sözüŋüzdördü

+gö
sözüŋüz-
dörgö

+dö
sözüŋüz-
dördö

+dön
sözüŋüzdör-
dön

Edebî Kırgızca ile kuzey ve güneydoğu ağızlarında 3. kişi iyelik ekin-
den sonra gelen hâl eklerinin çekimi

Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik
çokluk

+(s)I(n)

+Ø

+nIn
kızının
balasının
elinin
eesinin

Ø
kızınØ
balasınØ
elinØ
eesinØ

+A
kızına
balasına
eline
eesine

+dA
kızınında
balasında
elinde
eesinde

+nAn
kızınan
balasınan
elinen
eesinen

+(s)u(n)
+nUn
uulunun
kozusunun
közünün
söykösünün

Ø
uulunØ
kozusunØ
közünØ
söykösünØ

+a
uuluna
kozusuna

+da
uulunda
kozunda

+nan
uulunan
kozusunan

+(s)ü(n)

+ö
közünö
söykösünö

+dö
közündö
söykösündö

+nön
közünön
söykösünön

Güneybatı ağızlarında 3. kişi iyelik tabanlı isimlere gelen hâl ekleri-
nin çekimi

Yalın İlgi Yükleme Yönelme Bulunma Çıkma

teklik
çok-
luk

+(s)I

+Ø

+nIn
Şagının
balasının
cerinin
eesinin

+nI
şagını
balasını
cerini
eesini

+gA
şagıga
balasıga
cerige
eesige

+dA
şagıda
balasıda
ceride
eeside

+dAn
şagıdan
balasıdan
ceriden
eesiden

+(s)u +nUn
uçunun
kozusunun
ününün
bölösünün

+nU
uçunu
kozusunu
ününü
bölösünü

+ga
uçuga
kozusuga

+da
uçuda
kozusuda

+dan
uçudan
kozusudan

+(s)ü

+gö
ünügö
bölösügö

+dö
ünüdö
bölösüdö

+dön
ünüdön
bölösüdön
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Eski Anadolu Türkçesi ve Edebî Kırgızca ile Kırgız Türkçesi Ağızla-
rında İyelik Eklerinden Sonra Gelen Hâl Eklerinin Karşılaştırılması

+I / +sI 3. kişi iyelik ekinin Karluk grubu dışında bütün Türk lehçelerinde 
hâl eklerinden önce +In / +sIn olarak eski şeklini alması ve özellikle Kırgız-
cada bazı iyelik eklerinden sonra isme eklenen hâl ekinin değişime uğradığını 
görebiliriz. Kırgızcadaki hâl eklerinin iyelik eklerinden sonraki bu değişim 
şekli, Oğuzcadaki hâl eklerine benzemektedir.

1. Kişi İyelik Eklerinden Sonra Gelen Hâl Eklerinin Karşılaştırılması
Eski Anado-
lu Türkçesi Edebî Kırgız Türkçesi

Kuzey, Güneydoğu 
Ağızları Güneybatı Ağzı

teklik / 
çokluk teklik çokluk teklik çokluk teklik çokluk

İlgi

+Uŋ ------ ------ +In/+Un -----
+In/ 
+Un -----

------
+dIn
+dUn

+dIn
+dUn

+dIn/+-
dUn +dIn/+dUn

+dIn / 
+dUn

+DIn/+-
DUn

+Ø ------ ------ ------ ------ ------ -----

Yükleme

+(y)I ------ ------ +I/ +U ------ +I/+U -----

+nI +dI/ +dU +dI/ +dU +dI/ +dU +dI/ +dU
+dI/ 
+dU +dI/ +dU

+Ø ----- ------ Ø ------ Ø ------

Yönelme +A +A/ +a/ +ö
+gA/ +ga/ 
+gö

+A/ +a/ 
+ö

+gA/ +ga/ 
+gö

+A/ +a/ 
+ö

+gA 
/+ga/ 
+gö

Bulunma +dA
+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ 
+da/ 
+dö

+dA/ 
+da/ +dö

Çıkma

+dAn
+dAn/ 
+dan/ +dön

+dAn/ 
+dan/ +dön

+dAn/ 
+dan/ 
+dön

+dAn/ 
+dan /+dön

+dA/ 
+da/ 
+dö

+dAn/ 
+dan/ 
+dön

------ ------ ------
+An/ +an/ 
+ön ------

+An/ 
+an/ 
+ön ------

2. Kişi İyelik Eklerinin Karşılaştırılması
Eski 
Anadolu 
Türkçesi

Edebî Kırgız 
Türkçesi

Kuzey, Güneydoğu 
Ağızları Güneybatı Ağzı

teklik / 
çokluk teklik çokluk teklik çokluk teklik

çok-
luk

İlgi

+Uŋ ----- ------ +In/ +Un ------ +In/ +Un ------

+dIn/
+dUn

+dIn/
+dUn +dIn/ +dUn

+dIn/ 
+dUn +dIn/-+dUn

+dIn/ 
+dUn

+Ø ------ ------ ------ ------ ------ ------
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Yükleme

+I ------ ------ +I/+U ------ +I/ +U ------

+nI +dI/ +dU
+dI/ 
+dU +dI/ +dU +dI/ +dU +dI/ +dU

+dI/ 
+dU

+Ø ------ ------ Ø ------ Ø ------

Yönelme +A
+A/ +a/ 
+ö

+gA/ 
+ga/ 
+gö +A/ +a/ +ö

+gA/ +ga/ 
+gö +A/ +a/ +ö

+gA/ 
+ga/ 
+gö

Bulun-
ma +dA

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ 
+da/ 
+dö

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ +da/ 
+dö

+dA/ 
+da/ 
+dö

Çıkma

+dAn

+dAn/ 
+dan/ 
+dön

+dAn/ 
+dan/ 
+dön

+dAn/ +dan/ 
+dön

+dAn/ 
+dan/ 
+dön

+dA/ +da/ 
+dö

+dAn/ 
+dan/ 
+dön

------ ------ ------ +An/+an/+ön ------ +An/+an/+ön ------

3. Kişi İyelik Eklerinin Karşılaştırılması
Eski Anado-
lu Türkçesi

Edebî Kırgız 
Türkçesi

Kuzey, Güney-
doğu Ağızları Güneybatı Ağzı

İlgi
+(s)I+nUŋ

+(s)In+In, +(s)
Un+Un

+(s)In+In, +(s)
Un+Un

+(s)I+nIn, +(s)
I+nUn

+Ø ------ ------ ------

Yükleme

+(s)In+I ------ ------ ------
+(s)In+nI ------ ------ +sI+nI, +sU+nU
+(s)In+Ø +(s)In+Ø +(s)In+Ø ------

Yönelme +(s)In+A

+(s)In+A, +(s)
un+a, +(s)
ün+ö

+(s)In+A, +(s)
un+a, +(s)ün+ö

+(s)I+gA, +(s)
u+ga,
+(s)ü+gö

Bulunma +(s)In+dA

+(s)In+dA, 
+(s)un+da, 
+(s)ün+dö

+(s)In+dA, +(s)
un+da, +(s)
ün+dö

+(s)ı+dA, +(s)
u+da, +(s)u+dö

Çıkma +(s)In+dAn

+sIn+An, 
+sun+an, 
+sün+ön

+sIn+An, 
+sun+an, 
+sün+ön

+sI+dAn, +su+-
dan, +sü+dön

Sonuç
Eski Anadolu Türkçesi ve Edebî Kırgızca ile Ağızlarındaki iyelik ekleri 

ve iyelik tabanlı isimlere gelen hâl eklerinin çekimini şu şekilde özetleyebi-
liriz:

1. İyelik ekleri, fonetik değişiklikler dışında Eski Anadolu Türkçesi, stan-
dart Kırgız Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin kuzey, güneydoğu ağızlarında ay-
nıdır. Ancak Kırgız Türkçesinin güneybatı ağzında 3. kişi iyelik ekinin +(s)
I(n) / +(s)U(n) değil de +(s)I / +(s)U olması farklılık göstermektedir.
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Sovyetler zamanındaki Kırgız Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışma-
larda; güneybatı ağzında 3. kişi iyelik ekinin +(s)I olmasını, Özbek Türkçe-
sinin bu ağza olan etkisinden kaynaklandığı söylenmektedir fakat bu durumu 
dil etkileşiminden daha çok, İçkilik Kırgızlarının şekillenmesinde hem bu-
günkü Uygurları hem de Özbekleri oluşturan Türk boylarının üstlendiği aktif 
role bağlamak daha doğru olacaktır (Alimov 2011, s. 37). Güneybatı ağzının 
bu özelliği; Pamir (Şavk 2012, s. 62), Özbekistan ve Tacikistan’da yaşayan 
Kırgızlarının dilinde de görülmektedir.

2. Kırgız Türkçesinin ağızlarında 1. ve 2. teklik kişi iyelik tabanlı isimlere 
gelen ilgi hâlinin +dIn / +dUn eki dışında +In / +Un kullanılması, Eski Ana-
dolu Türkçesiyle aynıdır.

Kırgız Türkçesi gramerlerinde 3. kişi iyelik ekinden sonra ilgi hâlinin 
+nIn / +nUn ekinin çekime gireceği yazılmıştır. Ancak Azırkı Kırgız Adabiy 
Tilin’de (2015, s. 243), 3. kişi +(s)In / +(s)Un iyelik ekinden sonra ilgi hâlinin 
ek başındaki ünsüz düşerek +In / +Un şekliyle ekleneceği söylenmiştir.

3. Eski Anadolu Türkçesi ile Kırgız Türkçesi ağızlarındaki 1. ve 2. teklik 
kişi iyelik eklerinden sonra isimlere gelen yükleme hâli ekleri aynıdır.

Eski Anadolu Türkçesinde;
İsim+yelik eki +I: göŋlümi şad eyledi; sen esirge kendü yoḫsullaruŋı ; 

suç ḳıluruz suçumuzı bağışlar;
İsim+iyelik eki+nI: cânumnı; yazukuŋnı; ivlerini biz yıḳmışuz;
İsim+iyelik eki+Ø: etegümØ dut; diŋle sözümØ; gözüŋØ aç; rûzigâruŋ 

acısınØ datlusınØ datdum; (Gülsevin 1997, s. 32, 34).
Kırgız Türkçesi Ağızlarında;
İsim+iyelik eki +I/+U: apamı (annemi); kolumu (elimi); k(g)ölümü (gö-

lümü);
İsim+iyelik eki +DI/+DU: apamdı (annemi); kolumdu (elimi); k(g)ölüm-

dü (gölümü);
İsim+iyelik eki+Ø: KoluŋØ cuu. (Elini yıka.) Tez apamØ çakır. (Çabuk 

annemi çağır.)
Eski Anadolu Türkçesinde 3. kişi iyelik tabanlı isimlerden sonra gelen 

+Ø yükleme eki, edebî Kırgızca ile kuzey ve güneydoğu ağızları ile aynıdır.
4. Edebî Kırgızca ile Kırgızcanın kuzey ve güneydoğu ağızlarındaki 1, 2, 

3. ve güneybatı ağzının 1, 2. teklik iyelik eklerini almış isimlere gelen yönel-
me hâli ekleri, aynı Eski Anadolu Türkçesindeki gibi kullanılmaktadır. Kır-
gızcanın güneybatı ağzının 3. kişi iyelik eklerinden sonra gelen yönelme hâli 
eki farklıdır.
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5. İyelik eklerinden sonra gelen bulunma hâli ekleri, hem Eski Anadolu 
Türkçesinde hem de Kırgız Türkçesi ve ağızlarında aynıdır.

6. Çıkma hâli ekleri, Kırgız Türkçesi ağızlarında 1. ve 2. kişi iyelik ekle-
rinde sonra +dAn / +dan / +dön eki dışında ek başındaki ünsüz düşerek +An 
/ +an / +ön şekilleriyle farklılık göstermektedir.

Sonuç olarak Eski Anadolu Türkçesi ile Kırgız Türkçesi ve ağızlarındaki 
iyelik tabanlı isimlere eklenen hâl eklerini karşılaştırdığımızda Eski Anadolu 
Türkçesinin Edebî Kırgızcadan ziyade, Kırgızcanın ağızlarıyla daha çok ben-
zerliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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ESKİ OĞUZCADA MORFOLOJİK TABAKALAŞMA: 
KANÇARU

Kenan AZILI*

Özet
Çeşitli tartışmaları beraberinde getiren Oğuz adının, ilk kez Köktürk 

Yazıtlarında bulunmasına ve Kâşgarlı’nın XI. yüzyılda kaleme aldığı sözlü-
ğünde ilk kez Oğuzca kaydıyla çeşitli dil verilerini kaydetmesine rağmen, 
Oğuzların müstakil bir yazı diline ait ilk metin örnekleri XIII. yüzyılda 
verilmeye başlanmıştır. Anadolu dışında “olga-bolga” metinleri olarak ta-
nımlanan ve “karma diyalektler bütünü” diye adlandırılabilecek metinler 
bir yana, Anadolu’da yazılan ilk metinlerin Genel Türkçeye nispeten farklı 
dillik özelliklerinin olduğu görülmektedir. Bu dillik özelliklerden bazıla-
rı, yazılı olmayan dönemde ortaya çıkmış ve bu dil verilerinin izleri “Eski 
Anadolu Türkçesi” (Bu terim yerine bazen Eski Türkiye Türkçesi veya Eski 
Osmanlı Türkçesi terimleri de kullanılmıştır.) diye adlandırılan yazı dilinde 
kadar taşınmıştır. Bu özelliklerin değerlendirilmesi, Oğuzcanın bilinmeyen 
dönemlerine ışık tutması açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışmada, ilk kez Yunus Emre’nin şiirlerinde tanıklanan ve XVI. 
yüzyıla kadar kullanılmaya devam eden kançaru “nereye” zamiri ele alına-
caktır. Kanta, kanı, kayu, kandın gibi *ka kökünden türetildiği düşünülen 
ve iki farklı durum morfemiyle çekimlendiği kabul edilen bu form, Anado-
lu sahasında yaygın bir şekilde kullanılmış olsa da Eski Türkçe dönemine 
ait metinlerde tespit edilemez. Bu şartlar altında formun Oğuz diyalektine 
ait olma ihtimali, değerlendirilmesi gereken bir vaziyettedir. Diğer taraftan 
Oğuz yazı dilinin söz konusu tarih aralığında, formu oluşturan +rU direk-
tifinin de canlı ve işlek bir hâlde bulunmaması, formun bir tabakalaşmaya 
sahip olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede, kançaru formunun ne 
şekilde ortaya çıktığı ve özellikle “katmerli zamir çekimi” olup olmadığı 
tarihsel verilerle ele alınacaktır. Elde edilen veriler ışığında, formun sahip 
olduğu morfolojik çekimler yoluyla hem anlamsal hem de etimolojik kat-
manları incelenecektir.

* Dr., Bayburt Üniversitesi, kenanazili@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9055-3842
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Anahtar Kelimeler: Oğuzca, Eski Anadolu Türkçesi, zamirler, durum 
morfemleri, kançaru.

1. Giriş

Türk dilinin ilk yazılı metinlerinden bu yana, kimi kök formlarının çeşitli 
durum morfemleri ile çekimlenerek belgisiz zamir, soru zamiri veya soru zarfı 
gibi kategorilerde kullanıldığı görülür. Bu formlar arasında en yaygın olanları 
kim, ne ve *ka gramatikal birimleridir. Tarihsel yazı dillerinden modern yazı 
dillerine kadar geniş bir sahada ve coğrafyada bu formların çeşitli türevleri 
kullanılmaya devam etmektedir. Durum morfemleri ile çekimlenmeleri so-
nucu -morfemlerin sağladıkları yönlülüğe (directionary) bağlı olarak- çeşitli 
işlevlere sahip olan bu formlar, bazen diyalektik tercihlere bağlı şekilde kul-
lanılmıştır. Bu anlamda, tarihsel yazı dillerinde ve bu yazı dillerine ait eserler 
arasında tercihen ne ve *ka kökenli türevlerin tercih edildiği bilinmektedir. Bu 
tercihin yanı sıra, türevlerin türetilme biçimleri, art zamanlı çalışmalara konu 
olacak şekilde yazılı olmayan tarihsel dönemlere ışık tutmaktadır. Bilhassa 
*ka kök formundan türetilen bazı formların etimolojik vaziyetleri dikkat çeki-
cidir. Mesela, Yunus Emre’nin aşağıdaki beytinde yer alan kançaru “nereye, 
ne tarafa” ifadesi, Oğuzca için etimolojik açıdan izaha muhtaç bir durumdadır:

Her kancaru bakar-ısam oldur gözüme görinen
Ne havsala ola bende yahud ana lâyık basîr [XXXII/2]
Genellikle bir soru zamiri olarak değerlendirilen *ka1 kök formunun (bk. 

Gülensoy 2000; Tekin 2003: 126; Erdal 2004: 211-214), bu şekilde çekimlen-
diği tek saha Eski Oğuzcadır. Eski Oğuzca gramerlerinde bu forma çok fazla 
yer verilmediği görülür. Timurtaş (2012), Gülsevin (2011), Akar (2018) bu 
forma değinmezken Şahin, formu soru zarfı olarak değerlendirir ancak for-
mun türetiminden bahsetmez (2015: 59). Korkmaz +çA morfemini ayrıntılı 
ele aldığı çalışmasında formu, kalıplaşmış kança zarfının +rU ile genişletil-
mesi olarak kabul eder (1958: 55). Diğer çeşitli çalışmalarda ise genellikle 
*ka formunun türevleri arasında göstermekle yetinilir. İlk bakışta, formun 
*ka+n+ça+ru şeklinde ekvatif ve direktif morfemleriyle oluştuğu düşünülse2 

1 Somuncu (2017), bu kök formun, Eski Türkçede kullanılan +KA datifi olduğunu ileri 
sürmüş ve bu iddiasında da datif ile işlev ortaklığını göstermiştir. Hâlbuki iddia, bugün için 
yetersiz delillere sahiptir. Çünkü kök formun farklı durum morfemleriyle çekimlendiği 
çeşitli türevlerinde “durum morfemlerinin ortak işlevli olma” özelliği göz ardı edilmiştir. 
Üstelik Altay dillerinde bu kök formun ve datif alamorflarının yapısına dikkat edildiğinde, 
böyle bir eş zamanlı kullanımın söz konusu olamayacağı anlaşılabilir. Diğer taraftan, *ka 
formlarının çekiminde (özellikle de durum morfemli çekimlerinde) görülen pronominal /n/ 
ise formun açıklanmasında bir ipucu olmaya devam etmektedir.

2 Rezaei (2018: 277), formu *ka+ança şeklinde değerlendirmiştir. Fakat bu yaklaşım, 
formun işaretlediği kavramsal alana uygun düşmemektedir.
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de bu düşünce, diyakronik açıdan bazı problemleri beraberinde getirmektedir. 
İki durum morfeminin art arda çekimi tarihsel Türk dili açısından alışıldık 
bir durumdur. Özellikle zamirlerde rastlanılan bu durumu “katmerli çekim” 
olarak nitelendiren Sertkaya, meselenin sebebi olarak “mongolizm”i işaret et-
mektedir (1996: 35). Diğer taraftan Korkmaz (1995: 20), meseleye işlev kaybı 
açısından bakarak ilk durum morfeminin işlev kaybına uğradığını ve son mor-
femin bu işlevi yinelediğini düşünür. Karahan ise benzer şekilde formlardaki 
son morfemin esas işleve sahip olduğuna dikkat çeker (2011: 216). Ersoy, 
meselenin “mongolizm” ile değil, zamirlerin kendine has kullanımlarına ve 
durum morfemlerinden ilkinin karakteriyle açıklanması gerektiğini savunur 
(2017: 32-33). Fakat Sertkaya’nın dikkat çektiği üzere, bu çekim yapısı za-
mirler dışında da kullanılmakta, üstelik hemen hemen her durum morfeminin 
ilk çekimde yer alabildiği anlaşılmaktadır.

Ancak kançaru formu, bu yaklaşımların ötesinde farklı bir yaklaşımla ele 
alınması gereken bir formdur. Genel Türkçe bakımından, +çA ve +rU mor-
femleriyle çekimlenmiş olduğu görüşü; Oğuzcanın yazılı kaynaklarındaki dil 
verileriyle çelişmekte, bu durumda ise formun daha arkaik biçimini değer-
lendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan, formun kullanıldığı metinlerden 
hareketle bazı sonuçlara ulaşmak mümkün görünmektedir. Oğuz tipolojisinin 
hâkim olduğu veya tesiri altında yazılan metinlerde yaygın bir kullanıma sa-
hip olan bu form, kronolojik açıdan önemli veriler sunmaktadır.

2. Tarihsel Türk Dilinde kançaru

Clauson, kança maddesinde bu formun, Anadolu sahası dışında, Harezm 
sahasında kullanıldığını söyleyerek örnekler vermiştir (1972: 634). Fakat Cla-
uson’un Harezm sahası olarak kabul ettiği örnek, Ali’nin Kıssa-i Yusuf’u’nda 
yer almaktadır. Harezmli bir Oğuz Türk’ü olan Ali’nin 1233’te yazdığı (Cin 
2004: 54) eserdeki örnekler, Oğuzcaya aittir ve formun tespit edilebilen en 
eski örnekleridir:

hiç kançaru işe küçe varmaz oldı (353), 
kançaru varassını bilmez emdi varmış (413). 
“Olga-bolga metinleri” veya “karışık dilli metinler”den biri olarak kabul 

edilen bu eser dışında, aynı kategorideki şu metinlerde de formun kullanıldığı 
görülür: 1378 tarihli Kitab-ı Gunya’da 

ve eger tuman olsa ya yad yir olsa ve kıble kancarusın bilümese (297), 
XIV. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan Marzubanname’de 
eyitdi kastuŋ kancarudur (217), 
XIV. sonları, XV. yüzyılın başlarında yazılan Kitabı Güzide’de
 ey hamid oglı ol yılan kançaru vardı (221), 



84 Eski Oğuzcada Morfolojik Tabakalaşma: Kançaru

yola girdi gider bilmez kim kançaru gider (228). 
Anadolu’daki en erken tarihli metinlerden Mevlana ve Sultan Veled’in 

şiirlerinde kullanılmayan formun, bu sahadaki en eski örnekleri Yunus Em-
re’ye aittir: 

bir sor ahi bunlara sen kancarudur azm-i sefer (54), 
her kancaru döner isem ışk-ıladur işüm benüm (114). 
Bilindiği gibi, Yunus Emre’nin şiirlerini ihtiva eden yazmalardan en er-

ken istinsah, XIV. yüzyılın başına tarihlendirilmektedir. Dolayısıyla formun 
Anadolu’daki en eski örneği bu tarihlere ait olmalıdır. TS’nin verilerine göre3, 
bu tarihlerden sonra XVIII. yüzyıla kadar yazılmış metinlerde, formu farklı 
biçimleriyle tespit etmek mümkündür: 

Yüz. Ha. XIV. 100’de eyitti ya yetmiş yıllık ibadetüm kancaru varısar, 
Kel XIV. 43’te imdi benim katımdan gitgil kancaru dilersen vargıl, 
Dede. XIV. 69’da a begler oglan kancaru gitti ola didi, 
Vahdet. XV. 17’de kançaru baksan görüne rûy-ı yâr, 
Kesir. XV. 347’de denize girdikten sonra bilinmedi ki nice oldu nereye 

vardı kancuru gitti, 
Şeh. Ş. XVI. 262’de senin atını kim ola apara nereye ilete kancaru vara, 
Ab. Na. XVI. 268’de kancaru baktım ise o’durur er göründü, 
Battal. XVIII. 44’de emir ömer didi şimdi kançaru geldi çeri.4 
Örnekleri artırılabilecek bu formun, erken Anadolu metinleri dışında, yal-

nızca yukarıda verilen karışık dilli metinlerdeki örneklerine ve özellikle Doğu 
Anadolu Ağızlarında hancarı gibi şekillerdeki izlerine rastlamak mümkündür 
(Caferoğlu 1995: 256; Ercilasun 2002: 378). 

3. Gramerleşme Safhaları ve Morfolojik Tabakalaşma
Kançaru formunu oluşturan gövde formunun bazı özellikleri, formun 

kavramsal alanının oluşmasında önemli bir safhayı temsil ettiği anlaşılmak-
tadır. Ancak kança formunun gramerleşme düzeyini değerlendirmeden önce, 
formu oluşturan morfemin işlevini anlamak gerekmektedir. Bilindiği gibi, ta-
rihsel yazı dillerinde kullanılan +çA morfemi, genellikle durum kategorisine 
dâhil edilerek “eşitlik” işlevinden hareketle ekvatif diye tanımlanır. Oysa bu 
işlev, morfemin en az kullanıldığı işlevdir (Erdal 2004: 376). Formun tarihsel 

3 Burada verilecek örnekler, TS’de kullanılan kısaltmalarla gösterilecektir.
4 Formun bu yüzyıldaki tek örneği olan bu ifade, muhtemelen daha eski bir nüshadan 

kopyalanmış olarak aktarılmış olmalıdır. Çünkü XVII. yüzyıla ait çeşitli metin ve 
sözlüklerde kançaru formuna rastlanılmamaktadır (bk. Tulum 2011; Kartallıoğlu 2017). 
Bu açıdan formun XVI. yüzyıla kadar kullanıldığı söylenebilir.
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metinlerde prolatif, limitatif, simülatif, ekvatif gibi çeşitli işlevlerde kullanıl-
dığı tespit edilmiştir. Bu işlev çeşitliliği pragmatik düzlemde şu şekilde gös-
terilebilir:
bunça prolatif → “buraya, bu (yer) boyunca”
bunça limitatif → “buraya kadar”
bunça ekvatif → “böyle, bu kadar”
bunça simülatif → “bunun gibi”

Bu çerçevede, kança formunun mekânsal kavram alanını işaretlemesin-
den yola çıkıldığında; “karşılaştırma, benzerlik, izafi/miktari eşitlik” gibi iş-
levlere sahip simülatif ve ekvatif gibi kategorilere dâhil edilemeyeceği anla-
şılabilir. “Nereye, ne tarafa” gibi kavramsal bir alanı işaretlediği için formun, 
prolatif kategorisine ait morfem ile çekimlendiği tahmin edilebilir. 

Korkmaz, kança formunu, +çA morfeminin çekimlenmesi sonucu bir ka-
lıplaşma örneği olarak gösterirken (1958: 54), esasen formun gramerleştiğine 
işaret etmiştir. Tarihsel Türk dilinde yaygın olarak zarf-fiil morfemleriyle çe-
kimlenen fiillerin gramerleştiği bilinse bile bazı formların gramerleşme aşa-
malarında durum morfemlerinin de rol oynadığı bilinmektedir (bu konuda bk. 
Can 2016). Form bu şekliyle ilk kez, IX. yüzyıla tarihlendirilen Irk Bitig’de 
tanıklanır:

idişimte ayakımta öŋi kança barır men (42). 
Yazıtlarda ve Maniheist çevreye ait metinlerde tanıklanmayan form, Bu-

dist ve İslami çevreye ait metinlerde yaygın bir kullanıma sahiptir: 
KP 203’te bizni irinç yarlıg kılıp kança barır siz (148), 
Daşk. 3626’da meni orunta yatguru kodup kança bargalı sakınur siz 

(188),
KB 206’da burunduklug ol söz teve burnı teg barur kança yetse titir boy-

nı teg (124), 
DLT’de yılan yarpuzdın kaçar kança barsa yarpuz utru kelür (365).
IX. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başladığı anlaşılan formun, prolatif 

çekimiyle birlikte gramerleşerek yukarıdaki geçici zarf kategorisine ait örnek-
leri ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, daha XI. yüzyılda formun donuklaşmış 
ve kalıcı isim olarak kullanıldığını gösteren veriler mevcuttur: 

KB 27’de kalı kançaka kirme tutgıl özüŋ kalı kançasız bil uzatma sözüŋ 
(96). 

Anadolu sahasındaki erken tarihli Oğuzca metinlerde, formun gramerleş-
me sürecini tamamladığını ve artık kalıcı isim olarak kullanıldığını gösteren 
oldukça fazla örnek bulunmaktadır:
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Anter. XIV. 2/41’de sen bugünden gerü anı cüstelet ki yalınız hiç kanca-
sanaya çıkar mı

Anter. XIV. 318’de lakin kancalığın bilmezdi
Fütuh XIV. 64’te kayserin oglu taşra ayag uzatmadı kancasına fodulluk 

idüp çerisin alıp gitmedi
Müneb. XIV-XV. 160/2’de ya hastalık vâki’ olup kancasaya çıkmaz ola
Leys. Ar. XV. 768’de anlarıŋ sözüne meyledüp kancaya gitme bizden 

sana destur olmayınca.
Formu oluşturan +rU, erken tarihli Maniheist metinlerden beri tanıkla-

nan direktif işlevine sahip bir morfemdir. Hatta Ana Altayca için tasarlanan 
proto-morfemlerden biri de bu formdur (Poppe 1977: 70-71; Choi 1989: 189-
191). Yaygın direktif morfemi olan +GArU’nun da bu morfem ile ilişkili ol-
duğu çok kez dile getirilmiştir (Azılı 2020: 116-117). Tarihsel yazı dillerinde 
görülen üç direktif formundan +GArU, Köktürk yazıtlarında ve Maniheist 
çevrede sık kullanılmasına karşılık, +rA ve +rU morfemleri daha seyrektir 
(Ağca 2006: 294). Öyle ki IX. yüzyıldan sonra direktif yapılarının işlekliğini 
kaybettiği ve taşra, içre, kirü gibi belirli formlarda donuklaşarak kullanılmaya 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Ve Anadolu sahasında +rU direktifi, yalnızca 
donuk formlarda kullanılan, işlekliğini yitirmiş bir morfemdir. Bu verilere 
göre, Oğuzların kullandığı kançaru formunun, eldeki ilk örneğinden (XIII. 
yy.) daha eski bir tarihte türetildiği ve Anadolu’daki kullanımın donuklaşmış 
bir hâlde olması beklenebilir. Esasen, bu fikri destekleyebilecek örnekler bu-
lunmaktadır: XIV. yüzyıla ait Mustafa Darir’in Kıssa-i Yusuf’unda geçen,

kançarudan kim işaret eylenür ol kapudur ana iy gül yüzlü nur (368) 
ifadesindeki kançarudan formu, artık +rU morfeminin tamamen unutul-

duğunu ve kançaru formunun donuklaşmış bir isim olarak kullanıldığını gös-
termektedir. Bu durumda form, gramerleşmiş ve kategori değiştirerek kalıcı 
isim olarak kullanılmaya başlamıştır. XV. yüzyılda kaleme alındığı bilinen 
(Baldemir 1996: V) Vefat-ı Nebi’de:

 senden ayrılursavuz biz nidevüz yirümüz yok kancaruya gidevüz (18), 
yine XV. yüzyıla ait Hacı Bektaş-ı Veli’nin Velayetname’sinde,
her zaman namaz vaktı gaip olur hiç bilinmez ki kancaruya varır (301),
ve aynı yüzyılda yazılan Çengname’de,
veli göster o gencin kancarısın (222) ifadesindeki formlar aynı şekilde 

gramerleşmiş örneklerden birkaçıdır.
Son olarak, formun ait olduğu zarf ve zamir kategorisindeki konumu, 

kavramsal açıdan değerlendirilebilir. Özellikle bazı metinlerde görülen nereye 
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~ kançaru birimlerinin birlikte kullanımı, bu iki form arasında kavramsal bir 
farkın ortaya çıktığını gösterebilir:

Kesir. XV. 347’de denize girdikten sonra bilinmedi ki nice oldu nereye 
vardı kancuru gitti, 

Şeh. Ş. XVI. 262’de senin atını kim ola apara nereye ilete kancaru vara 
Bu örneklere göre kançaru formu, mekânsal bir konumdan ziyade, daha 

çok bir yön işaretleyicisi olarak kullanılmaktadır. Özellikle aşağıdaki örnekte, 
doğrudan yön karşılığı bulmaktadır:

Süh. XIV. 257’de ne kişisin ü kancarudur yönün.

4. Sonuç

Bu şartlar altında, Oğuzcanın tarihsel gelişimi içerisinde yazılı metinler 
öncesinde, belki de morfemin Genel Türkçedeki durumu da göz önünde bu-
lundurulursa morfemin işlek olduğu IX. veya en geç X. yüzyılda kançaru for-
munun ortaya çıktığı düşünülebilir. Diğer bir deyişle, kançaru formunu, yazılı 
Oğuzca metinlerin mevcut eş zamanlı dil verileriyle kança+ru şeklinde izah 
etmek mümkün değildir. Bu konunun anlaşılması için Türkiye Türkçesinden 
bir örnek daha açıklayıcı olacaktır: “İleriye giden adam” ifadesindeki ileriye 
formunu eş zamanlı olarak il+gerü+y+e şeklinde izah etmek mümkün de-
ğildir. Esasen, formun iki farklı durum morfemiyle çekimlendiği art zamanlı 
verilere göre bilinse bile direktif morfeminin bu yazı dilinde geçerliliği yoktur 
ve tabii olarak datif çekimi doğrudan kalıcı bir isme eklenmiştir. Bu yüzden, 
iki durum morfeminden bahsetmek mümkün değildir. Kançaru formu ise eş 
zamanlı olarak tanıklandığı yazı diline ait dönemde bir direktif çekimiyle 
açıklanamaz. Morfolojik yapıyı daha erken dönemlerde arama gerekliliği do-
ğar ve böylece morfolojik tabakaları izleyerek sonuca ulaşılabilir.

Yukarıdaki tarihsel verilere göre, kançaru formu, iki farklı morfolojik 
tabakadan oluşmaktadır. Eski Türkçedeki tanıklara göre, ilk tabaka, IX. yüz-
yıl öncesinde ortaya çıkan ve gramerleşmesini tamamlayan kança formudur. 
Kança, prolatif çekimiyle birlikte mekânsal kavram alanı içerisinde donuk-
laşmış ve kalıcı isim olarak kullanılmaya başlamıştır. Yine yakın tarihlerde ve 
yazılı olmayan Oğuz diyalektlerinde, mekânsal yönlülüğü işaretleyen ve daha 
sonra işlekliğini kaybedecek olan +rU morfemi ile genişleyerek yeni bir form 
türetilmiştir. Bu şartlar altında, formu, iki ayrı durum morfeminin üst üste 
çekimi veya katmerli çekim olarak nitelendirmek güç görünmektedir. Çünkü 
çekimdeki ilk form, artık bir morfem olarak değerlendirilemez. +rU morfemi 
doğrudan donuklaşmış bir isme eklenmiştir. Ancak formun son şekli, Oğuz-
caya ait metinlerde ilk kez XIII. yüzyılda tanıklanır. Bu tarihlerden sonraki 
örneklerde formun yine donuklaştığı anlaşılmaktadır. Böylece ikinci tabaka 
tamamlanmış olur. Formun ikinci tabakalaşma evresinde, farklı hüviyetteki 
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morfemlerle çekimlenmiş örnekleri, çekimi gerçekleştiren morfemlerin işlev 
ve görevlerinin tamamen kaybolduğunu göstermektedir. Bu yüzden, Anado-
lu’da XIV. yüzyıldan beri tanıklanan formun, kança ve kanda gibi aynı kök-
ten türeyen ve kavramsal açıdan eş değer birimler ile eş zamanlı kullanımı, 
formun çekimindeki morfemin işlev kaybını gösterebilir. Erken tarihli Ali’nin 
Kıssa-i Yusuf’u’ndaki hiç kançaru işe küçe varmaz oldı (353) ifadesinin ese-
rin diğer nüshalarında kança formuyla karşılanmış olması, formu oluşturan 
+rU morfeminin işlevsizliğini gösteren önemli delillerden biridir. 

Forma ait tabakalardan ilki, Genel Türkçenin tarihsel gelişimi ile paralel-
lik göstermektedir. Ancak ikinci tabakalaşma aşamasında, Genel Türkçeden 
ayrılan form, yalnızca Oğuz yazı dilinde görülmesi bakımından, Oğuzcaya 
has söz varlığının bir parçası hâline gelir. Formun Oğuzca dışında herhangi 
bir yazı dilinde veya diyalektte tespit edilemiyor oluşu ise kançarunun tam 
anlamıyla Oğuzcaya has bir leksik birim olduğuna işaret etmektedir. Ancak 
Caferoğlu, Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı bu formu, arkaik olarak ka-
bul etse de Doğu Türkçesi ile bağlantı faktörü olarak nitelendirir (1972: 4). 
Böyle bir çıkarım için Doğu Türkçesi ile kaleme alınan herhangi bir eserde bu 
formu tespit etmek gerekecektir.

Morfolojik tabakalaşma çerçevesinde, Oğuzcanın yazılı olmayan dönem-
leri için önemli ipuçları bulmak mümkündür. +rU morfemi, IX. ve belki en 
geç X. yüzyılda işlekliğini kaybeden ve yalnızca belirli formlarda tespit edilen 
bir morfem olarak kabul edilirse kançaru formunun en geç bu yüzyıllarda tü-
retilmiş olması beklenir. Bu durumda, yazılı metinler öncesi, +rU morfeminin 
Oğuzca için işlek ve geçerli bir morfem olduğu görülebilir. Ayrıca formun ge-
çirdiği iki morfolojik tabakalaşmanın yazılı olmayan Oğuzcanın tarihsel geli-
şimi içerisinde yer alabileceği tahmin edilebilir. Bu çerçevede kançaru formu-
nun, diyalektik çalışmalarda bir ayırıcı kriter olarak kullanılabilecek hüviyete 
sahip olduğu görülebilir. Ayrıca formun, “nereye” kavram alanından ziyade, 
“ne tarafa, hangi yöne” gibi daha farklı bir kavram alanına sahip olduğu ve bu 
şekliyle diğer birimlerden ayrıldığı anlaşılır.
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YUNUS EMRE’DE EMPATİ DİLİ

Erdoğan BOZ*  

Sezergül YIKMIŞ**

Özet
Tarihte ilk defa Aristo (MÖ 384-322) tarafından kullanılan empati 

(empatheia), insanlığın “homo empaticus” olarak adlandırılmasını sağla-
yan en büyük keşiftir. Bizi ‘ben’in dünyasından ayırarak başka hayatlara 
doğru seyahat etmemizi sağlayan empati kısa ve kapsamlı bir terim olduğu 
için çabucak yaygınlık kazanmıştır. Terimin sesletim olarak bu kadar kısa 
olması onun sergilenme aşamasının da kolay olacağı konusunda insanları 
yanıltmaktadır. Hem nörolojik hem psikolojik hem de toplumsal ayağı olan 
kavramın gerçekleşmesi belirli aşamalarda olur.

Ötekini anlamak, anladığını hissettirmek anlayışı üzerine kurulmuş bir 
iletişim dili sonucu ortaya çıkan empatinin yüzyıllar içinde geçirdiği deği-
şimi, empati algısını en iyi betimleyebileceğimiz metinler edebî metinler-
dir. Ben (nefs), benlik kavramı ve niyet tanımlaması açısından baktığımızda 
Yunus Emre’nin şiirleri bu bağlamda zengin verilere sahiptir. Yunus Emre; 
ruh-nefis çatışmasını ele aldığı Risâletü’n-Nushiyye’de öfke, dedikodu, 
kendini beğenme gibi insanı her an etkisi altına alacak ve ona manevi zarar 
verecek durumları anlatırken bireyleri yargılamamış, ikaz etmiş ama incit-
memiştir. Her bölüm sonunda asıl eleştirdiğinin kendisi, kendi nefsi olduğu 
vurgusunu yaparak empatide uzak durulması gereken en önemli unsur olan 
yargılayıcı tavırdan uzaklaşmıştır:

yunus cümle sözün senün ferîde

çü söz senündürür ol sen işide

«Yunus, senin bütün sözlerin eşsizdir;

söz senin olduğu için (önce) onu sen dinlemelisin.»

Bu yaklaşım doğrultusunda Risâletü’n Nushiyye’den incelediğimiz bö-
lümden hareketle empati dilinin betimlemesi yapılacaktır. Yunus Emre’nin 
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** Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, sezergulykms@yandex.com
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söylemleri Eleştirel Söylem Çözümlemesi kullanılacak; Derida’nın Yapısö-
küm yaklaşımı ve Sistematik Fonksiyonel Dilbilimi çözümlemesi ile metinde 
bulunan sözcük ve tümce tercihleri tespit edilecektir. Seçilen bölümler hem 
yedi farklı empati seviyesi hem de empati basamakların uygulanması açı-
sından değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimler: Yunus Emre, Empati, Söylem Çözümlemesi, Empati 
seviyeleri

GİRİŞ

Empati
İlk defa Aristo’nun Rhetoric adlı eserinde kullanılan empati, Yunanca 

kökenli empathia sözcüğünden gelir: “em” eki ...in içinde, içerde; “pathia” 
ekinin karşılığı ise “hissetme” şeklindedir (Ersoy, Köşker, 2016: 1). Türkçe 
sözlükte duygudaşlık1 sözcüğüyle karşılanan kavram üzerinde sıkça durulmuş 
her tanımda kavramın farklı bir boyutu ele alınmıştır. Ertürk, 1950’den beri 
yapılmış tanım ve değerlendirmeleri inceledikten sonra tespit ettiği ortak nok-
talardan hareketle şu kapsamlı tanımı yapmıştır (2010: 11-12):

“Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyması; bir başkası gibi hisse-
debilmesi, başka insanların duygularının, heyecanlarının ve davranışlarının 
farkında oluşu; diğerlerinin algılarını, düşüncelerini, duygularını, tutumlarını 
ve özelliklerini anlayabilmesi; onların zihinsel yaşantılarını, yaşanan olaylar 
karşısındaki bakış açılarını kavrayabilmesi; yaşamın onun için ne ifade ettiği-
ni anlayarak, başka insanın yaşayış ve deneyimlerine dâhil olmasıdır.”

Carl Rogers (1902-1987) bugün iletişim dilinde karşı taraftan sıkça talep 
ettiğimiz, “empati kurma” becerisinin bireyin duygularını anlamayı ve anla-
dığını iletme becerisi olduğunu belirtir. Tahminden ibaret olduğu düşünülen 
ve bilişsel yaklaşılan empatiye bu tutum duyuşsal bir boyut kazandırmıştır 
(Dökmen, 2015: 184-185).

Durak ve Arıcı, literatürde yer alan tanımlardan hareketle üç temel bile-
şen olduğunu tespit etmişlerdir.

1. Empatik tavır geliştiren özne
2. Empatik tavır yöneltilen özne
3. Yerine koyma
Öznenin kendisi dışındaki bir öznenin varlığını kabul etmesi bireyi tek 

bencilikten kurtarır. Kendisi dışındaki gerçekliği kabul eden bir öznenin “ben, 
ben olmayan” ayrımını yapabilmesi, farkındalığa erişebildiğinin işaretidir. Öz-
bilinç bireye şunu kazandırır deneyimler bizim değil karşı tarafın deneyimleri: 
1  empati ne demek TDK Sözlük Anlamı (sozluk.gov.tr) çevrimiçi (01.06.2021)
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Deneyimlerin versiyonları başkasına, ikinci elden elde edilen duygular ise bi-
rinci özneye aittir. Yani “Sen o değilsin; sen, onun gibisin.” Felsefi yaklaşılan 
empatide kavram empati-özbilinç paradoksu üzerine kurulur (2016: 110-114). 
Bernard Shaw (1856-1950) “Başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi 
davranmayın; başka şeylerden zevk alıyor olabilir” derken de kuralın merke-
zinde yer alan öznenin isteklerine dikkat çekmek istemiştir. Empati benzerlik 
değildir, farklı zevklerin keşfedilmesidir (Krznarıc, 2015: 14).

Empati kuran kusursuz insan olmadığı gibi, empati de nezaket, saygı ya 
da acıma değildir. Empati hem nörolojik hem psikolojik hem de toplumsal 
ayağı olan bir kavramdır. Bu üç alan tarafından yapılan değerlendirmeler so-
nucu Tarhan, kapsamlı empatinin altı basamakta gerçekleştiğini savunur ve bu 
basamakları şu şekilde sıralar:

i.  Basamak: Kişi ön yargılarını bir kenara bırakır, kendi düşünceleri ile 
karşı tarafın düşüncelerini ayrıştırır.

ii.  Basamak: Aktif dinleyici olmayı gerektirir. Hem jest ve mimiklerle 
hem de dönüt niteliğinde olan sorular yönelterek kişiyi gerçekten din-
lediğini hissettirir.

iii.  Basamak: Karşısındaki kişiyle yer değiştirir. Ben onun yerinde olsam 
ne hissederdim sorularını sorarak karşı tarafın yerine geçer.

iv.  Basamak: Karşı tarafı her yönüyle kabullenmeyi gerektirir.
v.  Basamak: Çözüm üretici olmayı, kişiye davranışlarıyla ilgili açıklama 

yapmayı gerektirir.
vi.  Basamak: Rehberlik aşamasıdır, kişiye fikir verilir, seçenekler sunulur 

(2017: 177-179).
Mükemmel empati her birey tarafından sergilenemeyeceği için gösterilen 

empatik davranışlar da birbirinden farklıdır. Tarhan (2017: 180-182) empati-
nin yedi seviyede gösterildiğini belirtir.

i.  Yüzeysel Empati: Karşı tarafa yardım ediyormuş gibi görünür ama yak-
laşım klişeleşmiş sözlerle örülüdür.

ii.  Ben Seviyesi: Ben senin yerinde olsam…’larla başlayan tümcelerden 
oluşan nasihatlerle örülü seviyedir.

iii.  Sen Seviyesi: “Şöyle yapmalısın, bu şekilde davranırsan daha iyi olur 
gibi...” Karşı taraf için buyurganlık aşamasına geçilen seviyedir.

iv.  Biz Seviyesi: Bu seviyede grup içi ilişki vardır fakat diğer bireyler göz 
ardı edilir.

v.  Toplumsal Empati: Empatinin en yüksek en ideal seviyesidir. Kişinin 
karşısındaki kişiyi tamamen ön yargısız olarak anlamaya çalıştığı, onun 
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artılarını-eksilerini, güçlü-zayıf, olumlu-olumsuz yönlerini de bilerek 
kişiler üstü iletişim kurduğu evredir.

vi.  Evrensel Empati: Bütün dünyayı ve evreni, içinde yaşayan tüm can-
lıları da dikkate alarak hareket eden her bir zerreyi düşünen empatik 
yaklaşımdır.

vii.  Zamanlar Üstü Empati: Geleceği de düşünerek, kıyameti de hesaba 
katarak hareket etmektir

Empati, iletişimin gerçekleştiği ortamlarda gözlemleyebileceğimiz bir 
süreçtir. Çünkü bireyler duygu alışverişini ancak etkili iletişimle sağlar. Bu 
bağlamda edebî metinler de sanatçı ve toplum arasında iletişimi sağlayan ya-
pılardır. Her edebî metin bir niyet etrafında şekillenir ve okuyucusuyla bu-
luşur. Bu buluşmadan sonra anlamın irdelenmesinden hareketle metinden 
bağımsız olmayan ama metin üstü bir yapıya yani söyleme dönüşür. Sanatçı 
eseri ile bir söylem inşa eder ve ortaya çıkan ürün “temel ya da tek” metafo-
rundan tamamen uzak çok katmanlı bir yapıdır. Anadolu sahasında Tekke ve 
Tasavvuf edebiyatının önemli şairlerinden olan Yunus Emre de 13. yüzyıldan 
beri asırlardır okuyucuları ile iletişime geçmektedir. Eserlerinin merkezinde 
ben (nefs), benlik kavramı, sevgi, evrensel sorunlar, sorumluluk alma, çev-
reye karşı duyarlı olma, toplumsal barış gibi konular yer aldığı için Yunus 
Emre’nin şiirleri empati dilinin görünümü açısından zengin verilere sahiptir. 
Misyonu barış, sevgi ve hoşgörü olan, yüksek bir ahlaki olgunluk hedefleyen 
Yunus Emre, şiirlerinde bunları toplumdan nasıl istemiş ya da nasıl iletmiş? 
Bu sorulara arayacağımız yanıtlar şairin kullandığı dilin empatik olup olmadı-
ğını kendi misyonu ile çelişip çelişmediğini gösterecektir.

Çözümleme yapacağımız bölümde kullanacağımız yöntemlerden biri 
Eleştirel Söylem Çözümlemesi’dir. Bu yöntemde mevcut betimlemelerin “na-
sıl” a cevap verdiğini bununla birlikte “neden” sorusuna da cevap vermesi 
gerektiğinden hareketle toplumsal, politik ve tarihi faktörlerin de değerlendi-
rilmesi gerektiğini savunmuşlardır (Büyükkantarcıoğlu, 2006: 106). Evre, ça-
lışmasında “Âdeta farklı yaklaşımların yaklaşımı” olarak açıkladığı ESÇ’nin 
çok sayıda kuramı içinde barındırdığını belirtir (2009: 134-138). Fairlough ve 
Wodak ESÇ’nin Batı Marksizmi ile gelişen bir çözümleme olduğunu; ekono-
mik temellerle birlikte toplumun kültürel boyutuna, ideolojik yapıya, kapita-
list sosyal ilişkilere vurgu yaptığını belirtir (Sözen, 2017:138-139). Söylem 
sadece sözcük ya da tümce çözümlemesinden ibaret değildir fakat bu unsurlar 
bireylerin kimlikleri hakkında ipucu verebilir. ESÇ söylemde ideolojik etkinin 
ve hegemonyanın algıyı nasıl oluşturulduğunu rıza ya da iknanın nasıl sağlan-
dığını sosyolojik olarak değerlendirir (Devran, 2010: 62-64). Çözümlenecek 
verilerin yazılı şiir parçaları olmasından ötürü kullanılacak bir diğer yöntem 
de Sistematik Fonksiyonel Dilbilimidir. SFL merkeze aldığı kavram metin-
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dir. Metin, Halliday’e göre bir form içinde yazılı ve sözlü söylem olarak ele 
kompleks bir kavramdır. (2004: 33, Akt. Elbirlik, 2015:58). Halliday (1985), 
dilbilgisini birbiriyle bağlantılı olan üç ayrı anlamda ele alır; başka bir deyişle 
dilbilgisinin metinleri, dizgeleri ve dil yapılarının öğelerini nasıl açıkladığıyla 
ilgilenir. Dil kullanıcıları, dil kaynaklarını toplumsal bağlama göre üç işlev 
oluşturmak üzere kullanırlar (Peçenek, 2008: 7-8). Bu işlevlerden biri kişiler 
arası işlev olan katılım işlevidir. 1990’ların başında James Martin kişiler ara-
sılık kavramı üzerine çalışarak Değerlendirme Kuramını geliştirmiştir. Birey 
kişiler arası etkileşim ortamında olayları ve kişileri değerlendirici dilsel bir tu-
tum sergiler. Bu dilsel tutumu anlamca betimlemek için kullanılan seçenekler 
sistemine değerlendirme (appraisal) sistemi denir. Değerlendirme eylemler, 
adlar, sıfatlar ve belirteçler gibi farklı sözcük türleriyle, olumlu ya da olum-
suz açık ya da örtük olarak yapılabilir, Değerlendirme sistemi üç kategoriden 
oluşur:

i.  Bağlantı (engagement): Konuşmacının sözle bağlantı biçimlerini (sor-
mak, söylemek, iddia etmek gibi) kapsar.

ii.  Tutum (attitude): Konuşmacının ya da yazarın içinde bulunduğu olay-
lara ya da kişilere karşı duruşunu (stance) ifade eder. Martin ve Rose 
(2003) konuşmacının tutumunu üç durum bağlamında ele alır: duygu-
lanım (affect), yargılama (judgement), estetik değerlendirme (aesthetic 
evaluation)

iii.  Derecelendirme (graduation): Konuşmacı tarafından yapılan değer-
lendirmelerin dozunu ve odak noktasını belirtir (Şen, 2014: 202-203).

Kullanacağımız bir diğer yöntem de Derrida’nın yapısöküm yöntemi 
içinde yer alan dikotomi (ikili yapılar/kavramsal çiftler) dir. Derrida söylem 
yaklaşımında metni merkeze alır. O, söylemi bir anlama teorisi olarak görür 
ve ona göre anlam sürekli ertelenir, sabitlenemez ve anlamda istikrar yoktur 
(Elbirlik, Karabulut, 2015: 34, Sözen, 2017: 55-56). Derida’ya göre söylemin 
inşasında temel unsur dikotomi (ikili yapılar/kavramsal çiftler) dir ve dikoto-
miler kavramsal hiyerarşiyi tesis eder2. Derrida’nın bu kullanımı her şey zıttı 
ile mevcuttur mantığına göre oluşturulmuştur ve ikisinden birinin tek başına 
anlamı yoktur. Örneğin “hatırlamak”, “unutmak” varsa bir anlam ifade eder.
Çözümleme Örnekleri:

Risâletü’n-Nushiyye
Tassavvufi bir öğüt kitabı olan eserin bölümleri ve beyit dağılımları şu 

şekildedir (Boz, 2017):
Giriş (1-13. beyitler arası)
Aklın tarifinin yapıldığı mensur kısım

2  http://politikakademi.org/2013/07/jacques-derrida-ve-yapisokumu (11.06.2021)
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Nefis (açgözlülük) ve ruh (gönül zenginliği) destanı (14-82. beyitler arası)
Kendini beğenme ve alçak gönüllülük destanı (83-180. beyitler arası)
Öfke ve sabır destanı (181-302. beyitler arası)
Kıskançlık-cimrilik ve cömertlik destanı (303-438. beyitler arası)
Dedikodu-iftira ve doğruluk destanı (439-562. beyitler arası)
Didaktik bir eser olan Risâletü’n-Nushiyye’nin yazıldığı dönem Anado-

lu’nun hem siyasi hem de dini olarak en sancılı dönemidir. Moğol baskısı 
ve savaşlar Anadolu halkını olumsuz etkilediği gibi bölgenin İslamlaşması 
da tam olarak tamamlanmamıştır. Bu kadar olumsuzluğun olduğu ortamda 
Yunus Emre şiirleriyle tüm gönüllere seslenmeyi hedeflemiştir. Çoğu okuma 
yazma bilmeyen Anadolu insanına eserin tamamına hâkim olan soyut kav-
ramları tahkiye yoluyla anlatmıştır. Her kavramı bir olay zemini içinde ele 
alarak onları gözle görülür hâle getirir. Halkın dilinde yer alan, onlara tanıdık 
gelen bahadır, sofi, ev, misafir, şar(şehir) gibi sözcükleri kullanıp kavramları 
somutlaştırmıştır. Didaktik bir eserin amacına ulaşabilmesinin tek yolu hedef 
kitleye göre bir anlatım şekli tercih etmesidir.
Kendini beğenme ve alçak gönüllülük (83-180. beyitler arası):

Yunus Emre kibir ve alçak gönüllüğü incelediği bölümde şu yolu izlemiş-
tir: kavramın tanıtımı, nasihatler ve akıl yoluyla sorunun çözülmesi.
1. Kavramın Tanıtımı:

eger diŋleriseŋ haber vereyin
akıl cāsûsı ne dir göstereyin (Eğer dinlersen haber vereyim; aklın haber-

cisi ne der, anlatayım.)
Beyti ile okuyucuyla iletişime geçen Yunus Emre ardından gelen beyitte 

bedeni bir şehre kibri de o şehri ele geçirip gönül tahtına oturmak isteyen ha-
ramilere benzeterek soyut bir kavramın anlaşılmasını sağlamıştır.

kibir dirler aŋa bulurlar anı
aŋa uyan ìmānsuz vire cānı (Onu bulurlar, ona kendini beğenme derler; 

ona uyan canını imansız verir.)
özinden ġayrì kimseyi begenmez
yüce yerde turur aşaġa inmez (Kendinden başka kimseyi beğenmez; bur-

nu havadadır ve kimseye tenezzül etmez)
Beyitleri ile öteki konumlandırmasını yaparak kibri karşı tarafa koyar, 

ESÇ açısından baktığımızda şair bu konumlandırmayı yaparken gizli konum-
landırma yoluyla kendisinin de kibrin karşısında olduğunu belirtmiş olur. Ki-
bir kötü temsil iken, biz iyi temsil durumundadır. Bunu da hem toplumsal 
hem de imansız vire canı diyerek dini açıdan bir temele oturtarak yapar. Bu 
konumlandırma ile okuyucuyu zihinsel ve psikolojik olarak içeriğin sunumu-
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na hazır hâle getiren Yunus Emre, kibrin kendi hâlinden yorulduğu ve akıl ile 
buluştuğu bölüme kadar hem kibri tanıtır hem de nasihatler verir.

Kibir tanıtılırken kullanılan ifadeler şunlardır:
özinden ġayrì kimseyi beğenmez (kendini beğenmiş)
tekebbür eyleyen (kibirlenen)
düşvārlık makamından (alçaklık makamı)
deŋe kibr issini hiç rāhatı yok (iç huzurdan rahattan yoksun)
tekebbür kişinüŋ fāyidesi yok
komazsa kibri peşmān olısar çok (kibirli kişi hiç faydası olmayan ve so-

nunda da perişan olacak olan kişi)
özinüŋ düşmenidürür göremez (kendinin düşmanıdır, farkına varamazlar)
Ey biçare ( çaresiz)
senüŋ devletüŋe peşmān kimise (senin mutluluğunun, saadetinin asıl düş-

manı) gibi… Bu örnekler çoğaltılabilir. Burada tercih edilen sözcüklere baktı-
ğımız zaman “yok” hariç geneli çağrışımsal olumsuzluğa sahip sözcüklerdir. 
Çağrışımsal olumsuzluk, alışılmış belirli işaretleyiciler ya da yokluk bildiren 
sözcüklerle yapılmayan, duygusal çağrışım boyutunda toplumsal kabullere 
göre değerlendirilen olumsuzluktur (Börekçi, 2001:46-51, Erten, 2007:1169). 
Çağrışımsal olumsuzluk ile öteki konumlandırmasına bireyi psikolojik olarak 
hazırlayan Yunus Emre’nin tercih ettiği bir diğer kullanım da ikili yapılardır. 
Derrida tarafından 20. yüzyılda kullanılan bu yaklaşımın Yunus Emre tarafın-
dan 13. yüzyılda şiirde kullanılması onun bilişsel sistematiğe aslında ne kadar 
hâkim olduğunu göstermektedir. Kibir Destanı’nda kullanılan ikili yapılardan 
bazıları şunlardır:

İKİLİ YAPILAR
Kendini beğenmek Hüner gözetmek
Dost Düşman
Dünya için yelmek Mevla için çalışmak
Gaflet uykusu Uyanmak (inanç)
Siccin (cehennemde vadi) Din yolu (cennet)
Gönül huzuru, nur Şirk ve şüphe

Kullanılan ikili yapılar ile kavram zıttı ile birlikte aktarılırken bireye kav-
ramları zihinde kıyaslama imkânı tanınmakta hem de örtülü ikna ile birey 
olumlu iyiye yönlendirilmektedir.

Bu bölümde yer alan sözcük, sözcük grubu ya da tümce tercihlerini Mar-
tin’in değerlendirme kuramı ile incelediğimizde şu sonuçlar ortaya çıkmakta-
dır. Yunus Emre “dinle, söyleyeyim, ey” ifadelerini kullanarak hem kibir hem 
de okuyucu ile iletişime geçtiği için bağlantı (engagement) basamağını sağ-
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lamıştır. Yazarın içinde bulunduğu duruma karşı duruşunu ifade eden tutum 
basamağı duygulanım ve yargılama açısından şu şekildedir:

dirìgā cümle ömrüŋ hayfa vardı
tekebbürlik seni yoldan ayırdı (Yazık, bütün hayatın boşa gitti; kendini 

beğenmişlik seni (doğru) yoldan ayırdı.
çü sensin düşmenüŋ dostuŋ kim ola
 ki yavuz hûydurur saŋa havāle (Düşmanın kendin olunca dostun kim 

olabilir; sendeki (gerçekleri görmeyi engelleyen) perde kötü huydur. )
nerede sıgınasın sen bu hûyıla
göŋülde dirligüŋden ne yuyula (Sen bu huyla nereye sığınabilirsin; gön-

lündeki (kötü) yaşayış özelliklerinden hangisi temizlenebilir?)
ne ussuŋ var ne hod bellü delüsin
ne bunda diri sinde ölüsin ( Ne aklın var ne de bizzat delisin; ne hayatta 

dirisin ne de mezarda ölüsün.)
 Yukarıdaki beyitlerde, sergilen davranışlardan dolayı duygulanım açısın-

dan “hoşnutsuzluk” duygusunun ağır bastığı görülmektedir.
Yargılama basamağı yazarın da üstünde toplumsal kabul ve saygınlığa 

göre şekillenen, insan normlarının sosyal normlar çerçevesinde değerlendiril-
diği basamaktır. Yunus Emre aşağıdaki beyti yargılama basamağı doğrultu-
sunda oluşturmuştur:

tekebbür sözi her nireye vara
 işiden lanet okur ol habere ( Kendini beğenme sözü her nereye ulaşsa 

onu işitenler ona beddua ederler.)
Beyti ile bu davranışın toplumsal kabul görmediğini belirtmektedir. Be-

yit, tercih edilen sözcükler ve tümce yapısı bakımından şu özellikleri sergile-
mektedir:

her nireye: Bu tamlama ile kibir kavramının ulaşacağı her yerde zaman 
sınırlaması olmadan kabul görmeyeceği vurgusu yapılmıştır.

İşiden: Olumlu iyi temsili göstermek için kullanılan ifadedir. Kibri duyan 
iyi, sergileyen ise kötü temsilidir. “Ben bunu yapmıyorum/söylemiyorum, ben 
sadece olayı aktarıyorum” şeklinde bir sezdirim oluşturarak şair kendisinin de 
üstünde bir çoğunluğun olduğunu göstermek istemiştir.

Lanet oku-: Bir insanın Allah’ın merhametten uzak kalmasını istemek an-
lamına gelen eylemdir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken husus eylemin ge-
niş zaman kullanılarak oluşturulmuş olmasıdır. Öznelerin yakındıkları durum 
sadece bu ana değil, bitmemiş bir zaman dilimine yayılmıştır.
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Aynı beyit derecelendirme de içermektedir, çünkü lanet oku- eylemi ki-
bir davranışının kabul görmemesi sonucunda ortaya çıkan tepkinin de dozunu 
göstermektedir. Yanlış olan kibre karşı gösterilen davranış da aşırı uçlarda ol-
muştur.

Kibir kavramının tanıtıldığı bölüm empatik tavır açısından değerlendi-
rildiğinde ilk basamak olan nötr olma yani ön yargılardan arındırılmış olarak 
bireyin (burada kibirli insanlar) kabul edilmesi gereken basamak ihlal edil-
miştir. Bunu kibri tanımlarken kullanılan, düşvar, ey biçare, içi şirk ve şüphe 
dolu, nursuz gönül gibi ifadelerden anlamaktayız. İletişim dilinde tercih edi-
len sıfatlar bireyi yargılıyorsa bu durum taraflardan birinin ilk basamaktan 
itibaren empati dilini tercih etmediğini gösterir. Bu değerlendirme mesnevi-
nin bu bölümünün başından itibaren empati yoksunluğu olduğunu gösterirken 
mesnevinin aynı bölümünde yer alan şu beyitler de durumun farklı olduğu 
görülmektedir:

sakıngıl olmagıl kibrile yoldaş
kibir kandayısa anuŋla savaş (Kendini beğenmeyle birlikte olma, (kendi-

ni) koru; kendini beğenme neredeyse onunla savaş)
Beytinde kibirli insan, kibirli er ifadesi kullanılabilecekken bağımsız ola-

rak “kibir” kavramı üzerinde durulmuştur.
tekebbür nedür aŋa uyasın sen
ümìdüŋ yok mı hakkı duyasın sen (Kendini beğenme nedir ki sen ona 

kapılıyorsun; (senin) gerçeği anlamaya umudun yok mu?) Bu beyitte de ken-
dini beğenen insan yerine doğrudan kendini beğenme müstakil bir durum gibi 
insandan bağımsız olarak kullanılmış.

Birinci basamak yerine getirilmemiş gibi görünse de aslında burada tercih 
edilen kullanımlar ile Yunus Emre karşı tarafa insanı koymayarak doğrudan 
“kibre” olan tutumunu göstermiş. Her şeye rağmen kibre kapılan “tekebbür 
kişi” olarak adlandırdığı bireylerle de empatinin üçüncü basamağı olan yer 
değiştirmeyi gerçekleştirerek onları anlamaya çalışmıştır.

kibir geldi seni bulatdı gitdi
ecel atı segirdür irdi yetdi (Kendini beğenme geldi, senin dengeni bozdu 

ve gitti, (bu arada) ölüm atı koşturuyor, (sana) yetişecek.) beyti bunu göster-
mektedir.
2. Nasihatlerin verildiği bölüm

Kibrin yaptıklarından pişman olup aklın yanına gittiği bölüme kadar sık-
lıkla kibir eleştirilmiş buna karşılık alçak gönüllük övülmüştür.

kapu gözet kapu ko dip gözetme
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ki devlet kapudadur koma gitme (Alçak gönüllü ol ve yükseklere heves-
lenme, mutluluk alçak gönüllülüktedir, ayrılma.)

begenme gel seni ırak düşesin
kalup dermānde ucbıla kalasın (Gel, kendini beğenme, (Allah’tan) uzak-

laşırsın; aciz olur ve kendini beğenmeyle kalırsın.)
sakıngıl olmagıl kibrile yoldaş
 kibir kandayısa anuŋla savaş (Kendini beğenmeyle birlikte olma, (ken-

dini) koru; kendini beğenme neredeyse onunla savaş.)
kogıl kibri vefā saŋa ne kıla
vay ol gün kim sûret nakşı yıkıla (Kendini beğenmeyi bırak, (onun) sana 

vefası olmaz, vücudun bozulacağı (toprak olacağı) o gün, (böyle kişilerin) vay 
hâline.)

Bu beyitler nasihatlerin verildiği beyitlerden bazılarıdır. Empatik tavırda 
sonraki basamaklar çözüm üretme ve rehberlik etme basamağıdır. Çözüm ba-
samağında bireye davranışı ile ilgili açıklama yapılır. “Kibri bırak ondan sana 
fayda yok” bu bağlamda oluşturulmuş bir ifade iken tümce emir kipinde kurul-
muştur. Nasihat barındıran beyitlerin çoğunda bu kullanımın tercih edilmesi 
rehberlik basamağında seçenek sunulmadığını, buyurgan bir tavır sergilendiği 
gösterir. İletişimde üç tip iletişim dili kullanılır, empatinin gerçekleşebilmesi 
için kullanılan dil yetişkin dilidir fakat burada yargılayan, buyurgan ana-baba 
dili kullanmıştır. Nasihatler bölümünde “şöyle yap, bu şekilde davran” şek-
linde fikir verildiği için bireyin kendisini anlamasına fırsat verilmediğinden 
gerçekleştirilen empati de “sen seviyesi”ndedir. Sen seviyesinde gerçekleştiri-
len empati ideal empati seviyesi değildir fakat Kibir Destanı bittiğinde tevazu 
savaşı kazanır. Bu durumu anlatan beyitler empati seviyesinin sen seviyesinde 
olmadığını gösterir.

yûnus alçaklıkı yavlak begendüŋ
kıyas it sen seni ne kadar indüŋ (Yunus, alçak gönüllülüğü çok beğendin; 

sen kendini (kendinle) karşılaştır; ne kadar alçak gönüllü oldun?)
Yukarıdaki beyit ile Yunus Emre bütün uyarıları kendine söylemiş, bütün 

nasihatleri kendine vermiştir. Yunus Emre’nin tutumu kendini üst akıl olarak 
görmediğini gösterir. Zira kibirden arınmanın salık verildiği şiirde şairin nasi-
hatlerle toplumu düzeltmeye çalışması bile örtülü de olsa bireyin kendini bir 
gruptan üstün gördüğünü, olsa kibre kapıldığını gösterir. Bu algı tam da şairin 
kendisi ile çeliştiğini düşünmemize neden olacakken “kıyas it sen seni ne 
kadar indüŋ” dizesi toplumun düzelmesinin bireylerin kendini düzeltmesiy-
le sağlanabileceğini göstermiştir. Sen seviyesinde yüzeysel olarak sergilenen 
empati; ön yargısız, bireylerin yargılanmadığı, güçlü-zayıf, olumlu-olumsuz 
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tüm yönlerin hesaba katılarak iletişime geçildiği toplumsal empati olarak ser-
gilenmiştir.
3. Meselenin Akıl Tarafından Çözülmesi

Kibir Destanı’nın sonuna gelindiğinde kibir kendi ayakları ile aklın yanı-
na gelir. Yunus Emre’nin diğer destanlarının sonunda da olduğu gibi sorun akıl 
tarafından çözülür. Akıl kibrin devasının tevazu olduğunu şu beyitle belirtir:

işit imdi ne der gör akl aŋa
ki alçaklık ider derdüŋe devā (Şimdi dinle, bak akıl ona ne söyler; (onun) 

derdine deva alçak gönüllülüktür)
Tevazu ve kibrin mücadelesi bir savaş sahnesi içinde anlatılır. Tevazu çe-

tin bir mücadelenin sonunda kibri alt eder.
aşaklık ālemüŋ bünyādı oldı
ki her ne varısa aŋa düzüldi (Alçak gönüllülük evrenin temeli oldu; (ora-

da) her ne varsa ona (göre) düzenlendi.)
kibir aldı eri görinmez oldı
dahı yüksek yere binemez oldı (Kendini beğenme, erlerini topladı ve or-

tadan kayboldu artık yüksek yere çıkamaz (böbürlenemez) oldu.)
Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye’nin her bölümünde farklı bir kavram-

dan hareketle ruh ve nefis çatışmasını ele almış, her bölümün sonunda da insa-
na yardımcı olacak en önemli unsurun sağlam bir ilimle donatılmış akıl oldu-
ğunu vurgulamıştır. Risâletü’n-Nushiyye’de anlatılan öfke, dedikodu, kendini 
beğenme gibi durumlar insanı her an etkisi altına alacak, ona bilhassa mane-
vi zarar verecek durumlardır. Yunus Emre, her bölüm sonunda sorunu akla 
çözdürerek kendisini ulu bilici konumdan çıkarmış, insanların bu sorunlarla 
yalnız mücadele etmesi gerektiğini göstermiştir. Bu yaklaşıma bilişsel olarak 
baktığımızda Yunus Emre, bireyin belli durumlar ve sorunlar karşısında tep-
ki ve davranış oluşturma ya da duruma göre davranış geliştirme dediğimiz 
öğrenmeyi ancak kendisi gerçekleştirebilir prensibine de sadık kaldığını gör-
mekteyiz. Bu tutum empatinin en önemli basamağı olan rehberlik aşamasının 
sadece bu bölümde değil eserin diğer bölümlerinde de uygulandığını göster-
mektedir.
Sonuç

Empati dilinin metin bağlamında görünümünü tespit etmek için Yunus 
Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’de yer alan Kibir ve Alçak Gönüllülük Desta-
nı’nı inceledik. Eski Anadolu Türkçesinin önemli temsilcilerinden olan Yunus 
Emre şiirlerindeki açık, kısa cümleler ile etkili bir anlatıma sahip olmuştur. 
Eserlerinde merkeze insanı almış, içinden çıktığı topluma yabancılaşmamıştır. 
Soyut kavramları ona anlatabilmek için onun sözcüklerini seçmiş, ona onun 
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dilinden seslenmiştir. Bireyi eserlerinde hem psikolojik hem toplumsal hem 
de bilişsel açıdan değerlendirerek çağlar ötesine seslenen bir söylem dili oluş-
turmuştur.

Yunus Emre Risâletü’n-Nushiyye’de insanları nefsin kötü arzularından 
arındırmak; onları iyiye, güzele yönlendirmek istemiştir. Bunu yaparken in-
sanları yargılayan bir tutum sergilememiş, kimseyi kötü temsil olacak şekilde 
öteki konumuna oturtmamıştır. İkaz etmiş ama incitmemiştir, her defasında 
asıl uyarıyı kendine yaptığını göstermiştir. Bu yaklaşım Yunus Emre’nin şi-
irlerinde empati basamaklarından nötr tavır ve koşulsuz kabul basamaklarını 
gerçekleştirdiğini göstermektedir. Her sorunu akıl yoluyla çözüme ulaştırarak 
rehberlik ve çözüm üretme basamaklarının amacı olan bireyin kendini tanıma-
sını sağlamıştır. 13. yüzyıl hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan Anado-
lu’nun en zor dönemi olsa da Yunus Emre oluşturduğu şiir söylemi ile modern 
çağın hümanizmini geride bırakacak bir empati dili sergilemiştir.
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE ELEŞTİRİ VE 
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Criticism and Social Transformation in Yunus Emre’s 
Poets

İsmet ÇETİN*

Özet
Her edebî eser, oluşturulduğu/yazıldığı dönemin zihniyetini belirler. 

Edebiyat eseri, hangi amaçla oluşturulursa oluşturulsun döneminin top-
lumsal yapısını, toplumun kabullerini, dünya görüşü, hayat tarzı ve döne-
minin sosyal olaylarını aktarır.

Toplumların, grupların, toplumsal katman ve inanç gruplarının, dola-
yısıyla kişilerin kendi ortak yararlarını korumak, toplumsal ahengi sağla-
mak için bazı kurallar ve yasaklar konulmuştur. Toplum veya onu oluşturan 
grupların birbirinden farklı zihniyet, inanç, statü veya üstlendikleri roller 
gereği uyum içinde olması gerekir. Aksi hâlde çatışma riski söz konusudur.

Yunus Emre’nin yaşadığı dönem, Türkistan sahasından Türk göçleri-
nin devam ettiği buna bağlı olarak farklı Türk boylarının, bunların İslami-
yet’i farklı yorumlama ve yaşama biçiminin bir arada bulunduğu dönemdir. 
Bunun dışında farklı inanç ve etnik grup mensupları ile bunların koruduğu 
kültür ve medeniyet yapısı gibi birçok unsurun bir arada yaşadığı görül-
mektedir.

Farklılıkların bir arada yaşamaya/yaşatılmaya çalışıldığı bu dönem, 
kendilerini farklı yerlerde konumlandıran grup veya kişilerin kendi arala-
rında karşılıklı tanıma, anlama ve anlatma vasıtasıyla ahenkli bir yaşantı 
sürebileceklerinin bilincinde olmalarının gerektiği dönemdir. Yunus Emre 
bütün bu farklılıkları görür, onların bir merkez çevresinde toplanması için, 
farklı grup veya kişilerdeki olumlu ve olumsuzlukları tespit edip bunları 
eleştirel tarzda dile getirir.

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, icetin@gazi.edu.tr
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Yunus Emre, toplum ve kişilerin davranışlarını, düşünce yapıları ve 
bunların yaşama biçimlerini olumlu ya da olumsuz biçimde değerlendirip, 
olumsuzluğu olumlu kılmak için önce eleştiriye başvurur, olumsuzluğu tes-
pit edip zaman zaman örnek vermek, delil göstermek suretiyle de olumlu 
olanı tespit edip eserlerine aktarır.

Yunus Emre’nin eserlerinde tenkit konusunun işleneceği bildiride, sos-
yal yapı, inanç ve farklı yorumlanması, toplum ve kişisel davranışların nasıl 
ele alındığı ile Yunus’un buna karşı tavrı ve toplumu dönüştürme çabaları 
üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, eleştiri, toplumsal dönüşüm.
Varlık nedeni insan olan ve insanın kendi bilgilerini, tecrübelerini, tasav-

vurlarını estetik yapı kazandırarak aktardığı edebiyat alanı, sadece o edebiyat 
eserini oluşturan kişinin değil, içinde yaşadığı toplumun da bilgi, tecrübe ve 
tasavvurlarını barındırır. Harrigton; “gündelik tecrübe ve yaşantıyı anlamlı 
sezgi ve kavrayışa dönüştürmedeki becerisi diye tanımlayabileceğimiz farklı 
bir manada doğrudur hükmü taşır ve yaşadığımız dünyanın nesneleri arasında 
‘anlamlılık ağı oluşturabilir” (2004, 57-58) ifadesiyle, edebiyatın insan haya-
tında nesneleşmesiyle anlamlılık kazanacağını belirtir. Edebiyat alanında ya-
pılan çalışmalarda bir eser; eser - eser sahibi - okuyucu/dinleyici - toplumsal 
yapı ilişkisini dikkate almak suretiyle anlamlandırılabilecektir. Edebiyat eseri, 
eserin dışında kalan bütün unsurlarla (zaman, mekân, sosyal yapı, psikososyal 
ve sosyoekonomik yapı vb.) birlikte değerlendirilmesi ile daha kolay anlam-
landırılabilir.

Eseri, oluşturulduğu dönemin şartları içinde değerlendirmek, dönemin 
genel yapısı hakkında bilgi verebileceği ihtimalinin güçlü olduğu ön kabu-
lünü gerektirir. Oysa edebiyat eserinin sahibi, yaşadığı dönemde edindiği bil-
gi ve tecrübelerini, her zaman toplumda hâkim olan kabullere uygun olarak 
işlemeyebilir. Türk edebiyatında bu örneklere sıkça rastlanılır. Nef’î’nin Si-
ham-ı Kaza’sını (Çeltik 2020) döneminin genel sanat kabulüyle eşleştirmek 
mümkün değildir. Tarikat yapılanması içinde toplumu gözleyen ve eleştirel 
gözle değerlendiren Akşemseddin’in ‘kendi gibi’ düşünmeyenleri eleştirmesi, 
toplumun tamamı için söz konusu olmaz (Yücel Çetin 2012).

Eser tek başına, çevre dikkate alınmaksızın ele alındığında ise eser sahi-
binin, dolayısıyla eserin çevreden kopuk olduğu anlamına gelir. Bu durumda 
ne eser ne yazar ne de çevre hakkında isabetli sonuca ulaşılamaz. Oluştuğu 
toplumsal yapıdan soyutlanmış, onun zihniyet dünyasıyla ilgisi olmayan ede-
biyat eseri de yaşamaz/yaşayamaz. Bu tür eserle ilgili ancak tarihî kaynaklar-
da küçük bilgi kırıntılarına rastlanabilir.
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Bir eser ve eserin çevresiyle ilgili anlamlı bir sonuca varılmak maksa-
dıyla hareket edilme endişe taşınırsa -ki böyle olmak zorundadır- toplumun 
yapısı ile eser arasında ilişki kurulması gerekir. Dolayısıyla eser ve kamu 
arasındaki ilişkinin, yani eserin kaderinin, kabul edilirliğinin ve bu ikisinin 
karşılıklı etkileşimi incelenmelidir. Zira bir medeniyet olgusu olarak edebiya-
tın oluşu mu ve tanımlanması toplumsal etmenlerin iç içe geçmesine bağ lıdır 
(Candido 2015). Edebiyat eseri hakkında isabetli karar verilebilmesi için ese-
rin yaratıldığı dönemin şartları, toplumsal yapısı ve zihniyet dünyası, bu yapı 
içinde eser sahibi ve şahsiyeti ile bunların eserlerle olan ilişkisinin birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. 

Yunus Emre, yaşadığı döneme şahitlik eden, dönemin toplumsal yapısı, 
aksaklıkları, toplumdaki çözülme ve yozlaşmayı tespit eder. Yunus, toplumu 
ve toplumu oluşturan tek tek kişileri ve toplumsal grupları gözlemler, aksak-
lıkları ve aksaklıkların giderilmesi için nelerin yapılması gerektiğini de söyler. 
Yapılması gerekenlerin fikri temellerini ortaya kor. Kurnaz, Yunus Emre’de 
tenkit konusunu işlerken, Yunus’un kendisini ve devrini tenkit ettiğini ifade 
eder (Kurnaz 1993). Bizim kanaatimiz, Yunus’un kendisini tenkidi, kendi şah-
sında topladığı insan ve insani davranışların tenkididir. Yunus Emre, yaşadığı 
dönemde toplum ve toplumu oluşturan kişi ve grup davranışlarını nasıl gör-
düğü, tespit ettiği olumsuzluklar ile olumsuzlukların giderilmesi için getirdiği 
çözümleri şiirleri aracılığıyla aktarır.

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ifade edilen, Tanrı’nın yeryüzündeki ha-
lifesi, irade ve tercih sahibi, görevleri ve sorumlulukları olan insan, Tanrı’nın 
isim ve sıfatlarının tecellisini üzerinde bulunduran “eşref-i mahluk”tur. Yunus 
Emre’ye göre toplumun merkezinde bulunan, yaratılıştan itibaren yüceltilen 
insan, bütün âlemin hayran kaldığı kusursuz varlıktır. Ancak yaratılıştaki pak-
lığı, cennette yasak meyveyi yedikten, dünyaya geldikten, dünya nimetleri-
ni tattıktan sonra nefsine yenik düşer ve yaratılıştaki güzelliklerini kaybeder. 
Dünyadaki insani davranışlara sahip olur. Davranışlarıyla gelgitleri yaşar. Bu 
zıtlıklar; 

Gâh inem esfellere şeytânıla şerler düzem
Geh çıkam ‘Arş üstine seyrân olam cevlân olam

Geh varup bir sır olam hem işidem hem söyleyem
Bir cüvân olup gehi insân olam nisyân olam

Gâh ma’kûlât u meşrû’ât u takrîr ü beyân
Gâhi maksûrât olam gâh sâhib-i keyvân olam

Niçe bir sûretde insân ü sıfatda cânavâr
Niçe bir dilkü olam yâ kurd u yâ arslan olam (Yunus Emre 2005a: 203)

mısralarında ve başkaca mısralarında da işlenir.
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Toplum içinde kişinin sağlıklı bir hayat sürebilmesi için içinde yaşadığı 
toplumla uyum içinde olması gerekir. İnsan-toplum ilişkisinin sağlıklı olması 
da kişinin tek tek ve sosyal çevresiyle ahenkli bir ilişki kurmasına bağlıdır. 
Toplumla kişinin, dolayısıyla toplumun kendi içinde uyumluluğu ahenkli bir 
toplumsal yapıyı oluştururken, uyumsuzluk toplumsal kriz ve çatışmaya yol 
açar. Uyumsuzluk hâli hem kişisel hem de toplumsal mutsuzluk ve karamsar-
lığa neden olur. Yunus, Risâletu’n-Nushiyye’de toplumdaki sosyal hadiseleri, 
sosyal yapıyı, insanı anlatmakta sembol olarak kullanır. İnsanı imar etmenin, 
insanı yeniden kurmanın örneğini bir şehir düzeni içindeki kavramları kul-
lanarak göstermektedir(Şahin 2007: 120). Yunus’un anlattığı insanın bütün 
kötülüklerden uzak durması, arınması gerekir:

İki sultân durur sana havâle
Diler her birisi kim mülki ala

Biri rahmânîdür cân hazretinden
Biri şeytânîdür garez yatından (Yunus Emre 2005b: 30)

beyitleriyle ifade edilen ve insanı, dolayısıyla toplumu olumsuza sevk 
eden “şeytani sultan”dır ve şeytani sultanın askerlerini, insandaki kötü/olum-
suz davranışları iyi/olumlu davranışlara döndürmek için savaşmak gerekir. 
Olumsuzluklarla savaşmak, sıradan bir mücadele olarak değerlendirilmez. 
Tarihe atıf yapılarak Hakk’ın alplarıyla mücadele edilebilir:

On üç bin er durur rahmânî leşker
Yenilmez kimseye kamusı key er (Yunus Emre 2005b: 30)

Kötü/olumsuzlukların insan nefsinde bulunduğunu, bütün bu kötü/olum-
suzluklardan uzak durulmasını öğütler, teferruatlı biçimde aktarır:

Tokuz alem duru nefs haşerâtı
Müdâm eyerlüdür bunlarun atı

Nişânları bu kim yüzleri kara
Bu nefrîn ü şikâyet kanda vara

Sakıngıl kim bulardan olmayasın
Ki nefs dîvânına yazılmayasın (Yunus Emre 2005b: 30-31)

Kötülüklerin üstesinden gelmek için aklın kullanılması gerekir. Zira “akl 
pâdişâhun kadîmlıgı pertevindendür akl”. Akıl padişahı, Tanrı’nın kadimli-
ği ışığındandır. Kişinin aklıyla hareket etmesi lazım gelir. Toplumsal hayatın 
bu dünyada yaşanıyor veya yaşanacak olması, dünyeviliğin düzene sokulma-
sı, toplumsal insicamın sağlanması ahengin oluşması aklın kullanılmasıyla 
mümkündür. İnsanların geçimi, toplumun birbirleriyle geçinmesi, bir arada 
yaşama azmine sahip olması akl-ı ma’aşın kullanılmasıyla mümkündür. Dün-
yanın tertibini, düzenini akl-ı ma’aş belirler: “Akl-ı ma῾âşdur dünyâ tertîb-
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lerin bildürür”. Yunus akıl ile ruh bahsinde aklı önceler, aklın gerekliliğine 
işaret eder. İkisinin birlikte ancak mutluluğa ulaştıracağını aktarır:

Gelüp aklun öninde tapu kıldı
Hakk’a şükr eyledi çün anı buldı (Yunus Emre 2005b: 33)

veya
Gine geldi akıl ögütler anı
Bize gelenlerün kurtuldı cânı (Yunus Emre 2005b: 35)

Aklı öncelemeyen, aklıyla hareket etmeyen kişi ve dolayısıyla toplum, 
kargaşaya, huzursuzluğa sürüklenir, toplumda çatışma ve kargaşa doğar. Kal-
dı ki Tanrı insana akıl vermiştir ve aklıyla hareket etmeyen kişi ve toplumların 
hareketleri, Tanrı tarafından kabul görmez. Türk düşünce sisteminin temelini 
teşkil eden akıl, bir nevi denetleyici roldedir. Zira diğer bilgi kaynaklarının 
güvenirliliğini de akıl sağlar. Akıl, varlıkları ve onlarla ilgili bilgileri tasnif 
ederek sonuçlar çıkaran ve insana kıyas yapma gücü veren zihnî bir faaliyet 
olarak görülmektedir (Mâtürîdî’den Oral 2015). Aklıyla hareket etmeyen kişi 
veya toplum ahenkli bir hayat süremez. Tanrı’nın estek ve emirlerine layık 
olmak ancak akılla mümkün olur. Yunus bunu;

Buçuk gün turmayan aklun katında
Ne lâyık ola Şâhun hazretinde (Yunus Emre 2005b: 33)

beytinde aktarır.
Akıl, ideal toplumun oluşması için ideal insanın olması gereğini işaret 

eder. Yunus Emre’nin yaşadığı dönem ve dönemin karmaşık yapısı, içinde 
yaşadığı toplum hayatı, sürekli mücadele, çatışmalar; sakin dönemlerde bile 
“her an savaşa ve mücadeleye hazır bir pozisyonda bulunan toplum” dikkate 
alındığında, Yunus’un endişeleri anlaşılabilir. 

Yunus, insanın nefsine esir olmasını, ‘ben’i Tanrı’nın nûr-ı Muhamed’den 
yarattığı çokluk olan, bütün insanlığı içine alan ‘ben’den uzaklaşıp kişi olarak 
‘ben’ merkezli, her şeyin merkezinde kendini görmek, her şeyi kendine dayan-
dırma duygusuna esir olan kişinin konağının tamu olduğunu ifade eder. Bunun 
aksi, ‘biz’ düşüncesinin hâkim olduğu, yaşanılan dünyayı Tanrı’nın istediği 
biçimde düzenleyen ve toplumun Tanrı’nın istediği tarzda yaşadığı, bir padi-
şah ve padişahın idaresindeki mutlu beldeye benzetir, bu beldeyi uzun uzun 
tasvir eder. Yunus Emre, kargaşayla birliğin, birliksiz de dirlik olmayacağını;

Bî-gâne kalmışam ben bu sagışdan 
Gerekse sağış et iki başdan 

Ne böyle cünbişile ola dirlik 
Ne böyle dirligile ola birlik (Yunus Emre 2005b: 68)
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beyitleriyle ifade ederken devamında nefis kullarına karşı verilen müca-
deleyi de akıl, sabır ve kanaat askerlerinin galibiyetinin anlatıldığı bir savaş 
tasviriyle aktarır. 

Kanâ῾at fakrıla uş gele şimdi
Bakadur düşmene gör n’ide şimdi

Çağırdı muştıcı geldi kanâ῾at
harîr tonlar geyer biner burâğ at

Alemleri yaşıl bulundı çıkdı
Kimesne eslemez yavlak ınıkdı

Çavuşlar yögşürür sağda vü solda 
Girîv ü zemzemedür degme yolda 

Anı gördi kaçar nefs haşerâtı 
Gör indi nitedür Hâlik sıfâtı
…
Kılıcı kanlular cümlesi ğâzî 
Uçar kuşa yiter atları tâzî 
…
Tama῾dan kurtarurlar il ü şehri 
Sıdılar leşkerin cebrî vü kahrı
…
Gazâdan geldi şeh tahtın oturdı 
Sipâhîler kamu tapuya turdı 

Kamu şehr ü kamu il râhat oldı 
Nereye vardısa pür-ni῾met oldı (Yunus Emre 2005b: 34-38)

Yukarıda, insan merkezli bir mücadele içine giren Yunus Emre, toplum-
daki problemleri gözlemler, tespit eder. Dönemin olumsuzlukları, toplumsal 
yapıdaki bozulmalar, değişen uygulamalar, alışkanlık hâline gelen olumsuz 
davranışlar, Yunus’un şikâyetçi olduğu konulardır. 

Müslümanlar zamâne yatlu oldı
Helâl yinmez harâm kıymetlü oldı

Okunan Kuran’a kulak tutulmaz
Şeytânlar semirdi kuvvetlü oldı

Harâm ile hamîr tutdı cihânı
Fesâd işler iden hürmetlü oldı (Yunus Emre 2005a: 373)

Yunus, şiirin devamında dönemin eğitim sisteminden aile yapısına, dinî 
hayata kadar toplumdaki bozulmayı aktarır:
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Kime kim Tanrı’dan haber virürsen
Kakır başın salar hüccetlü oldı

Şakird üstadile arbede kılur
Oğul atayıla izzetlü oldı

Fakirler miskinlikden çekdi elin
Gönüller yıkuben heybetlü oldı

Peygamber yirine geçen hocalar
Bu ahalınun başına zahmetlü oldı

Dutulmaz oldı peygamber hadîsi
Halâyık cümle Hak’tan utlu oldı

Yunus gel âşıkısan tevbe eyle
Nasûha tövbe ucı kutlu oldı (Yunus Emre 2005a: 373)

Şiirden de anlaşıldığı gibi Yunus, “Müslüman” bir toplumda yaşanan 
olumsuzlukları aktarırken, her statüde, toplumun hemen her kesiminden olan 
grubu eleştirir. Ailede, baba-oğul, nesiller arası çatışmanın olumsuzlukları-
nı, hoca-talebe arasındaki geleneksel saygıyı, âlim ile halkın ilişkilerini, dinî 
referanslarla hareket eden, dönemin ümmet toplumu anlayışı içinde kendini 
peygamber yerine koyan tarikat şeyhleri, hocaların varlığı toplumsal ahengi-
nin bozulmasında başta gelen olumsuzluklardır. Bunun olumluya, iyiye evril-
mesi, kişilerin tek tek ‘iyi’ye yönelmeleriyle mümkündür. Bozulmuş toplum 
yapısını düzene sokmak için akıl yoluyla çözüm bulmanın gereğine işaret 
eder, sadece ibadetle problemlerin çözülemeyeceğini söyler:

Orucuna güvenme namâzuna tayanma 
Cümle tâ’at tak olur nâz u niyâz içinde (Tatcı 2005: 294)

Toplumsal yapıdaki bozulmanın giderilmesi, ahengin sağlanması, kişile-
rin özellikle yönetim erkinin toplumun bütün fertlerine aynı gözle bakması, 
farklılıkların ayrışmayı gerektirmediğinin bilinciyle hareket etmesi vurgula-
nır. Toplum kesimleri ve kişiler arasında ayrı uygulamaların yapılmaması ge-
reğine işaret eder.

Yitmiş iki millete birligile bakmayan
Şer’ile evliyâsa hakîkatde ‘âsîdür (Yunus Emre 2005a: 43)

Yönetim erkinin yetmiş iki millete bir gözle bakması, adil olmayı gerekti-
rir. Adalet, ‘borç’, ‘karşılık’ ve ‘ödeme’ fikrine dayanmaktadır ve mağduriyet 
yaratan veya yarattığı düşünülen bir eylemin sahibine ödetilen bedeldir (Düz-
gün 2018). Öyleyse yetmiş iki millete bir gözle bakmak, sadece adil olmayı 
yani iyiliğe iyilik, kötülüğe kötülüğün pay edilmemesi anlamındadır. Bura-
da adaletin yerine ikame edilen başka bir kavramın varlığı söz konusu olur: 
merhamet. Yöneticinin merhamet sahibi olması gerekir. Merhamet bir duygu 
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olarak başkasının trajedisine yahut başkasının eksikliğinin duyulmadığı şeye 
kalbî bir duyguyla ortak olmak ve güçlü bir empati kurmaktır. Bir değer olarak 
merhamet ise bir trajediyi veya eksikliği duyulan şeyi ortadan kaldıracak bir 
eyleme yönelmektir. Dolayısıyla merhamet kalpte hissedilen acıma duygusu 
değil, doğruluğu zihinde kesinleştikten sonra mutlaka yapılması gereken bir 
fiil olarak kaynağını kalpte bulan bir değerdir (Düzgün 2018).

Yunus Emre, kişilerin, toplumsal grupların birbirlerine, yönetim erkinin 
kişi ve topluma karşı davranışının nasıl olacağını sorgularken, idealize ettiği 
bir hayatı işaret eder. Yönetim erkinin adil ve merhametli olması, toplumun 
ahenkli olmasını sağlar. Yusuf Has Hacib’in “Halkın bütün uygunsuzluklarını 
beyler düzeltir; bey uygunsuzluk ederse onu kim yola getirir?” ifadesi, Türk 
devlet geleneğinde “devlet” kutsallığının da işareti olarak görülmelidir.

Yönetimin temelinde “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yar-
dım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl/90); “Bir topluluk, diğer bir topluluk-
tan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi 
yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi 
olmayın. Allah, bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğü-
nüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.” (Nahl/92) ayetleri ör-
neğindeki gibi temeli adalet ve birlik olan düşünce sistemi; Yunus’ta birlik, 
yetmiş iki millete aynı gözle bakma anlayışının temelini oluşturur.

Birlik; ‘biz’, ‘Müslüman’ düşüncesi, inanma biçimi, iman ediş tarzı, Müs-
lümanca bir yaşantı ve bakış açısının hâkim olduğu toplumsal yapıda müm-
kün olur. Mevlana Celaleddin Rumi’ye atfedilen “Yine gel, yine gel / Her kim 
olursan ol, yine gel / İster kâfir ol ister mecusi ister putperest / İster yüz kerre 
bozmuş ol tövbeni / Umutsuzluk kapısı değil bu kapı / Nasılsan öyle gel” ifa-
desinde olduğu gibi yetmiş iki milletin buluşma yeri, Müslümanca bir yaşantı 
ve anlayıştır. Yunus’un bunu dillendirmesi, sadece İslami bir düşüncenin de-
ğil, Türk tarih bilincinin de devamına işaret eder. “Üze kök teŋri asra yagız yer 
kılındukta ekin ara kişi oglı kılınmış kişi oglınta üze eçüm apam bumın kagan 
iştemi kagan olurmış olurupan türük bodunıŋ ilin törüsin tuta birmiş iti birmiş 
tört buluŋ kop yagı ermiş sü sülepen tört buluŋdakı bodunug kop almış kop 
baz kılmış başlıgıg yüküntürmiş tizligig sökürmiş. (Üstte mavi gök, altta kara 
toprak yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğullarının 
üzerinde atalarım, dedelerim Bumın Kağan (ve) İştemi Kağan tahta oturmuş. 
Tahta oturarak Türk halkının devletini, yasalarını yönetmiş düzenlemiş. Dört 
taraf hep düşman imiş, ordular sevk ederek dört taraftaki halkı hep almış, hep 
bağımlı kılmış. Başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüş.)” (Tekin 1988: 
8-9, 36-37) ifadelerinde Türk cihan hâkimiyeti ülküsünün temel felsefesine 
kaynak teşkil eden bu telakki; soy, dil ve din yönlerinden insanları birbirinden 
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ayırmaya elverişli olmadığından, sorumlu Türk hükümdarı, idaresi altındaki 
kitleler arasında herhangi bir fark gözetmemiş, böylece Türk Devleti çeşitli 
toplulukların kendi inançlarında serbest bulunduğu bir siyasi ortamın temsil-
cisi olmuştur (Kafesoğlu 2000: 267; Öz 2011).

Yunus Emre de tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi’de olduğu gibi adil ve 
merhamet üzerine bina edilmiş toplumsal yapının ancak Müslümanca bir 
hayatla mümkün olacağı inancındadır. Zira dönemin, Agah Sırrı Levend’in 
ifadesiyle ümmet çağı olduğu düşünülürse, hem yönetenin hem yönetilenin, 
hangi inanç grubundan olursa olsun, idealize edilen hayat ‘dinî’ bir hayat olup 
bütün kuralların ‘din’ çevresinde oluşturduğu yaşamak, yaşatmak istediği ha-
yattır. Yunus Emre bunu

“Gayrıdur bu milletten bizim milettümüz. 
Hiç dinde bulunmadı din-ü diyanetimiz (Yunus Emre 2005a: 118)

mısralarıyla da dile getirir.
Yunus Emre, bütün bu olumsuzluklardan çıkmak, olumsuz davranışla-

rın olumluya evrilmesi için toplumun merhametli olması gereğine işaret eder. 
Günümüzde tolerans, hoşgörü, hümanizm gibi kavramlarla ifade edilen mer-
hamet, toplumda kişilerin, grupların birbirine karşı olan olumsuz duygulardan 
arınmalarını gerektirir ve olumsuzluklardan arınmış toplum modelinde kişiler 
daha mutlu yaşarlar. “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona 
denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükâfatı Allah’a 
aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra, kendini savu-
nup hakkını alan kimseye (ceza vermek için) bir yol yoktur. Ceza yolu ancak 
insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte 
onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte 
bu elbette azmedilecek işlerdendir.” (Şura 40-44) mealindeki ayette de ifade 
edildiği gibi insanların cezalandırılmak suretiyle değil, bağışlamak, merhamet 
göstermekle olumsuzluklardan arındırılacağı açıklanmaktadır.

Yunus Emre, bütün insanları bir gözle görüp ve merhameti ‘sevgi’ kav-
ramıyla ifade ederek toplumun kötülüklerden, olumsuzluklardan arındırılma-
sına ışık tutar. Ona göre toplumun tanışık olması gerekir. Tanışık olan toplum 
birbirini tanır, sahip olduğu değerlere saygı gösterir. Tanınmayanlara ise te-
reddütle yaklaşılır, bilinmezlikten korkulur. Onun için Yunus;

Gelün tanışuk idelüm işi kolayın tutalum
Sevelüm sevilelüm dunyâ kimseye kalmaz (Yunus Emre 2005a: 109)

beytiyle de ifade edildiği gibi tanışıklığa işaret eder. Tanışık olduktan 
sonra ancak birlik tesis edilebilir.

İy yârânlar siz bu sözi dinlen gönül kulagıla
Cân dudagı hâlis gerek birlik şarâbın tatmağa
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Birlik diyen katında hîç sen-ben dimek hîç yok durur
Yûnus dilin sen yumşatdun bu tevhîdi eyitmege (Yunus Emre 2005a: 314)

Senlik-benlik olıcak iş ikilikde kalır
İkilik tutan kişi niçe birike birle (Yunus Emre 2005a: 325)

Bizi biz koyalum, onlar biz olalum. 
Birliği tuyanlar, ikililik koyalar (Yunus Emre 2005a: 76)

Yunus Emre’nin şiirlerinde bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Yunus Emre’nin;

Elif okuduk ötürü bazar eylerük götürü 
Yaradılanı severiz Yaratandan ötürü

mısraları eşref-i mahluk olarak yaratılan insanın Yaradan’dan ötürü sevil-
mesi, insana insani değerin verilmesi gereğine işarete eder. 

O, karizmatik, bilge, lider kişiliği ile toplumda gördüğü aksaklıkları, 
olumsuzlukları yaşadığı dönemin zihniyet dünyası içinde tespit etmiş, Türk 
kültür kodları içinde olan adalet ve merhamet çerçevesinde çözüm yolunu 
göstermiş, dönemin hâkim anlayışı olan ümmet / Müslüman ümmet için ku-
surlarından arındırılmış idealize bir toplum hayatı tasavvur etmiş ve onu öğüt-
lemiştir.
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YUNUS EMRE’NİN DİLİNDE METAFORİK 
BETİMLEMELER

Celal DEMİR*

Özet
Türkiye Türkçesi literatüründe “metafor”, “metaforik anlatım” ve 

“metaforik adlandırma” ile ilgili tartışmaların geçmişi çok eski değildir. 
Ancak kavram ve tasavvur olarak Türk dilinin bilinen en eski metinlerinde 
bile örneklerine rastlıyoruz. VIII. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmış olan Or-
hun Kitabeleri’nde bildirme ve betimleme cümlelerinin çeşitli metaforlarla 
desteklendiğini tespit eden çalışmalar vardır. XI. yüzyılın son çeyreğinde 
kaleme alınmış olan Kutadgu Bilig’de de metaforik betimlemelerin günü-
müze kadar gelmiş örneklerini görmekteyiz.

“Metafor” varlık ve eylem karşısında düşünen insanın zihninde üretti-
ği veya hayal ettiği tasavvurlardır. Ancak bu tasavvurların umumiyet kaza-
nıp toplumsal hafızada yer etmesi için tasarlayan sanatçının bu betimlemeyi 
kuvvetli benzerlikler ve güçlü çağrışımlar üzerine kurması gerekir.

Batı Türkçesindeki geleneksel anlatımlara zenginlik katan bazı meta-
forlara ilk kez Yunus Emre’de rastlamaktayız. Yunus Emre’nin XIII-XV. 
yüzyıl Türkçesiyle yazıya geçirilen manzumeleri incelendiğinde -gelenek-
sel betimlemelere de rastlanmakla birlikte- özgün metaforların da çok çeşit-
li örneklerini görmekteyiz. Yunus Emre, İslam Tasavvufunu Türk düşünce 
sistemindeki “misal ve mukayese mantığı”yla anlatırken kendine has me-
taforlardan da yararlanmıştır. Ancak öğretilerini ve tavsiyelerini ifade eder-
ken toplumsal hafızada yer etmiş “tanıdık” metaforları kullanmayı tercih 
etmiştir.

Giriş

“Metafor”, esas olarak, eski Yunan filozofu Aristoteles’ten günümüze 
retorik, lengüistik, felsefe, semiyotik, psikoloji, pedagoji gibi farklı alanlar-
da kullanılagelmiş bir anlatı terimidir. Günümüzde daha çok bir retorik (ede-
biyat, anlatı sanatı, belagat) terimi olarak bilinse de psikoloji, sosyoloji, dil 

* Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, cdemir@aku.edu.tr
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bilim ve pedagoji gibi bilim dallarında da anlatım ve öğretim aracı olarak 
kullanılmaktadır.

Metafor terimi, bazı yayınlarda ve sözlüklerde “mecaz”, “düz mecaz”, 
“ad aktarması”, “deyim aktarması”, “düz değişmece”, “istiare” gibi reto-
rik terimleriyle açıklanmaktadır. Zaman zaman da bu terimlerin yetersiz kal-
dığı yerlerde ilave/destekleyici bilgiler aktarılmaktadır. Bu durum, sözlü ve 
yazılı ifade geleneğimizde öteden beri var olan ama adı konmamış bir anlatım 
tarzının (metaforik anlatım) varlığını göstermekle birlikte onu karşılayacak 
bir terime ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır.

Metafor (Fr. métaphore, İng. metaphor) kelimesi, Eski Yunancada bir 
kavramı, bir olguyu, kendinden daha öteye taşımak, olduğundan daha fazlası-
nı yüklenmek anlamındaki Yunanca “phérō” sözcüğünden gelmektedir (Dur, 
2016: 123). Kelimenin etimolojisini yapanlara göre de “Metafor kelimesi, 
meta: öte ve pherein: taşımak, yüklenmek kelimelerinden mürekkeptir” (La-
koff ve Johnson, 2015: 15). Bu yaklaşıma göre kelimenin morfolojisine ba-
kıldığında “phérō ” kelimesine “meta” ön eki getirilerek türetilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır.

Fransızca sözlüklerde, (Dictionnaire Hachette Collége, 2008 ) ise “ mé-
taphore: (nom féminin) Procéd qui consiste à utiliser un mot dans un sens 
figuré. Quand on parle du “printemps de la vie” pour désigner la jeunesse, 
un emploie une métaphore”1 şeklinde açıklanmakta ancak “mecaz” kelimesi 
yerine “metaforik anlatım” terimi tercih edilmektedir.

Güncel sözlüklerde “Metafor” ve “metaforik” terimlerinin ifade ettiği 
tüm kategoriler; “iğretileme”, “istiare”, “mecaz”, “kinaye”, “telmih” gibi 
mecaz ve mecazın türevleriyle açıklanmakta ve sınırlandırılmaktadır. Örne-
ğin Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) “metafor” sözcüğü, “mecaz” kelimesiyle 
karşılanmakta, “metaforik” ise, “metafora ait, metaforla ilgili” biçiminde 
açıklanmaktadır.

Büyük Türkçe Sözlük’te (Doğan, 2014),”metafor” kelimesi; “mecaz”, 
“istiare”, “kinaye” ve “teşbih” kelimeleriyle açıklanmaktadır. Misalli Büyük 
Türkçe Sözlük’te (Ayverdi, 2016) de, aynı şekilde “istiare” ve “ödünçleme” 
terimleriyle eş anlamlı gösterilmektedir.

Terim sözlüklerinde ise aynı açıklamalara küçük ilaveler yapılarak meta-
forun bir sanat terimi olduğu ifade edilmektedir (Karaağaç, 2018 ). Fransız-
ca-Türkçe Sözlük’te ise métaphore: “eğretileme”, “istiare” şeklinde açıklan-
maktadır (Saraç, 1999).

1 Bir sözü başka bir anlamı düşündürecek şekilde kullanmak. “Hayatının baharında …” 
dendiği zaman metaforik bir anlatım yapılmış olur.
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“Metafor”, edebiyat biliminde de söz sanatı/retorik terimi olarak kul-
lanılmakta ve metaforlarlarla ilişkilendirilmiş anlatım biçimlerine “mecaz-ı 
mürsel”, “teşbih-i beliğ”, “açık istiare” / “düz mecaz” gibi adlar verilmek-
tedir (Filizok, 2005).

Osmanlı Türkçesi sözlüklerinde ise, “metafor” ve “metaforik anlatım”a 
tekabül eden anlamlar, “mecaz” kelimesiyle açıklanmaktadır (Devellioğlu 
2010, Parlatır 2017). Biraz daha eski kaynaklarda (Ahterî-i Kebir 2009, Lü-
gat-i Nâcî 2009) ve ansiklopedilerde ise bu anlamların “lâfız-mana”, “i’câz/
vecîz”, “telmih” gibi kelimelerle ilişkilendirildiğini görmekteyiz.

“Metafor” teriminin yazılı/sözlü edebiyattaki kullanımları ve anlatım 
biçimlerinin günlük hayattaki uygulamaları dikkate alındığında “mecaz” ile 
aynı durumları ifade etmediği açıkça görülmektedir. Her ikisi de anlatma sa-
natıyla ilgili terimler olmakla birlikte karşılamış oldukları kavramlar ne görü-
nürde ne de derin yapıda asla birbiriyle örtüşmemektedir.

Metaforlar, bir kelime değil kelimelerin temel anlamı üzerine sonradan 
ilave edilmiş tasarımlardır. Bu sebeple üzerinde metafor olan kelimelerin eği-
tim-öğretimde terim olarak kullanılması son derece pedagojik bir yaklaşımdır. 
“Örs” kemiği, “üzengi” kemiği, “kürek” kemiği, “kaval” kemiği, göğüs “ka-
fesi”, omurilik “soğanı” insan anatomisiyle ilgili adlandırmalar metafoların 
pedagojide kullanıldığını gösteren örneklerdir.

Anadolu insanı. yaprakları dikenli bir dile benzeyen kaktüs türüne “kay-
nanadili” adını vermesi, biyoloji öğretimde kalça bölgesi kemiklerinin şek-
line bakılarak “leğen kemiği” denmesi, bir aile için çok önemli olan kişi-
ye “evin orta direği” denmesi, dede korkut hikayelerinde Bayındır han için 
“Türkistan’ın direği” denmesi, günlük hayatımızdaki metaforik anlatımları 
düşündürmektedir.

“Mecaz”, bir anlam inceliği yaratmak, sözün etkisini artırmak veya an-
lamayı/anlatmayı kolaylaştırmak amacıyla bir durumu, bir olguyu, bir kavra-
mı veya bir eylemi kendi adıyla söylemek yerine bu durumlarla ilişkisi olan 
başka bir kelimeyi kullanarak anlatmak; bir kelimeyi geçici olarak başka bir 
kelimenin yerine kullanmak (ödünçleme yapmak) biçiminde açıklanabilir 
(Karataş, 2018). Neticede mecaz, farklı bir anlatma biçimi, doğrudan anlatım 
dışında başvurulan farklı bir anlatım yolu olarak önümüze gelmektedir.

Mecaz iki kelime arasındaki anlam alış-verişini/gidiş-gelişi yani ödünç-
lemeyi ifade etmektedir. Metafor ise stabil bir tasavvurdan ibarettir. Bu ta-
savvur; bir öykü, bir anekdot, yaşanmış bir olay, meşhur bir şahsiyet, bir fık-
ra, önemli özelliği olan bir hayvan, mekan veya başka bir varlık da olabilir. 
Metafor, bir anlatma biçimi veya bir ifade manevrası değildir. Bir sözün her 
yönüyle anlaşılmasını (idrak edilmesini) sağlayan kurgulanmış tasavvurlardır.
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II. Meşrutiyet Dönemi eğitimcilerinden Emrullah Efendi’ye atfedilen 
“Tuba Ağacı Nazariyesi” adlandırılmasında da “tuba ağacı” metaforundan 
yararlanılmıştır. Tuba ağacı, kökleri yukarıda, dalları aşağıya doğru uzayan ve 
meyvelerini aşağı doğru sarkıtarak insanları besleyen bir cennet ağacı olarak 
tasavvur edilmiştir. Bu ağacın meyveleri yukarıdan gelir ve aşağıdaki ihtiyaç 
sahiplerine ulaşır. Emrullah Efendi’nin nazariyesi (eğitim teorisi) ise şöyledir: 
Bir toplumda maarifi geliştirmeye yukarıdan başlamak gerekir. Bunun için 
önce iyi öğretmenler yetiştirilmelidir. İyi yetişmiş öğretmen toplum için en 
uygun eğitimi bilir ve uygular. Bu nedenle eğitim tarihçileri, Emrullah Efen-
di’nin bu teorisine “tuba” metaforundan yararlanarak “Tuba Ağacı Nazariye-
si” demişlerdir. Emrullah Efendi’nin eğitim-öğretimle ilgili görüşleri ile tuba 
ağacının özellikleri arasındaki benzerliğe dayanarak metaforik bir adlandır-
ma yapılmıştır (Demir, 2017: 91).

Metaforlar yardımıyla güçlendirilmiş ifade biçimlerine “mecazlı anla-
tım” değil, “metaforik anlatım” veya “metaforik betimleme” demek du-
rumundayız.

Metaforlar, söz sanatının zirvesindeki geleneksel edebiyatımızda (Divan 
Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Tasavvuf Edebiyatı) önemli bir yer tutmak-
tadır. Bilindiği gibi açık istiare, kapalı istiare, teşbih, telmih, kinaye, mecaz-ı 
mürsel, teşhis gibi söz sanatları tabiatı gereği gücünü bir metafordan alan söz 
sanatlarıdır. Geleneksel edebiyatımızda sanatçı, bu tür anlatımlarda kullandığı 
“referans” unsuruna “metafor” değil, “mazmun” demekteydi. Bugünün mü-
nekkidi de divan şiirindeki bu tür metaforik anlatımlara “mecazi ifade”, bu 
tarzın dayandığı asıl unsura da “mazmun” demektedir.

“Mazmun” teriminin başka anlamları da olmakla birlikte yazın bilimde, 
“mânâ, kavram; nükteli, sa’natlı ince söz; kendisine özgü simgesel anlamları 
olan nükteli ve cinaslı söz” (Devellioğlu, 2010; Parlatır, 2017) şeklinde açık-
lanmaktadır. Görüldüğü gibi “mazmun” günümüzdeki metafor algısıyla ta-
mamen örtüşmese de “metaforun donmuş/stabil hâli” olarak değerlendirile-
bilir. Klasik Türk Şiiri, bize dışarıdan mazmunlarla stilize edilmiş bir tabiatın 
veya kurmaca bir hayat tasviri gibi görünse de gerçek hayat bu mazmunların 
arkasında kalıyordu. Ancak bu mazmunları bilen ve anlayan şairi anlayabili-
yordu. Zira klasik Türk şairi, hayatı bir “hayâlî” gibi mazmunları oynatarak 
tasvir etmekteydi. Okuyucusunu gerçekle buluşturan bu mazmunlar, Klasik 
Türk Edebiyatı’nı baştan sona doldurmuştu. Öyle ki güzel bir mazmun tek 
başına şiiri kurtarmaya yetiyordu. Hatta herkesten önce tasavvur edilip söy-
lenen bir mazmuna “bikr-i mazmun” deniyordu. Her divan şairi, “mazmun 
avcısı” gibi yeni bir mazmun yakalamanın, bir kuyumcu titizliği ile de onu 
şiirde işlemenin gayreti içindeydi. “Gül ile bülbül” mazmunu, “nergis” maz-
munu, “nokta” mazmunu, “selvi/servi”, “ab-ı revan” mazmunu gibi. “Selvi” 
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mazmunu ile ince ve uzun boy, “nokta” mazmunuyla yokluk ve vuslat, “ka-
ranlık” veya “gece” mazmunuyla sevgilinin saçları, “kement” mazmunuyla 
sevgilinin zülfü veya kakülü, “inci” mazmunuyla sevgilinin dişleri, “kalem”, 
“keman”, “yay”, “hilal” mazmunuyla sevgilinin kaşları anlatılmak istenmiş-
tir (Pala, 2014). Modern Türk edebiyatı, bu mazmunları bilen ve kullanmayı 
seven sanatçıların masasında emekleyerek gelişti. Bu mazmunların çoğu, ge-
leneksel Türk edebiyatının ifade mirası olarak modern Türk edebiyatında da 
yaşamakta ve hâlen anlama-anlatma unsuru olarak kullanılmaktadır.

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Metaforik Betimlemeler
Batı Türkçesindeki geleneksel anlatımlara zenginlik katan bazı metafor-

lara ilk kez Yunus Emre’de rastlamaktayız. Yunus Emre’nin XIII-XV. yüzyıl 
Türkçesiyle yazıya geçirilen manzumeleri incelendiğinde -geleneksel betim-
lemelere de rastlanmakla birlikte- özgün metaforların da çok çeşitli örnekleri-
ni görmekteyiz. Yunus Emre, İslam Tasavvufunu Türk düşünce sistemindeki 
“misal ve mukayese mantığı”yla anlatırken kendine has metaforlardan da 
yararlanmıştır. Ancak öğretilerini ve tavsiyelerini ifade ederken toplumsal ha-
fızada yer etmiş “tanıdık” metaforları kullanmayı tercih etmiştir.

Yunus Emre, duygu ve düşüncelerini, tasavvufi inancını, şairane hayal-
lerle değil, bizim anladığımız sözlerle ve bildiğimiz metaforlarla anlatmıştır. 
Yunus Emre’nin başarısı da buradan gelmektedir.

Aşağıdaki dörtlükte Yunus Emre iki metafor kullanmıştır: birincisi omçala-
rın yaprakları arasında belirginlik kazanıp insanın gözünden aşağılara hesapsız 
akan gözyaşı damlalarını düşündüren üzüm taneleri/salkımlardır. İkincisinde 
ise, saçı başı dağılmış, başı öne eğik çok sevdiği birinin ardından hıçkıra hıç-
kıra ağlayan bir kadın tasavvuru (imajı) vardır. İki gözü iki çeşme ağlayan bu 
kadının gözyaşları, yağmur yüklü bulutların yere aktığı gibi saçlarının ucundan 
yerlere akmaktadır. Bu tasavvur, bizi bin yıldan daha eskiye götürüp “yuğ tö-
renlerinde” yanaklarını tırnaklarıyla yırtarak kanını gözyaşlarına katıp akıtan 
“yuğcu” (Ögel, 1991, C.III) kadın tipini (metaforunu) düşündürmektedir.

“Yüce dağların başında salkım salkım olan bulut,
Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın?
Harâmi gibi yoluma arkırı inen karlı dağ,
Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın?” (Gölpınarlı, 1971: 
255)

“Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar,
Halka mata’ların satar
Yükü gevherdir tuz değil” (Gölpınarlı, 1971: 370)
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Yunus’un yaşadığı dönemde “Anadolu, XIII. Yüzyıldan XIV. Yüzyılın 
ilk senelerine kadar dalga dalga gelen Moğol ordularıyla çiğnenmişti. Halk, 
yalnız Moğollar tarafından öldürülmüyor, iç kavgalardan da canından olu-
yordu… Herkes herkesten şüphelenmekteydi. Padişahlar bile mevkilerini ko-
rumak için Moğollara sığınıyorlar, beyler bile padişahların yakınlığını, Mo-
ğollara sığınmakla sağlıyorlardı ve bütün bu sığınmalarda iş gören paraydı, 
yalandı, iftiraydı. Ülkede din adına, adalet adına, sadakat adına hüküm süren 
zulümdü 1299’da olduğu gibi yağmursuzluktan meydana gelen büyük kıtlık-
lar, halka ölü insan etini bile yediriyordu. Yaşayış çekilmez bir yük olmuştu; 
herkes ümidini Tanrı’ya bağlamıştı artık.… bu şartlar altında Bir yandan Mo-
ğol akınından Anadolu’ya göçen, bir yandan Anadolu’da yetişen sufiler, halka 
hayrın, şerrin izafi olduğunu, her işin O’nun iradesinin tecellisi bulunduğunu, 
gerçek varlığın yoklukla olabileceğini, her işte bir hikmetin mevcudiyetini 
telkin eden, gözleri buğulayan, gönlü maddi ve gerçek yaşayıştan alan, insana 
boyun büktüren, teslimiyeti gaye bilen bir inancı yayacak en uygun muhiti 
buluyorlardı….Yunus’un doğduğu, yaşadığı ve ebediyete göçtüğü çağda Ana-
dolu’da siyasi, iktisadi ve dini durum buydu.” (Gölpınarlı, 1971: 13)

“Kapı”, “kul”, “geda”, “konak”, metaforlara, masallar başta olmak üze-
re anonim metinlerde sıkça rastlamaktayız. Yunus Emre’nin şiirlerinde de çok 
çok kullanılmıştır:

“Aşk sultânı Taptuk’durur Yunus gedâdır kapuda
Gedalara lûtfeylemek kaidedürür sultana

Taptuk’un tapısında kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idi, piştik elhamdü lillâh

Yunus bir doğan idi kondu Taptuk koluna
Avın şikâra geldi, bu yuva kuşu değil (Gölpınarlı, 1971: 180)

Yunus’un şiirlerinde; ölüm, ibadet, kanaat, iman, ahiret hayatı, mad-
di-manevi zenginlik, gerçek-mecazi fakirlik, varlık-yokluk gibi tasavvufi 
temalar tabiatıyla çok işlenmiştir. Ancak bunlar, Türk insanının ürettiği meta-
forlarla anlatılmıştır:

Kefen

“Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri
Ger taş isen eriyesin bakıp görücek bunları

Şunlar ki çoktur malları gör nice oldu hâlleri
Sonucu bir gömlek giymiş onun da yoktur yenleri” (Gölpınarlı, 
1971: 72)
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Güneş
“Hani ol şirin sözlüler hani ol güneş yüzlüler
Şöyle gayib olmuş bunlar hiç belirmez nişanları
Bunlar bir vakt beyler idi kapıcılar korlar idi
“İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan kişi misâli taşa benzer” Gölpınarlı, 1971: 72)

Bey ve Kapıcı

“Hani ol şirin sözlüler hani ol güneş yüzlüler
Şöyle gayib olmuş bunlar hiç belirmez nişanları
Bunlar bir vakt beyler idi kapıcılar korlar idi
Gel şimdi gör bilmeyesin bey hangidir ya kulları
Ne kapı vardır giresi ne yemek vardır yiyesi
Ne ışık vardır göresi dün olmuştur gündüzleri” (Gölpınarlı, 
1971: 72)

Kabir

Ne kapı vardır giresi ne yemek vardır yiyesi
Ne ışık vardır göresi dün olmuştur gündüzleri” (Gölpınarlı, 
1971: 72)
“Gör ahî niceleri topraklar koçmuş yatar
Bizi de onlar gibi ala koynuna bir gün” (Gölpınarlı, 1971: 79)

Misafir

“Bu dünyaya gelen kişi âhır yine gitmek gerek
Müsafirdir vatanına bir gün sefer etmek gerek” (Gölpınarlı, 1971: 
82)
“Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle (gelir) şol göz açıp yitmiş gibi
İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün çıka gide kafesten kuş (kaçıp) uçmuş gibi” (Gölpınarlı, 
1971: 75)

Kafes-Kuş

İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün çıka gide kafesten kuş (kaçıp) uçmuş gibi” (Gölpınarlı, 
1971: 75)

Tohum-Toprak

“Miskin âdemoğlanını benzetmişler ekinciğe
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi
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Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi” (Gölpınarlı, 1971: 75)

Gençlik-Yaşlılık

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi” (Gölpınarlı, 1971: 75)

Ölüm

“Gele şol Azrâil tuta, assı kılmaz ana ata
Binem şol ağaçtan ata gidem hey dost deyi deyi
Halvetlerde meşgul olam dâim açılam gül olam
Dost bağında bülbül olam ötem hey dost deyi deyi” (Gölpınarlı, 
1971: 97)

“Yanlarıma kona elim söz söylemez ola dilim
Karşıma gele amelim n’ittim ise görem bir gün” (Gölpınarlı, 1971: 75)

Ok-Yay

“Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut
Her bir nefes kim gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut (Gölpınarlı, 1971: 90)

Sermaye-Kese

“Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut
Her bir nefes kim gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut (Gölpınarlı, 1971: 90)

Arınmak

“Niceler bu dünyâda günâhını yuyamaz
Ömrü geçer yok yere ey dırîga duyamaz
Bir nice kişilerin gaflet, gözün bağlamış
Hak yoluna derisen bir yufkaya kıyamaz
Bu dünyâ bir gelindir yeşil kızıl donanmış
Kişi yeni geline bakıbanı doyamaz
Ey nice arslanları alır aktarır ölüm
Azrail pençesine bir yoksulca duyamaz
Var imdi miskin Yunus uryân olup gir yola
Yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz” (Gölpınarlı, 1971: 81)
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Cömertlik-Cimrilik

Bir nice kişilerin gaflet, gözün bağlamış
Hak yoluna derisen bir yufkaya kıyamaz
Bu dünyâ bir gelindir yeşil kızıl donanmış
Kişi yeni geline bakıbanı doyamaz
Ey nice arslanları alır aktarır ölüm
Azrail pençesine bir yoksulca duyamaz
Var imdi miskin Yunus uryân olup gir yola
Yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz” (Gölpınarlı, 1971: 81)

Sırça

 “Sakıngıl yârin gönlün sırçadır sımayasın
Sırça sındıktan geri bütün olası değil” (Gölpınarlı, 1971: 91)

Patişah

“Ey pâdişah ey pâdişah her dem için düzedurur
Dünyâ onun bustanâdır sevdiğini üzedurur:” (Gölpınarlı, 1971: 93)

Sahip Emanetçi

“Can alıcı hod geliser emâneti ver deyiser
Ben emâneti ıssına vereyim andan varayım.” (Gölpınarlı, 1971: 96)

Mecnun
 “Mecnun oluban yürüyem yüce dağları bürüyem
Mum olubanı eriyem yanam hey dost deyi deyi” (Gölpınarlı, 
1971: 97)

Tarihi-Dini Şahsiyetler

“Ol malı ki Halîli’dir hayırlara yelter seni
Ol mal ki ol Kaarûn’undur ıssı hiç rahat olmaya
İsrâfil sûrunu ura dağlar tepeler sürüle
Bir karınca cevâbını bin Süleyman veremeye” (Gölpınarlı, 1971: 103)

“Gitmez âşık gözünden hergiz ma’şuk hayâli
Nitekim Zilha verir Yusûf’un nişânını
Dirlik budur âşıka ma’şuk yolunda öle
Sorarlar ise aydam âşıkın burhânını
Belkıys ile Süleyman aşka düştü bir zaman
İsteyip bulmadılar bu derdin dermânını
Gökteki Hârut Mârut aşk için indi yere
Zühre yüzün görücek unuttu Rahmân’ını
Ferhad bu aşk yolunda başın külünge tuttu
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Hüsrev, Şîrin derdinden dosta verdi canını
Leyli’yle, Mecnun işi acebedür(ür) bu halka
Abdürrazzak terk etti aşk için imânını
Zemâne vefâları cefâ gelir Yunus’a
Bir doğru yar bulacak fidî kılar canını” (Gölpınarlı, 1971: 176)

Taht-Taç
“Terk edesin taht u tacı bulasın ettiğin gücü
Muhammed hak yalvarıcı şefâatimiz ondadır
Yunus eğer âşık isen varlığın değşir yokluğa
İman kuşağın berk kuşan de eksilik bendedir” (Gölpınarlı, 1971: 113)

Ana-Kız/Ata-Oğul
“Günahların tartalar andan sırat’a iteler
Zebâniler tutalar figanlar ola katı
Ata oğuldan beze bakmaya ana kıza
Şol gün geliser başa unutma arasâtı” (Gölpınarlı, 1971: 114)

Ejderha-Nefs
“Nefsimin ejderhâsı döndü bana haml’ etti
Kanâat hay demezse yeri göğü yer imdi
Kanâati yâr edin uyma nefs dileğine
Eresin hakıykata yerin buldun dur imdi” (Gölpınarlı, 1971: 115)

Mutasavvıflar beşerî aşkı, ilahî aşka götüren bir köprü olarak görmüşler-
dir. Vahdet-i vücut inancında bizim gördüğümüz ve yaşadığımız güzellikler, 
hakikatte daha güzel olan yüce varlığın yer yüzündeki tecellisidir. Her nefis 
bu gerçeği imanı/inancı nispetinde görür. Gerçek mutasavvıf “idrak” merte-
besindedir. Bu güzelliklere kaynağını ve yansımalarını bilerek bakar. Olayla-
rın sebep ve sonuçlarını bilerek yaşar:

Âşık- Maşuk
Yunus eğer âşık isen varlığın değşir yokluğa
İman kuşağın berk kuşan de eksilik bendedir” (Gölpınarlı, 1971: 113)

“Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar,
Elinden gelmez ise söyleme fâsid haber

Aşk şerbetin içen kişi ne esrik ne mestan ola
Sensiz iki cihan benim zından görünür gözüme
Senin aşkınla bilişen gerek hass’ül - hastan ola
490. Aşka doyamadı özüm keksizin söylerim sözüm
Yunus senin işbu sözün âlemlere destan ola” (Gölpınarlı, 1971: 143)

“İşidin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk



127Celal DEMİR

Değmelere verilmez hürmetli nesnedir aşk
Dağa düşer yer eyler gönüllere yol eyler
Sultanları kul eyler cür’etli nesnedir aşk
Kime kim aşk vurdu ok gussa ile kaygı yok
Aşk iledir Mustafâ devletli nesnedir aşk
Denizleri kaynatır mevce gelir oynatır
Kayaları oynatır kuvvetli nesnedir aşk
Akılları şaşırır deryâlara düşürür
Nice ciğer pişirir key odlu nesnedir aşk
Miskin Yunus neylesin derdin kime söylesin
Varsın dostu toylasın lezzetli nesnedir aşk” (Gölpınarlı, 1971: 137)

Gökyüzü- Burç
“Şeriat edebinden korkarım söylemeğe
Yokısa aydayıdım dahı ayrıksı haber
Dost kılıcından Yunus ölür ise gam değil
Dost göğünden uyanan ma’şuk burcundan doğar” (Gölpınarlı, 
1971: 140)

Taş

“İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan kişi misâli taşa benzer
Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer” (Gölpınarlı, 1971: 125)

Kuş
Bir olgun kişiye el verip, gönül verip yola düşen mutasavvıf, seyr-i 
süluk’u ondan öğrenir.

 “Yunus bir doğan idi, kondu Taptuk koluna,
Avın şikâra geldi, bu yuva kuşu değil.” (Gölpınarlı, 1971: 180)

Ay
 “Kerem et bir beri bak, nikabı yüzden bırak;
Ay’ın on dördü müsün, balkurur yüz ü yanak.
Sıfatın arılığı bulgur u nohut gibi” (Gölpınarlı, 1971: 117)

Taş

“Söyler isem sözüm savaş söylemezsem ciğerim baş
Cihan doludurur kallâş her birinden bir taş gelir
Gör nice taşlar atılır dost için başlar tutulur
Gelir gönüle batılır hâlimize haldaş gelir.” (Gölpınarlı, 1971: 126)
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Gül-Bülbül Metaforu

Varam ol dostu kul olam hem açılıban gül olam
Hem ötüp bülbül olam durağım gülistan ola
Dâim öter bülbülleri gülistânım solmaz benim
Bizim ilin bahçeleri dâim tâzedir gülleri (Gölpınarlı, 1971: 157)

Zindan – Bostan
“İki cihan zından ise gerek bana bostan ola
Artık bana ne gam gussa gün inayet dosttan ola
Varam ol dostu kul olam hem açılıban gül olam
Hem ötüp bülbül olam durağım gülistan ola
Dost yüzünü gördü gözüm erenlere toprak yüzüm
Söz anlayana bu sözüm gerek şekeristan ola
Her da’vîden geçen kişi dosttan yana uçan kişi
Aşk şerbetin içen kişi ne esrik ne mestan ola
Sensiz iki cihan benim zından görünür gözüme
Senin aşkınla bilişen gerek hass’ül - hastan ola
490. Aşka doyamadı özüm keksizin söylerim sözüm
Yunus senin işbu sözün âlemlere destan ola” (Gölpınarlı, 1971: 143)

Ateş
Mansur kadehin nice kez ma’şûka sundu elime
Dört yanımdan od urdular kimse halim bilmez benim” (Gölpınarlı, 
1971: 157)

Deniz
“Deniz oldu birkaç kadeh susuzluğum kanmaz benim
İniltilerim eksilmez gözüm yaşı dinmez benim
Gel soralım bizim ile kim giresin bahçelere
Dâim öter bülbülleri gülistânım solmaz benim
Bizim ilin bahçeleri dâim tâzedir gülleri
Mâ’murdurur bustanları ağyar gülüm üzmez benim
Mansur kadehin nice kez ma’şûka sundu elime
Dört yanımdan od urdular kimse halim bilmez benim” (Gölpınarlı, 
1971: 157)
“Yunus aydır erenlerin dirliğini dirilmedim
Gücüm yettiğince bâri soylarını soylayayın” (Gölpınarlı, 1971: 
161)

Yağ-Bal

“Mumsuz baldır şeriat, tortusuz yağdır hakıykat
Dost için balı yağa ne için katmayalar
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Kıymetin duyar isen neye değer işbu dem
Erenlerin ma’nîsin bilmeze satmayalar” (Gölpınarlı, 1971: 183)

Deniz
“Hakıykat bir denizdir şerîattır gemisi
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar.” (Gölpınarlı, 1971: 184)

Kuş-Kanat

“Kuru idik yaş olduk kanatlandık kuş olduk
Birbirimize eş olduk uçtuk elhamdü lillâh” (Gölpınarlı, 1971: 191)

Metaforlar, toplumsal hafızada ortak kültür ürünü olarak varlığını sürdü-
ren günlük hayat içerisinde herkes tarafından kullanılabilen düşünce ürünler-
dir.

Metafor kelime değildir, kelimeleri kullanma biçimi de değildir. Metafor 
kelimelerin bize çağrıştırdığı ve çoğu kez sözlükte açıklanmamış kavram ve 
tasavvurlardır.

Metaforlar, günlük konuşmalarımızda anlama ve anlatmayı kolaylaştıran, 
sanat ürünlerinde söze estetik değer katan, eğitim-öğretimde ise kalıcı öğren-
melere zemin oluşturan çok çeşitli ve çok yönlü anlatım ögeleridir.

Yunus Emre, içinden yetiştiği sosyal yapıyı çok iyi tanıyan ve bu kültür 
muhitinde iyice yerleşmiş ifade geleneklerini bilerek uygulayan bir düşünür-
dür. Aynı zamanda bu ifade geleneğine katkı sağlayan bir anlatı ustasıdır. Yu-
nus Emre’nin çok sevilmesinde anlatma biçiminin de etkisi olmuştur.
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TÜRK DİLİNİN YUNUS EMRE YÜCELİĞİ

Qalibe HACIYEVA*

Özet
Çağdaş Türk dilindeki herhangi bir sözcük biriminin veya gramer biçi-

minin arkaik veya eski olup olmadığını belirlemek için, farklı dönemlerde 
yazılmış klasik eserlerin diline özel bir hassasiyetle yaklaşmak gerekir çün-
kü bu eserler, yazıldıkları dönemin edebî düzeyini belirlemenin yanı sıra, 
yazıldıkları dönemin edebî ve canlı konuşma dili hakkında en mükemmel 
bilgiyi sağlayan kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Türk edebiyatında 
yazı dili ile canlı konuşma dilinin birleşiminin böylesine mükemmel ör-
neklerinden biri, Şark medeniyeti tarihine silinmez bir iz bırakan XIII-XIV. 
yüzyıllarda Anadolu’da tasavvuf-panteist şiirinin kurucusu olan büyük Türk 
şairi Yunus Emre olmuştur. Yunus Emre eserlerini, edebî ve sanatsal dilini, 
zamanının zengin edebî geleneklerinin ışığında klasik üslubun fonunda in-
celeyerek onun eşsiz sanat dilinin zenginliğini, ruhunun derinliğini, sanatsal 
ve estetik kapasitesini daha net tahayyül etmek mümkündür.

Kendine özgü anlatım tarzıyla çeşitli şiir biçimlerinde muhteşem sanat 
incileri yaratan Yunus Emre’nin şiir mirasının tarihsel önemi, her şeyden 
önce zamanının yaşayan dili ile folklor ve yazı dilinin bütünlüğündedir. 
Yunus Emre’nin dilinde, özellikle Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin, 
aynı zamanda, diğer Türk dillerinin diyalektlerinde kullanılan ayan, gal-
tan, tütmek, lelih-giryan, katı, üşenmek, yeğrek, üryan, yalıncak, esrük, 
erenler, enter, illet, dün, erte, dirlik, ün, yağmalanmak, başarat, tamu, 
günülemek, mısmıl, getre gibi arkaik kelimeler, çağdaş Türk dillerinin kök 
birliğini sağlayan inkâr edilemez bir dil kanıtıdır. Bunun için şairin eserleri 
eşsiz ve ölümsüzdür.

Yunus Emre’nin şiir dünyası tam anlamıyla bir okyanustur. Başka bir 
deyişle bu poetik dünyada, kelimelerin tükenmez incileri; insanın gerçek 
yaşamını tecessüm ettiren duygusal, aforistik düşüncenin ifadesidir. Yunus 
Emre’nin şiir dili, gizemli sözcükler müzesidir. Bu müzede şiirsel sözcüğün 
tüm tonları, renkleri, akustik tılsımları, tonlama biçimleri, aynı sözcüğün 
farklı anlamları ve sözcüklerin teması sonucu müziğin oluşumu gözlem-

* Doç. Dr., Nahçıvan Devlet Üniversitesi, oguz.haciyev@gmail.com
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lenebilir. Yunus Emre’nin şiirsel ruhu, sözleri, içgüdüleri ve yeteneğiyle o 
kadar yüksekte yer alır ki onun yaşadığı dönemden günümüze dek 700 yıl 
kesiminde bir ayrılık yaşamış olsak da yine Yunus Emre sözü daha yüksek 
zirveden görünmektedir.

Anahtar kelimler: Türk, Azerbaycan, Yunus Emre, diyalekt, tasav-
vuf-panteist, folklor.

Dünya edebiyat tarihinde öyle şahsiyetler var ki onların yaratıcılıkla-
rı tek bir ulusun, yaşadığı devletin sınırlarıyla bitmez. Farklı coğrafyalarda 
Türk medeniyetinin sembole dönüşmüş bu tür yetenekli şahsiyetlerin yarattığı 
muhteşem sanat incileri sadece tarihin sayfalarında bir edebî eser veya kültür 
örneği olarak kalmıyor. Zaman geçtikçe bu eserler yazıldığı dilin ve dönemin 
muhteşem bir tarihî anıtı olarak yüzyıllar boyunca bir ulusun tarihî kültürünün 
ulusal dilde vücut bulmuş hâline dönüşüyor. Eski çağlardan dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında yeryüzünü kanla boyayan savaşların halk kültürünü gölgede 
bıraktığı dönemlerde Türk ulusunun yaratmış olduğu büyük medeniyet abi-
deleri, o dönemlerden günümüze dek yüzyıllar geçmesine rağmen dünyayı 
şaşırtıyor.

Dünya edebiyat tarihinde Türk dilinin en muhteşem edebî incilerini ya-
ratan Hasanoğlu, Gazi Burhaneddin, Mehemmed Fuzuli, İmadeddin Nesimi, 
Şah İsmail Hatayi, Alişir Nevai, Kişveri, Hüseyn Cavid, Yusif Vezir Çemen-
zeminli, Mehemmed Hadi, Tevfik Fikret gibi büyük söz üstatlarından biri 
de Orta Çağ Türk edebiyatında tasavvuf-panteist tefekkürün en değerli, eş-
siz edebî eserlerinin yaratıcısı Yunus Emre’dir. Orta Çağ Doğu edebiyatında 
Türk şiirinin en yüksek zirvesi sayılan Hasanoğlu, Kadı Burhaneddin, Nesimi, 
Fuzuli, Kişveri, Şah İsmail Hatayi’nin eserlerinin yanı sıra, Yunus Emre’nin 
şiirleri de Türk yazı dilinin gelişmesinde önemli rol oynamış, felsefi-ulusal 
şiirleri ile dünya edebiyatı tarihinde Türk kültürünün eşsiz esrelerini ortaya 
koymuştur.

XIII-XIV. yüzyılların büyük söz ustası Yunus Emre’nin ustalıkla ve mü-
cadeleci bir ruhla yaratmış olduğu felsefi ve sosyal içerikli eserleri Orta Çağ 
edebiyatında kendine özgü bir tarzda klasik Türk şiirine yeni bir ruh kazan-
dırmış ve onu daha da canlandırmıştır. Türkiye tarihinde zamanın karmaşa-
sında oldukça gergin bir sosyopolitik dönemine denk gelen Yunus Emre’nin 
yaratıcılığı; felsefi-panteist düşünceyi ifade eden, o dönem Türk yazı dilinin 
zengin edebî dil abidesi olarak Türk edebiyatı tarihinde yeni bir sayfayı aç-
mayı başardı.

Eski Anadolu Türkçesinin en muhteşem edebî dil abidesi sayılan Yunus 
Emre’nin Divan’ından anlaşılıyor ki Orta Çağ Dönemi’nde Arap ve Fars dille-
rinin Türk dili ve edebiyatı üzerinde etkisi ne kadar güçlü olursa olsun, Azer-
baycan’da ve Anadolu’da yaşayan birçok şairlerin, özellikle Yunus Emre’nin 
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yaratıcılığı ile Şark edebiyatında Türk dilinin birleştirici rolü giderek güçlen-
miştir. Bunu, canlı halk dilinden kaynaklanan Yunus Emre’nin şiirlerinde ede-
bî dilin normlarının büyük bir incelik ve hassasiyetle gözetilmesi kanıtlıyor. 
Yunus Emre’nin şiir dilinde Arap ve Fars dillerinden arınmış Türk sözlerinin 
sözlüksel-anlamsal özellikleri, fonetik yapısı, aynı zamanda söz dizimi Türk 
dilinin ister tarihsel isterse de çağdaş yazı diline yakınlığı ve tarihsel değiş-
mezliğiyle dikkat çekiyor. Şairin eserlerinde sosyopolitik, edebî ve kültürel 
düşünce bağlamında edebî dil zevki çok muhteşem ve net görünüyor.

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni. 
Ben yanarım dün ü günü 
Bana seni, gerek seni.

Ne varlığa sevinirim, 
Ne yokluğa yerinirim, 
Aşkın ile avunurum 
Bana seni, gerek seni.

Aşkın âşıklar oldurur, 
Aşk denizine daldırır, 
Tecelli ile doldurur 
Bana seni, gerek seni.

Orta Çağlarda ister Osmanlı ve Sefevi İmparatorluklarının kurulmasın-
dan önce, isterse de bu imparatorlukların kurulmasından sonraki dönemlerde 
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi adıyla parçalanmamış eski Türk dilinin bu 
iki büyük Türk imparatorluğunun coğrafi sınırları içerisinde, aynı zamanda 
tüm Doğu’da vahit bir dil olarak kullanıldığını görmekteğiz. Bunu XX. yüzyı-
lın başlangıcına kadar Anadolu’da ve Azerbaycan’da yaşayan klasiklerimizin 
yazdığı eserlerin dili kanıtlıyor.

Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, Orta Çağ Türk dilinin en değerli sa-
nat incilerini yaratan Azerbaycan’ın büyük üstat şairleri İzzeddin Hasanoğlu, 
Kadı Bürhaneddin, İmadeddin Nesimi, Mehemmed Fuzuli, Şah İsmail Hata-
yi’nin “Divan”larında çağdaş Türkiye Türkçesinin unsurları nasıl yer alabili-
yorsa Eski Anadolu Türkçesinin en muhteşem abidesi sayılan Yunus Emre’nin 
eserlerinin dilinde de çağdaş Azerbaycan Türkçesinin edebî ve diyalekt kat-
manının tüm unsurlarını aynı şekilde görmek mümkündür. Bunu Orta Çağ şa-
irlerinin dilinde, günümüzde çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin yazı 
dilinde ve diyalektlerinde paralel olan veya çaprazlaşan sözlere göre tespit 
edebiliyoruz.

ÖR.: Klasik Azerbaycan şairi Nesimi’nin dilinde günümüzde Türkiye 
Türkçesinin sözlüğünde mevcut olan ama çağdaş Azerbaycan yazı dilinde 
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kullanılmayan bulmak, oy vermek, uyku, düş, tapu, sunmak, sakınmak, sağır; 
Yunus Emre’nin dilinde ise çağdaş Türkiye Türkçesinin yazı dilinde mevcut 
olmayan, Azerbaycan ve Anadolu ağızlarında kullanılan katı, üryan, üşenmek, 
tütmek, pinhan, torta, heybet, becid, dirlik, illet, serbeser, helvet, getre, le-
lih-giryan, çuvaldız, musmıl, galtan vb. sözlere rastlıyoruz.

Orta Çağlarda Osmanlı ve Safevi imparatorluklarının coğrafi sınırları içe-
risinde aynı şekilde kullanılan Türk dilinin sonraki siyasi-tarihsel süreçlerde 
parçalanarak Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi adıyla siyasal alanda iki fark-
lı bağımsız devletin dili gibi tanınmasına rağmen, bugün de siyasal alanda 
iki bağımsız devlet gibi tanınan Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin 
sınırları içerisinde asırlar boyu halkın konuştuğu Türk dili hem de devlet dili 
olarak hemen hemen aynı şekilde kullanılmaktadır.

Klasik şiir geleneklerine uygun olarak tüm Orta Çağ şairlerinin dilinde 
olduğu gibi, Yunus Emre’nin de dilinde çağdaş dil için arkaikleşen canlı ko-
nuşma dilinin unsurları oldukça belirgin görünmektedir. Bu dil faktörlerini ele 
alarak Yunus Emre’nin eserlerinin dili fonetik, leksik ve gramer özelliklerine 
göre birçok yönden incelenebilir.

Bellidir ki XI-XVIII. yüzyıllarda Türk yazı dilinin fonetik normunu et-
kileyen genel faktör, Doğu’da hâkim dil olan Arap ve Fars dilleri ile birlikte, 
Türk toplumunun kullandığı Arap alfabesi olmuştur. Prof. Nizami Caferov, 
Güney Azerbaycan şairlerinin dil ve üslup özelliklerinden bahsederken bu 
konudaki tavrını şu şekilde ifade etmektedir: “Arap alfabesi, kelimenin ar-
kaik fonetik yapısını korurken, aynı zamanda Arapça ve Farsçadan türeyen 
kelimelerin fonografik bakımdan benimsenilmesini (Türkleşmesini) engeller” 
(Ceferov 1990, s. 46-47).

Ancak Yunus Emre’nin eserleri canlı konuşma diline dayandığından folk-
lor üslubunu ve Türk dilinin tüm inceliklerini şiir diline getiren şairin eserleri-
nin dili o dönemde Doğu’da Türk yazı dilinde Arapça ve Farsçanın etkisini ne 
kadar zayıflattığını görüyoruz.

Birgün ola sensüz kalam,
Kurda, kuşa ögün olam,
Çürüyüben toprak olam
Âh n’ideyin ömrüm seni.

Gidüp gine gelmeyiser,
Gelüp beni bulmayısar,
Bu begligi sürmeyiser
Âh n’ideyüm ‘ömrüm seni.
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Ama Orta Çağlarda Azerbaycan’da ve Anadolu’da yaratılan Türk dilli po-
eziyada, özellikle Yunus Emre’nin eserlerinde Arapça ve Farsçanın etkisinin 
o dönemin sosyopolitik ortamıyla ilgili olduğunun da unutulmaması gerekir.

Yine seyr eledi gönlüm dostun cemalin arzular,
Hicre katlanmaz gönül, dostun cemalin arzular.

Her kim uğrarsa bu derde bulur himmeti erde,
Acı vericek perde dostun cemalin arzular.

Kim ki gerçek mürid ola dil bağlayıp gelsin yola,
Şol yürekteki dert ola, dostun cemalin arzular (Yunus 2013, s.13)

Yunus Emre’nin eserlerinde klasik anlatım tarzı ile folklor üslubu çoğu 
durumda yan yanadır. Folklor tarzına daha yakın olan Yunus Emre’nin dil ve 
üslup pratiğinde klasik anlatım tarzıyla mukayesesinde folklor üslubu oldukça 
somut bir şekilde yansıtılmıştır.

Bize didar gerek, dünya gerekmez,
Bize ma’ni gerek, da’vi gerekmez.

Bize kadir gecesidir bu gece,
Ko erte olmasın seher gerekmez.

Bize aşk şerbetinden sunulalı
Bize uçmakta Kevser gerekmez.

Badyalar dolu-dolu içelim biz.
Biz esrük olmayız, humar gerekmez.

Yunus esriyüben düştü susakta,
Çağırur taptuğuna er gerekmez (Yunus 2013, s.137)

Şark edebiyatında Nesimi ve Fuzuli, ve birçok diğer klasiklerin eserle-
rinde olduğu gibi, Yunus Emre’nin de eserlerinde Türk kabile dillerinin bazı 
özellikleri görülse bile, bu dönemde yazılan eserlerin dili Orta Çağ’da Türk 
dilinin istikrarlı bir fonetik yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak Yu-
nus Emre’nin eserlerinin dilinin günümüz Türkçesi ile karşılaştırılması, Türk 
dilinin tarihî gelişim süreciyle ilgili olarak ünlü ve ünsüzlerin bazı farklı var-
yantlarını ve geçitlerini ortaya koymaktadır. Bu ses farklılıklarının tatkiki; 
çağdaş Türk dillerinin, özellikle Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin tarihî 
fonetiğinin etnolengüistik katmanının belirlenmesinde ve ayrıca çeşitli dö-
nemlerde Türk diline yansımış dil dışı faktörlerin açıklığa kavuşturulmasında 
önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Çağdaş Türk dili ile mukayesesinde klasik eserlerin dilinde kelimenin 
anlamını ifade eden birçok seslerin bazı durumlarda yerini değiştiğini veya 
düşmesini görüyoruz ki tarihen Türk dilinde mevcut olan olan bu fonetik olay-
ların çağdaş Türk lehçeleri ve ağızları için de karakteristik olduğunu görüyo-
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ruz. Yunus Emre’nin eserlerinin dilinin fonetiğinin çağdaş Türk lehçeleri ve 
ağızlarla kaşılaştırılmasında ortaya çıkan [ı < ü, i < ü, ı < i, d < t, v < b, y < 
v, y < g] gibi birçok ses geçitleri bazen Arap ve Farsçanın Türk dili üzerinde 
etkisini göstermiş olsa da bu ses geçitlerinin genel olarak Türk dilinde tarihî 
etnolengüistik faktörlere bağlı olduğunu görüyoruz.

ı < ü
Senden ne gele bir değil çün Hakkdan gelir hayr-ü şer.
i < ü
Çürümüş toprak ten sin içinde yatar pinhan
Boşanmış damar akmış, kan batmış kefenleri gördüm.
ı < i
Benim gözüm gönlüm aşktan doludur,
Dilim söyler yari yüzüm suludur.
v < b varmak // barmak
Biz de varırız ol ile kaçan kim va’demiz gele
Kişi varacağı yere gönlünü berkitse gerek.
y < v
Derviş gönülsüz gerektir, sövene dilsiz gerektir
Döğene dilsiz gerektir halka beraber gerekmez.
y < g
Rengi döner günden güne toprağa dökülür gene,
İbret-dürür anlayana bu ibreti arif duyar (Yunus 2013, s. 64; 95; 147; 

182; 243)
Yüzyıllar boyu büyük Türk coğrafyasında kulanılan Arap alfabesi, Türk 

dilinin ses sistemini tam olarak yansıtmadığından bazen Orta Çağ’da Türkçe 
yazılan eserlerin dilinin fonetik özelliklerinin tetkikinde bazı sorunlarla karşı 
karşıya kalmaktayız. Farklı dillerin etkileşimi veya etkisi sonucu kelimeler 
bir dilden diğerine aktarıldığında yabancı dillerden alınmış kelimelerde ahenk 
ihlali olmak üzere birçok fonetik olaylar gözlemlenir ki bunlardan biri de söz-
lerde ses kaybı ve uyum ihlalidir. Genel olarak Orta Çağ Türkçesi ile yazılan 
eserlerin diline has olan bu fonetik özellikler, Yunus Emre’nin dili için de 
karakteristiktir.

Orta Çağ şairlerinin eserlerinde Türk dilinin tarihî fonetik özelliklerini 
çağdaş Türk dilleri ve diyalektleri müstevisinde birçok yandan tespit etmek 
mümkündür. Eski Türk dili ve çağdaş ağızlar için karakteristik olan bu gibi 
tarihî fonetik özelliklerden biri de bazen söz sonunda seslerin fark edilmeme-
si veya düşmesidir. Bellidir ki Türk dillerinde, özellikle çağdaş diyalektlerde 
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seslerin düşmesi birçok farklı durumda meydana geliyor. Çağdaş Azerbaycan 
(gə-gəl, döy – deyil, üs – üst, vax – vaxt) (Şireliyev 2008, s. 104-15) ve Tür-
kiye Türkçesinin ağızları için karakteristik olan (bā – bağ, yā – yağ, tā – tağ, 
ko – koy, gō // gȫ - gök, sema) (Caferoğlu 1995, s.223; 240; 261) bu fonetik 
olay, genelde Türk dilinin en eski çağlarına dayanmaktadır.

Çağdaş Azerbaycan ve Anadolu ağızlarında bu tür ses düşümü olayı ko-
laylıkla belirlendiği hâlde, klasik eserlerin dilinde bazen düşen sesleri tespit 
etmek zorlaşır. Ancak Yunus Emre’nin eserlerinin dilinin çağdaş yazı dili ve 
ağızlarla mukayesesinde söz sonunda ünsüz seslerin düşmesini daha fazla fi-
illerde görüyoruz ki bu dil faktörleri, Orta Çağ Türkçesinde genel olarak eski 
Sümercenin izlerinin daha çok yaşadığını gösteriyor. Eski Sümercede son sesi 
eşitilmeyen *ki – kılmak, yapmak, *ku-ko — koy, *du-tol — dolmak, *u – 
on, *te(ga) – değmek, dokunmak (Osman Nedim 1997, s. 21-23) gibi fiilleri 
Yunus Emre’nin eserlerinin dilinde olduğu gibi, bazen çağdaş ağızlarda da 
aynı şekilde mevcut olduğunu görüyoruz.

Yunus bu sözleri kogıl, kendözünden elin yugıl.

Ulu kiçi ağlaşmışlar server yiğitler düşmüşler,
Baş ucunda yay sımışlar kuruluban oklar yatar.

Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağulu aşı yağ ile bal ede bir söz (Yunus 2013, s.64; 128; 138).

Yunus Emre ve diğer klasiklerimizin eserlerinin dili üzere yapılan araş-
tırmalar ve tahliller Azerbaycan - Türk edebî dili için arkaik olan ve diyalekt 
katmanında dilimizin tarihini koruyan bu tip birçok kelimenin temeli ve kök-
lerinin eski Sümer diline ait olduğunu açıkça göstermektedir. Sümer dilin-
de daha çok fillerde gözlemlenen *ki →kı(l) – “kılmak, yapmak”; *ku→ko 
— “koy, bırakmak, terk etmek”; *du-tol — “dolmak”; *u — “on”; *te(ga) 
— “değmek, dokunmak”; *du→to(l)→dol — “dolmak”; *dug→tök — “dök-
mek, boşaltmak”; *eş→əs — “esmek”; *kaş→kaç — “kaçmak”; *ku//ko→-
koy — “koymak”; *kur→koru — “korumak”; *tuku→toxu — “vurmak”; 
*gim→kimi // gibi (koşma), niq→neŋ — “ne”; *di→de — “danış, söyle”; 
*gi→gel — “gelmək, yürümek” gibi ilkin söz köklerinin Yunus Emre ve bir-
çok klasiklerimizin dilinde, özellikle çağdaş Türk dillerinde ve diyalektlerin-
de aynı fonetik terkipte çok büyük mikyasta mevcut olması faktörü fikrimizi 
kanıtlıyor ve Türk dilinin en eski katmanlarından haber veriyor.

Eski Sümer diline ait olan bu tip kök kelime türünün önceliğinin ve öz-
günlüğünün Orta Çağ şairlerinin eserlerinin dilinde, aynı zamanda Nahçıvan, 
Güney Azerbaycan ve Anadolu ağızlarında ortak şekilde korunması, Türk dili 
tarihinin incelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eski yazılı abidele-
rin dili esasında karşılaştırmalı-tarihsel yöntem temelinde, çağdaş Türk dilleri 
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ve diyalektlerinde eski Sümer diline ait bu tür arketiplerin yenilenmesini sağ-
lamak, dilin gelişim sürecinde onların sonraki değişmelerini ve bu dil birimle-
rinin ilkin kökenini belirlemek mümkündür.

Ulusal dil temelinde yazılan bu eserlerin dilinin sadece fonetik yapı-
sı değil, aynı zamanda zengin söz varlığı, sözlük birimlerinin niceliğiyle de 
ilişkilidir. Kelimeyi ustalıkla kullanabilme, tüm inceliklerine sahip olabilme, 
kelimenin anlamını hissedebilme, basit, sıradan kelimelere derin anlamlar ve-
rebilme ve nihayetinde onu takdir etme, seçme ve yerinde kullanma, Yunus 
Emre’nin yaratıcı niteliklerinden biridir. Bunu şairin canlı konuşma dilinde 
yazdığı tüm şiirlerinde görmek mümkündür.

Anmaz mısın sen şol günü cümle âlem hayrân ola, 
Nidesini bilemeyip bî-hod u ser - gerdân ola.

İsrâfil sûrunu ura hep mahlûkat yerden dura, 
Derilüben haşre vara kadı anda Sübhân ola.

Zebâniler çeke tuta ilete tamuya ata, 
Deri yana sünğük tüte katı ulu efgan ola.

Mâlik çağıra tamuya çekip meydana getire, 
Tanğrı korkusundan tamu zârî kılıp nâlân ola.

Mâlik eydür hey hey Tamu korkubanı ditrer kamu 
Tanrı buyrugın tutmayan anda bişe biryân ola

Dağlar yerinden ırıla gökler heybetten yarıla, 
Ilduzlar bağı kırıla düşe yere galtân ola.

Yazıklar müzdler dartıla anca perdeler yırtıla, 
Bilmediğin günahların anda sana ayân ola.

Cümle ıldız yere aka, Zebaniler ateş yaka, 
Ne ana oğula baka, ne kardeşten derman ola.

Yunus eydür: İşbu sözü erenlere toprak yüzü, 
Diler Hakk’ı göre gözü inâyet ger andan ola.

Şiirlerinde canlı konuşma dilinden alınmış sergerdan olmak, süngük tüte, 
dağlar yerinden ırıla, gökler heybetten yarıla, bağı kırıla, yere düşe, galtan 
ola, ayan olmak, ağu tüter, can hulkuma geldikte, aşkın odu, ciğerimi yakmak, 
dünyaya gönül vermek, doğru yola gelmek, boyun burmak, uzgelmek gibi söz 
ve ifadelerle Yunus Emre’nin eserlerinin ışığında Türk dil tarihinin en derin 
katmanlarına inmek mümkündür.

Klasik eserlerin, özellikle Yunus Emre’nin dili üzerinde yapılan araştır-
malarda Orta Çağ’da Azerbaycan - Türk yazı dilinin söz varlığında aktif po-
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zisyonda olan kelimelerle birlikte, çağdaş dilimizde edebî düzeyde eskileşme 
sürecinde olan birçok sözlerin yazı dilinden çıkarak diyalektlerde daha çok 
korunduğunu görüyoruz. Günümüzde Azerbaycan - Türk yazı dili için arkaik 
sayılan bu tür kelimeler, Yunus Emre’nin eserlerinin dilinin ana temelini oluş-
turmaktadır.

Yunus Emre’nin eserlerinin söz varlığı üzerinde yapılan araştırmalar, 
Türk dilinin tarihsel gelişimine uygun olarak dilimizin millî karakterini ve 
özgünlüğünü koruyan sözlük birimlerinin çoğunun öncelikle fiiller olduğunu 
gösteriyor. Şairin dilindeki mevcut kayıkmak – “geri dönmek, meyl etmek”; 
tütmek – “alışmak, yanmak”; üşenmek – “çekinmek”; yanılmak – “yanlış 
yapmak”; garımak – “yaşlanmak”; ermek – “yetmek, ulaşmak”; gark olmak 
– “batmak”; soğulmak – “soluhmak, zayıflamak”; pişirmek – “yetiştirmek, 
kullanılır hâle getirmek, hazır olmak”; kakımak – “kızmak, öfkelenmek”; var-
mak – “gitmek”; terkin urmak – “terk etmek”; kılmak – “etmek, yapmak”; 
arıtmak – “temizlemek”, gözetmek – “bekletmek” gibi bazı arkaik fiillerin 
tamamı sadece Türkiye Türkçesinde değil, çağdaş Türk lehçelerinde, aynı za-
manda Azerbaycan türkçesinin yazı dilinde ve ağızlarında da ortak şekilde 
kullanılmaktadır.

Taş gönlümde ne biter, dilinde ağu tüter.

Zahir suya banmadan, el, ayak depretmeden
Baş ucuna varmadan kılınır taatımız.

Su ne kadar arıta çün yavuz fi’lin bile,
Meger ki, bizi pak ide Hak’dan inayetimiz.

Biz bu yolda üşenmedik, erenlerden usanmadık,
Kimseyi yavuz sanmadık her ne eder kolmaş eder.

Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler,
Kara toprağın altında gül derer elleri gördüm.

Esiritti aşka düşürdü, ben ham idim aşk pişirdi,
Aklmı başa devşirdi hayrı şerden seçer oldum (Yunus 2013, s. 123; 
154; 243; 245)

Türk dilinin tarihî sözlüğü hakkında yazılan eserlerden de bilinmektedir 
ki dilimizin edebî normlarının şekillenmesinde, daha da gelişmesi ve istikrar 
kazanmasında, ümumtürk kelimelerin yanı sıra, Oğuz ve Kıpçak kabile dil-
lerine ait unsurların da büyük katlısı olmuştur [Şiraliev 1965, s. 5]. İlginçtir 
ki bu etnolinguistik unsurlar, Türk dilinin en eski yazılı abidelerinin dilinde 
olduğu gibi, çağdaş ağızlarda da aynı şekilde görülmektedir.

Yunus Emre’nin eserlerinin dilinde köken itibarıyla tüm Türk dillerinde 
birleşen Oğuz ve Kıpçak kabile dillerine ait sözlerin paralel kullanımı, Orta 
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Çağ’da Türk edebî dilinin oluşumunda bu kabile dillerinin ortak şekilde yer 
aldığının yadsınamaz kanıtıdır. Orta Çağ klasiklerinin, özellikle Yunus Emre 
sözlüğünün incelenmesi bizi XII-XIV. yüzyıllarda Oğuz-Kıpçak kabile dille-
rinin unsurları arasında tam bir çizgi çizmenin mümkün olmadığı sonucuna 
götürür. Eski Oğuz-Kıpçak kabile dillerine ait olan bu sözler, tarihî millî bir 
özellik olarak klasik şiir diline yansıdığı gibi, aynı şekilde çağdaş Azerbaycan 
ve Türkiye Türkçesinin yazı dilinde ve diyalektlerinde de aynı şekilde yer 
alarak çağdaş Azerbaycan - Türk dilinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur. 
Bu nedenle Oğuz ve Kıpçak boylarının dil unsurları, çağdaş dilimizde farklı 
boy dillerinin sözcükleri olarak değil, vahit Türk dilinin sözcük yapısındaki 
sözcükler arasında yer alan sözcük birimleri olarak ele alınmalıdır.

Çağdaş ağızlarda olduğu gibi, bazen Yunus Emre’nin sözlüğünde kulla-
nılan Oğuz - Kıpçak unsurlarından hangisinin büyük potansiyele sahip oldu-
ğunu söylemek çok zordur. Zira, şairin dilinde “kılmak – etmek, yapmak”, 
“varmak – gitmek”, “eydü // ayıtmak – demek, konuşmak”, “günülemek – 
kıskanmak”, “soğulmak – soluxmak, zayıflamak” gibi onlarca sözcük etno-
lengüistik açıdan Türk dilinin farklı boylarına ait edlise de bu sözler Yunus 
Emre’nin dilinde, aynı zamanda çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde 
eşit derecede kullanılan etkin birimler olmuştur. Yüzyıllardır iç içe geçmiş bu 
etnik dil unsurlarının yazı dilinde farklı gelişim tarihleri olduğu gibi, kaderleri 
de farklı olmuştur. Bazı kelimeler dilden silinmiş veya tamamen yok olmuş 
veya sadece konuşma dilinde, ağızlarda korunarak yazı dili için arkaik hâle 
gelmiştir.

Yunus Emre’nin eserlerinin sözcük yapısındaki mevcut çağdaş dil için 
arkaik olan bu kelimelerin çoğu, Orhon – Yenisey Yazıtlarından başlayarak 
Kitabi Dede Korkut destanlarına, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten İbn Muhanna Söz-
lüğü’ne kadar birçok eski yazılı abidelerin dilinde, aynı zamanda XIX. yüzyı-
lın sonlarına kadar yazılı edebiyatta kullanılmış ve çağdaş Türk lehçelerinde 
ve ağızlarında da ortak şekilde tarihî varlığını yaşatmaktadır.

Çağdaş Azerbaycan - Türk yazı dilinde kullanılmayan, edebî dil için ta-
mamen arkaik olan ve sadece diyalektlerde korunan kelimeler: agu – “zehir”; 
dün – “gece”; tamu – “cehennem”; esrük – “sarhoş”; capuk – “celd”; be-
cid – “tez”; komlaş // kumlaş – “geveze, çok konuşan, asılsız söz”; enter – 
“kötü, çirkin (Hz. Ali’yi öldürdüğü rivayet edilen kişi)”; tamu – “cehennem”; 
biti – “yazılı defter”; taşra – “dışarı”; üryan – “çıplak”; göynümek – “kendi 
kendine içinden yanmak, ağrımak”; becid – “acele”; erte – “tez, erken;” katı 
– “sert”; üşenmek – “çekinmek”; serbeser – “başdanbaşa”; üryan – “çıplak”; 
illet – “hastalık”; ırak – “uzak;” dirlik – “yaşayış”; mısmıl – “temiz”; kemter 
– “değersiz”; yeg // yeğ – “iyi”; ün – “ses”, ayan – “belli”; qeltan – “bulan-
mış”; nuş etmek – “içmek”; gavga – “vuruşma”; uzgelmek – “uymak” vb.
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Yunus Emre’nin eserlerindeki mevcut bu sözlerin birçoğu çağdaş Azer-
baycan - Türk yazı dili için arkaizim sayılmış olsa da bir kısmı ise sözlük-
sel-anlamsal bakımından çağdaş Türk dillerinin tarihî diyalektoloji katmanıy-
la tam şekilde uygundur. Şairin eserlerinin dilindeki mevcut bu gibi arkaik 
sözlerin günümüzde yazı dilinde ve çoğunlukla ağızlarda tarihî varlığını ya-
şatması, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen Türk dilinin daha eski dönemler-
den günümüze dek değişmez bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Orhon Yazıtlarında, XI-XVI. yüzyıl eski Türk yazılı abideleri M. Kâş-
garlı’nın Dîvânu Lugâti’t-Türk, E. Yüginegi’nin Hibetül - Hegaig, Ali’nin 
Gisseyi – Yusif, İbn Mühenna Lüğati, Kitabi Dede Korkut ve Oğuzname gibi 
tarihî kaynakların dilindeki ağu, ayan, esrük, ün, üşenmek, badya, becid, ba-
şarat, çapuk, çavuş, dirrilğ, katı, kemter, günülemek, gümrah (yolunu azmış), 
garımag, getre, mısmıl, tütmek, üryan, yalıncak, usanmak, üşenmek, varmak, 
yağmalamak, yarağ, yeğ vb. bu gibi sözlerin Yunus Emre’nin eserlerinde, aynı 
zamanda Çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin ağızlarında ortak şekil-
de kullanılması; Türk dilinin değiçmezliğinin kanıtı olarak Azerbaycan - Türk 
dili tarihinin en derin katmanlarına inmek imkânı sağlıyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, Yunus Emre dilinin sözlük yapısında bü-
yük bir avantaja sahip olan tamamen Türkçe kökenli kelimelerle birlikte, Arap 
ve Fars dillerine ait olan akibet, dürr-ü cevher, vebal, kıyl-ü kal, dergâh (kapı), 
mürşid-doğru yolu gösteren şeyh, münevver-aydınlanmış, giryan-ağlayan, 
nadan gibi yabancı kelimelerin de paralel olarak kullanıldığını görmekteyiz. 
Doğu felsefesi döneminin kamuoyu ile bağlantısının yanı sıra; şairin yaşadığı 
çevre, Arap ideolojisi ve Fars edebî akımlarının güçlü etkisi şairin dilinde belli 
izler bırakmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen Yunus Emre’nin dili; o dönemde 
Arap ve Fars dillerinden arınmış Türk dilinin en temiz, en muhteşem örneği-
dir. Bunu şairin eserlerinin dilinin söz varlığı ve gramer yapısı kanıtlıyor.

Arıtmak – “temizlemek”

Su ne kadar arıta, çün yavuz fi’lin bile
Meger ki, bizi pak ide Hak’dan inayetimiz.

Ağu – “zehir; tütmek – alışmak, yanmak”

Taş gönlünde ne biter, dilinde ağu tüter.

Becid – “acele, telesik”

Ne Kabe vü ne mescid ne rüku u ne sücud
Hak ile daim becid olur münacatımız.

Dirliğ – “yaşayış”

Çünki adın oldu filan, dirliğin oldu yalan,
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Desin bize mani bilen hakikette mestur nedir.

Kemter – “değersiz, kadersiz”

Şefaat eyle bu kemter kuluna
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Mısmıl – temiz

Dir dona kan bulaşacak, yumayınca mısmıl olmaz,
Gönül pisi yumayınca namaz reva olmayısar.
Torta – erimiş yağın dibinde kalan çöküntü

Mumsuz baldır şeriat tortsuz yağdır tarikat,
Dost için balı yağa ne için katmayalar.

Uçmak – cennet

Evvel Adem yanıldı uçmakta buğday yedi,
İşi haktan bilenler şeytandan tutmayalar.

Üşenmek – “çekinmek, şüphe etmek”; usanmak – “yorulmak”; 
kolmaş – “geveze”

Biz bu yolda üşenmedik, erenlerden usanmadık,
Kimseyi Yavuz sanmadık, her ne eder, kolmaş eder. (Yunus 2013, s. 
57; 102; 104; 119; 123; 154)

Çok ilginçtir ki Yunus Emre’nin dilindeki mevcut ayan – “belli”, musmul 
// mısmıl – “temiz”, günülemek – “kıskanmak, incitmek”; hulkum – “boğaz”; 
gönlek – “gömlek”, süngük – “sümük (kemik)”, galtan – “boyanmış”, ayan 
– “belli”, küllisi – “hepsi”, tütmek – “alışmak, yanmak”, dür – “bağla”, don 
– “elbise”, helvet – “gizli”, becid – “çapuk”, savulmak – “bitmek” gibi birçok 
sözler çağdaş Türkiye Türkçesinin yazı dilinde değil, Anadolu ağızlarında, 
aynı zamanda Azerbaycan Türkçesinin yazı dilinde veya diyalekt katmanında 
yer almaktadır.

Bu yokluk yoluna bu gün bize yoldaş olan kimdir,
İlimize günilelim sorun kardaş olan kimdir?!

Can hulkuma geldikte Azraili gördükte
Ya canımı aldıkta asan ola mı ya Rab.

Zebaniler çeke tuta, ilete tamuya ata,
Deri yana süngük tüte katı ulu efğan ola.

Yazuklarımız tartıla, anca perdeler yırtıla,
Bilmediğin günahların, anda sana ayan ola (Yunus 2013, s. 44; 49; 67)
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Söz varlığının genel bölümünü oluşturan deyimsel birimler (frazeologizim-
ler), gerek yazı dilinde gerekse lehçe ve ağızların söz varlığında semantikleri, 
şekil zenginlikleri ve üslup nüansları ile öne çıkan kelime gruplarından biridir. 
Çağdaş dilimizin sözlük katmanının bir parçasını oluşturan deyimsel birimler, 
çağdaş Azerbaycan - Türk yazı dilinde sadece mecazi bir anlam ifade etmekle 
yetinmiyor; aynı zamanda Türk dilinin tarihsel üslubu ve anlamsal özgüllüğü-
nü incelemek açısından dikkat çekiyor. Deyimsel birimlerin dilin tarihsel geli-
şimindeki rolünü doğru bir şekilde tanımlayan G. Mahmudova şöyle yazıyor: 
“Deyimsel birimlere tarihsel yaklaşım, onların etimolojik açıdan incelenmesi, 
yalnızca deyimsel birimlerin ait olduğu halkın tarihini değil, aynı zamanda o 
halkın dilinin tarihî açıdan öğrenilmesine imkân sağlıyor. Bu da deyimsel bi-
rimlerin bireysel doğasını gösterir” [Mahmudova 2009, s. 55]. Türk dillerinin 
tarihsel üslup işlevini belirlemede deyimsel birimlerin araştırılmasına özel bir 
önem veren A. A. Koklyanova şöyle yazıyor: “Türkolojinin karşı karşıya oldu-
ğu en önemli sorun, hem deyim birimlerinin genel özelliklerini hem de tek tek 
Türk dillerinde belirli özelliklerini incelemektir” [Koklyanova 1961, s. 104].

Deyimsel birimlerin uzun bir tarihsel gelişim geçirdiği ve daha sonra ba-
ğımsız sözcükler hâline geldiği, diyalektolojik araştırmalardan ve klasik edebî 
eserlerin dilinden açıkça anlaşılmaktadır. Yunus Emre’nin eserlerinin dilinin 
vazgeçilmez bir parçasını oluşturan söz öbekleri, bugün sadece Azerbaycan 
Türkçesinde değil, tüm Türk halklarının dilinde de tarihî ciddiyetini korumak-
tadır. Çağdaş Türk dillerinin antik anıtlar üzere tarihî diyalektal katmanı in-
celediğinde burada mevcut olan deyimsel birimlerde hem eski hem de yakın 
dönemlerin dilsel özellikleri çok açık şekilde görünüyor. Çağdaş Azerbaycan 
ve Anadolu ağızlarında aktif gözlemlenen aşka düşmek, sözü bişirip demek, 
yüzünü ağ etmek, bağrı taş, yüreği yanmak, oku taşdan geçer, can vermek, 
baştan geçmek, dil bağlamak, yola gelmek gibi bu tür deyimsel birimlerin Yu-
nus Emre’nin eserlerinin dilinin ana tabanını oluşturması şairin halk konuşma 
diline ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.

Dost senin aşkın oku key katı taşdan geçer,
Aşkına düşen kişi can ile baştan geçer.

Aşkına düşenlerin yüreği yanar olur,
Kendini sana veren dügeli işten geçer.

Gerçek aşık ol ola can vermeye ol eve,
Dost ile bazar için nice bin baştan geçer.

Kim ki gerçek mürid ola, dil bağlayıp gelsin yola,
Şol yürekteki dert ola dostun cemalin arzular.

Keleçi bilen kişinin yüzünü ağede bir söz,
Sözü bişirip diyenin işini ağede v bir söz.
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Derviş bağr taş gerek, gözü dolu yaş gerek,
Koyundan yavaş gerek sen derviş olmazsın (Yunus Emre 2013, s. 
118; 136; 138; 289)

Dilin tarihi varlığını belirleyen faktörlerden biri de dilin gramer yapısıdır. 
Bir dilin sözcük dağarcığı gibi, dil bilgisel yapısı da kendine özgüdür. Dilin 
gramer yapısı, dilin oluşumunda ve düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. 
Hadı Mirzezade’nin söylediği gibi, her dilin gramer özellikleri, gramer yapısı 
ile belirlenebilir (Mirzazade 1962, s. 11).

Eski abidelerin, özellikle Yunus Emre’nin dilinde çağdaş Türk dillerinin 
gramer yapısının tarihî özelliklerinin öğrenilmesi için gerekli olan çok sayıda 
ağu – zehir, çapuknazar – tez gören, çapukter – daha çabuk, susak – su içmek 
için kap, ırak – uzak, garımak – yaşlanmak, katı – sert, usanmak – yorulmak, 
üryan – çıplak, üşenmek – çekinmek, şübhe etmek, ulu – büyük, saygıdeger, 
tütmek – alışmak, yanmak, heybet – korku gibi arkaik söz ve -kıl // -gil, -sar // 
-ser, -ban // -ben, -ıban // -iben // -uban // -üben, durur, kıl, kancarı, kandan 
ve bigi gibi birçok tarihî gramer şekilleri vardır. Yunus Emre’nin eserlerinin 
dilinde mevcut olan, günümüzde sadece ağızlarda kullanılan veya tamamen 
dilden çıkmış bu söz ve gramer şekillerinin bir kısmı öz tarihî varlığını çağdaş 
Azerbaycan ve Anadolu ağızlarında yaşatmaktadır.

Yunus Emre, Hasanoğlu, Gazi Burhanettin, İmadeddin Nesimi, Mehem-
med Fuzuli, Şah İsmayıl Hatayi gibi Orta Çağ şairlerinin esrlerinin dilindeki 
mevcut -kıl // -gil, -sar // -ser, -ban // -ben, -ıban // -iben // -uban // -üben, du-
rur, kıl gibi yardımcı fiillerin kancarı, kandan ve bigi gibi birtakım morfolojik 
ve söz dizimsel biçimlerin çağdaş ağızlarla karşılaştırılmasından şu sonuca 
varılıyor ki çağdaş dil için arkaik olarak kabul edilen bu gramer unsurları, eski 
Türk dilinin temelini oluşturmuştur.

Araştırmalar gösterir ki Yunus Emre’nin, aynı zamanda Eski Türk yazılı 
abidelerinin dilinde daha çok rastladığımız, genellikle VXIII. yüzyıla kadar 
Azerbaycan - Türk yazı dilinde yaygın olan “kıl//gıl” fiili ve “-kıl//gıl” ekinin 
tarihi Türk dilinin daha eski devrlerine dayanmaktadır. Bunu Orhon yazıtla-
rının dili, Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk eseri ile beraber, eski 
Azerbaycan - Türk folklorunun dili, özellikle Kitabi Dede Korkut destanları-
nın, Azerbaycan ve Anadolu’dan toplanmış diyalekt ve folklor materiyelleri, 
aynı zamanda klasik Azerbaycan - Türk edebiyatının dili kanıtlıyor.

Balam yatar beşikdə,
Bülbül oxur eşikdə
Sən yat yuxun alginən
Mən durmuşam keşikdə (TFÖ 2013, s. 247)

Orta Çağ şairlerinin, özellikle Yunus Emre, Nesimi ve Fuzuli’nin dilin-
de daha aktif olan kıl – “kılmak, yapmak, etmek” sözünün hem fiil hem de 
fiillere birleşerek emir şeklini ifade eden [–gil] ekinin çeşitli fonovaryantları 
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[-gıl // gil // gınan // ginen // gilen // cınan // cinen] eki çağdaş Azerbaycan 
ve Anadolu ağızlarında olduğu gibi, çağdaş Türk lehçelerinde de ortak şekilde 
kullanmaktadır.

[-gıl // gil // ğıl] morfemi, XIX. yüzyıl yazı dili için normativ olmasa da 
Türk dillerinin Orta Çağlara ait yazılı abidelerinin dilinde daha aktif olmasıyla 
dikkat çekiyor. E. A. Bağirov [-gıl // gil // ğıl] ekinin XVII. yüzyıl, [-gilen // 
ginen // gilen] şeklinin ise XVIII. yüzyıldan sonra daha yaygın olduğunu gös-
teriyor (Bağırov 1986, s. 24-25).

Eya gönül açgıl gözün, fikrin yavlak uzatmagıl,
Bakgıl kendi dirliğine, kimse aybın gözetmegil.

Diler isen bu dünyayı ahirete degüşiresin,
Dünü gün kılgıl taati ayak uzatıp yatmagıl [Yunus, s. 192]

Ol pəri mütləq məni-rüsvayə qılmaz iltifat,
Ey Füzuli, bilməzəm cürmi-məni-rüsva nədir (Fuzuli 1995, C 2, s. 171].

Zar könlüm Tanrına qılğıl sena iman ilən,
Buldı rövnəq dinü iman taəti sübhan ilən (Nəsr Bakui), (Heyet 
2011, s. 223)

Dərd ilə sən Nəsiminin gövhərini gəl almağıl,
Aşiq olan kişilərə eşqə sipər nə faidə (Nesimi 1985, s. 43)

Gəlgil ki, müştaq olmuşam şirin ləbin gül qəndinə,
Gəlgil ləbin qəndin ilət gül anların gülqəndinə (Nesimi 1985, s.40)

Nə surət var, nə mə’ni var, nə göftarım, nə kirdarım,
Yox eylə varımı, yoxdan məni var etginən, yarəb (Tebrizi 2012, s. 37)

Yeri, şəbi-qəmim, ey şəm, rövşən eyləməgil,
Bu gündə çün məni ol atəşin üzar istər (Tebrizi 2012, s. 68)

Sen Müşvigin yanında qalginen sene qurban. (M. Müşfig)
Heydərbaba, mərd oğullar doğgunan,

Namərdlərin burunların ovgunan,
Gədiklərdə qurdları tut boğgunan,
Qoy quzular ayın-şayın otlasın,
Qoyunların quyruqların qatlasın (Şehriyar 1966, s. 31)

Çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin yazı dilinde çok sınırlı dü-
zeyde “secde kılmak” ve “namaz kılmak” ifadelerinde yer alan kıl // gıl fiilinin 
çağdaş Azerbaycan ve Anadolu ağılarındaki mevcut [-gıl // gil // ğıl] ek şekli 
daha aktif olrak genellikle fillere koşulur ve ikinci şahısın tekine ait olup em-
retme bildiriyor. Nahçıvan ağızlarında olduğu gibi, [-gıl // gil // ğıl] ekinin 
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Azerbaycanın Kuzey, Doğu, Batı ve Doğu Anadolu ağızlarında da mevcut-
tur. Bu adamnan geçginen, bunu ireddele men bir gün durmanam (Selahettin 
1998, s. 279).

XIX. yüzyıl Azerbaycan yazı dili için normativ olmasa da Türk dillerinin 
orta asırlara ait yazılı abidelerinde [-gıl // gil // ğıl] ekinin aktif şekilde işlen-
diği görülmektedir (Azerbaycan edebi dili tarihi 2007, s. 177). XVII-XVIII. 
asırlara ait yazılı örnekler [-gıl // gil // ğıl] ekinin bu devirlerde edebî dilde 
gramer unsuru olarak yaygın bir şekilde olduğunu göstermektedir. Kâşgar-
lı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk eseriyle beraber daha eski kaynaklarda, 
özellikle Kitabi Dede Korkut destanlarında değişik fonetik varyantlarda rast-
ladığımız [-gıl // gil // ğıl] ekinin çağdaş Azerbaycan diyalektlerinde sıkı bir 
şekilde korunması, bu dil unsurunun XI. yüzyıldan daha önceki devirlere ait 
olduğunu kanıtlamaktadır.

Örn: Berü gelgil, başım baxtı, evim tahtı!
    Yerinden urı turğıl!
Ala çadırın yer yüzine dikdirgil!
Atdan, ayğırdan,deveden buğra,
    koyundan koç öldürgil!
İç oğuzun, Tış Oöuzun beğlerin üstüne
    yığnağ etgil!
Ac görsen, toyurğıl! Yalıncg görsen, tonatgıl!
Borclıyı borcundan kurtargil! (KDQ 1988, s.108)

Orta Çağ klasiklerinin dili, özellikle Yunus Emre şiirlerinin dili için ka-
rakteristik olan Kitabi Dede Korkut destanları ve XIV-XVII. klasik Azerbay-
can edebî dilinde [-gıl // gil // ğıl] şeklinde mevcut olan bu ek, XVII. yüzyıldan 
sonra [-gilen // ginen // qilen] şekline dönüşerek günümüze kadar ulaşabilmiş 
ve çağdaş Azerbaycan diyalektlerinde (Rehimov 1965, s. 231-232) özellikle 
Bakü diyalekti ve Muğan bölgesinin ağızlarında yaygın bir şekilde kullanıl-
maktadır: İt bağlıdu qorxmaginen (Veliyev 2005, s. 25).

Çağdaş Azerbaycan - Türk dili için arkaik sayılan Orta Çağ şairlerinin, 
özellikle Yunus Emre’nin, dilinde en çok kullanılan gramer şekillerinden biri 
de [-sar // -ser] ekidir. Genel olarak Türk dilinde fiilin koşul biçimini ifade 
eden [-sa // -se] ekinin eski şekli olan [-sar // -ser] eski Türk yazılarının di-
linde koşulun içeriğini gösterir: Türük kağan Ötüken yış olursar ilte bun͡g yok 
(Tekin 1995, s. 34) ama Yunus Emre’nin, aynı zamanda Nesimi İmadedin’in 
eserlerinin dilinde ise bazen bu ekin fiilin belirli gelecek zamanını ifade eden 
[-acaq // -ecek] ekiyle eş anlamlı olarak kullanıldığını görüyoruz.

Bu dünyâya gönül viren sonucı pişmân olısar,
Dünyâ benüm didükleri hep ana düşmân olısar.
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İy dostını düşmân dutan gaybet yalan söz söyleme
Bunda gammâzlık eyleyen anda yiri tar olısar.

Çünki olısar yiri tar kazançlu kazancı kadar
Mü’minlere geldi haber ‘âşıklar dîdâr göriser.

Maksûdumuz dîdârıdı şeyhümüz girçek er idi
Evvel dahı ol varıdı âhir dahı var olısar.

Oldur âhir oldur ebed hem dillerde Küfven ahad
Evliyâ geçdi dünyâdan bir sâ‘at kime kalısar.

Alun evliyânun elin togrı varun Hakk’un yolın
Ma’nî budur bellü bilün bildüm diyen bilmeyiser.

Yûnus imdi bildüm dime miskînlige elden koma
Kimde miskinlik varısa Hak didârın ol göriser (Yunus 2013, s. 110)

Yunus Emre’nin dilinde Türk dilinin tarihi gramer şekillerinden biri de 
[-ıb // -ib // -ub // -üb; -ıp // -ip // -up // -üp] fiili bağlama ekinin arkaik şekli 
olan [-ıban // -iben // -uban // -üben; -ıpan // -ipen // -upan // -üpen]’dir. Oğuz 
grubu Türk dillerinde fiili bağlama ekleri sayısına göre çok, şekil ve varyant-
larına göre ise çeşitlidir. İlk olarak Orhon Yazıtlarında rastladığımız [-ıpan // 
-ipen // -upan // -üpen] ekleri (Türk beğler Türük atın ıttı; Tabgaçgı beğler, 
Tabgaç atın tutupan Tabgaç Akağanka körmiş. (Türk beyleri Türk ünvanlarını 
bıraktı; Çinlilerin hizmetindeki Türk beğleri Çin unvanları alarak Çin haka-
nına tabi olmuşlar [Tekin 2003, s. 40-41] genelde Orta Çağ Türk klasiklerinin, 
özellikle Yunus Emre’nin dili için karakteristiktir.

Ağzına şeker aluban gözleri sana tuş olan,
Unuda ol şekerini ayruk çiğneyip yutmaya.

Er donunu giyübeni doğru yola gelmez ise,
Çıkarsın ol donun, yoksa noksan erer dondan ona.

Sen bu cihan mülkünü kaf’tan kaf‘a tuttun tut
Ya bu alem malını oynayıban uttun tut.

Böyle latif bezeniben, böyle şirin düzeniben
Gönül hakka uzayıben dilek nedir, neye muhtac [Yunus 2013, s.38; 
46; 50; 56].

S.E.Malov [-ıban // -iben // -uban // -üben] ekininen eski abidelerde, özel-
likle Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Orhon Yazıtlarının dilinde 
[b] sesiyle değil, [p] sesiyle [-pan, -p] şeklinde işlendiğini gösteriyor (Malov 
1951, s. 28-29). Çağdaş Türk lehçelerinde, özellikle Azerbaycan Türkcesinde 
rastladığımız bu ek, esasında yaranmış fiili bağlamalar XI. yüzyıldan başlaya-
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rak XX. yüzyılın başlangıcına kadar Azerbaycan - Türk yazı dilinde işlek bir 
durumda olmuştur.

Ey hasta Xetayi, gel ki, yarın
Könlün alıban gılır vefalar (Şah İsmayıl 1959, s. 118]

Kitabi Dede Korkut destanlarında da [-ıban, -iben, -uban, -üben]’in var-
yantları işlenmiştir: Göz açuban gördigim, könül ile sevdigim... (KDK 1988, 
s. 58). Azerbaycan klasikleri, Orta Çağ şairleri Şah İsmayıl Hatayi’nin, Nesi-
mi’nin, Füzuli’nin de dilinde bu fiili bağlama ekinin sıkı şekilde kullanıldığını 
görüyoruz.

Türk dilinin gramerini belirlemenin temelindeki unsurlardan biri de dil-
deki görevli kelimelerdir. Genel olarak Türk dilinde cümle içinde belirli bir 
gramatik fonksiyona malik olan görevli kelimeler; çağdaş Azerbaycan ve Tür-
kiye Türkçesinde teorik bakımdan sınıflandırılmasına göre 5 [1. Goşma; 2. 
Edat; 3. Bağlayıcı; 4. Modal sözler; 5.Nida (ünlem)] veya 3 grupta (1. Edat; 
2. Bağlaçlar; 3. Ünlem) gösterilmiş olmasına rağmen, her iki Türkçede aynı 
gramer işlevini yerine getirir.

Yunus Emre’nin eserlerinde çağdaş dil için arkaikleşmiş bu tür görevli 
kelimelerden biri de gibi edatının (goşmasının) eski varyantı bigi şeklidir.

Ömrün senin ok bigi yay içinde dopdolu,
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut.

Çün denize gark oldun boğazına geldi su,
Deli bigi talbınma ey biçare battın tut (Yunus 2013, s. 50)

C. Gahramanov; Nesimi’nin Divan’ında da benzerlik, karşılaştırma ifade 
eden “gibi” edatının yalnız daha eski “bigi” şeklinin işlendiğini göstermiştir:

Şerbetin acı fürqətün nuş ederem şekker bigi,
Canumi dutmişem ğemün garşusına siper bigi (Gahramanov 1970, s. 24; 
140)

Çağdaş gramer araştırmalarında gibi edatının bigi varyantı hakkında çok 
konuşulmasa da Azerbaycan’ın birçok eski yazılı abidelerinin dilinde bigi 
şeklinin kullanıldığını görüyoruz: Yapraği kasnı ve maral yaprağına benzer, 
kökü pelit bigi olur.

Dedim ey gönçe-i cennet cemalin taze gülşendir
Dedi, müşkil mi haletin güneş bigi bürüşendir (Zati) (Tarama Sözlü-
ğü 1943: s. 96-97)

Ferhad Zeynalov bigi’nin gibi edatının eş anlamlısı veya eski bir varyantı 
olmadığı düşüncesinde bulunarak bigi edatının sadece metatez sonucunda bu 
şekle düştüğünü kaydediyor (Zeynalov 1971, s. 70).

Yunus Emre’nin eserlerinden anlaşılır ki çağdaş lehçelerimizde ve ağızla-
rımızda korunan “kanda – nerede”, “kanca // kancaru – nereye”, “kaçan – ne 
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zaman” gibi birtakım zamirler ve zarflar Orta Çağ Türk yazı dilinin eski tarihî 
izleri olarak kalmaktadır.

Her kancaru bakar isem oldur gözüme görünen
Ne havsala ola bende, yahud ona layık basır.

Sûret söz kanda buldu söz ıssı kaçan oldu,
Sûrete kendi geldi dil hikmetin yoludur (Yunus 2013, s. 61; 101)

H. Mirzezadenin araştırmalarında çağdaş Azerbaycan Türkçesinin batı 
grubu diyalektlerinde kullanılmakta olan ganda // xanda, gancaru // xançaru 
// hancarı zamir ve zarflarının en eski dönemlerden XIX. yüzyıla dek Azer-
baycan klasiklerinin de dilinde kullanıldığı gösterilir:

Ey cahile bilmirsen İsmail ve İbrahim ganda gedirler [Fuzuli].

Eyb imez sormağ geliş handadur ey yigid.
Xandadur bilmen o tifili xane bizarim menüm [Kişveri].

Bilirem, gandadır, ol növcevani.
Didiler: gandadır göstergil ol çah (Fedai) (Mirzezade 1990, s. 120-121)

Araştırmalardan göründüğü gibi, Yunus Emre’nin eserlerinin dili bir bü-
tün olarak Orta Çağ, Türk yazı dilinin gramer özelliklerinin incelenmesinde 
en değerli edebî kaynaklardan biridir. Bu eserlerinin ışığında sadece Türkiye 
Türkçesinin değil, çağdaş Azerbaycan Türkçesinin de tarihine yolculuk yap-
mak mümkündür.

Yunus Emre’nin eserlerinin dili üzerinde yapılan araştırmalar, Orta Asya 
ve Azerbaycan topraklarında yaşayan eski Türk boylarının temasını, göçebe 
Türk boylarının bu bölgelere sürekli akın etmesi sonucunda onların arasındaki 
tarihî kök birliğinin dile yansımasını, çeşitli dönemlerde bu boyların dillerin-
de yazılmış tarihî ve edebî abidelerin dil ortaklığını gösteriyor. Sadece Yunus 
Emre’nin değil, Orta Çağ’da Azerbaycan’da yaşamış Hasanoğlu, Nesimi, Fu-
zuli, Hatayi, gibi şairlerin eserlerinin dili de Orta Çağ’da tüm Doğu’da Türk 
dilinin vahit bir dil olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır. Orta Çağ şairlerinin 
dili, genel olarak klasik Azerbaycan - Türk yazı dilinin bir yandan canlı konuş-
ma dili temelinde, diğer yandan klasik Türk yazı dilinin gelenekleri temelinde 
gelişmiş olsa da klasik Şark edebiyatında Farsçanın da etkisini belirtmek ge-
rekiyor. Ancak unutmamak gerekir ki Hasanoğlu, Nesimi, Füzulu, Hatayi vb. 
Orta Çağ şairleri ile beraber Yunus Emre’nin eserleri Arap ve Fars dillerinin 
etkisinden bir nebze olsun kurtulmuş, Türkçenin saflığını koruyan klasik Türk 
edebiyatının en muhteşem dil abidesi sayılır. Türk kamuoyu tarihinde önemli 
bir yere sahip olan ve Türk dilli poeziyanın gelişmesinde büyük rol oynayan 
Yunus Emre, eserlerinde kullandığı kelimelerle Türk dilinin zenginliğine özel 
önem vermiş, bu kelimelerle Türk düşüncesinin dilde inceliğini, anlamın de-
rinliğini kelimelerle göstermeyi başaran söz ustadlarından biri olarak Türk 
dilinin en yüksek zirvesini fethetmiştir.
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14-16. YÜZYILLARDA TÜRK DİLİNİN BİLİMSEL 
TERMİNOLOJİSİNDE LEKSİK-SEMANTİK 

YÖNTEMLE SÖZCÜK OLUŞUMU

Şebnem HASANLI-GARİBOVA*

Özet
Dildeki tarihsel gelişimin bir sonucu olarak kelimeler, hem grafik hem 

de anlamsal olarak değişime uğrar. Özellikle kelimelerin anlamsal alan-
larındaki değişiklikler, dilde niteliksel değişikliklere neden olur. Aynı za-
manda bu değişiklikler, kavramın anlamsal alanının sınırları ile ilgili olarak 
insanların zihnindeki yenilikleri yansıtır. Kelimelerin anlamsal sınırlarının 
genişletilmesi ve daraltılması, dilde yeni bir anlamsal alanın kazanılması, 
sözcüksel-anlamsal bir kelime oluşumu süreci olarak değerlendirilir. Söz-
cüksel dil katmanının ayrılmaz bir parçası olan bilimsel terminoloji de bu 
sürecin ayrılmaz bir parçasıdır

Genel olarak, ilk yaratıldığı andaki hiçbir kelime veya terim, kavra-
mın kendi içindeki tüm anlam alanını yansıtmaz. Fakat tedricen kelime 
anlamsal alanın bu veya diğer birkaç yönünün taşıyıcısı hâline gelir. Ya-
ni,bir kelime sadece bir kavramın değil, birkaç kavramın ifadesi olabilir. 
Bunun nedeni, bu kavramların anlam çerçevelerinin birbirine yakın olma-
sı veya örtüşmesidir. Yaygın sözcüklerdeki anlamsal değişiklikler, özel-
likle bilimsel terimlerin oluşumunda, her zaman terim oluşumunun ana 
yaratma yöntemlerinden biri olmuştur. Bu süreç sadece Türk kökenli ke-
limeleri değil, aynı zamanda ödünç alınan kelimeleri de içeriyordu. XVI. 
yüzyıl Türkçesinde ortak anlamıyla ödünç alınan menzil kelimesi ev veya 
mesafe anlamını ifade etmiş, matematikte ve astronomide bir terim olarak 
kullanılmıştır. Matematikte menzil kelimesi, örnekler için ondalık ve yüz 
sayı sistemlerindeki seviyeleri belirtmek için kullanılmıştır, menzili-de-
hüm, menzili-evvel, menzili-heştüm, menzili- heftum, menzili-nühüm ve 
ets. Astronomide menzil kelimesi, yörünge anlamında olduğu gibi, ast-
ronomik nesnelerin hareketi sırasında hayali bir bölme birimi olarak da 

* Doç. Dr., Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü, shabnam.hasanli@
yahoo.com, ORCID ID: 0000-0003-0912-4504
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kullanılmıştır: “Bil ki, ayın yıgirmi sekiz menzili var ve onun gün gecesi 
bir menzil seyr ider .” (Göl 2008, 11 b.10).

“Çanak” kelimesi XI. yüzyıl Türk eserlerinden beri kullanılan bir dil 
birimidir. Farklı anlamları olan bu kelimenin ilk anlamı tencere tavadır. An-
cak dönemin bilimsel eserlerinde kelime sadece etnografik bir kelime ola-
rak değil, aynı zamanda bir terim olarak da kullanılmıştır: “Bir avuç buğday 
kepeğin ala üzerine bir çanak su koya” (Bereket 2016, 60a.7) bu cümlede, 
kelime bir ev eşyasının ölçülmesinde kullanılmıştır. Aynı yazarın Tohfe-
yi-Mubarizi adlı başka bir çalışmasında da sözcük “baş çanağı” biçiminde 
bir terim olarak kullanılmaktadır (Bereket 2013, 10b.). Bu, XIV. yüzyılda 
kelimenin hem ortak bir kelime hem de bir terim olarak kullanıldığı anlamı-
na gelir. Şükrullah’ın çevirdiği Risale-i İlmul-Adwar adlı eserinde, kelime-
nin müzikte de terminolojik bir anlamı var gibi görünüyor: “Ve muğninüñ 
çanağı rebāb çanağından büyük gerekdür.” (Shirinova 2008,105a / 06). O 
sıralarda çanak kelimesi bir müzik aletinin deri ile kaplı kısmını tarif etmek 
için kullanılıyordu.

Görüldüğü üzere, bilimsel üslupta yer alan kelimelerin sözcüksel-an-
lam bilimsel özelliklerine bağlı olarak dilde niteliksel değişikliklere neden 
olan kelime oluşturma yöntemi bu dönemde yaygın olarak kullanılmıştır. 
Bu süreçte dilin sadece kendi kelimeleri değil, ödünç kelimeler de kullanıl-
mıştır. Anlamın genişletilmesi, daraltılması, değişmesi, genel sözcüklerin 
terimlere dönüştürülmesi, terimlerin belirlenmesi, sözcüksel-anlamsal keli-
me oluşumunun ana yönleriydi. XIII-XVI. yüzyıllarda Türk bilim üslubu-
nun dil bilimi, edebiyat, müzik, astronomi, coğrafya, tıp alanlarında terimle-
rin oluşumunda sadece niceliksel bir artış değil, aynı zamanda niteliksel bir 
zenginleştirme yöntemi izlenilmiştir ve bu, hem bilimin gelişme düzeyini 
hem de bu dilin söz konusu gelişimi kapsama düzeyini belirlemeye yardım-
cı oluyor.

Anahtar kelimeler: sözcüksel-anlamsal, yabancı kelimeler, anlam bili-
mi, kelimenin anlamı, kelime türetme

Giriş

Tarihî gelişim dilde nitelik ve nicelik bakımından değişimi tetikleyen en 
önemli unsurdur. Sözkonusu gelişim dilin farklı katmanlarında yeni oluşum-
lara yol açmaktadır. Dilin sözcük hazinesinin tarihsel gelişimin bir sonucu 
olarak ister sayı b a kımından isterse de anlamsal çerçevede büyümesi farklı 
yöntemlerle ger çek leşi yor. Tarihî süreç boyunca kelimeler hem grafik hem 
de anlam bakımından de ği şim le re uğramaktadır. Özellikle, kelimelerin an-
lamsal alandaki değişiklikleri dil de ni te lik  sel değişikliklere neden oluyor. 
Aynı zamanda bu değişimler, kavramın an lamsal ala   nının sınırlarına ilişkin 
insanların zihinlerindeki yenilikleri de yansıt mak tadır. Söz  cüklerin anlam 
sınırlarının genişletilmesi ve daralması, dilde yeni anlamsal ala nın kazanıl-
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ması, kelime hazinesinin sözcüksel-anlamsal oluşturma süreci olarak de ğer-
lendirilir. Dil-düşünme ilişkisinin bir ifadesi olan kelimenin grafik anlatımı 
sa de ce bireyi değil, aynı zamanda bireyin temsil ettiği halkın da kavramın 
ifade ettiği ko nuy a karşı tutumunu yansıtmaktadır. Bu açıdan dildeki her 
kelime aynı zamanda in sanların düşünce tarzının bir ifadesi olarak düşünül-
melidir. Nesnel dünyadaki bir nesnenin veya olayın adı olan her kelime, as-
lında o kavrama yönelik bir tu tumu ifade eder. Herhangi bir kavramın farklı 
anlamsal çalarları veya özellikleri vardır. Bu yüz den kelimenin şu ve ya 
bu şekilde adlandırılmasında insan düşüncesinin farklı yakla şı mı yansı yor. 
Özellikle bir terminolojik birimi adlandırırken kelimenin semantik ala nının 
hangi yö nü nün esas kabul edilmesi özellikle önemlidir. “Dolayısıyla, araş-
tır macıların terimde gözlemledikleri te mel husus, bilimsel ve teknik ger-
çeklerin teorik olarak anlaşılmasıdır. Sonuç olarak, terminolojik adlandır-
ma ile şu veya bu bilim alanının terminolojik kavramları arasında yakın bir 
bağlantı oluşuyor.” (Sa di go va 2011, s. 21). Örneğin, 14. yüzyıla ait Hulasa 
eserinde kullanılan “ısıtma” te ri minin kökü ısıtmak (isitmek) fiilidir. Farklı 
hastalıkların ana özelliği olan tit re meli ateş zamanın Türkçesinde bu şekilde 
adlanmıştı. Bu kelime ile ilgili “ısıtma nev beti, göyündürici ısıtma, ğıbb 
ısıtması, balğam ısıtması, rıb ısıtması ısıt ma ditre megi” gibi te rimler de kul-
lanılmıştı. Tüm bu terimlerde has talığın alameti olarak ateşlenmek olgusu 
ana özellik gibi ka bul edil miş tir. Fakat, hastalığın farklı nedenlerden dolayı 
izlenilen baş ağrısı, vü cut ta ku ruluk, göy neme vs. farklı alametleri de mev-
cut. Hekim Bereket “gö yün dürüci ısıt ma” ve “bal ğam ısıtması”nı izah eder   -
ken bu alametlerden bahsetmişti: “Gö yün dü rüci ısıt ma kim muh rı ka der ler 
safradan olur da  mar için de yıyımış olur, nişanı katı is si lik  dür ve dahı gö yün-
mek ve dil damak kurı mak dur.” (Bereket 2016,  125a). “Bal ğam  ısıt  ması kim 
dayirdür oldur kim bal ğam tamarlardan taşra yıyır ve küf lenür anun ni  şanı 
çok ditremek ve ağız dat suz lu ğu ve alt kapağı şişdü gi dür.” (Bereket 2016, 
125b). Göründüğü üzere her iki ısıtma farklı alametlere sahip ve Arapçada 
ad lan ma sın da iki farklı kelime- muh rıka ve dayir terimleri kullanılmış. Fa-
kat Türkçe terim le rin adlandırılmasında kav ra mın daha önemli detayları ele 
alınmış, yardımcı özel lik ler farklılık katan detay gibi terimde yan sı tılmıştı. 
Bu, aynı sürecin teorik olarak an laşılmasının insanların kavram algısının sı-
nırları ile bağlantılı olduğu anlamına ge lir. Veya aynı eserde şifalı bitkilerden 
biri olan “südlügen”nden (Bereket 2016, 93a; 51 s.) bahsedilmiştir. Bitkinin 
Latince adı euphorbia’dır. Türkçe adı görünüşte “süt” kelimesiyle ilgilidir. 
Bunun nedeni, bitkinin salgıladığı, ilaçların hazırlanma sın  da kullanılan süte 
benzer beyaz zehirli bir sıvıdır. Bu, terminoloji adlanmanın bit kinin şekline 
veya rengine değil, içindeki sıvıya dayandığı anlamına gelir. Veya, 1544 
yılında Çağatayca- Osmanlıca hazırlanmış Niyazi’nin El- luğatun-Ne va iy  ye 
ve l- istiş ha dul-ca ğa tiyye sözlüğünde “ör gem çi” terimi “ö rümcek” kavramı-
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nı ifade edi yor. Kelime “örüg + em + çi” “örgü yapan” anlamında bir bö ceğin 
adını bil dir   miştir: “ör gem  çi- gafı- ecemi dür. Örümcek demekdür ankabut 
manasına ki, Di  va  nı-Lutfi’de tev  hid   de gelür.” (Ka ça lin 2011, s. 273). Ya da 
Çağataycada “tor” keli me si, ağ ile bir likte hükümdarın fermanlarının bozul-
maması için ciltlendiği ipekten iş leme olarak kul la nıl mış tır. Aynı kelime 16. 
yüzyılda “torgu” olarak da kullanıl mış tır (Kaçalin 2011, s. 463, 466).

 Aşık Pa şazade’nin Tevarihi- ali Osman eserinde kul lanılan bazı tarih 
terimleri kendi çağının tarihi manzarasını yansıtıyor. Örneğin: “Ka ra ca hisar 
sancağı kim ana İnönü dir ler, oğlı Or hana vir di ve süba şı lı ğını karın da şı Gün-
düze virdi.” (Pa şa za de  2007, s. 291). Burda kullanılan su  ba şı terimi tarihen 
Türklerde harp terimi gibi kumandan anlamı taşımıştır. Fakat Osmanlı Dö-
ne mi’nde söz konusu terim yeni anlamlar kazanmıştır. Muhafız alayından se-
çilen ve savaş sırasında koruma sağlayan bu adamlar, barış zamanında vergi 
tahsilatı ile uğraşmışlardır. Ancak Selçuklu hanedanının kurucusu subaşı Sel-
çuk’un 11. yüzyılda Oğuz-Yabgu Devleti’nde taşıdığı bu unvan, ordu komu-
tanlığını temsil ediyordu. Demek ki, 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar terim 
anlamında bir farklılaşma olmuş, yeni bir kavram kazanılmıştır.

Genel olarak, herhangi bir terminolojik dil biriminin anlamsal yüküne 
bakarsak belirli bir sosyotarihsel aşamanın, sosyososyal etkinliğin, bilimsel 
bilginin toplumdaki ifadesinin sonuçlarını görmek mümkündür. Özellikle, 
Türk dillerinin tarihsel gelişimi çok geniş bir zaman ve mekân aralığını kap-
sadığından kelimelerin anlamsal oluşum sürecinde bu izleri görmek müm-
kündür. Dilin sözlük katmanının ayrılmaz bir parçası olan bilimsel termino-
loji de bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Orta Çağ Türk dillerinde bilimsel 
üslubun il özellikleri, özellikle sözcüksel anlamda genel kelime hazinesine 
göre daha istikrarlı bir sistem olduğu doğrudur. Şöyle ki, dönem için bilim-
sel dil esasen “ortak” olduğu için, terimlerin anlamsal çerçevesinde önem-
li farklılıklar da yok. Ayrıca, bazı alanlarda yabancı terimlerin bolluğu ve 
onların esas dildeki anlamlarının ko runması, terminolojik alanda anlamsal 
farklılaşmayı azaltmaktadır. Terim dildeki diğer ke li melerden kavrama ka-
zandırdığı tanımla (definitivlikle) se çi lir. Tanım, kavramın ait olduğu teri-
min sa bit, daimî anlam üzerine kuruludur. Genel olarak, hiçbir kelime veya 
terim ilk yarandığında önce kavramın tüm anlam katmanlarını yansıtmaz. 
Zaman ilerledikçe yavaş yavaş sözcük, anlamsal alanın bir değil, şu ya da 
bu birkaç yönünün taşıyıcısı olur. Yani bir kelime, bir değil, birkaç kav-
ramın ifadesi olabilir. Bunun nedeni, bu kavramların anlam çerçevelerinin 
yakın olması veya örtüşmesidir. “Herhangi bir biçimin genişlemesi ve yeni 
anlamların kazanılması, kullanım sık lı ğı nın artmasına dayalı yeni bir özel 
durumdur ve daha da zoru, kesin olarak söylemek gerekirse, her hangi bir bi-
çimin söylenişi öğrenilmemiş bir durum tarafından üretilir ve incelenmemiş 
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du ru mun derecesi, doğru bir ölçüm konusu değil.” (Blumfild 2014, s.425). 
Örneğin, 11 yüzyıla ait Di vanu- luğat-it türk’de “tütek” kelimesi ibrik vs. 
eşyaların boğazı anlamında kullanılıyor. Fa kat, 14. yüzyılda bu kelime bir 
tıp terimi gibi kullanılmıştır Hekim Bereket’in Hulasa eserinde so lunum 
yolu anlamında “öyken düdügi” ter imi kullanılıyor: “Eğer ün yo  ğol mak katı 
çağır mak dan olurısa ya dahı öyken kurulığından olu rısa anun nişanları bel-
lü  dür ve öyken düdügi iri olur.” (Be reket 2016, 61b.3); “Kaçan ağız dan kan 
gelmek gö güz den ve öy ken dü düginen olsa anun ni şa nı ol dur kim öksürmek 
ile kan gele.” (Bereket 2016, 63b.2). Gö rün dü  ğü üzere, kelimenin taşıdığı 
anlam alanında genişleme gerçekleşmiş ve yeni kavram ifade edilmiş, duru-
ma bağlı olarak kelime yeni anlam kazanmıştır. 11. yüzyılda genel kullanı-
ma sahip tütek kelimesi 14. yüzyılda terim niteliği kazanmıştır. Onun terime 
dönüşmesi ise tıbba ait eser ler de mevcut kavramın ifadesi için defalarca aynı 
kelimeye müracaatın sonucudur. Ya ni durumsal (situativ) adlanma sonradan 
daimî terime dönüşüyor.

Görüldüğü gibi tarihsel gelişim, kelimenin anlamsal yapısında farklı izler 
bırakmaktadır. Se  mantik özelliklerin birinin veya diğerinin aktifleşmesi veya 
kendi aktifliğini kaybetmesi, ke li me nin dildeki yerini de belirler; niteliksel 
olarak yeni bir kelime oluşur veya kelimenin anlamı daralır veya kelime bazen 
başka bir kelimeyle birlikte tamamen yeni bir anlamın taşıyıcısına dö nü şür. 
Anlamsal dönüşümün bir so nucu olan tüm bu süreç, dilde kelime oluştura 
yöntemi olarak söz var lığının niteliksel zenginleşmesine katkıda bulunur. 
Özellikle, genel keli me ler de anlam de ği şikliklerine gidilerek yeni terim tü-
retme her zaman terim oluşturmanın temel yön temlerinden biri olmuştur. Bu 
süreç sadece Türkçe kökenli kelimeleri değil, aynı za manda yabancı dillerden 
edinilmiş kelimelerini de içeriyor. Örneğin, destan ke li me si Farsça bir kelime-
dir; hikâye, dastan vs. anlamları ifade eder. Ancak müzik terimi olarak destan 
sözcüğü, yaylı çalgılarla ses çıkarmak için vurulan yerin adı ola rak kullanı-
lır: “Destānlar di yü şol nesnelere dirler ki, kıl-ıla çalınur sāzlaruñ destesinde 
nişānlar iderler. Tā ki nice ni şāndan nice nağme ķopar, anı bileler kirişde. Ve 
şol nağmeler ki āvāzlar andan bellü olur, on yidi nağmedür ki cemí‘si bir ki-
rişden žāhir olur, bilinür.” (Şirinova 2008, 16a/05).

16. yüzyıl Türkçesinde yabancı kelime olan “menzil” genel anlamda ev 
veya mesafe anla mı nı taşımakla beraber, mate ma tik, tasavvuf ve astronomide 
benzer anlam ile terim olarak kullanılmıştır. Ma te ma tikte “menzil” ke limesi 
ondalık, yüzlük sayı sisteminde kulla nı lı yor. Örneğin, “Pes bu siyakati- ara-
bi dahi menzili-evvelden ta menzili-dehüme kadar ge lin ce vazi- mütekad dim 
üzre alet-tertib ve terkib zikr olundı.” (Özçelik 2009, 7b.11-13). Eserde men -
zili- dehüm, men zili-evvel, menzili-heştüm, men zi  li-heftum, men zi li-nühüm 
ter im   leri de kulla nıl mıştır. Astro  no mide ise “menzil” kelimesi mesafe veya 
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astronomik nesnelerin hareketinde zamanın hayalî bölünmesinin yanı sıra 
mesafe veya yörünge anlamında da kullanılmıştır. Örneğin, 14. yüzyıla ait 
Aca  ibi- mahlukat eserinde “menazili- Ka mer” ter imi “Ay’ın dünya etrafındaki 
hareketi sırasında katettiği mesafeyi ve ayın sahfalarını” ifade ediyor: “Bil ki, 
ayın yi  girmi sekiz menzili var ve her gün gecesi bir me n  zil seyr ider.” (Göl 
2008, 11 b.10). 16. yüzyıl astronomiye ait Hulasatul- H`eye eserinde ayın 
menzilleri ile ilgili şöyle yazılmıştı: “Me nāzil-i kamer ki hamelden yigirmi se -
kiz men zil dür ve her bi  ri nüñ mik dā rı on iki de rece ve elli bir dakika ve yigirmi 
altı sa   niyedür ve esā  mįsi sera teyn ve buteyn ve sü reyya ve deberan ve hakaa 
ve hanaa ve zira ve nesre ve tar  fe ve ceb he ve zübre ve sar fe ve avvā ve simāk 
ve ğafr ve zubana ve ik  lil ve kalb ve şav le ve neayim ve belde ve za bih, ve 
bulaa, ve suu, ve axbiyye ve mü kad  dem ve muahhar ve raşadur ki zikr olın-
dı.”( Cen giz 2010, 32 a. 3-9).

 Orta Çağ Türkçe astronomi eserlerinde kullanılan “menzili-külli” terimi 
belirlenmiş noktaya kadarki mesafe anlamına gelir. “Menzili-can” ise Osman-
lı kay nak larında Benatün-naş yıldızının adı gibi kullanılmıştır (Devellioğlu 
2013, s. 715).

Yahut Arap kökenli “Acem” kelimesinin anlamı Arap olmayan demektir. 
Fakat kelimenin bilimsel eserlerde farklı kavramların oluşmasında kullanıldı-
ğı da görülmektedir. Örneğin, müzik terimi gibi “acem” sözü makamda perde-
lerden birinin adıdır: “Acem oldur ki ‘ırākı tamām göstere ve ine, dügāh karār 
ide. (Şirinova 2008, 120a/06). “Aşik” kelimesi Arapçadan geçen bir kelimedir 
ve 15. yüz yıl Türk musikisinde “Aşiki-Nevaz” müzik terimi gibi makam oku-
ma üslubunu ifade edi  yordu: “Ve eğer ha fíf-i ramlden remle varsalar, “‘āşık-
nevāz ”dirler (Şirino va 2008, 80a/07). “Daire” kelimesi Arapçadan geçme 
bir kelime olup şekil bildiren terim gibi matematikte geo met rik figürün adını 
bildiriyor. Musiki terimi gibi ise gü nü müz deki oktav anlamında kullanılmış-
tır. Şuk rul lah bu terimi şöyle açıklamıştır: “Niteki źí’l-arba‘anuñ bir cemā‘a-
tın, źí’l-xamsuñ bir ce mā‘atı-y-ıla terkíb itseler bir cem‘ ğāsıl olur ki bu‘d-ı 
źí’l-küll aña beñzer, ve ol terkíb olan nesneye dāyire dirler” (Şiri no va 2008, 
39a/05). Dördlü ve beşli ses veya zaman grup la rının birleşmesinden olu şan 
ya pıya daire denilirdi. Daire sözü ile ilgili “daireyi- evvel”, “daireyi- hafifüs-
sa ki”, “dai reyi-hafifür-reml”, “daireyi-hezeci-evvel”, “daireyi-hezeci-sani”, 
“daire yi- raml” gibi musiki terimleri kul lanıl mıştır.

“Belirli bir şeklin-formun anlamı, herhangi bir konuşmacı için o formun 
duyulduğu durumun sonucundan başka bir şey değildir.” (Blumfild 2014, s. 
142). Örneğin, yürimek kelimesi Eski Anadolu Türkçesinde yürümek, mesa-
fe katetmek yü  rin mek sözü ise kaybolmak anlamını, yüritmek ise yürütmek, 
canlandırmak an lam larını taşır. (Kanar 2018, s. 790). 16. yüzyıl matematik 
eserlerinde ise hesaplama işlemi ile ilgili “yürin” kelimesi kullanılmıştır ki, 
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bu da genel kelimenin terimleşmesine bir örnektir. Mecmaul- kavaid eserinde 
riyazi işlemleri yansıtan yüri, yürit, yürin kelimelerine rastlamak mümkün: 
“Pes ol me r  tebeye var  duğından sonra muhasibin- selef tüman ile ve lekk ile 
yürinir dimiş.” (Öz çe lik 2009, 15b.11-12). “Bu ma alde sehv-i xane itmeyesin 
tā ki zarbüñe halel gelüb nok san üzre olmaya ve başlayasın dahı bu darb üzre 
yüridesin.” (Özçelik 2009, 27a.5-7). Tüm bu örneklerde, kavram ile kelime 
arasında noktaya göre çağrışımsal bir bağlantı kurulur ve sonuç olarak kelime 
geçici bir anlam gölgesi kazanır. Daha sonra kelimenin düzenli kullanımı aynı 
zamanda anlamın kelimenin zihinsel sisteminin bir parçası hâline gelmesine 
neden olur. “Burada gözlemlenen ana süreç, ‘kavram’ ve ‘anlam’ın yenilen-
mesinin ‘biçim’ ya da söz üzerindeki etkisidir. Ana anlamın yanında başka 
anlam ve özelliklere de sahip olan bir sözcük, nesneler ve olaylar arasında-
ki benzerlik ifade edildiğinde yeni bir anlamsal işleve sahip olmaya başlar.” 
(Həsənli-Qəribova 2015, s. 182). Örneğin, yar kelimesi Eski Türkçede “irin, 
pislik” anlamında kullanılsa da, Eski Anadolu Türkçesinde hem coğrafi bir 
terim olarak “uçurum”, hem de “tükürük” anlamını taşır. Her iki anlamı taşı-
yan örnekler 16. yüzyıl bilimsel eserlerinde de yansımıştır. Örneğin, “Am ma 
balğam nişanları beñiz ağlığı ağızdan yar çok akmak ve çok uyku” (Bereket 
2013, 27a.7); “Hazreti Re su   lu l  lah sallallahu aleyhi ve sel lem ol kuyunun içine 
mübarek ağız yar  larından bırak mış lar dı.” (Tür ker 2016, 115 a); “Derya kena-
rında bir büyük kaledür gün doğusı canibinda bir yük    sek yarın altına va ki ol-
muşdur.” (Türker 2016, 195a.12). Piri Reis ise yar sözünün “ka  ya” anlamında 
kullanmıştı: “Ol burunun yanında bir ak yar var. Ol yarun ebir burç var.” (Reis 
1988, s. 1551).

Sözcüklerle yeni anlam tonlarının kazanılması veya benzer durumlar-
da anlam tonlarının yeni bir kavramın ifade aracına dönüştürülmesi, aslın-
da insanın hayal gücü ile onu ifade etme yeteneği arasındaki dengesizliğin 
sonucudur. İnsanın hayal gücünün genişliği, zaman zaman ifade sınırlarını 
aşamaz. Sonuç olarak, dil imkânları dâhilinde mevcut kelimelere yeni an-
lam tonları eklenerek yeni kavramların ifadesi gerçekleşir. “Dilde şu veya 
bu kavramı ifade edecek yeterli sözcük ve sözcük oluşturma araçlarının 
bulunmaması durumunda, kavramın içeriğine karşılık gelen belirsiz sözcü-
ğün semantiği kullanılır.” (Цыткина 1998, c.109). Örneğin, “ağız” kelimesi 
Türkçede çok yaygın bir kelimedir. Vücudun bir bölümüne atıfta bulunan bu 
kelime, tarihsel olarak çeşitli yeni anlam tonları kazanmıştır. M. Kâşgarlı; 
insan ağzı, nehir ağzı, testi, kuyu ağzı gibi kelimenin birçok anlam tonları-
nı not etmiştir (Kaşğarlı 2014, s. 26). 16. yüzyılın en büyük denizcilik ve 
coğrafya eseri olarak kabul edilen Kitabi-bahriyye’de “ağız” kelimesi liman 
ağzı, körfez ağzı, adanın ağzı gibi ifadelerde kullanılmaktadır. “Amma mez-
kur limanın ağzu dardur. Mezkura ağzun iki mil poyraz tarafında bir ak ada 
vardur.” (Reis 1988, s. 1671). Fakat 15. yüzyıla ait Şirvanlı Mahmud’un 
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yazdığı Tercümeyi- tarihi- İbni- Kesir eserinde kelimenin “sınır” anlamı da 
kaydedilmişti: “Bu kaleler hub ve möh kem ve bü yükkalelardı ve hem Der-
bend ağzında idi.” (Şirvanlı 2009, 7a.8).

Bilim dilinin gelişimi, bilimlerin gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğun-
dan, uzmanlar için yeni kavramların karşılığını bulmaları oldukça önemlidir. 
Hazır dil materyallerinin kullanılması bu durumda en yaygın yöntemdir. An-
cak bu durumun terminolojik alanda aynı biçime sahip ve farklı kavramları 
ifade eden kelimelerin sayısında da artışa yol açtığını belirtmek gerekir ki, 
bu da terimin temel gereksinimi olan kavramda doğrulukçu dakiklik fikrinin 
doğasına aykırıdır. Örneğin, “iç” kelimesi Türkçede “dâhil”, dâhili anlamında 
kullanılmaktadır. Fakat 14. yüzyıla ait Tabiat na me eserinde “iç” kelimesi iç 
organlarının tamamının adı ve “bağırsak” anlamındadır: “Nefi bu kim arturur 
ademde kan; Ki şi   nün içini bağlar bi- güman” (Tutmacı 2018, 71.b). Kâşgarlı 
Mah mudun Divanu- luğat-it türk eserinde bu anlamda “içegü” sözü kullanıl-
mıştır. Edviyeyi- muf ra da eserinde ise hem “iç” hem de “içegü” terimlerine 
rastlamak mümkün. “İç”- karın, mide- ba ğırsak anlamında, “içe gü” ise “iç 
organlar anlamındadır. Eserde iç sözü ile bağlı “içi bağ lan mak” -kabız ol  mak, 
“iç ge çür mek”, “içi yörimek”-ishal olmak ifadeleri de kullanılmıştır (Mu  rad 
2016, s. 143). Yahut da “kes me” sözü “kesmek” fiilinin sonucunu bildiren 
dil birimidir. Kâşgarlı Mah mud kelimenin farklı an lamlarını kaydetmiştir: “1. 
Makas ile fazlası kesilen eşya. 2. Kâkül. 3. Enli ok ucluğu” (Kâş gar lı 2014, 
s. 706). Eski Anadolu Türkçesinde kesme büyük başlıklı ok anlamında kul-
lanılmıştır. (Ka nar 2018, s. 432). Fakat 14. yüzyılda bu kelime tıp terimi gibi 
de kullanılmıştır. Vücutta etin oyul ması şeklinde görünen hastalık kesme adla-
nırdı: “Kaçan bir kişinüñ endamında baş çıksa ve çık duğı ye rüñ eti yense aña 
arabca ekile ve parsice hora derler ve türkce kesme ve gö yündürme.” der ler 
(Murad 2016, 22b/4). Piri Reis ise kesme kelimesini farklı anlamda ölçüm 
birimi gibi kullanmıştır: “Mez  kur Hamamet şuluka karşu bir al çak düz yirde 
deniz kenarında bir kesme ni şanı kadar karada bir küçük kaledür.” (Reis 1988, 
s. 1395). Bilimsel kavramların ağırlıklı olarak genel ke limelerin anlamsal tü-
revleriyle isimlendirilmesi, aynı kelimenin farklı yüzyıllardaki eserlerde fark lı 
anlamlarının gözlemlenmesine yol açmıştır. Örneğin, 17. yüzyıl Osmanlıca-
sında at için kul la nılan zırhın adı olarak “kesme” kelimesinin kullanılması ve 
modern Türk lehçelerinde sarı katı toprağın “kesme” olarak adlandırılması, 
yeni anlam tonlarının etkinleştirilmeye devam et ti ği ni gösterir. Çankırı ağzın-
da “kesme” kelimesinin aynı zamanda kâkül anlamı taşıması, kelimenin 11. 
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kazandığı orijinal anlam alanının unutulmadığı-
nın bir örneğidir.

Aslında anlamsal farklılaşma, duruma göre anlamda ortaya çıkan katman 
farklılıklarıdır. Bu ayrım, anlamsal genişleme veya daralma şeklinde kendi-
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ni gösterir. Bazen anlam farklılığı asıl anlamla bağlantılı kalırken bazen de 
tam bir bağımsızlık kazanarak asıl gerçek anlamdan tamamen sapar. Örneğin, 
“burun” kelimesi bir insan organıdır ve “burun düdüğü” - geniz, “burun so-
nağı” - burun deliği, “burun otu” gibi terimler de ortaya çıkmıştır. Coğrafi bir 
terim olarak, aynı anlamlar sistemi temelinde yeni bir dil birimi türemiştir: 
“Mezkur burun heman adaya benzer ve anun kıb leden ya   nında bir ada  cuk da 
var dur.”; “Ol burucuğun üzerinde San Balagrini dirler bir ha rab kale var dur.” 
(Re is 1988 ,s. 1397; 1529).

Genel olarak, anlamsal genişleme, kendisini genel bir gelişme süreci ola-
rak gösterir. “Anlamsal genişleme, genellikle kelimenin kapsamının ve işle-
vinin genişlemesiyle paralel olarak ortaya çıkan ve işleyen bir süreçtir. Farklı 
tarihsel dönemlerde kelime, daha geniş bir nesne ve olay grubunu anlatır du-
ruma gelir.” (Məhər rəm li 2012, s. 166). Örneğin, “yatak” sözü anlamsal ge-
nişlenme sonucunda coğrafya terimi gibi “deniz sahili” anlamını taşır: “Mez-
kur yatak yufka su lu hub de mür yir leridür.”; “Veli şu luk eyyamının yatağı 
degüldür. Yaz yatağıdur. (Reis 1988, s.1397; 1651). Bu söz ge minin sahile 
yan alması üçün uygun yer anlamında kullanılır: bu terimle bağlı diğer bir 
ifade ise şu şekildedir: “Ve li kin ol adanun yılduz ta  rafında gemi yatacak yir 
az vardur.” (Reis 1988, s. 1617). Yatak kelimesinin eski Anadolu Türkçesinde 
“sığınacak” anlamı da vardır (Kanar 2018, s.7 37). Veya “bucak” kelimesi ma-
tematik terimi olarak kullanılır, aynı zamanda köşe, kenar anlamına da gelir. 
Ancak coğrafi terim olarak kıyıda çıkıntı şeklinde olan yere de “bucak” denir. 
Piri Reis’in “burun” ve “bucak” kavramlarını birbirinden ayırdığını belirtmek 
gerekir: “Ve badehu mez kur liman ağzın dan daşıra batı lo dos tarafında olan 
Anadolu kenarında Yılanlı dirler bir bu  cak var. Ol bu    cağın önünde bir kara 
yumru sarb ada vardur. Mezkur bucak safı kumlu de  mür ye rü dür.” (Reis 1988, 
s. 1667).

Görüldüğü gibi, zamanın bilimsel üslubunda, kelimelerin sözlüksel-an-
lamsal özelliklerine dayanarak dilde niteliksel değişikliklere neden olan ke-
lime oluşturma yöntemi yaygın olmuştur. Bu süreçte sadece dilin kendi keli-
meleri değil, yabancı kelimeler de kullanılmıştır. Anlam ge nişlemesi, anlamın 
daralması, genel sözcüklerin anlam değişikliği zemininde terimlere dö nüş-
mesi, te rimlerin yeni anlamlarla tanımlandırılması leksik-semantik yöntemle 
sözcük oluşturmanın ana yön le riydi. 14-16. yüz yıl lar da Türkçe bilimsel üslu-
bun dil bilimi, edebiyat, müzik, astronomi, coğrafya, tıp alanlarında terimlerin 
oluşturulması kelime hazinesinin sayı açısından içeriğini artırmakla kalma-
mış, aynı zamanda niteliksel olarak da zenginleştirmiştir. Bu da o dönemde 
hem bilimin gelişim düzeyini belirlememizi sağlar, hem de dilin bu gelişime 
nasıl ayak uydurduğunu, nasıl kapsadığını görmemize yardımcı olur.
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YUNUS’UN DİLİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 
DEYİMLER

Yudum GÖRMÜŞ*

Özet
Türkçeyi işleme ve geliştirme yolu ile Anadolu Türkçesinin kurulu-

şuna yön vererek millî ve güçlü bir söyleyiş tarzı oluşturan Yunus Emre 
aynı zamanda kendine has bir Türk tasavvuf dili de oluşturmuştur. Yunus 
Emre’nin, Dîvân ve Risâlet’ün-Nushiyye adlı iki eseri bulunmaktadır. Bu 
çalışmada şairin daha çok bilinen ve halka mal olmuş şiirlerini ihtiva eden 
Dîvân’ı incelenmiştir.

Sözcükler, şair ve yazarların söyleyişindeki farklılık yani üslubu gös-
teren şaire has duygu, düşünce ve hayallerin sadık bir aynası durumundadır. 
Yunus Emre Dîvân’ıyla sınırlandırılan bu çalışmada birleşik fiil yapılarına 
değinilerek, anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiillerden günü-
müz Türkçesine aynı ya da benzer şekilde ulaşan deyimler tespit edilmiştir. 
“Ağır gel-, aklını başına divşür-, aklu başundan git-, aşka düş-, ayaklara 
düş-, aybı yüzüne urul-, ayru düş-, bağrı taşa dön-, baş ol-, başına devlet 
tâcı kon-, bel bağla-, belüni bük-, cân al-, cân vir-, cânı yan-, cânundan geç-
, defterin dür-, derde düş-, dile düş-, dile gel-, dili dön-, el al-, el etek dut-, 
erenler eteğin tut-, gam yi-, gönlinden geç-, gönül al-, gözine gir-, gözüni 
aç-, haddini bil-, itdüğüni bul-, kadrüni bil-, kana boya-, kapu aç-, kapuda 
kal-, kılı kırk yar-, kulağına gir-, kulak tut-, murâd al-, murâda ir-, oda at-, 
öginden gitme-, öğüt vir-, sevdâya düş-, toprak ol-, yola gel-, yoluna baş 
ko-, yuva yap-, yüreği yan-, yüz döndür-, yüzüne ur-” bu deyimlerden bazı-
larıdır. Bu deyimler tek, iki ve üç ögeli yapılardan oluşmaktadır.

Yunus Emre deyimleri kendi mecazlarının yanı sıra, insan, aşk ve 
Tanrı üçgenini anlatmak için özenli ve önemli bir araç olarak kullanmıştır. 
Deyimler, mecazi elemanlar olarak şairin şiirlerine değer katarken, Yunus 
Emre’nin az ve öz söyleme özelliğini de desteklemektedir. Onun şiirlerini 
günümüzde hâlâ anlaşılır kılan özelliklerden birinin şairin şiirlerinde kul-

* Dr., Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölümü, ykirmizi@kastamonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7169-560X
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landığı ve günümüz Türkçesine ulaşan çok sayıdaki deyimin olduğu söy-
lenilebilir.

Anahtar sözcükler: Yunus Emre, Yunus Emre Dîvân’ı, deyim

GİRİŞ

Dil bir yandan onu konuşan ve yazanlar tarafından geliştirilip güzelleşti-
rilirken bir yandan da milletlerin yetiştirdiği usta şair ve yazarların kalemiyle 
de doruğa ulaşır. “Yüksek medeniyetleri yüce şahsiyetler hazırlar.” (Turhan 
1996, 21) sözünün muhataplarından biri olan Yunus Emre Anadolu Türkçesi-
nin kuruluşuna yön vererek Türk diline büyük bir hizmette bulunmuştur. Yük-
sek bir fikir ve edebî deyiş gücüne sahip olan şairin Dîvân ve Risâlet’ün-Nus-
hiyye adlı iki eseri bulunmaktadır. Bu çalışmada şairin daha çok bilinen ve 
halka mal olmuş şiirlerini ihtiva eden divanı incelenmiştir. Çalışmada Mustafa 
Tatcı’nın 2020’de birçok yazma eseri karşılaştırarak hazırladığı Yûnus Emre 
Dîvânı kullanılmıştır.

Yunus Emre’yi daha iyi algılamak, anlamak ve kullandığı güçlü Türkçe-
nin sırlarını çözebilmek için onun dil ve üslubu üzerinde yapılacak çalışmala-
ra ihtiyaç duyulmaktadır. Yûnus Emre Dîvân’ıyla sınırlandırılan bu çalışmada 
birleşik fiil yapılarına değinilerek, anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birle-
şik fiillerden günümüz Türkçesine aynı ya da benzer şekilde ulaşan deyimler 
tespit edilmiştir.

Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, bir isim ve bir fiil unsurundan meyda-
na gelir. Grubun unsurları, kelime grubu olabilir. İsim başta fiil unsuru sonda 
bulunur. Unsurların biri veya hepsi, kendi sözlük anlamları dışında kullanılır. 
Bunların bir kısmı deyimleşmiştir (Karahan 1999, 36-38). Dîvân’da toplam 
10.847 fiil kullanılmıştır ve toplam fiil sayısının yaklaşık %21’ini fiilimsiler 
oluşturmaktadır. Fiilimsiler dışında Yunus Emre 8.101 fiil kullanılmıştır. Di-
vandaki fiillerin tamamına baktığımızda frekanslarının toplamıyla birlikte en 
çok basit ve türemiş fiillerin sıklığı dikkati çeker. 2.408 farklı fiilden 581’i 
basit ve türemiş fiil, 1.827’si ise birleşik fiilden oluşmaktadır. Bu birleşik fiil-
lerin 312’ye varan çoğunluğu ise anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik 
fiillerden oluşmaktadır. Bu birleşik fiillerden bazıları şunlardır:

Âdemlikten çık-, ağır gel-, aklını başına divşür-, aklu başundan git-, aklu 
git-, alçak gör, aradan çık-, aşına zehr-i katil kat-, aşka düş-, ayaklar altına 
düş-, ayaklara düş-, aybı yüzüne urul-, ayru düş-, bağrı piş-, bağrı taşa dön-, 
bağrın del-, bağru dağlan-, baş koş-, baş ol-, başı hoş ol-, başına devlet tâcı 
kon-, başını çek-, beğlik sür-, bel bağla-, belüni bük-, benliğünden geç-, bıçak 
çal-,bir çöpe sayma-, bir eyle-, bir madenden eyle-, bir pûla sayma-, taş üstine 
taş koma-, boynuna urgan bırak-, cân al-, cân fidî et-, cân gözin aç-, cân ile 
başdan geç-, cân vir-, cânı yan-, cânundan geç-, cihânı tut-, çağı geç-, çiğ ol-, 
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defterin dür-, defterin yu-, derde düş-, didiğüni tut-, dile düş-, dile gel-, dili 
dön-, dilinde ağu tüt-, dogrı yola gel-, düş yor-, ecel sal-, ecel şerbetin iç-, el 
al-, el etek dut-, elden bırak-, elden ele düş-, erenler eteğin tut-, fitne düz-, gam 
yi-, gönlinden geç-, gönül al-, gönül pasını sil-, gönül sınuğın düz-, gözine 
gir-, gözüni aç, gözünü gaflet bağla-, günâh tart-, haddini bil-, Hakk’ı bil-, 
Hakk’ı bul-, hâlden hâle düş-, hil’at giy-, iş dut-, itdüğüni bul-, kadrüni bil-, 
kalem çal-, kana boya-, kapu aç-, kapuda kal-, kara yir altına gir-, kaydın yi-, 
kendözinden bil-, kılı kırk yar-, kılıç ur-, kızıl pûl eyle-, kaşun karağun çat-, 
kulağına girme-, kulak tut-, lisân depretme-, mesel bağla-, murâd al-, murâda 
ir-, neşter çal-, noksân ir-, oda at-, oda düş-, oda yak-, öginden gitme-, öğüne 
düş-, öğüt vir-, ölmezden önden öl-, özün gümâne ver-, özür gözet-, rahmet 
yağ-, sabr u kanâat çek-, saf bağla-, sevdâya düş-, söz düşür-, söz geçür, söz 
sat-, sûret beze-, suya sal-, teberrükler düz-, toprak ol-, tuz ekmek ye-, va’deye 
sal-, vakti yet-, varlığundan geçer ol-, vücûda gel-, yalan ol-, yile savur-, yire 
gir-, yiri dar ol-, yoğa say-, yola gel-, yollarına bel bağla-, yoluna baş ko-, 
yuva yap-, yuvadan uç-, yüreği yan-, yüz döndürme-, yüzü suyı kalma-, yüzü-
ne ur-, yüzüni ak kıl-, yüzüni yire ur- vb. (Görmüş 2003, 88-95).

Yukarıda örneklerden de anlaşıldığı gibi Yunus Emre kullandığı fiillerde 
tercihini daha çok deyimlerden yana yapmıştır. Deyimler umumi dile mal ol-
muş folklorik unsurlardır. Aynı zamanda mecazi elemanlar olan deyimler şiire 
değer katar. Deyimlerde anlamda bir mübalağa yönü, mantık dışına kaçma 
çabası görülür ve olağanüstü manzaralar, hayaller, resimler çizilmeye çalışı-
lırken amaç dikkati çekip, anlatıma güç vermek, kolay anlatımı sağlamaktır 
(Hatiboğlu 1982, 202).

Yunus’un kullandığı mecaz yüklü deyimlere bazı örnekler şunlardır:
Boyandım rengine solmazam ayruk (129/5)1

Yûnus ne hoş demişsin bal u şeker yimişsin
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun (271/8)
Bizim il bâzirgânı hîç assı gözetmedi
Çün assı bizüm degül ziyânı yağmaya virdük (143/2)
Hoş haber geldi dostdan yarattı bâg u bostân
İlm okur hezâr destân bülbülleri râz ile (335/3)
 “Rengine boyan-”, “Bal şeker ye-”, “Assı gözet-”, “Yağmaya ver-”, “İlm 

oku-” deyimleri şairin dizeleri içerisinde yeni mecazlar yüklenerek derin ifa-
deler hâlini almışlardır.

1 Çalışmada Mustafa Tatcı’nın 2020’de H Yayınları’ndan çıkardığı Yûnus Emre Dîvân’ı 
esas alınmıştır. Parantez içindeki ilk numara şiir, ikinci rakam beyit/dörtlük numarasını 
göstermektedir.
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Yunus Emre fiillerin yanı sıra isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiilleri de çok sayıda 
kullanmıştır. Yunus Emre’nin, insanı hareket hâlinde gösteren aktif ifadeler 
kullanması, onun ruhunda İslam mistisizmine rağmen, atlı göçebe medeni-
yetine has özellikleri muhafaza ettiğini gösteren bir delil sayılabilir (Kaplan 
2001, 287). Şair divanının genelinde olduğu gibi zarflarda da deyimlerden 
faydalanmıştır:

Hallac panbuğı gibi, göz açup yummış gibi, giriyidim gönüle, kafesden 
kuş uçmış gibi, ab-ı hayat içmiş gibi, aklum başumdan şaşuban, anadan doğ-
mış gibi, aşkın odına düşüben, aşk başından aşıcağaz, can kulagıla, cânumı 
aldukda, dutmazısa Hak sözini, yolda kalmamağ içün, yüz ile baş üstine, yüz 
yire sürmek ile vb. (Görmüş 2003, 133).

Yunus Emre 13. yy.da yazdığı şiirlerle “sehl-i mümteni” tarzını yakalamış 
ve az, öz söz söylemeyi başarmıştır. Zeynep Korkmaz’ın orijinal bir şekil ve 
anlatım güzelliği içinde konuşmamıza canlılık getiren, anlamı derinleştiren ve 
mecaz yolu ile düşünceyi kestirmeden anlatmaya yarayan söz kalıpları (1995, 
289) olarak tanımladığı deyimler, şairin söyleyişinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Yunus’un kullandığı deyimler Türk kültüründen süzülüp gelmiş bu günlere eriş-
meyi başarmıştır. Bu da şairin şiirlerinin dilini anlaşılır ve akılda kalır kılmıştır. 
Şair halk dilinin deyimlerini (söz kalıplarını) Türk tasavvuf dilini inşa ederken 
kullanmıştır. Onun sade, kolay anlaşılır ama derin ve mecazlı söyleyişinin en 
önemli kaynaklarından biri kullandığı deyimleşmiş fiiller ve onlara yüklediği 
tasavvufi mecaz ve sembollerle yüklü yeni anlamlardır diyebiliriz.

Yunus Emre’nin divanında kullandığı ve günümüz standart Türkiye Türk-
çesinde de aynı ya da benzer şekilde kullanılmaya devam eden çok sayıda 
deyim bulunmaktadır.

Standart Türkiye Türkçesinde Aynen Kullanılan Deyimler
Bu bölümde Yunus Emre Dîvân’ında yer alan ve sadece bazı ses değişme-

leri ile günümüze ulaşan deyimler gösterilmiştir.
Ağır gel-/Ağır gel- (TDKDS):2

Hak hitâb eyledi didi yâ Mûsâ
Yerler ü göklerde her ne var-ısa
Cümlesi mîzanun gözine girse
Ağır gele lâ ilâhe illallah (209/3)

2 Çalışmada kullanılan sözlükler ve kısaltmaları şunlardır: (ATKDAS) Aysan E. Türkhan 
Konuşan Deyimler ve Atasözleri, (ADTDS) Ali Doğanay Türkçe Deyimler Sözlüğü, 
(APTDS) Ali Püsküllüoğlu Türkçe Deyimler Sözlüğü, (ECTTDS) Ethem Cebecioğlu Türk 
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, (ÖAADS) Ömer Asım Aksoy Atasözleri ve 
Deyimler Sözlüğü 2. Cilt, (TDKGTS) Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, (TDKDS) 
Türk Dil Kurumu Deyimler Sözlüğü.
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Aklunı başına divşür- / Aklını başına devşir- (TDKDS):

Esritdi ‘ışka düşürdi ben hamıdum ‘ışk bişürdi
‘Aklum başuma divşürdi hayrı şerden seçer oldum (208/3)

Aklu başundan git- / Aklı başından git- (TDKDS):

Dost bana su’âl idicek
‘Aklum başumdan gidicek
Hicâb derdi gark idicek
Ben n’ideyin n’eyleyeyin (275/2)

Aklu başına gel-/ Aklı başına gel- (TDKDS):

İy uslular iy uslular siz eyidün ben n’ideyim
Ol dost yüzin göreliden ‘aklum başa gelmez benüm (242/2)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (325/1).3

Aklunı başından al-/ Aklını başından al- (TDKDS):

Gele sana cân alıcı dahı cân alur kılıcı
‘Aklunı başdan alıcı bir dem amân virmez ola (6/3)

Aklı ir-/Aklı er- (TDKDS):

Bu göz gördügi degül bu ‘akl irdügi degül
Dil vasf virdügi degül bî-lisân basar gerek (135/12)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (366/7).

Aklı irme-/Aklı erme- (TDKDS):

Yûnus bu sır-ı Hak durur bu dile gelmek yok durur
Bilmesi bunun zevk durur ‘aklıla fehm irmez ana (14/6)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (233/10), (320/10).

Aklu git-/ Aklı git- (TDKDS):

‘Aklum bu yola gitdi beni benden iletdi
Yûnus’un yüki yitdi bilmeyene az gelür (23/8)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (280/1), (327/7).

3 Deyimlerin kullanımına birer örnek gösterilmiş diğer örneklerin ise sadece şiir ve beyit 
veya dörtlük numaraları verilmiştir.
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Aklunı al /Aklını al- (ÖAADS)):

Dostum beni delü kıldı
‘Aklumı fikrümi aldı
Hayâli gözümde kaldı
Dostun cemâlin arzular (98/4)

Aradan çık- /Aradan çık- (TDKDS):

Dîn ü millet bâzârın yagmâladı sen ü ben
Çıkduk iki aradan sen beni yagmâya virdük (143/5)

Aşka düş- / Aşka düş- (TDKDS):

Dervîş ‘aşka düşmeyicek ‘aşk odına pişmeyicek
Dost dosta ulaşmayıcak gönül eğlenmez eğlenmez (77/3)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (119/10).

Ayaklara düş-/ Ayağa düş- (TDKDS):

Gelünüz gidelüm gelün ki Yûnus geçdi gönildi
Ayaklara düşer Yûnus bu yola baş olan kimdür (30/5)

Ayru düş- /Ayrı düş- (TDKDS):

Kâfilemden ayru düşdüm iy Emîr Hâcım benüm
‘Âsi harâmî kesinde kaldı kervânum meded (15/6)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (240/3), (270/5).

Bagrı piş- /Bağrı piş- (TDKDS):

Sana eydürem ey paşa neler geliserdür başa
Kim isiden bagrı pişe kim şarâba kanışıcak (127/6)

Bagrın del- / Bağrını del- (TDKDS):

Yimiş kurd kuş bunı keler niçelerün bagrın deler
Şol ufacık nâ-resteler gül gibice solmış yatur (74/3)

Baş koş- /Baş koş (TDKDS):

Eger katı buşarısan başun nefse koşarısan
Nefs hâline düşerisen ol buşdugı ‘akıl kanı (412/6)

Baş ol- / Baş ol- (TDKDS):
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Kurıyıduk yaş olduk ayagıduk baş olduk
Kanatlanduk kuş olduk uçduk el-hamdüli’llâh (292/3)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (394/1), (394/9)

Bagru-yüregi baş ol-/ bağru baş (ol-) (TDKTS):

Bir dem anunla dirligüm bin yıl ‘ömrümden yigimiş
Andan ayru geçen günüm yüregümde bir baş oldı (354/4)

Ölenler hâlin bilmez göz açup ögin dirmez
Miskîn Yûnus Emre’nün meger bagrı baş oldı (394/9)

Barmagıla göster- / Parmak ile gösteril- (TDKDS):

Beni gören bir pûla saymazıdı
Şimdi gören gösterür barmagıla (296/6)

Başdan çık- / Baştan çık- (TDKDS):

Yine Yûnus başdan çıkıp ‘âr u nâmûsı yıkup
‘Âşıklarun cur‘asından ulu kadeh içdi yine (312/8)

Başu hoş ol- / Başı hoş olmama- (TDKDS):

Dört kişidür yoldaşum vefâdârum râzdaşum
Üçile hoşdur başum birine buşup geldüm (181/4)

Başına kak- /Başına kak- (ÖAADS):

Kime kim Tanrı’dan haber virürsen
Kakır başın salar hüccetlü oldı (387/4)

Bil bagla- /Bel bağla- (TDKDS):

Dervîş olan bil baglaya tolaplayın çok aglaya
Her kanda tolap varısa anda bâg u bostân olur (97/2)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (195/5), (345/3), (351/4) .

Belini bük-/ (bir şey birinin) belini bük- (TDKDS):

Hazret’e baglu elüm Fâtiha okur dilüm

Belini büküp Hakk’a hoş rükû‘ât eyledi (364/2)

Cân fidî /Can feda (ÖAADS):

‘Aceb degül senün içün ger cân fidî kılurısam
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Senün varlıgun cân yiter hoşdur cânsuz kalurısam (190/1)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (294/7).

Cân vir- / Can ver- (TDKDS):

Yunus Emre aşağıdaki iki beyitte cân vir- deyimini “canlanmasına yol 
açmak” anlamında kullanmıştır.

Diledi göre yüzin işide kendü sözin
Nazar kıldı bir kezin anda cân virdi bana (12/6)
Yogiken var eyledün topragiken cân virdün
Kudret diliyle andun dilüm söyler eyledi (355/8)
Aşağıdaki beyitte ve (70/7), (295/16), (295/17), (372/3), (389/1) numaralı 

beyitlerde ise şair cân vir- deyimini “ölmek” anlamında kullanmıştır.
‘Ârif cân virür tuymaz yalancı mâla kıymaz
Yalanıla gerçegi berâber tutmayalar (57/6)

Câna kıy- / Cana kıy- (TDKDS):

‘Işk bâzirgânı ser-mâyecânı
Bahadur gördüm câna kıyanı (353/1)
Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (416/5).

Cânı yan- / Canı yan- (TDKDS):

Yansun cânum yansun ‘ışkun odına
Aksun yaşum aksun silmezem ayruk (129/7 )

Cânundan geç- / Canından geç- (TDKDS):

Sen cânundan geçmedin cânân arzû kılursın
Bilden zünnâr kesmedin îmân arzû kılursın (255/11)

Defterin dür- / Defterini dür- (TDKDS):

Dost sevgüsin gönülde cânıla berkitmeyen
Tûl-ı emel defterin dürmeyen ‘âşık mıdur (36/3)

Derde düş- / Derde düş- (APTDS):

Kim dostıla bilişe lâ-cerem derde düşe
‘Âşık cânı hemîşe ser-mest ü humâr gerek (135/8)

Dile düş- / Dile düş- (ÖAADS):
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Yolum sana oldı turak sabahın söyleyendür Hak
Yûnus Emre dilinde Hak olup dile düşe geldüm (224/11)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (291/4).

Dile gel- / Dile gel- (ÖAADS):

Yûnus bu sır-ı Hak durur bu dile gelmek yok durur
Bilmesi bunun zevk durur ‘aklıla fehm irmez ana (14/6)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (196/2), (269/4).

Dili dön- / Dili dönme- (ÖAADS):

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

Dilini tut- / Dilini tut- (ÖAADS):

Yûnus’a bu ‘ışk kızgını komaz dilini tutmaga
‘Âşıkla ma‘şûk râzını dürüst diyemeye lisân (259/8)

El al- / El al- (TDKDS):

Cânlular benden el alur cânsuzlar eri ne bilür
Hem virürler hem alurlar ben bir ulu dîvân oldum

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (176/6), (403/6), (414/7).

El bagla- / El bağla- (ÖAADS):

El baglamışdur kamusı Hak Çalap’dandur umusı
Gelündür kızdur kimisi alınmaduk çoklar yatur (82/8)

El çek- / El çek- / TDKDS):

Geçdüm hod-bîn ilinden el çekdüm dükelinden
Ol ikilik bâbından birlige bitüp geldüm (181/3)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (387/6)

El etek dut- / El etek tut- (TDKDS):

Hak’dan haber geldi yine kullar yarag itsün dimiş
Dirilüben evliyâdan bir el etek dutsun dimiş (122/1)

Elden ele / Elden ele (APTDS):

Bu nesneyi terk eyledüm yürimege ‘azm eyledüm
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On’iki sünügüm yazarlar elden ele düşdi gönül (152/6)

Gam yime- / Gam yeme- (TDKDS):

Yûnus imdi gam yime n’idem ne kılam dime
Gelür kişi başına ezelde ne yazıla (335/20)

Gönül al- / Gönül al- (ÖAADS):

Evvel gönül almagı hûblara nisbet ider
Âhir yüz döndürmegi ‘acûz mekkâra benzer (69/4)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (213/3).

Gönlinden geç- / Gönlünden geç- (ÖAADS):

Bu söz Hakk’a hoş geldi kulın ‘azîz eyledi
Ne geçdise gönlinden virdi hâzır eyledi (355/9)

Gözin aç- / Gözünü aç- (ÖAADS):

Girçek ‘âşık oldunısa gel ‘ışk kitâbından okı
Cân gözini açdunısa hakîkat bulasın Hak’ı (410/1)

Gözine gir- / Gözüne gir- (ÖAADS):

Müdde‘î bizi görmez gözine girersevüz
Gerekse yüz kez varsun Ka‘be’ye ulu hacca (342/4)

Gözüni aç- / Gözünü aç- /TDKDS):

Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör
Kürelik itme dünyede yazuklarun dileni gör (22/1)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (28/1), (37/5), (56/8), (88/9), 

(92/8), (159/1), (160/8), (253/9), (346/1), (414/3).

Gün geçür- / Gün geçir- (ADTDS):

Yok yire geçürdüm güni
Âh n’ideyüm ‘ömrüm seni
Senünle olmadum ganî
Âh n’ideyüm ‘ömrüm seni (405/1).

Haddini bil- / Haddini bil- (ÖAADS):

Bu ‘ışk kandalıgın bilmez kimesne
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Bilürler haddini pâyânı ‘ışkdur (90/4)

Hoş gör- / Hoş gör- (ÖAADS):

Kazandugunı virüben yoksulları hoş görüben
Hak hazretine varuban oddan o kurtulmak gerek (137/7)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (229/3), (295/23).

Hoş tut- / Hoş tut- (ÖAADS):

Sen seni hoş tutgıl arı istigfâr eyle yârı
Îmân bilüne baglanup dîn tonın tonanmaz mısın (267/2)

Hüküm sür / Hüküm sür- (TDKDS):

Yıldırım olup şakıyan gökde melâik tokıyan
Bulutlara hüküm sürüp yagmur olup yagan benem (177/4)

İçi yan- / İçi yan- (ÖAADS):

Yûnus’un yanar içi kamudan göñli kiçi
Soya sayılmamak suçı hep eren himmetidür (34/7)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (127/1), (388/4).

İtdügüni bul- / Ettiğini bul- (ÖAADS):

İy yârânlar iy kardaşlar korkaram ben ölem diyü
Öldügümi kayurmazam itdügümi bulam diyü (285/1)

İş dut- / İş tut- (ÖAADS):

Her bir kişi bir iş dutar ol dosta yakın olmaga
Gice gündüz nefsiyile her dem savaşdur ‘âşıkun (146/6)

Kana boya- / Kana boya- (TDKGTT):

Ben yürürem yana yana
‘Işk boyadı beni kana
Ne ‘âkilem ne dîvâne
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi (404/2)

Kanlı yaş dök- /Kanlı yaş dök- (TDKGTS):

Zâr eyleme işümi
Zehr eyleme aşumı
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Dökme kanlı yaşumı
Amân Allah’um amân (150/4)

Kapu aç- / Kapı aç- (TDKGTS):

Sen Hakk’a ‘âşıkısan Hak sana kapu açar
Ko seni begenmegi varlıgun evini yık (131/6)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (176/7), (208/1).

Kapuda kal- / Kapıda kal- (TDKGTS):

Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı
Anunçün kapuda kaldı şerî‘at (20/5)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (290/13).

Kılı kırk yar- / Kılı kırk yar- (TDKDS):

Bir kılı kırk yardılar birin yol gösterdiler
Bu mülke gönderdiler ol yola düşüp geldüm (181/6)

Kulak tut- / Kulak tut- (TDKDS):

Okınan Kur’ân’a kulak tutulmaz
Şeytânlar semirdi kuvvetlü oldı (387/2)

Kulagına girme- / Kulağına girme- (TDKDS):

Agız agızdan kutludur ola ki sözünüz duta
Ben yüz bin kez söylerisem sözüm kulagına girmez (104/8)

Külünü savur- / Külünü savur- (TDKDS):

Gelsün beni ol öldüren külümi göge savuran
Ben Küntü kenz’em mahfî’yem izhâr iden gelsün berü (287/7)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (353/10), (370/8), (381/5).

Muma dön- / Muma döndür- (TDKDS):

‘Işkı var gönül yanar yumşanur muma döner
Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer (66/3)

Murâd al- / Murat al- (APTDS):

Baykuş çagırur vîrânda kimse murâd almaz anda
Eyü ‘amel ide görün ol Hak terâzû andadur (44/4)
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Murâda ireme- / Muradına er- (ÖAADS):

Vardum bunlarun katına bakdum ecel heybetine
Niçe yigit murâdına irememiş ölmiş yatur (74/2)

Ömür sür- / Ömür sür- (TDKDS):

İşidün iy yâranlar dem evliyâ demidür
Gelsün ‘ömür sürenler dem evliyâ demidür (85/1)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (107/4), (193/6), (318/7), 

(413/1), (413/2).

Pâs tut- / Pas tut- (ATKDAS):

‘Işk erine dünyâda çi harîr ü çi palâs
Zîrâ kim gönli anun tutmadı kibrile pâs (119/1)

Saf bagla- / Saf bağla- (TDKDS):

Ne bakarsın taş kapuda gir içerü neler gezer
Tama‘ oturmış dâimâ saf baglamış fitne düzer (83/1)

Sevdâya düş- / Sevdaya düş- (APTDS):

Bu ‘acâyib sevdâ düşdi gönlüm karâr kılmaz benüm
Bildüm işüm cümle hatâ dervîş olubilsem dervîş (123/4)

Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (404/1).

Söz düşür- / Söz düşür- (TDKDS):

Kelecilerün bişürgil yaramazunı şeşürgil
Sözün usıla düşürgil dimegil çagada bir söz (102/3)

Söz dut- / Söz tut- (TDKDS):

Agız agızdan kutludur ola ki sözünüz duta
Ben yüz bin kez söylerisem sözüm kulagına girmez (104/8 )

Toprak ol- / Toprak ol- (TDKDS):

Miskîn Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol
Toprakdan biter küllîsi gülistânı toprak bana (10/5)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (46/8), (74/7), (214/9), (270/4), 

(291/6), (356/21), (380/2), (384/7).

Tuz etmek hakkı / Tuz ekmek hakkı (ÖAADS):
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Etmek yiyüp tuz basmak ol nâ-merdler işidür
Etmek anı komaya tuzun hakkı varışa (300/8)

Vücûd bul- / Vücut bul- (TDKDS):

Yidi Tamu’da yangıl her birinde kül olgıl
Vücûdun anda kogıl ayruk vücûd bulasın (242/5)

Vücûda gel- / Vücuda gel- (TDKDS):

Vücûda gelmeyince kimse Hakk’ı bilmedi
Bu vücûddan gösterdi dost bize dîdârını (397/4)

Yanıp yakıl- / Yanıp yakıl- (TDKDS):

Yûnus Emre bî-karâr şol hûb yüze intizâr
Senden ayrılmaz nazar vardı yakıldı yandı (400/5)

Yile ver- / Yele ver- (TDKDS):

Ben ol yârı sevdügümi niçe bir gizleyübilem
Gönlüme sıgmaz n’ideyin meger râzum yile virem (205/11)

Yola gel- / Yola gel- (ÖAADS):

Er tonını giyübeni togru yola gelmezise
Çıkarsun ol tonı yohsa noksân irer tondan ana (11/5)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (38/6), (121/9), (196/10), 

(237/2), (250/1).

Yoluna baş koy- / Yoluna baş koy- (TDKDS):

Şol seni seven kişi komış yoluna başı
İki cihân güneşi sensün yâ Resûla’llâh (344/2)

Yuva yap- / Yuva yap- (TDKDS):

Bir devlengeç yuva yapar yürür ilden yavru kapar
Togan ileyinden sapar zir’elinde murdârı var (27/3)

Yüregi yan- / Yüreği yan- (TDKDS):

Yandı yüregüm dutuşdı bagrum cigerüm kebâb durur
‘Âşıklarun şerbetleri bu derdüme sebeb durur (47/1)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (70/2), (92/1), (286/3), (400/1).

Yüz sür- / Yüz sür- (TDKDS):
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Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yire
Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhbân olur (49/10)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (77/1), (122/9), (177/9), 

(191/14), (212/8), (213/4), (250/6), (296/3), (372/6), (408/4).

Yüz tut- / Yüz tut- (TDKDS):

Çeke sabr u kanâ‘atı tâze-kârlık ide katı
Bu yola vireler iti bu yola yüz tutmak gerek (140/3)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (8/6), (140/3), (140/7), (258/9), 

(333/7), (364/1), (399/6).

Yüz vur- / Yüz vur- (TDKDS):

Gördün ki bir dervîş gelür yüz vur anun kademine
Senden şey’ullah idicek kaşun karagun çatmagıl (159/4)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (20/2), (51/7), (159/4), (203/9), 

(247/4), (206/8).

Yüzüne gül- / Yüzüne gül- (TDKDS):

Sen dünyâya benüm dirdün
Sana da kalmış ola mı
Sen dünyâyı dost sanurdun
Yüzüne gülmiş ola mı (216/1)

Yüzüne ur- / Yüzüne vur- (ÖAADS):

Niçün sen nefs-i emmârı bu gafletden uyarmazsın
Muhammed şer‘î gülini senün yüzüne urmazsın (235/1)

Standart Türkiye Türkçesinde Benzer Şekilde Kullanılan Deyimler

Bu bölümde ise Yunus Emre Dîvân’ında yer alan ve günümüze bazı keli-
me değişiklikleri ile ulaşan deyimler gösterilmiştir.

Aklu başundan şaş- / Aklı başından git- (TDKDS):

Giderem ‘aklum başumdan şaşuban
Yanaram ‘ışkun odına düşüben (244/1)

Aklu şaş- / Aklını şaşır- (TDKDS):

Anun gibi pâdişâha kimün gözi duş olursa
Sultân-ı vakt oldıyısa ‘aklından ol şaşa gelür (73/6)
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Deyimin geçtiği diğer bir örnek de şudur: (207/9).

Aklı kalma- / Aklı git- (TDKDS):

Eydürler miskîn Yûnus niçün delü oldun sen
Ne ‘akl u ne fehm kalsun işbu sırrı tuyanda (328/8)

Ayaklar altına düş- / Ayağa düş- (TDKDS):

Cânum bu tene gireli nazarum yokdur altûna
Düşdüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum (222/7)

Aybı yüzüne urul- / Yüzüne vur- (TDKDS):

Bir gün görinür gözüme ‘aybum urulur yüzüme
Endîşeden del’olmışam n’idem ben ne kılam diyü (285/2)

Başına devlet tâcı kon- / Başına devlet (veya talih) kuşu kon- (ÖAADS):

Devlet tâcı başa kondı ‘ışk kadehin bana sundı
Susadugumca ben dahı her dem anı içer oldum (208/2)

Başta akıl koma- Aklı başından git- (TDKDS):

Eydür ki aslum agaç koyın kirişi bir kaç
Gel ‘işretüm dinle geç ‘aklı komaya başda (301/2)

Beglig sür- / Bey-paşa gibi yaşamak (ATKDAS):

Gidüp gine gelmeyiser
Gelüp beni bulmayısar
Bu begligi sürmeyiser
Âh n’ideyüm ‘ömrüm seni (405/5)

Benligünden geç- / Benliğinden çık- (TDKDS):

Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına ulaşdum gümânum yagmâ olsun (271/2)

Bir çöpe sayma- / Hiçe say- (TDKGTS):

‘Âşık bir kişidür bu dünyâ mâlın
Âhiret korkusın bir çöpe saymaz (113/6)

Bir pûla sayma- / Beş paralık (TDKGTS):

Beni gören bir pûla saymazıdı
Şimdi gören gösterür barmagıla (296/6)
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Cânıla başdan geç- / Candan geç- (TDKDS):

Dost senün ‘ışkun okı key katı taşdan geçer
‘Işkuna düşen ‘âşık cânıla başdan geçer (70/1)

Cihâna gel- / Dünyaya gel- (TDKDS):

Va‘de kılduk ol dostıla biz bu cihâna gelmedin
Pes ne kadar eglenevüz ol va‘demüz yitse gerek (139/2)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (172/1), (190/8), (196/8), 

(218/1), (223/1), (294/6), (327/8), (336/1).

Didügin tut- / Sözünü tut- (TDKDS):

Yûnus eydür hîç şek degül ol benven ü ben olvanun
Ben ne dirisem dost tutar dost didügin ben tutaram (180/8)

Ecel şerbetin dad- (içür-) / Ecel şerbeti iç- (TDKDS):

İş bu ecel şerbetini elbet dadısarsın
Dadışuna şek yokdur şimdi anı datdun tut (18/9)
Sürdüm ‘ömrümi geçürdüm
Cânum Hazret’e uçurdum
Ecel şerbetin içürdüm
Esenledüm dünyâm seni (413/2)

El bir eyle- / El birliği et- (TDKDS):

Kimdür ki anı görüben gizlenübile ahvâli
Göster bana ol kişiyi ben dahı el bir eyleyem (206/2)

Etek tut- / Eteğine yapış- (ÖAADS):

Erenlerden etek tutan menzil alup Hakk’a yiten
Muhammed nûrına batan ol dünyâya kalmayandur (99/1)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (251/3), (180/5), (224/2), 

(378/11).

Fitne düz- / Fitne fesat çıkar- (TDKDS):

Ne bakarsın taş kapuda gir içerü neler gezer
Tama‘ oturmış dâimâ saf baglamış fitne düzer (83/1)

Hoş gel- / Hoşuna git- (ÖAADS):

İy dost senün ‘ışkun odı cigerüm pâre baş kılur
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‘Işkundan yanar yüregüm yandugum bana hoş gelür (92/1)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (73/3), (295/6).

Kadrini bil- / Kıymetini bil- (TDKDS):

Cevherîler katında kâ‘ide böyle durur
Kadrini bilmezlere göstermedi gevherin (254/7)

Kara yir altına gir- / Kara yere gir- (TDKGTS):

Binüp agaç atına yönelüp Hazretine
Şol kara yir altına gire yatasın birgün (276/5)

Kendözini bil- / Kendini bil- (ÖAADS):

İy kendözini bilmeyen söz ma‘nîsin anlamayan
Hak varlıgın isterisen uş ‘ilm ile Kur’ân’dadur (65/5)

Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (88/9), (247/1), (248/5).

Kîn tut- / Kin güt- (TDKDS):

Adumuz miskîndür bizüm düşmanumuz kimdür bizüm
Biz kimseye kîn tutmazuz kamu ‘âlem yârdur bize (333/2)

Kaşun karagun çat- / Kaşlarını çat- (TDKDS):

Gördün ki bir dervîş gelür yüz vur anun kademine
Senden şey’ullah idicek kaşun karagun çatmagıl (159/4)

Neşter çal- / Neşter vur- (TDKDS):

Ol kırkdan birisine çaldumıdı neşteri
Kırkından kan akıdup ‘ibret gösteren benem (185/3 )

Oda at- / Ateşe et- (ÖAADS):

İşün gücün fesâdıla yakdı beni hırs odıla
İltsen yârı bir ugurdan yanar oda atsan gönül (161/2)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (199/4), (258/1), (273/3), 

(408/5), (417/16).

Öginden gitme- / Aklından çıkma- (ÖAADS):

Gül ü reyhânun kokusı ‘âşıkıla ma‘şûkadur
‘Âşık olanun ma‘şûkı hergiz öginden gitmeye (3/7)

Ögüne düş- / Aklına düş- (TDKDS):



181Yudum GÖRMÜŞ

Niçe ki eydürem râzum söylemeyem kimseneye
Gider bu sabr u karârum dost ögüme düşe gelür (73/2)

Sabr u kanâat çek- / Ya sabır çek- (TDKDS):

Çeke sabr u kanâ‘atı tâze-kârlık ide katı
Bu yola vireler iti bu yola yüz tutmak gerek (14/3)

Keçeyi suya sal- / Keçeyi suya at- (TDKDS):

Yûnus’ı ögen ögsün sögen Yûnus’a sögsün
Keçe suya salupdur ne durur irte gice (342/7)

Taşı taş üstüne koma- / Taş taş üstünde bırakma- (TDKDS):

Taş elinde söyledi Hak Resûl’sün sen didi
Anun içün komadı bir taşı taş üstine (321/4)

Yüz döndür- / Yüz çevir- (TDKDS):

Evvel gönül almagı hûblara nisbet ider
Âhir yüz döndürmegi ‘acûz mekkâra benzer (69/4)
Deyimin geçtiği diğer örnekler şunlardır: (219/1), (219/2), (219/3), 

(219/4), (219/5), (219/6), (409/3).

Yüzü suyu himmeti / Yüzü suyu hürmetine (TDKDS):

Erenün yüzi suyı himmeti ‘Arş’dan ulı
Kimi görsen bu hûlı eren ‘inâyetidür (34/5)

Yüzü suyı kalma- / Yüzünün suyu kalmamış (ECTTDS):

İy gönül sana uyaldan kalmadı yüzümün suyı
Rahmet gele ta ki sana kandayısan dîvândasın (278/2)

Yüz akı / Yüzü ak (ÖAADS):

Bu fenânun terkin ura ol bekânun kaydın göre
Zihî devletlü cân anun yüz agıla varan kişi (372/2)

Yüzünü ak et- / Yüzünü ağart- (TDKDS):

Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz
Sözi bişirüp diyenün işini sag ide bir söz (102/1)

Sonuç
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Yunus Emre mistisizmi kendisi ve toplum için faydalı, daha anlaşılır ve 
zevkli hâle getirmiş aktif bir mistiktir. Şiirlerinde kullandığı çok sayıdaki fiil 
ve bunların bir kısmının da deyim olması, Yunus’un aktif kişiliğinin yanı sıra 
derin anlamlar içeren, mecazlı üslubunun da delillerindendir.

Yunus Emre, halkın hafızasında zaten var olan kültür birikiminin yansı-
ması deyimleri bilmektedir. Şair halk muhayyilesindeki duygu ve düşüncele-
rin bir üst seviyeye ulaşarak mecaz ve sembollerle bedii bir şekil almasıyla 
ortaya çıkan deyimleri, divanında büyük ölçüde kullanmıştır. Yunus’un bu 
kalıp sözleri ustalıkla kullanmış olması onun az ve öz söyleme özelliğini de 
destekler niteliktedir. Yunus Emre’nin kullandığı ve günümüz Türkiye Türk-
çesinde de aynı ya da benzer şekilde kullanılmaya devam eden çok sayıdaki 
deyim, şairin şiirlerinin anlaşılır olmasına ve hafızalarda yüzyıllardır yaşama-
sına büyük ölçüde katkı sağlamıştır denilebilir.
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YUNUS’TA GEÇEN BAZI MOTİFLER İLE  
MOTIF-INDEX OF FOLK LITERATURE

Nevzat GÖZAYDIN

Özet
Bu bildiride, Yunus’un şiirlerinde geçen bazı motifleri Uluslarara-

sı Halk Edebiyatı Motif İndeksi’ndeki karşılıklarına ait bilgiler verile-
cektir. Kaynak eser, Stith Thompson’un beş ciltlik Motif-Index of Folk 
Literature başlığını taşımaktadır.

Örnek olarak seçtiğim on iki motifi alfabetik olarak şöyle sırala-
dım: ahiret, ateş, bülbül, dost, dua, dünya, gök, gül, kabir, kalp, keli-
me, nehir.

Karşılaştırma sırasında Yunus’un kullandığı motiflerden bazıla-
rı için kaynak eserde farklı milletlere ait halk edebiyatı metinlerinde 
geçen ve hatta değişik yorumlarla verilen motifler yer almaktadır. Bu 
tür farklı motifler indeks içinde bulunan ana motif tip numarasının alt 
bölümlerinde ayrı ayrı tip numaralarla gösterilmiştir. Söz gelimi, dost 
motifi karşılığında ( C 5, s. 317) otuzun üzerinde ayrı tip numaralı mo-
tiflerle karşılaşıyoruz. İndeksin gösterdiği ana motif tip numaralarını 
kontrol ettiğimizde, yüze yakın alt motif yorumlarını buluyoruz. Bun-
ların her birisi için diğer ciltlere geçen tip numaralarını görmek ve Yu-
nus’a en yakın olan varyantlarla karşılaştırma yapmak gerekmektedir. 
Dost, Yunus’ta bir çok yerde, az veya çok anlam farklarıyla yer aldığı 
için, her dizenin indeksteki hangi tip numarasında yorumuna bakmak 
lazım gelecektir. Bunlar görülünce, bibliyografyadan o motifi hangi 
millete ait halk edebiyatı metinlerinde geçtiği kolayca görülecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, motif, indeks

* Prof. Dr,, Emekli Öğretim Üyesi, nevzatgozaydin1938@gmail.com
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Sayın Başkan, değerli dinleyiciler,
Ölümsüz ozanımız Yunus Emre için toplandığımız şu saatlerde onun mü-

barek ruhunun da aramızda olduğuna inanıyorum. Öyle yüce bir insanın yüz-
yıllar ötesinden hâlâ sesini ve sesinin yankılarını biraz olsun hissedebiliyorsak 
ne mutlu bize…

Ortaya koyduğu şiirleriyle bütün insanlığa doğru ve güzel yolları gös-
teren Yunus hakkında bugüne kadar belki yüzlerce eser verildi, kitaplar ya-
yımlandı, makaleler gün yüzüne çıktı. Ancak bütün bunların yapılması elbette 
gerekliydi ama bir şey eksik kalıyordu. Birincisi; Yunus’un tam bir sözlüğünü 
hazırlamak, onun verdiği anlamları doğru tespit edebilmek bugüne kadar ya-
pılamadı. İkincisi ise Yunus’un gerek Divan’ında gerek diğer şiirlerinde geçen 
ve onun sık sık tekrar ettiği motiflerin neler olduğu hiçbir araştırmaya konu 
olamadı, üzerinde durulamadı.

Hepimizin bildiği gibi, Türk halk edebiyatıyla ilgili motif incelemeleri 
iki alt dal haricinde yapılmamıştır. Onlar da bir hayli eksiktir. İlkini Prof. Dr. 
Pertev Naili Boratav Almanca olarak hazırladığı Typen Türkischen Volksma-
erchen (Türk Halk Masallarının Tipleri) adıyla yayımlamıştır. Yayımlandıktan 
sonra da orada eksik bıraktıkları veya yanlış tip numarası verdiklerini baş-
ka araştırmacılar makaleler ile ortaya koymuşlardır. Boratav Alman Prof. D. 
Wolfram Eberhard ile yaptığı bu çalışmada, genel olarak 1950’lere kadar ya-
yımlanmış masalları ve öğretim üyesi olarak çalıştığı Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinde kendi öğrencilerinin memleketlerinde derledikleri ve fakültede-
ki Folklor Arşivine verdikleri derleme metinlerindeki masalları esas almıştır. 
Daha sonraki yayımlanan masalların bu katalogda yer almaması normaldir 
ama böyle bir eksikliği de daha sonraları Umay Günay, Saim Sakaoğlu gibi 
hocalarımız tamamlamaya çalışmışlardır. Tiplerin katalog numaraları bazen 
farklı varyantları göstermiş, bazen de yepyeni numaralara ihtiyaç duyulmuş-
tur. Gerek tiplerde gerek motiflerde kullanılan en önemli eserler Stith Thom-
pson’un altı cilt olarak hazırladığı Motif-Index of Folk Literature başlığını 
taşıyan eseridir. Üçüncü baskısı 1975 yılında yapılan bu önemli eser, yıllardır 
halk edebiyatı metinleri yayımlayan araştırmacılarca ihmal edilmiştir.

Türk halk edebiyatının alt dallarından biri de bilmecelerimizdir. Bu-
nun motif kataloğunu da Avusturyalı Prof. Dr. Andreas Tietze ile uzun yıllar 
ABD’de öğretim üyeliği yapan ve geçen aylarda yitirdiğimiz İlhan Başgöz 
birlikte hazırlamışlardır. İngilizce olarak yayımlanan bu eserin başlığı, Bilme-
ce: A Corpus of Turkish Riddles’tır. Aynen Boratav’ın yaptığı gibi, onlar da 
kitabın yayımlanmasından önce, değişik dergilerde yayımlanmış bilmeceleri 
alfabetik olarak motif sırasına, daha doğrusu bilmecenin çözüm kelimesine 
göre sıralamışlardır. Ancak biraz evvel sözünü ettiğim beş ciltlik eser ile her-
hangi bir karşılaştırma yapmamışlardır.
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“Halk Edebiyatının Motif Dizini” diyebileceğim büyük çalışmada binler-
ce motif ana ve alt gruplarda toplanmıştır. Daha önceden yayımlanmış halk 
edebiyatının bütün alt metinlerinde geçen motifler varyantlarıyla birlikte gös-
terilmiştir. Ayrıca o motifin hangi kaynaktan alındığı, varsa başka motif gru-
bunda mevcut motiflerle ilişkisi de gösterilmiştir. Çok geniş bir bibliyografya-
sı bulunmaktadır. Yüzlerce kaynak eser elden geçirilmiş, ana ve alt konularda 
yer alan motifler belirlenmiş hatta daha da alt dallardaki motif bilgilerine yer 
verilmiştir. Ne yazık ki o güne kadar yayımlanmış Türk halk edebiyatı metin-
leri bu kataloğa dâhil edilememiştir. Dolayısıyla bizim kendi halk edebiyatı 
metinlerimize ait motifler bu altı ciltlik eserde yer almamaktadır. Almasına al-
mamıştır da, “Kendi şairlerimizin, yazarlarımızın kullandıkları motifler hak-
kında herhangi bir karşılaştırma yapma imkânımız yok mudur, olması gerek-
mez mi?” sorusunun cevabını işte bugün bir parça verme, Yunus’un kullandığı 
motiflerle bu altı cilt eserde geçen motifler üzerinde küçük bir karşılaştırma 
yapma fırsatım oldu. Bu karşılaştırmayı şimdi sizlere sunmak istiyorum.

Yunus’un şiirlerinde geçen ve en çok rastladığımız motiflerden örnek 
olarak on, on ikisini bu altı ciltlik eserle karşılaştırdım. Alfabetik olarak sı-
ralarsam: ahiret, ateş, bülbül, dost, dua, dünya, gök, gül, kabir, kalp, keli-
me, nehir... Tamamen teknik bir tarama olduğu için burada vereceğim motif 
numaralarına yaklaşan metinlerden de kısa örnekler vermeye çalıştım. Önce 
gösterdiğim motiflerin bu altı cilt içindeki sayfalarını belirterek ne kadar geniş 
bir inceleme sahası oluştuğunu vurgulamak istiyorum.

Eserin altıncı cildi tamamen genel dizindir ve bütün ana ve alt motif grup-
ları burada en ince ayrıntısına kadar gösterilmiştir.

Bu dizindeki benim seçtiğim motiflerle ilgili sayfalar şunlardır:
ahiret: s. 559-560 / ateş: s. 286-289 / bülbül: s. 541 / dost: s. 317 / dua: 

s. 600-601 /
dünya: s. 885 / gök: s.713-14, gül: s. 659-660 / kabir: s. 348-350 / kalp: s. 

372-375 (Buna gönül de dâhildir.) / kelime: s, 833-834 (Buna söz de dâhildir.) 
nehir: s. 652-653 (Buna ırmak da dâhildir.)

Sayın dinleyiciler,
Vaktimizin kısıtlı olması dolayısıyla bütün bu sayfalardaki motiflerin ana 

ve alt grup numaralarını vermem mümkün değildir ve zaten şu anda da bunu 
göstermek gereksizdir. Birkaç örnek vererek Yunus’un metinlerini de ekleye-
rek hangi motiflerle karşılaştırıldığını belirtmek isterim. Seçtiğim ve burada 
örnekleriyle göstermek suretiyle dikkatleri çekmek istediğim ilk motif ahiret 
motifidir. Bu motif, İngilizcesiyle otherworld başlığı altında yaklaşık otuzun 
üzerinde motifle gösterilmiştir. Bunların içinde bir yandan ana motif, diğer 
yandan alt motif numaraları da verilmiştir. Yunus:
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“Mahşerde halk ola hayran / Çok yürekler ola büryan/
Arşın gölgesinde seyran / Edenlerden eyle bizi.”
Yarın mahşer gününde ulu divanda /Ya Muhammed canım
Arzular seni”
diyor.
Bunun tam karşılığını bulabilmek ve eserde geçen motiflerden hangisi-

ne tam anlamıyla uyduğunu görebilmek için birinci ciltteki bibliyografyadaki 
eserde nasıl geçtiğine bakmak gerekiyor. Elbette uzun ve dolambaçlı bir yol… 
Bütün ana ve alt motifleri, bibliyografyada geçen eserlerle karşılaştırmak, ka-
bul edersiniz ki, bir kişinin yapacağı bir çabayla ortaya konamaz ancak büyük 
bir ekiple bu mümkün olabilir. Ancak unutulmasın ki en azından birkaç motif 
titizlikle değerlendirilirse o zaman Yunus’un da diğer şairlerimizin ve yazarla-
rımızın da eserlerinde kullandıkları motiflerin tam bir dökümü, karşılaştırma 
sonrasında ortaya çıkar. Böyle bir çalışma da Türk halk edebiyatı için bir öncü 
çalışma olacaktır.

Kısa örneklerle göstermek istediğim ikinci motif dost motifidir. Yunus 
Emre’den bir iki örnek vereyim:

“Uyma münkir sözüne / Gidegör bizimile / Dosta can gözü ile / Bakalım 
senin ile”

 veya
“Gel imdi uy bana / Kaygıma önden sona / Adımı dosttan yana / Atalım 

senin ile”
veya
“Ol dost beni veribidi / Var dünyayı bir gör dedi”
Görüldüğü gibi, Yunus’un dost dediği doğrudan doğruya Yaradan… El-

bette bunun karşılığı İngilizce olarak friend değildir. Ancak friend motifine 
de bakmak gerekiyor. Aslında direkt olarak God (Allah) motifinin sayfaları-
na baktığımızda (s. 336-341) yüzlerce motifin yer aldığını görürüz. Hrıstiyan 
dünyasındaki eserlerde geçen Tanrı kavramıyla bizim Yunus’un dost motifi 
ne kadar benzeşebilir, o da ayrı bir konu… Ancak bu altı sayfadaki işlenmiş 
motiflerin bulundukları kaynak eserler gözden geçirilebilirse işte o zaman Yu-
nus’un dost motifiyle karşılaşıp karşılaşmayacağımız ortaya çıkar.

Üçüncü olarak başka bir motif hakkında bilgi vermek istiyorum: bülbül... 
Burada Yunus çoğu kez işin içine gül’ü de soktuğundan her iki motifi de ayrı 
ayrı gözden geçirmek gerekiyor:

“Bülbül oluben öterim / Dost bahçesinde biterim / Gül alırım gül satarım 
/ Bağ ü ban olmaz bana”

veya
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“Varam ben dosta kul olam / Her dem açılan gül olam / Ya söyliyem bül-
bül olam / Durağım gülistan ola”

Her iki motifi sözünü ettiğim genel dizinde aradığımızda bülbül (s. 541) 
için 7 metin aktarılıyor, gül motifi için (s. 659-660) 29 metin kaynak olarak 
veriliyor. Yine aynı yöntemle bütün bu verilen/gösterilen kaynak eserlerdeki 
metinlerle karşılaştırılarak Yunus’un kullandığı motiflerle ne kadar uyuştuğu 
da ortaya çıkar.

Değerli dinleyiciler,
Zamanımızın kısıtlı olması yüzünden, bu teknik konuyu daha fazla ör-

neklerle uzatmayacağım. Seçtiğim diğer motiflerin genel dizindeki sayfa nu-
maraları verdim. Bu yolda çalışmayı planlayanlara böylece bir anahtar sun-
mak isterim.

Dileğim, bu altı ciltlik genel dizin ile şairlerimizin, yazarlarımızın kul-
landıkları motiflerin genç araştırmacılarca titizlikle incelenmesi ve sonunda 
bizim halk edebiyatı motif dizinimizin ortaya konulmasıdır… Saygılarımla…





HER NÜSHA DEĞERLİDİR: ESKİ ANADOLU 
TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BAZI YAZIM 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

Gürer GÜLSEVİN*

Özet
8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar sırasıyla Köktürk, Uygur ve Karahanlı 

Türkçelerini tek bir edebî yazı dilinin devam eden dönemleri olarak me-
tinlerden takip edebiliyoruz. 11. yüzyılda Divânu Lugâti’t-Türk adlı eserini 
yazan Kaşgarlı Mahmut edebî yazı dili dışında konuşma dili olarak yaşa-
makta olan Oğuz, Kıpçak, Suvar, Kırgız, Uygur, Argu gibi Türk lehçelerinin 
ses, şekil ve söz varlığı özelliklerini de ortaya koymuştu. O edebî yazı dili 
Orta Asya’da 20. yüzyıla kadar devam etti. Fakat Oğuzların 11. yüzyıldan 
itibaren Batı’ya, Anadolu’ya giden Selçuklu kolu o coğrafyada 13. yüzyıla 
kadar Farsçayı devlet ve edebiyat dili olarak kullandı. 13. yüzyıldan itiba-
ren de Anadolu Selçuklu Beyliklerinde Oğuzca yazı dili olarak kullanılmaya 
başlandı.

Arap harfleriyle yazılmış Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde pek çok 
ses, şekil ve söz varlığı ortaklıkları olduğu gibi, yazım konusunda da ortak 
kurallar vardır. Bununla birlikte yeni yeni yazı dili olmaya başlayan Oğuzca 
metinlerde bazı yazım farklılıkları da görülür

Bu yazım farklılıkları bazen metinlere özgü şekiller olarak karşımıza 
çıkar. Bazen de bir metnin farklı istinsahlarında farklı farklı yazım özel-
likleriyle karşılaşırız. Özellikle edisyon kritik yöntemiyle metin kurma ça-
lışmaları yapılırken mevcut nüshalardaki kelime ve eklerin ilgili dönemin 
beklenen-belirlenen genel özelliklerine uygun olanlarının tercih edilmesi 
yaygın bir kabuldür. Bu tarzda kurulan metinlerde aranan şey doğru kelime 
ve doğru ekleri tespit edebilmek olduğu için, istinsahlarda görülen yazım 
özellikleri gözden kaçırılabilmektedir. Örneğin bir metnin birçok nüshasın-
daki birbirine benzeyen yazım özelliklerinin aksine bir istinsahta farklı bir 
yazım görülür. O farklılık bazen anlamlı değilse de kimi zaman bazı karşıt-
lıkları da yansıtan anlamlı bir tercih olabilir.

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, gurergulsevin@gmail.com
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Bu bildiride, bir metnin farklı istinsahlarında farklı yazım özellikle-
riyle karşılaşılıyor olmasının sadece müstensihlerin sıradan tercihleri veya 
hataları mı olduğu, yoksa bazı durumlarda anlamlı karşıtlıkları göstermek 
için bir kural mı bulunduğu tartışılacaktır. Sıradan yazılış farklılıkları gibi 
görülen bazı yazım tercihlerinin gerçekten düzenli bir kullanılış olduğu ve 
karşıtlıkları ifade etmiş olabileceğinin örnekleri bildiride sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, yazım özellikleri, nüsha 
farkları

Arap harfleriyle yazılmış Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde pek çok ses, 
şekil ve söz varlığı ortaklıkları olduğu gibi, yazım konusunda da ortak kurallar 
vardır. Bununla birlikte yeni yeni yazı dili olmaya başlayan Oğuzcanın metin-
lerinde bazı yazım farklılıkları da görülür.

Bu yazım farklılıkları bazen metinlere özgü şekiller olarak karşımıza 
çıkar. Bazen de bir metnin farklı istinsahlarında farklı farklı yazım özellik-
leriyle karşılaşırız. Özellikle edisyon kritik yöntemiyle metin kurma çalış-
maları yapılırken mevcut nüshalardaki kelime ve eklerden ilgili dönemin bek-
lenen-belirlenen genel özelliklerine uygun olanlarının tercih edilmesi yaygın 
bir kabuldür. Bu tarzda kurulan metinlerde aranan şey doğru kelime ve doğru 
ekleri tespit edebilmek olduğu için, istinsahlarda görülen bazı yazım özel-
likleri gözden kaçırılabilmektedir. Örneğin bir metnin birçok nüshasındaki 
birbirine benzeyen yazım özelliklerinin aksine bir istinsahta farklı bir yazım 
görülebilir. O farklılık bazen anlamlı değilse de kimi zaman bazı karşıtlıkları 
da yansıtan anlamlı bir tercih olabilir.

Bu bildiride, bir metnin farklı istinsahlarında farklı yazım özellikleriyle 
karşılaşılıyor olmasının sadece müstensihlerin sıradan tercihleri veya hataları 
mı olduğu, yoksa bazı durumlarda anlamlı karşıtlıkları göstermek için bir ku-
ral mı bulunduğu tartışılacaktır. Sıradan yazılış farklılıkları gibi görülen bazı 
yazım tercihlerinin gerçekten düzenli bir kullanılış olduğu ve karşıtlıkları ifa-
de etmiş olabileceğinin örnekleri bildiride sunulacaktır.

“Düzenli bir yazım özelliği ve karşıtlık ifade edebilme” kavramını açık-
lamak istiyorum:

Çok bilinen, o sebeple de çok basit bir örnek veriyorum. Arap harfli Eski 
Anadolu Türkçesi metinlerinde; bugün “n” ünsüzüyle söylediğimiz bazı keli-
melerde (ben, sen, dön- …) “nun (ن)” harfi, bazılarında (deniz, gönül, eviniz 
…) “kef (ك)” harfi yazılmış olsun. Bugünden bakınca “n” ile gösterdiğimiz 
bu ses niçin 2 ayrı yazımla (harfle) yazılmış olabilir? Müstensihin dikkat-
sizliğinden mi? Yoksa burada düzenli bir karşıtlık mı var ve bu karşıtlık bir 
anlam ifade ediyor mu? Yani aslında bir tek “n” için değil, bugün sadece “n” 
ile söylüyor olsak bile 14. yüzyılda iki ayrı ses için iki farklı harf kullanılmış 
olamaz mı? “nun (ن)” ve “kef (ك)” tercihlerini dikkatlice inceleyince, bun-
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lardan ilkinin Türk dilindeki “diş n’sini (ben, sen, dön-), diğeri damak ŋ’si ni 
(deŋiz, göŋül, eviŋiz) göstermekte olduğunu anlarız. Burada karşıtlık vardır ve 
bu karşıtlık anlamlıdır: “nun (ن)” = /n/ ve “kef (ك)” = /ŋ/

Bu basit örnek “karşıtlık” ve “anlamlılık” kavramını yeterince açıklıyor.
Bu gerçek örnekten sonra herhangi bir metinde aynı olduğunu düşündü-

ğümüz, yani bir tek ses olduğunu sandığımız durumlarda varsayımsal olarak 
farklı yazım tercihi yaratalım. Örneğin Türkçedeki “o, ö, u, ü” dudak ünlüleri 
için Arap alfabesinde sadece bir harf, “vav ( و )” harfi bulunmaktadır. Türkçe 
metinlerde bu sesler “vav ( و )” ile yazılır.

Dudak ünlüsü (o, ö, u, ü) bulunan kelimeler ve eklerde şu yazımları bek-
leriz:

1. Hem “vav” yazılmış hem de hareke konulmuş olabilir. (göz; gel-dügi) 
(کلدۇکى) (کۇزْ)

2. “Vav” yazılmış fakat hareke konulmamış olabilir. (göz; gel-dügi) ( کوز) 
(کلدوکى)

3. “Vav” yazılmamış sadece hareke konulmuş olabilir. (göz; gel-dügi) 
(کلدوکى) (کوز)

4. “Vav” da yazılmamış hareke de konulmamış olabilir. (göz; gel-dügi) 
(کلدکى) (کز)

Elimizde bir metin olsun ve o, ö, u, ü ünlüleri bulunan kelimelerden ba-
zılarında “vav ( و )” kullanılmış, bazılarında kullanılmamış olsun. Bu ne ifade 
edebilir? Belki aslî uzunlukları göstermek için “vav ( و )” yazılmış olabilir 
diye düşünüp sınıflandırdığımızda şöyle çıkmış olsun:

•	 	Devamlı vav’lı yazılanlardan bazıları asli uzun ünlülere denk geliyor 
bazıları ise uzun olmayanlara denk geliyor.

•	 	Devamlı vav’sız yazılanlardan da bazıları asli uzun ünlülere denk ge-
liyor bazıları ise uzun olmayanlara denk geliyor.

Demek ki “vav” yazılıp yazılmaması uzun ünlülerle ilişkili değil, anlamlı 
bir karşıtlık yok.

Aynı liste için başka bir karşıtlık düşünelim: “İnce ünlülü (ö, ü) kelimeler-
de yazım / kalın ünlülü (o, u) kelimelerde yazım.” Karşımıza şu tablo çıksın:

•	 	Devamlı vav’lı yazılanlardan bazıları ince ünlülere denk geliyor bazı-
ları ise kalın ünlülere denk geliyor.

•	 	Devamlı vav’sız yazılanlardan da bazıları asli ince ünlülere denk ge-
liyor bazıları ise kalın ünlülere geliyor.

Demek ki “vav” yazılıp yazılmaması ünlünün ince veya kalın olması ile 
ilişkili değil.
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Bir ihtimal olarak da “geniş (o, ö) ünlülü kelimelerde / dar (u, ü) ünlülü 
kelimelerde” karşıtlığını kontrol edelim. Karşımıza şu tablo çıksın:

•	 	Devamlı vav’lı yazılanlardan bazıları geniş (o, ö) ünlülere denk geli-
yor bazıları ise dar (u, ü) ünlülere denk geliyor.

Demek ki böyle bir anlamlı karşıtlık da yok.
Düzenli karşıtlık, anlamlı karşıtlıklar için yukarıda varsayımsal açıkla-

malar yaptım. Şimdi de Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin bazı nüshalarında 
tespit edilebilen düzenli ve anlamlı karşıtlıklardan örnekler vereceğim.

YAZIM FARKLILIKLARINDA ANLAMLI KARŞITLIK ÖRNEKLERİ

Metinlerde “göz” kelimesi ve üzerine getirilen eklerle ilgili şu yazılışlarla 
karşılaşabiliyoruz:

1. Harekeli metinde benzer yapıların bazen “ye” ile bazen “ye” olma-
dan yazılmış olması

“Göz” kelimesinin arkasına ek almış şekilleri için bir metinde şu yazım-
larla karşılaşılabilir:

harekesiz
“y (ی)” 
harfi
yok

harekesiz
“y (ی)” 
harfi
var

harekeli
“y (ی)” 
harfi
yok

harekeli
“y (ی)” 
harfi
var

harekeli
“y (ی)” 
harfi
var

harekeli
“y (ی)” 
harfi
var

yazılışları کوزله کوزيله کۇزله
کۇزيله
( ? ) کۇزيله کۇزيله

okunuşları
gözile
gözle

gözile
göziyle
göziyile gözile gözile göziyle göziyile

yapıları
İSİM+(i)
le

İSİM+ile
İSİM+iye-
lik+ile İSİM+ile İSİM+ile

İSİM+i-
yelik+ile İSİM+(i)le

Ahmed-i Dâ’î tarafından yazılan Miftâhu’l-Cenne’nin “Millî Kütüpha-
ne”deki tamamen harekeli olan nüshasında yukarıda varsayım olarak verdiği-
miz şekillerden sadece şu iki tip yazım ile karşılaşıyoruz:

elizög (?) کۇزله
elizög (?) کۇزيله
Cümle içinde geçen bu yapıların ikisinin de başında “göz” kelimesi, so-

nunda “ile” edatının olduğu anlaşılıyor. Birinde ekleşme ile ilgili olarak “ye 
-harfi yok diğerinde var. Her ikisinde de ünlüleri gösteren 3 hareke (öt ”(ی)
re/ö/+esre/i/+üstün/e/) işaretlenmiş, “sükûn” ikisinde de yok. Yani buradaki 2 
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farklı yazıma göre ikisi de “göz+ile” şeklinde okunmalıdır. Bu da “göz” ismi 
ve “ile” edatı” yapısıdır (İSİM + “ile” edatı).

Oysa metinlerde muhakkak “3. kişi iyelik” eki almış isimlerden sonra da 
“ile” edatının ekleşmiş şekillerinin (İSİM+iyelik 3. kişi+ile) geçmiş olması 
beklenir. Yani Türkiye Türkçesindeki şekliyle “gözüyle” veya “gözü ile” kul-
lanımı acaba bu metinde hiç mi geçmemiştir? Bu metinde hem “ye”li hem de 
“ye”siz yazılmış şekiller sadece “gözile” olarak mı okunmalıdır? Burada bir 
anlamlı karşıtlık olamaz mı?

Örnekler cümle içinde geçtiği yerlere göre incelenip sınıflandırıldığında 
şu anlamlı karşıtlık ortaya çıkıyor:

gözile [İSİM+ile] : (y”siz şekil“) کۇزله
gözile [İSİM+iyelik 3.k.+ile] : (y”li şekil“) کۇزيله
Bu iki farklı yazıma göre; ‘ile’ edatının tabanlara geldiğinde yazılışıyla 

3. kişi iyelik eki üzerine eklendiğindeki yazılışı arasında kurallı ve tutarlı bir 
farklılık vardır. Doğrudan doğruya kök ve tabanlara geldiğinde ekleşen “ile” 
edatın ünlüsü için sadece “kesre” konulmakla yetinilirken eğer iyelik eki üze-
rine getiriliyorsa kurallı olarak araya bir de “kesreli ye (ِى)” konulur.

“İyelik” üzerine “ile” edatının eklenmesiyle oluşmuş yapıda “y” harfinin 
konulmasının bir ses değeri vardır. Günümüzde “gözü ile” veya “gözüyle” 
şeklinde kullandığımız yapıda eskiden yan yana gelen iki ünlünün bulunduğu-
nu biliyoruz: göz+i ile. Edatın ekleşmesi sürecinde iki ünlü yan yana gelince 
ya “ikiz ünlü” ya da bir “uzun ünlü” ortaya çıkabilir. Bu sebeple ilgili metinde 
“ye (ی)” harfinin de kullanıldığı fakat sükûn konulmayan yazım şeklinde “i” 
ünlüsü uzun okunmalıdır: göz+i ile >> gözı̄̇le

Miftâhu’l-Cenne’nin “Millî Kütüphane” nüshasından örnekler:
Doğrudan kök veya tabanlara gelişi (“y” harfi yok”)
ʿibādet+ile َِعباََدتِله gün bu gündür kim ṭāʿat ʿ ibādetile geçüresin (65b.8)
sebeb+ile ََسبَبِله senden ne sebebile utanam (20b.4)
yāḳūt+ıla َياَقُوتِله ol ırmaḳ içinde dürr ü mercān ve yāḳūtıla bezen-

mişdür (3a.5)
yāmin+ile َياَِمنِله yūsufıla ve ḳardaşı yāminile neyledüŋüz (39a.4)
yaş+ıla َياَِشله evvel yüzüŋüzi gözünüzi yaşıla yuŋuz (7b.2)
Bu kullanılışın günümüz Türkçesindeki telaffuzu sebebile, ibadetile …

vs. şeklindedir.
İyelik eki üzerine gelişi (“y” harfi de var)
ʿamel+ı̄̇+le ََعَمليِله bu ḳulum gendü ʿ amelı̄̇le uçmaġa girmek ister (45b.2)
birbir+ı̄̇+le َبِربِريِله firişte birbirı̄̇le söyleşürdi (26b.5)



194 Her Nüsha Değerlidir: Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Bazı Yazım Özellikleri Üzerine

firişteler+ı̄̇+le  َفِِرْشتَلَريِله evvel bitisin saġ eline vireler ikinci raḥmet fi-
riştelerı̄̇le görüşe (9a.10)

kerem+ı̄̇+le ََكرَميِله ḥaḳ teʿālā keremı̄̇le ve fażlīla yarlıġayacaḳdur (50b.4)
ḳorḳu+sī+la َقُوْرقُسيِله göŋlüŋüzi anuŋ ḳorḳusīla yuŋuz (7b.4)
yaş+ī+la َياَشيِله şaʿbān ayı ol toḫmı göz yaşīla ṣuvaracaḳ vaḳtdur (55b.1)
Bu karşıtlık Eski Anadolu Türkçesinin her eserinde yok. Miftâhu’l-Cen-

ne’nin diğer nüshalarında da aynı anlamlı karşıtlığı göremiyoruz. Fakat kont-
rol edilince bazı eserlerin bazı nüshalarında da bu anlamlı karşıtlığın varlığı 
görülüyor.

Bu göz ile bakarak Erzurumlu Darir’in “Yüz Hadis” adlı eserinin 2 nüs-
hasını kontrol ettim. Bunlardan AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kü-
tüphanesi Con. A-262 numarada kayıtlı nüshasının yazımında da yukarıdaki 
anlamlı karşıtlık aynen geçerlidir. Süleymaniye Kütüphanesi Valide Sultan 
Kitapları 437-438 numarada kayıtlı nüshasında ise emareleri olmakla birlikte 
düzenli ve kurallı değildir.

Erzurumlu Darir’in DTCF Kütüphanesindeki nüshasından düzenli kar-
şıtlık örnekleri:

Doğrudan kök veya tabanlara gelişi (“y” harfi yok”)
niyyetile (49a.7) (نيتله)
etmegile (49b.8) (أتمكله )
sālih gişilerile oturasın (50a.5) (ڭشلرله)
sıdkıla Taŋrı yolına girdi (50b.2) (صدقله)
bıçagıla urdum (60a.5) (بڇغله)
İyelik eki üzerine gelişi (“y” harfi de var)
risālet güneşı̄̇le (48b.6) (کنشيله)
‘akl nūrīla (48b.8) (نۇريله)
fehm kuvvetı̄̇le (48b.8) (قوتيله)
kabul gözı̄̇le (49a-1) (کۇزيله )
i’tibār elı̄̇le (49a-1) (ليآل )
ihtiyar dilı̄̇le (49a.1) (دليآل )
Taŋrı Te’ālā destūrīla geldüŋise (60a.5) (دستۇريله)
Bir cümlede karşıtlığı gösteren şu iki kullanış da var:
sizüŋile (سزۇڭله) fahr eylerin ya’ni (58b.2) ya’ni ümmetüm çoklugīla 

fahr eyleyiserin (58b.3) (چۇقلغيآل)
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2. Kelime kökündeki veya ekteki ünlünün bazen sadece “hareke” ile 
bazen ise “harf+hareke” ile yazılmış olması

El yazması metinlerde “asli ünlü uzunluğu” taşıyan kelime ve eklerin ya-
zımında tutarsızlık gibi görünen bir durum da şudur:

•	 dön- fiili bazen “vav”lı bazen “vav”sız yazılmış
•	 it- fiili bazen “ye”li bazeen “ye”siz yazılmış
•	 vir- fiili bazen “ye”li bazen “ye”siz yazılmış
•	 -dUK sıfat-fiil eki bazen “vav”lı bazen “vav”sız yazılmış
Aynı kelime veya ekin bazen sadece harekeyle ile bazen hem hareke hem 

de ünlüyü gösteren harfle yazılmış olması yazım tutarsızlığı mıdır yoksa bir 
anlam ifade eder mi? Örneğin bu yazım “asli ünlü uzunlukları” ile ilgili ola-
bilir mi?

Bu tür örneklerin Miftâhu’l-Cenne’nin Millî Kütüphane nüshasındaki ya-
zımları incelenip sınıflandırıldığında aşağıdaki kelime ve ekler için şöyle bir 
karşıtlık ortaya çıkıyor:

“Sadece hareke”
ile yazılış

“Hem hareke hem de harf”
ile yazılış

dön- döndi (19b.11) dönüp (32a.9)
it- itdük (6a.7) idüp (52b.2)
vir- virmedi (71a.3) virem (52b.7)

-duk

çekildükde (50a.3)
kıldukları (19a.13)
virdüklerin (78a.12)

itdüginde (50a.1)
kılduguŋuz (75a.4)
virdügine (16b.11)

Görüldüğü gibi; bu kelime ve eklerde asli ünlü uzunluğunun bulunduğu 
hece kapalı iken (dön/di, it/dük, vir/medi, çekildük/de) sadece “hareke” ile 
gösterilmiş, açık hece konumuna geçtiğinde (dö/nüp, i/düp, vi/rem, itdü/gin-
de) ayrıca “huruf-ı med” ( ی , و ,ا ) de yazılmış.

Burada, Türkçenin ses yapısı bakımından şu hatırlanmalıdır: Türkçe veya 
yabancı kökenli kelimelerde “kapalı hece”de bulunan fakat uzunluğunu kay-
betmiş ünlülerin uzunlukları, bazı örneklerde, “açık hece” durumuna geçtik-
lerinde tekrar ortaya çıkar:

kapalı hecede :  açık hecede
var+lık (< bār) :  /vār ol-/
edebiyat+tan (Ar. edebiyāt) :  /edebiyātı/
zaman+lar (< Ar. zamān) :  /zamānında/, gibi.
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Miftâhu’l-Cenne’nin Millî Kütüphane nüshasından verdiğimiz örnekler-
deki yazılışlar da asli ünlü uzunluklarının bakiyesi olmalıdır. Kapalı hecede 
sadece hareke ile gösterilirken açık hece durumuna geçtiklerinde düzenli ola-
rak hem hareke hem de harf ile yazılmaları bunu gösterebilir.

3. -(y)UbAn zarf-fiil ekinin yazımları

Her müstensihin kendi yazım tarzı olabilir. Her nüshayı ayrı ayrı inceler-
sek, çok önemsiz gibi görülen bazı özellikler kaybolmaktan kurtulur.

Yunus Emre Divanı yayını üzerinden bir örnek:
Bilindiği gibi, Yunus Emre Divanı’ndaki manzumelerde (her ne kadar 

edisyon kritik yayın sonucu pek çok düzeltme yapılmışsa da) pek çok ve-
zin hatası görülür. Küçük denilecek vezin hataları bir tarafa, epeyi “zihaf” da 
düzeltilemeden kalmıştır. Mustafa Tatcı yayınının 1. manzumesinin 2. beyiti 
(TATCI II 1997, 41):

Gönlüm canum ‘aklum bilüm senünile karâr ider
Pervâz ururlar dem-be-dem uçuban dosta gitmege (1.2)
Nüsha farkları eserin dipnotlarında gösterilmiş. Örneğin, diğer bazıların-

da “gönlüm yerine “gevdem”; “pervâz ururlar dem-be-dem” yerine “cân ka-
nadı sevi gerek” yazılmaktadır.

Bunların hepsinde de, ikinci mısranın son bölümünde tamir edilemeyen 
vezin bozukluğu vardır:

uçuBAN dosta gitmege.
Açık olması gereken kapalı hece, hiçbir şekilde açılamamaktadır. Ede-

biyat tekniğinde “zihaf” denilerek bu bozukluk tamir edilmektedir. Bütün 
nüshalarda durum aynıdır. Ancak, Rt. (Ritter) nüshasında uçuban kelimesinin 
imlasında bir farklılık görülür. Arapça “tenvin” kullanılarak ( اوڇوبا ) şeklinde 
yazılmıştır.

Her ne kadar sonundaki hece /ban/ olarak okunsa da, heceyi kapatan /n/ 
ünsüzü yazılmamıştır. Bu acaba bilgili bir müstensihin kapalı heceyi “zihaf” 
yaparak açık kabul eden tekniği bir de imla ile göze sunması olabilir miydi?

Ritter nüshasındaki diğer -(y)UbAn zarf-fiil eklerinin imlasını hızla kont-
rol ettim. Kapalı hece gereken yerlerde sürekli “nun” göstererek kaydedilmiş-
ti. Yani açık hece gereken yerde “tenvin”i tercih eden müstensih başka yerde 
böyle bir tasarrufta bulunmamıştı.

Demek ki her nüshanın dili de önemlidir, imlası da önemlidir. Çünkü 
müstensihin marifeti ve yorumu eldeki yazmaya yansımaktadır.
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4. Yunus Emre Divanı’nın Ritter nüshasından ilgi çekici bir başka 
yazım özelliği

Ritter nüshasındaki bir diğer dikkat çekici yazım özelliği de açık heceler-
deki “vav” (o, o, u, ü) harfi üzerinde de daima bir “sükûn” konulmuş olmasıdır.
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YUNUS EMRE’NİN ESERLERİNDE1 TASAVVUFİ 
UNSURLAR

(Dört Kapı Kırk Makam Anlayışının Kısa Bir Değerlendirilmesi)
(1240-1- 720/1320-21)

Abdurrahman GÜZEL*

Özet
Tasavvuf; lügat manası itibarıyla; ‘Gönlünü Allah sevgisine bağlamaktır. 

Istılahı manası2 ise; Zühd ve takva ile ruhu temizleyip Hakk’ın ahlakı ile ahlak-
lanmak; kendi varlığını Hak sevgisinde eriterek mâsivâdan ilgiyi kesmek ve 
bu hâl içinde onun emir ve yasaklarına tam bir uyuşla; insanın eğitimi-öğreti-
mi, insanın dünya ve ahirette sonsuz mutluluğunu, sevinç ve başarısına sahip 
olmasıdır. Bir başka deyişle Tasavvufi eğitim; bilim ve teknolojide ilerlemek, 
üretmek, her yönüyle üstün insan olmak ve İslam’ın hayata uyarlanmasıdır. 
Tasavvuf, asla miskinler tekkesi değildir. O, üretme, paylaşma ve paylaştırma 
sistemidir. Veren elin alan elden üstün olma düsturudur.

İşte Tasavvuf’un maddi-manevi eğitim bütünlüğü içindeki o insan;

Allah’ın rızasını kazanır, ebedî saadete ermek için de nefsini eğitir, 
ahlaki formasyonunu iyiler ve güzeller sathında düzenler, kendi iç ve dış 
dünyasını aydınlatır, suret ve sîretini tezkiye ederken, bu tasavvuf eğitimini 
yaparken de başlıca hareket noktası, İslam’ın ana kaynağı Kur’an ve sün-
netin hükümleri ve gelişen global dünyanın yükselişi doğrultusunda hareket 
ederek, toplumda önder, örnek bir kişi olmaya çalışır. İlim öğrenmeyi, çalış-
mayı ve üretmeyi İslam’ın farz hükümlerinden birincisi kabul ederek çalışır 
ve topluma faydalı bir insan olur. İşte İslami tasavvuf bana göre budur.

Türk bilim adamları, mutasavvıflar, bu ilkeler doğrultusunda hayatını 
sistemleştirip eserlerini de yazmışlardır. Çünkü Türk-İslam bilim adamları Ta-

* Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, aguzel56@
gmail.com

1 Atatürk Kültür Yüksek Kurulu 12.07 2021 tarihinde Türk Dil Kurumunda okunan tebliğ
2 Daha geniş bilgi için bk.: Güzel, A., Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 

2004, s. 79-111.
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savvufu, insanoğlu için bir eğitim sistemi olarak görmekte ve bu sistem içinde, 
yani dünya ve ahiretin doğru ilkeleri ekseninde yetişmesini istemektedir.

Tebliğimizi ‘Yunus Emre’nin Eserlerinde Tasavvufi Unsurlar’ mer-
kezinde insan eğitimi üzerinde uyarlamaya çalışacağız.

Giriş

Mehmed Fuad Köprülü Bey; 1919’da neşrettiği Türk Edebiyatı’nda 
İlk Mutasavvıflar adlı eserinde Orta Asya merkezinde Ahmed Yesevi, Ana-
dolu merkezinde Yunus Emre’yi, ‘‘Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı”nın ku-
rucuları olarak görmüştür. Ahmed Yesevi’nin Fakr-nâme’si ve Divanı’nı ile 
Yunus’un, Risâletü’n-Nushiyye ve Divânı’nı da bu sahanın ilk eserleri olarak 
göstermiştir.

Bilindiği gibi Yunus Emre’nin HAYATI; daha çok ‘menâkıb-nâme, ta-
rih kitapları, mecmualar, cönkler, kendi eserleri ve sözlü-halk rivâyetler’i-
ne dayalı olarak 1240-1’de doğar, 1320-1’de vefat ettiği şeklindedir. O, Türk 
edebiyatının şöhretli Mutasavvıf Yunus3, Bizim Yunus4 olarak bilinen, asırlar 
boyunca gönüllere huzur ve şifa sunmuş, ilahileriyle kendinden sonraki şair-
lere bir mektep olmuştur. Bu müstesna şahsiyetin şöhreti ve fikirleri pek yay-
gın olmakla birlikte, hayatı tarihin içinde kaybolup gitmiştir. Doğumu, doğum 
yeri, eğitimi, gezdiği yerler, eserlerinin otantik (ilk) şekli vb. gibi hususlarda, 
pek çok karanlık noktalar vardır.

Yunus; dünden bugüne değin hiçbir Tekke ve Tarikata sığmayan, bun-
ların tamamen üstünde kalan, bir yandan İslam şeriatına bağlı mutasavvıf, bir 
yandan 13. yüzyıl Anadolu Türk çevresinde yaşayan âlim, fâzıl, Türkçe 
sevdalısı alp-eren bir şahsiyettir

Yunus Emre’nin TAHSİLİ; tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, gibi klasik bil-
gileri çok iyi bilen, Şirâzlı Sâdi’nin bir gazelini nazmen Türkçeye çevirecek 
kadar Farsçaya aşina ve hâkim bir mutasavvıf şairdir. Bu hâliyle o, pek çok 
hikmetlerini aruzla yazdığı hâlde halktan kopmadığı, muhitini unutmadığı, 
öbür şairler gibi taklit yolunu tutmadığı için halkın şairi olmuştur. Birçok hik-
metinde tasavvufi unsurlar üstün olmakla beraber, bazı hikmetlerinde de ta-
mamıyla reel unsur hâkimdir. Yunus’un bu üstün kudreti kendisinden sonraki 
şairlere de tesir etmiş ve birçok muakkipler yetiştirmiştir.5

3 Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Mutasavvıf Yunus Emre (Hayatı-Eserleri Şiirleri), Ankara 
1991.

4 Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Bizim Yunus Emre (Hayatı-Eserleri Şiirleri, Basılamış 
Eser), Ankara 1993.

5 A. Gölpınarlı, Kaygusuz Abdal, Hatayî, Kul Himmet, İstanbul 1953, s. 3-5.
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Yunus, Balasagunlu Yusuf Has Hacib, Kâşgarlı Mahmut, Edip Ah-
met ve Ahmet Yesevi gibi Türk dilinin ve tasavvufunun İslami dönemdeki 
bilinen ilk ulularının o gün yaşadıkları coğrafyada başlattıkları Türk dil, Türk 
edebiyatı ve Türk tasavvuf hareketinin Türkiye sahasındaki en önemli bir mu-
tasavvıf şairi, söz ustası ve Anadolu yakasında Dini-Tasavvufi Türk Edebi-
yatı’nın kurucusu ve temsilcidir. Zaten ‘‘Emre” terimini kullanması da bunun 
en belirgin kanıtıdır.

Yunus Emre’nin sanatçı kişiliğinde Dede Korkut’un da büyük etkisi-
nin olduğu, Yunus’un hikmet dilini kurarken Dede Korkut Destanı’ndan 
faydalandığı;6 zaten âşıklık geleneğinin Türkiye sahasına taşınması ve orada 
şekillenmesinde Dede Korkut’un önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir.7 
Araştırmacıların belirttiklerine göre, Yunus Emre’nin ilahileri günümüzde de 
çeşitli vesilelerle Müslüman ahali tarafından âdeta gökten inmişçesine büyük 
bir heyecan ve coşkuyla icra edilmektedir.8

Yunus Emre, manevi ustası ve hocası Ahmet Yesevî’nin gösterdiği yol-
dan giderek Türkler arasında İslamiyet’in ve İslam tasavvufunun yayılmasın-
da ve özellikle Anadolu’nun Türkleşmesi-İslamlaşmasında önemli görevleri 
yerine getirmiş bir mutasavvıftır. Yeseviliğin en belirgin özelliği Tabgaç ve 
Göktürk kamlarından gelen Türk gelenekleriyle bağının olması ve bu gele-
neklerden izler taşımasıdır.9 Bu yönüyle bakıldığında Yunus Emre’nin hik-
metlerinde benzer izler açık bir şekilde görülmektedir.10

Yunus’un FİKİR DÜNYASI ise Kelime-i Tevhid inancına dayanır. O, 
Kur’an-ı Kerîm’e dayanan, Allah’ın birliğine inanan, Hz. Muhammed yolun-
da yürüyen, vahdet-i vücûdcu bir Türk-İslâm mutasavvıfıdır. Seyr ü sülûk-
ta ‘nefsi tasfiye’ uslubunu benimseyen ve Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Velî gibi 
‘‘Dört kapı-kırk makam” erkânıyla yetişen bir velîdir. Eserlerinde zikredi-
len bütün mefhumlar, bu usul ve erkâna göre şekil almaktadır.

İşte Yunus Emre’nin bu FİKRÎ dünyasının KAYNAĞINI teşkil eden 
Vahdet-i Vücûd fikrine göre âlem, tek bir hakikat ve vücuttan ibarettir. Çok-
luk, ‘‘Bir”in tecellisidir. Allah, mutlak ve tek varlıktır. O’nun varlığının bir 
sebebi, başlangıcı ve nihayeti olmayışıdır. Bu fikrî yapıdan kaynağını alan 
Yunus Emre’ye göre, bütün mahlukat Allah’tan zuhur etmiştir. Varlığın aslını 
bilen göz, baktığı her yerde Tanrı’nın cemalini görecektir. Yunus ve fikrî kay-

6 Başgöz 2012, s. 348.
7 Yakıcı 2007, s. 40-47.
8 Yakıcı 2013, s. 275.
9 Ecer 1995, s. 47.
10 Yakıcı 2016, s. 102.
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nağı olan tasavvufa göre, Mutlak Zat’ın nuru, âlemleri kaplamıştır. Varlığın 
evveli ve ahiri, önü ve sonu Hakk’tır. Yunus,

Sensin bu gözümde gören, sensin dilümde söyleyen
Sensin beni var eyleyen, sensin hemin öndin sona

beytiyle bu fikri en güzel şekilde anlatabilmektedir.
Allah’ın zatıyla beraber başka bir şey mevcut değildir. Hâlen de O’nunla 

beraber bir şey yoktur. ‘‘Allah vardır, O’nunla beraber birşey yoktur” ha-
disi bununla ilgilidir. Yunus, bu hadisteki fikrini;

Yogidi bir bârigâh varıdı ol pâdişah
mısrasıyla ifade eder.
Yunus, Vahdet-i vücûd nazariyesinde zikredilen ‘‘sen-ben” fikrinin yokluğunu

Yunus imdi sen-ben iken âşıklara ne sen ü ben
Yoklukdurur anı sevmek koyın ayruksı bakışı

beytiyle açıklamıştır.
Türk-İslam tasavvuf inancında ‘‘Allah’tan başka mâbud yoktur” dü-

şüncesi, tevhidin esasını teşkil eder. Tasavvufi görüş ve buna bağlı olarak Yu-
nus, tevhid fikrini Vahdet-i vücûdcu bir daire içinde telakki eder. Yunus, tevhid 
fikrinin dört merhalede yaşanılacağını bilir. Bu makamlar; isimler tevhidi, fi-
iller tevhidi, sıfatlar tevhidi ve zat tevhididir. Bütün bu makamlar, Yunus’un 
hikmetlerinde sistemli olmasa da ayrı ayrı yerlerde işlenmiştir.

Demek oluyor ki tevhid inancı ve Vahdet-i vücûd nazariyesi ile beslenen 
Yunus’un fikir ikliminde, Anadolu Türk insanının yaşadığı hayat tarzı, Türk 
destanları, İslami kıssalar ve hikâyeler ile mutasavvıf şahsiyetlerin tesirlerini 
görmek de mümkündür.

Yunus bir SÖZ USTASIDIR. O, sözüyle estetiği buluşturduğu hikmetle-
riyle yaşadığı dönemde öncelikli olarak yaşadığı coğrafyanın insanını uyan-
dırmıştır. ‘‘Bu anlayışa göre Yunus, bir uyarıcı ve uyandırıcıdır. Onun bütün 
hikmetleri Türk’te olmayanı değil, Türk’te olanı Türk’e bildirmesidir”11 çün-
kü Yunus’un felsefesi söze dayanır. O diyalog insanıdır. Onun insanlarla ara-
sındaki biricik vasıtası sözdür:

Keleci bilen kişinin, yüzünü ağ ede bir söz
Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz.

11 Baltacıoğlu 1971, s. 52.
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Söz ustası Yunus, sözünün kutsallığının Yaradan’dan geldiğini şöyle dile 
getirmektedir ki bu yönüyle Yunus’un âşıklar katında önemli ve özel bir yeri-
nin olduğu da aşikârdır:

Söz var kılır gönülü şad, söz var kılır bilişi yad
Eğer horluk eğer izzet, her kişiye sözden gelir.12

Söz ustası Yunus’un günümüzde konuşma eğitimindeki yeri ve önemi 
fark edilmiş, muhtevasında konuşma eğitimine yer veren lise ve üniversiteler 
için hazırlanan ders kitaplarında söz ustası Yunus Emre’den örnekler verilerek 
söylenmek istenenler daha etkili hâle getirilmiştir. Yunus’un konuşma eğiti-
mindeki tesiri günümüzde giderek artmaktadır.13

Türk kültürünün yapı taşlarından olan Yunus; sosyal hayatın çeşitli saf-
halarında örnek kabul edilmiş, sanatın çeşitli dallarına konu olmuş, özellikle 
şiirin işlediği konular arasında yer almıştır. İlahileri yıllardır Türk insanının 
ağzından düşmeyen Yunus; birçok şaire ilham kaynağı olmuş, yolundan gi-
dilmiş, taklit edilmiş, Türk şiirinde bir ekol hâline gelmiştir. Bu sebepledir 
ki birçok şair; bu büyük mutasavvıfı şiirlerine konu yapmış, felsefesini dile 
getirmiş, şiirleriyle Yunus’u abideleştirmiştir.14

Yine der ki Ulu Tapduk dervişi biz Yunus yaptık
Damlaydı okyanus yaptık ne ucu var ne bucağı.15

Yunus’un BÜYÜKLÜĞÜ; Kur’an-ı Kerim, İslam Tasavvufu, insanlı-
ğı-kardeşliği, barışı, sevgiyi, Hz. Muhammed ahlakını, en güzel, en ahenkli 
ve en çarpıcı şekilde Türkçeyle şiire dönüştürmesi ve Anadolu Türkçesinin 
hikmet Pîri olmasıdır. Böylece Yunus, Türk Dili’ni ‘‘edebî bir dil” hâline ge-
tirmiş, ‘‘dinî umdeleri ve Türk’ün Dili”ni, Türk’ün en kolay anlayabileceği 
sehl-i mümteni biçimde anlatmış, Anadolu sahasında ‘Dini-Tasavvufi Türk 
Edebiyatı’nın da kurucusu olmuştur.

Bilindiği gibi Yunus’un eserleri, meclislerde dilden dile, nesilden nesile 
aktarılarak büyük ilgi görmüştür. Bu sebepledir ki Yunus, yedi yüz yıldan beri 
Türk toplumunun kabuller dünyasında bütün insanlık için bir ‘‘Yunus ekolü” 
meydana getirmiştir. Bu cümleden olarak Yunus, yalnız Türk toplumu tarafın-
dan değil, aynı zamanda Unesco tarafından da ‘âbide şahsiyetler merkezinde’ 
yerini alarak 1991 yılında ‘Birinci Uluslararası Yunus Emre Sevgi Yılı ve 
2021 yılı da yine Unesco tarafından Bizim Yunus Sevgi Yılı olarak kabul edil-
miştir. Demek ki Yunus Emre uluslararası bir otoritedir. Zira o, tarihin seyri 
içinde ülkemizde ve günümüzde Türk toplumunu bir noktada bütünleştirmiştir.

12 Güzel-Tatcı 1990, s. 110
13 Yakıcı vd. 2017, s. 74-77; Ali Yakıcı (2009), Ozan Dili Çevik Olur / Âşık Edebiyatı Yazıları, 

Gazi Kitabevi, Ankara.
14 Yakıcı 1993, s. 24.
15 Geçosmanoğlu 1989, s. 7.
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Yunus, MUTASAVVIF BİR ŞAİRDİR. O’nun tasavvufta nihaî hedefi 
Vahdet’e ulaşmaktır. Canlı cansız bütün varlıklar ‘‘Ezel’deki Vahdet hâline” 
bir dönüş hâlindedir. Bu özleyişle çırpınır ve insan bunun şuurundadır. Eşref-i 
mahlukat olan insan, belirli makamları geçtikten sonra Vahdet’e ulaşabilir. 
Tasavvufta Vahdet’e giden yolun dört kapı’sı ve bunların da kırk makam’ı 
vardır. İnsan bu makamları, belirli bir gayret / mücahede eğitim neticesinde 
birer birer aşarak Allah ile kul arasındaki perdeleri geçer nihayetinde Vahdet’e 
ulaşır. Bu son hâl Vuslat’tır.

Yunus, tıpkı Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş Veli gibi firkatten vuslata 
seyri anlatan müstakil bir risâle ortaya koymamakla birlikte, muhtelif hik-
metlerinde bu dört kapıyı ve onun makamlarını zikretmiştir. O, tasavvufun 
bu yönünü teorik olmaktan hâle, yani yaşanana çevirmiştir. Bir başka deyişle 
Meratib-i Erba’a’nın teorisiyle uğraşan bir teorisyenden ziyade bu hâlleri 
yaşayan bir mutasavvıf durumundadır.

Asıl konumuz itibarıyla ifade etmek isteriz ki YUNUS’un, ‘DÖRT KA-
PI-KIRK MAKAM’ anlayışını ele alan müstakil bir eseri bugünkü bilgile-
rimize göre elimizde bulunmamaktadır. Bu durum, O’nun dört kapı-kırk 
makam’dan uzak olduğunu veya bu çizgiden ayrıldığını göstermez. Aksine 
O, söyleyişleri ve yaşayışıyla tam da bu çizginin içindedir. Şunu da çok iyi 
biliyoruz ki; O Ahmed Yesevi halkasının Anadolu’daki ilk temsilcilerinden 
olan Yunus’un Divanı karşılaştırmalı olarak incelenecek olursa o zaman bu 
durum açıkça görülür. Nitekim Ahmed Yesevi’nin sistemleştirdiği ‘dört ka-
pı-kırk makam’ı Yunus Emre’de de aynıyla görebiliyoruz.

Yunus Emre’nin en önemli özelliği her çeşit inanca ve görüşe sahip in-
sanları kendi ‘‘Duygu vecd inanç Dünyası” içinde birleştirmesidir. Özellikle 
Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş’ın dört kapı-kıkr makam’, tasavvufi ifadesinde-
ki meratib-ı erba’a müştereklerinden hareket eden Yunus, bu üstad mutasav-
vıfların mürşit-mürid münasebetlerine de önem vermektedir.

Yunus’un Divanı’nda16 geçen bu ‘Meratib-ı erba’a (Dört Kapı-Kırk Ma-
kam); ‘Şeriat-Tarikat-Marifet ve Hakikat’tır. O; Ahmed Yesevî, Süleyman 
Hakîm Ata, Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Hacı Bektaş Velî, Kaygusuz Ab-
dal’ın17 da kabullendiği ‘Dört kapı-Kırk makam’ müştereklerinden hare-
ketle, onların ‘‘mürid-mürşid” münasebetlerinin hususiyetlerini Divanı’nda 
aşağıdaki şekilde ifadelendirmiştir.

16 M. Tatçı, Yûnus Emre Divânı II, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
17 Bk. Abdurrahman Güzel, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatında Dört kapı Kırk Makam, Ankara 2021.
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‘‘Evvel kapu şerîat emrü nehyi bildürür
Yuya günâhlarunı her bir Kur’ân hecesi

İkincisi tarîkat kulluga bil baglaya
Yolı togru varanı yargılaya hocası

Üçüncüsü ma’rifet cân gönül gözin açar
Bak ma’nî sarayına Arş’a degin yücesi

Dördüncüsî hakîkat ere eksük bakmaya
Bayram ola gündüzi Kadir ola gicesi

Bu şerîat güç olur tarîkat yokuş olur
Ma’rifet sarplık durur hakîkatdür yücesi

Dört kapıdur kırk makam yüz altmış menzili var
Ana irene açılur vilayet derecesi.

Şeriat- tarikat yoldur varana
Hakikat marifet andan içerü

Evvel kapu şeriat geçse andan tarikat
Gönül evi marifet ışk hakikat içinde

Şerait şirin olur işidene hoş gelür
Ne kim dilerse kılur ol şeriat içinde

Tarikat can yoldaşı can ile olur işi
Tarika’ta giren kişi dün-gün ibret içünde

Marifet gönül ile dün ü gün zarıyıla
Söylesen gelmez dile sırr-ı sıfat içünde

O’na göre hakikat, marifet denizi içinde 
bir incidir. Ona talip olan bahri(dalgıç), 
şeriat gemisine binmedikçe o inciye 
ulaşamaz:

Hakikat bir denizdir şeriat’dur gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize talmadular

Şeriat ile hakikatin vasfını idem sana
Şeriat bir gemidir hakikat deryasıdur

İnci, derya, gemi teşbihinden başka 
Şeriatı, mumlu bala, tarikatı ise tortusuz 
yağa benzeterek bu ikisinin karışımından 
hasıl olan yiyeceği de hakikat olarak 
görmüştür:

Mumlu bal’dur şeri’at, tortusuz yağdur tarikat
Dost içün balı yağa pes niçün katmayalar

Şimdi bu düşünceler doğrultusunda ‘Yunus Emre’nin Eserlerinde Ta-
savvufi Unsurların merkezinde yer alan insan eğitimini’ kısaca değerlen-
dirmeye çalışalım:

A. Tasavvufta DÖRT KAPI KIRK MAKAM’IN18 Günümüz Eğitim 
Kurumlarına Göre EŞ DEĞERLİĞİ VE AKTİVİTESİ

Dini-tasavvufi Türk edebiyatımızda, asırlar ötesinden bu yana bir eğitim siste-
mi olarak yer alan tasavvuf ekolü, ilk önce Ahmed Yesevî tarafından Dört kapı-kırk 
makam sistemi olarak ele alınmıştır. Biz de onların ele aldığı bu ölçüt ve metotlar 
çerçevesinde bu tasavvuf ekolünü, Yunus’un Eserlerinde BİR EĞİTİM KURUMU 
olan Dört Kapı-Kırk Makam ekseninde tespit etmeye çalışacağız. Zira İslam’ın ilk 

18 Daha fazla bilgi için bk. Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal, Ankara 2004, s. 310-397; 
Süleyman Hakim Ata’nın Bakırgan’da, Ankara 2008, s. 240-329; Hacı Bektaş Veli El 
Kitabı, Ankara 2011, s.140-177; Yunus Emre’de Dört Kapı Makam için bk. A. Güzel, Dini-
Tasavvufi Türk Edebiyatında Dört kapı Kırk Makam, Ankara 2021.
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emri de ‘Oku! Rabbı’nın adıyla Oku!..’dur. Bu noktadan hareketle Yunus, topluma 
gereğince bir eğitim vermeye çalışmış ve bundan dolayı da o, asırlar ötesinden 
günümüze değin ‘sevgi ve hoşgörü’nün âdeta temsilcisi’ olmuştur.

Konumuzun ana merkezini oluşturan ‘Dört Kapı-Kırk Makam, Yunus 
düşüncesinde ‘Uluslararası İnsan Eğitim Sistemi’ olarak da algılanabilir. 
O, bu sistemle insanoğlunu en iyi bir şekilde yetiştirmek, yetişenlerin de dün-
yada ve ahirette mutlu olmalarını ister. Bunu günümüz eğitim sistemimize 
göre oluşumunu bir tablo hâlinde, aşağıda Yunus Emre’nin eserlerinde geçtiği 
şekliyle değerlendirebiliriz:

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Yunus’un yaşadığı dönemde ta-
savvufun İslami düşünce içinde genel bir mahiyet aldığını, fikrî yönünün de 
bütünüyle gelişmeye açık bir eğitim sistemi olduğu ve bunun toplum ve devlet 
ile de kurumsallaştığını söyleyebiliriz.

Yunus, ‘‘dört kapı-kırk makam” düşüncesini temel kabul etmiş, tasav-
vufi düşüncesini bu sistemle hayata geçirmeye çalışmıştır. O’nun eserlerin-
de, ‘vahded-i vücûd fikri hâkimdir çünkü Hakk’ın varlığından ayrı olmayan 
insan, ilme’l- yakın, ayne’l-yakın ve hakka’l-yakın (bilmek, görmek, olmak, 
sorgulamak) mertebelerinden geçerek Allah’ın birliğine ulaşır çünkü sâlik’in 
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amacı sonunda Allah’a ulaşmak, onunla bir olmaktır. Şeriat, tarikat, mârifet 
makamlarını geçen kişi Hakikat makamında Tanrı’nın Birliğini idrak eder 
ve vuslata erer. Demek oluyor ki ona göre, ‘‘dört kapı-kırk makam” siste-
mi ‘‘vahdet-i vücûd” düşüncesi içinde geniş şekliyle yer bulmaktadır. Zira 
o; ‘‘bütün varlıkların bir oluşunu, aynı oluşunu, Hakk’tan gayri bir Hakk’ın 
olmayışını, ezel’de, hâl’de ve ebed’de vahdet-i vücud’da bulunuşunu” an-
latmaktadır çünkü O eserlerinde, özellikle ‘dört kapı kırk makamı, derviş 
olabilmenin şartları olarak ‘‘namaz kılmak, oruç tutmak, içki içmemek” gibi 
emir ve nehiyler eksenindeki yaşadığı devirde, hemen hemen bütün insanların 
uyması gerektiği hususlar olarak görmektedir fakat ‘‘kibir, riyâ, cimrilik ve 
hased” insanın her zaman ye nemediği kötü huylar olarak düşünmektedir.

Binânenaleyh namaz kılarak, içki içmeyerek ‘‘şeriat” yoluna girmek 
kolaydı; ama kibir’den, riyâ’dan kurtulmak, müte vâzi ve saf (riyâsız) olmak 
zordu ve şeriatın ötesindeki ‘‘tarikat” yoluna girebilmek için bunlar lâzımdı. 
Ayrıca edeb ve hayâ olmadan, Tanrı’nın bir’liğini kabullenmeden, ene’l-Hakk 
sahibi olmadan, daha doğrusu kişinin kendisini bilmeden ‘‘marifet sahibi” 
olması da mümkün değildir.

Yine deriz ki ‘‘kişinin tevâzu sahibi olmadan, hased ve kin’den arınma-
dan, kimseyi incitmeden merâtib-i erba’a ile amel etmeden Hakk’a vuslatı, 
yani Hakikat Makamı’na ulaşması” mümkün görülmemektedir. İşte bütün 
bunların tamamının yapılması eğitimledir. O, bu ‘Eğitim Sistemi’ misyonu 
yani ‘irşad kervanı’ vasıtasıyla tasavvufun Türkler arasında genel bir mahiyet 
aldığını, fikri yönünün tekâmüle erdiğini ve artık cemiyetle kurumsallaştığını 
göstermeye çalışmaktadır.

Şimdi de ana merkez olarak gördüğümüz Yunus Emre’ye Göre Dört 
Kapı Kırk Makam’ı O’nun eserlerine göre kısaca belirlemeye çalışalım:
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A. YUNUS EMRE’NİN ESERLERİNE GÖRE DÖRT KAPI KIRK MAKAM

YUNUS EMRE’YE GÖRE
DÖRT KAPI KIRK MAKAM

YUNUS EMRE’YE GÖRE
DÖRT KAPI KIRK MAKAM

a. ŞERİATTA BULUNAN ON 
MAKAM:
1. Amentü’ye İman
2. İlim Sahibi olmak
3. Namaz kılmak
4. Oruç tutmak
5. Zekât vermek
6. Hacc’a gitmek
7. Ehl-i Sünnet ve’l-cemeât sahi-
bi olmak
8. Helal kazanmak, Helal yemek,
9. Şefkat ve merhamet sahibi 
olmak
10. Emr-i bi’l-ma’ruf, Nehy-i 
ani’l-münker,

c.MARİFETTE BULUNAN ON MA-
KAM:
1.Fena olmak
2. Sabır sahibi olmak
3. Marifet sahibi olmak
4. Vücud Makamını bilmek
5. Cömert olmak
6. Kibir ve Riya’dan uzak kalmak
7. Edep sahibi olmak
8. Dervişliği kabul etmek
9. Hased ve Kinden arınmak
10. Dünyayı terk

B. TARİKAT’TE BULUNAN 
ON MAKAM:
 1. Tevbe etmek
 2. Pir’den El almak
 3. Nasihat dinlemek
 4. Havf u Reca sahibi olmak
 5. Mürid Olmak
 6. Nefis Terbiyesine sahib olmak
 7. Pir’in hizmetinde olmak
 8. Kanaâtkar olmak
 9. Tecrîd ve Tefrîd sahibi olmak
 10. Kendini bilmek

d. HAKİKAT’TE BULUNAN ON MA-
KAM:
1 Alçak gönüllü Olmak
2. Hoşgörü Sahibi Olmak (Kimseyi İncit-
memek)
3. Sır sahibi olmak
4. Seyr-i sülûk sahibi olmak
5. Dört Kapı- Kırk Makam’ı bilmek ve 
amel etmek
6. Hayır sahibi olmak
7. Zühd sahibi olmak
8. Zikr sahibi olmak
9. İlm-i ledünni bilmek
10. Vuslat (Tanrı’ya Kavuşmak)

Şimdi sırası ile Yunus’taki bu ‘‘DÖRT KAPI-KIRK MAKAM”ı kısa 
örnekler ve değerlendirmelerle vermeye çalışalım.
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a. ŞERİAT’TA BULUNAN ON MAKAM
Yunus Emre’de Şeriat Kapısı:
Şeriat, ‘‘Allah tarafından peygamberleri vasıtasıyle insanlara teblig edi-

len dinî hükümler”, ‘‘mükellefin, dünya ve âhiret hayatını düzene koyması için 
konulan cüz’î hükümler19 ve devlet nizamı” olarak ifadelendirilmektedir.

Şeriate ait daha pek çok tarifler getirebilmek mümkündür. Türk toplumun-
da ‘‘şeriatın kestiği parmak acımaz” derken burada ‘‘devletin, adaletin ver-
diği karar” olarak nitelendiriliyor. Günümüzde şeriat, dinî muhteva olarak ele 
alınırken şeriatta, İslam dininin temel unsurları olan ‘‘itikad, ibâdet ve ahlâk” 
umdeleri tamamıyle ve Allah’ın emrettiği şekilde ifadesini bulmaktadır.

Yunus Emre’ye göre ‘‘şeriat kapısı”nı geçebilmek için hangi makamları 
geçeceğiz? Şimdi bunları sırası ile ele alalım.

I. Âmentü’ye İman:
İmanın (Âmentü’de olduğu gibi) esaslarından olan ‘‘Allah’a, meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, kadere, hayrın ve şerrin Al-
lah’tan geldiğine inanmak” şeriatın esaslarındandır.20 Yunus, bu esaslara tam 
bir iman getirmiştir.
Ezeliden dilümde uş Tanru bir’dür Hak’dur 
Resul
Bunı böyle bilmez iken bir aceb mekandayıdum

Yoğıdı bu barigah varıdı ol padişah
Ah bu ışk elinden ah derd oldı derman bana

Dimesün kim müslümanam Çalap emrine 
fermanam
Dutmaz ise Hak sözini fa’ide yok dünden ana

Tevrat’ı İncil’ı Zebur’ıla Furkan’ı
Bunlardağı beyanı cümle vücudda bulduk

Yüz yigirmi dörtbin hası dörtyüz kırkdört 
tabakası
Devlet makamında ol gün ulu hanedan-
dayıdum

İsrafil sur’ı ura yir yüzi divşürile
Harab ola berr ü bahr çarh-ı felek yoyıla

Kimse varmaya bunda cümlesi vara anda
Ol padişah önünde Hak terazü kurıla

Iyan ola cümle iş kurtılmaya yad- biliş
Gel fülan ibn-i fülan her bir kula kıgrıla

19 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, s. 451-453.
20 S. Uludağ, age., s. 451-453.
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ALLAH’IN BİRLİĞİNİ kabul etmek ve 
O’nun emirlerini tutmak, yasaklarından kaç-
mak hususda Yunus, şöyle der:
‘Allah’ın ‘‘ezelî ve ebedî, küfven âhad 
oluşunu, sevgisini, matlûb, maksud olan 
Allah’ın varlığına ve birliğine imanı”nımız 
tamdır.
 Yunus’un gönlünde ‘‘Allah’ın birliği” 
şüphesiz tamdır. O’nda ‘‘Allah kavramı”, aşk 
mefhumu çerçevesinde yer alır.
‘‘Hangi pencereden bakarsanız orada 
Allah’ı göreceksiniz”.
Allah, ilâhî bir nûrdur. Mekânsızlık âleminde 
sınık gönüllere taht kurmuştur. Vücut şehrin-
deki tahtın sahibi O’dur.”21

Evvel dahı ol varıdı âhir dahı var olısar
Oldur âhir oldur ebed hem dillerde Küfven 
âhad”

Ezelîden dilümde uş Tanrı birdür Hak’dur 
Resûl
Bunı böyle bilmeziken bir aceb makamda-
yıdum

Yoğıdı bu bârigâh varıdı ol pâdişâh
Ah bu ışk elinden âh derd oldı dermân 
bana

Dimesün kim müselmanam Çalap emrine 
fermanâm
Dutmazise Hak sözini faide yok dinden ana

MELEKLERE İMAN’da ise Yunus;
Allah’ın her bir âdemoğlu üzerine 390 melek 
gönderdiğini tasdik etmek de imandandır. 
Yunus Emre’nin şiirlerinde22 dört büyük 
melekden sık sık sözedilir. Bunlar da; ‘‘Ce-
brâil, Mikâil, İsrâfil ve Azrâil”dir.
Ayrıca Münker, Nekir ve Kerâmen Kâtibin 
ve Rıdvân gibi melekleri de zikretmektedir. 
Bunlar belirli güçlere haiz olup her an Allah’ı 
zikrederler.23

Bakan benem gören benem alan benem 
viren benem
Ne Cebrâil ne Mikâil İsrâfil’i kılan benem

DÖRT BÜYÜK MELEKTEN
Cebrâil vâhiy meleği olarak bilinir. Allahu-
teala bir ayet-i kerimde, ‘‘Kim Allah’a, me-
leklerine, Cebrâil’e, Mikâil’e düşman olur-
sa bilsin ki Allah kâfirlerin düşmanıdır”24 
buyurmaktadır. Beyitlerde Cibrîl, Cebrâil-i 
Mürsel, Elçi ismiyle geçen Cebrâil, çoğun-
lukla Mirac hadisesinde zikredilir. Allah 
Taalâ, Hz. Peygamber’i Mirac’a davet etmiştir 
ve Cebrâil’i Burak’la birlikte göndermiştir.
Cebrail Hz. Peygamberin tercümanıdır:

Dünyâda Peygamber’ün başına geldi bu ‘ışk
Tercemânı Cebrâil ma’şûkası Hâlik’dur

Melekû’l- Mevt (ölüm meleği) olarak da 
bilinen Azrâil, dört büyük melekten birisidir. 
Allah, O’nu ruhları almak için göndermiştir

Ölüm hakdur bilirsin niçün gafil olursun
Azrâil kasdeder günahlı canımıza O

Çün Azrâil ine tuta assı kalmaz ona ata
Kimse doymaz o heybete halktan meded 
ermez ola

21 Abdurrahman Güzel, ‘‘Yûnus Emre’nin Eserlerinde Din”, s. 53.
22 a.g.m., s. 53.
23 a.g.m., s. 53.
24 Kur’an, II, a.98
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KITAPLARA İMAN etmenin, emir ve 
yasaklara uymanın ‘Allah’a İman‘ ile eşdeğer 
olduğunu Yunus şöyle ifade etmektedir.
 Allah’u Taalâ, insanlara çeşitli dönemlerde 
dört büyük kitap göndermiştir. Hepsi de 
haktır. En son gelen kitap Kur’an-ı Kerim’dir. 
Yunus, bu dört kitabı şöyle dile getirir:
 Ayrıca Yunus dört büyük kitabın manasını bir 
‘‘elif” harfinde toplar. Bu elife de ‘‘ulu hece” 
demektedir. Öte yandan ‘‘elif” harfi, tasavvufta 
vahdet’e tekabül etmektedir.
 Yüce Allah’ın kelâmı olan Kur’an-ı Kerim, 
Yunus’un gönlünü mukaddes emirleriyle nakış 
nakış işlemiştir.

Tevrat’ıla İncil’i Zebûr’ıla Furkân’ı
Bunlardagı beyânı cümle vücûdda bulduk

‘‘Dört kitâbun mâ’nisin okudum tahsîl kıldum
‘Işkı gelicek gördüm bir ulu heceyimiş”

‘‘Işka gelicek gördüm ma’nisi bellüdür bir elifde
Sen elif dersün hoca mâni’si ne dimekdür”
.

 PEYGAMBERLERE İMAN için de 
Yunus, Kur’an-ı Kerim’de 27 peygamber 
isminin zikredildiğini ifade eder. Bir rivayete 
göre 124000 peygamber gönderildiği söz 
konusudur. ‘‘Her ümmetin bir peygamberi 
vardır25.” ‘‘Andolsun ki bizler her ümmete: 
Allah’a ibadet edin, Tagut’a kulluk etmek-
ten kaçının diye (tebligat yapması için) bir 
peygamber göndermişizdir.”26 ‘‘Her kavim 
için doğru yolu gösterecek bir peygamber 
vardır.”27 gibi ayetler ile insanları irşada, hak 
yolunun yolcusu yapmak için peygamberler 
gönderildiği anlaşılmaktadır.
 Yunus’un Divan’ında da Kur’an’da ismi 
geçen peygamberlere sık sık rastlamaktayız. 
Onlara karşı muhabbet edip şiirlerine gönül 
vermemek mümkün mü?
 Yunus Emre’de Peygamber: ‘‘Nebî, Resûl, 
Enbiyâ, Cânlar, Hâslar, Elçî” kelimeleri ile 
ifade edilmektedir. Gerek kavram olarak ge-
rekse, Hâs isimleri itibariyle Yunus Emre’nin 
eserlerinde peygamberlerin sayısı yüzyirmid-
ört bin olarak ifade edilmektedir.28

Evvel Adem yaratdı sonra peygamberleri
Ahir Muhammed hûrı balkıldı içümüzden

Yüz yigirmi dört bin hâsı dört yüz kırk 
dört tabakası
Devlet makâmında ol gün ulu 
hânedândayıdum

Peygamber efendimiz, iki cihan serveri olan 
bu zât, cahiliye bataklığına saplanmış olan 
bu insanları iman suyu ile yıkamak için sabrı 
kendisine arkadaş seçmiştir

Görmez misin Mustafa’yı nice bekledi vefâyı
Ümmet için, ol safayı ümmet ona erse gerek

25 26 27 28

25 Kur’an, X, a. 47.
26 Kur’an, XVI, a. 36.
27 Kur’an, XIII, a. 7.
28 Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Yûnus Emre‘nin Eserlerinde Din, s. 56.
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Yunus’un peygamberlere olan imân dünya-
sında,
Hz. Muhammed’i ‘‘canımıza nazar”,
din ve imânımıza temel ve
‘‘din gereği” olarak telakki eder:

Uş gine nazar oldı bu bizüm canımıza
Muhammed büyad urdu dîn û imânımıza

Peygamberler serveri din direği Muhammed
Gör ne cevherler komış bu bizüm insan kanımıza

Yaratıldı Mustafa yüzi gönlü safâ
Ol kıldı vefâ ondandur ihsan bana

Başta Peygamber efendimiz olmak üzere 
bütün peygamberlerin tebligatından feyz 
alarak, devrinin insanlarını ve devrimizin in-
sanlarını münevver kılan Yunus, ayrıcı değil 
birleştirici, tutucu değil, gayet geniş ve açık 
bir imân ile manevî fakirlik çeken insanların 
gönüllerine âb-ı nûr serpiştirmiştir.

‘‘Muhammed’ün medhini idelüm baş üstine
Zirâ ki ol Muhammed yürüdi ‘Arş üstine
‘Arş’ına bastı kadem ol Resûlucllâh benem
Düşdi bu cümle sanem ser-nigûn Ferş üstine

Yunus Emre’m sen yine Mustafa’ya kıl selâm
Ol dahi kıla edâ yüz ile baş üstine”

2. İlim Sahibi olmak

Şeriat’ın ikinci makamı ilim, yani bilmektir. Çünkü bilmeden yapılan 
dinî işlemler sapıklık olur; buna karşılık fiilen tatbik edilmeyen kuru bilgi de 
vebal ve mes’uliyetden ibaretdir. İslâm Dini’nin ilk tebliği, Hz. Muhammed’e

‘‘Oku! Rabbının adı ile Oku!” olmuştur.
Hiç bilenlere bilmeyenler bir olur mu?

Ayrıca Hz. Muhammed’in; ‘‘‘ilim tahsili her müslüman kadın ve erke-
ğe farzdır. İlmi, en uzak diyar olan Çin’de dahi olsa arayınız, bulunuz. İlim 
mü’minin yitiğidir, onu nerede bulursa alır. Beşikten mezara kadar ilim tahsil 
ediniz...” hadisleri, İslam dininin ilme verdiği önemi vurgulamaktadır.

Tasavvufta da bilmeden, ilim sahibi olmadan kuru kuruya ibadet edilmi-
yeceği ifade edilir. Bilgili olmak güzel bir yaşayıştır. Allah ancak vehbî ilim-
lerle bilinebilir. Bu da ‘‘Men arafe nefsehu fekad arefe rabbehu” hadisinin 
işaret ettiği kendini bilmek’le mümkündür:

‘‘İlim ilim bilmekdür ilim kendün bilmekdür
Sen kendüni bilmezsin yâ niçe okumakdur

Okumakdan ma’nî ne kişi Hakk’ı bilmekdür
Çün okudun bilmezsin ha bir kurı emekdür”
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Bu sebeple Yunus’un şiirlerinde ‘‘bir uzun hece” sözü geçer. Bu söz ‘‘elif” 
harfine tekabül eder. ‘‘Elif” de vahdetin sembolüdür.

Dört kitabın ma’nisi tamamdır bir elifde

Sen elif dersin hoca ma’nisi ne dimekdür

Yunus’a göre okumaktan maksat; âlemlerin yaratıcısı Allah’ı bilmek ve 
varlığına-birlğine iman etmektir.

Okumakdan ma’nâ ne kişi hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emekdür

Okudum bilmedim deme çok taât kıldım deme
Eri Hâk bilmez isen abes yere yemektir

İlim her şey değildir. İlimin açamadığı kapılardan biri de aşk kapısıdır.

İlim ile hikmet ile kimse ermez bu sırra
Bu bir acayip sırdur ilme kitaba sığmaz

Âlem ilmin doyan dört mezhep sırrın duyan
Aciz kaldı bu yolda bu aşk el uramaz kalıp

Hırka ile taç yol vermez fereciyle âlim olmaz
Din diyânet olmayınca okusan kamu varakı

Okudun yedi mushafı ha taât gösteri safî
Çün amel eylemedin gerekse var yüzyıl oku”

gibi şiirler Yunus’un ilim anlayışını bize tasvir ederler.
3. Namaz Kılmak
Yunus Emre’ye göre namaz bütün sanatlardan üstün bir sanattır. İnsan 

namazını kılmadan işine gitmemelidir.
Sanatun yigreği çün namaz ımış hoş pîşe
Namaz kılan kişide olmaz yavuz endişe

Allah buyruğun dutgıl namazun kılup gitgil
Namaz kılmayunca zinhar varmagıl işe

Evinde helalin beş vakit namaz öğretgil
Öğüdün dutmazısa yazuğı yokdur boşa

diyen Yunus’un, Kur’an emrini söylemekten korkan, O’nun bu yönünü 
anlamayan, anlatamayan insanlara seslendiğini görebiliriz yani O’ndaki sev-
ginin yalnız insana değil, bütün yaratıklar için aynı olduğunu, ‘‘Bir karıncaya 
bile ulu nazarla baktığını” görürüz. O’ndaki bu sevginin ilahi bir aşk oldu-
ğunu, milli ve dini hasleti icabı kabileci olmayıp, cihanşumul mefküreci bir 
inanca sahip olduğu da muhakkaktır.

‘‘Namazı ikame ediniz, yani dosdoğru kılınız.” ‘‘Namaz en büyük zi-
kir.” buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz ise, ‘‘Namaz dinin direğidir.” 
ve ‘‘Kulun Rabbine -yani rahmetine- en yakın olduğu hâldir. Artık secde-
de duayı çokça yapınız.” buyurmaktadır.
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Yunus da bu dinin direği olan namazı kılan kişiye Allah’ın vereceği ihsanı 
şöyle anlatır:

Müsülmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Tanrı’nun buyrugın tutup biş vakt namâz kılsa gerek

Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur
Hem şeytanun boynını ur hem nefs dahi ölse gerek

Ögle namâzın kılasın her ne dilersen bulasın
Tamu’dan azadı olasın kullar âzâd olsa gerek

Ol ikindiyi kılanlar arı dirlik dirilenler
Olardur Hakk’a irenler her-dem Hakanlar irse gerek

Ahşam durur üç farîza tagca günâhun arıda
Eyi amellerün sana şem ü çerâg olsa gerek

Yatsu namâzına ol hâzır hazırları sever Kâdir
İmânun eksigün bitür îmân piş-rev olsa gerek

Her kim bu sözden almadı biş vakt namâzı kılmadı
Bilün Müsülman almadı ol Tamu’ya girse gerek

Sana derüm ey veli dur erte namazına
Eğer değilsen ölü dur erte namazına

Ezan okunur müezzin çağırur Allah adın
Yıkma dinün bünyadın dur erte namazına

Ağar pervaza kuşlar tesbih olur ağaçlar
Himmet alın kardaşlar dur erte namazına

Namaz kıl zikreyle elin götür şükreyle
Öleceğün fikreyle dur erte namazına

Namaz kıl ahrette gerek olsun
Sinlekte çerağ olsun dur erte namazına

Namaz kıl imanıla yatragıl gümanıla
Gidesin iman ile dur erte namazına

Çıka gide can dahi şöyle kaba ten dahi
Derviş Yunus sen dahi dur erte namazına

Yunus Emre’ye göre namaz bütün sanatlardan üstün bir sanattır. İnsan 
namazını kılmadan işine gitmemelidir.

Sanatun yigreği çün namaz ımış hoş pîşe
Namaz kılan kişide olmaz yavuz endişe

Allah buyruğun dutgıl namazun kılup gitgil
Namaz kılmayunca zinhar varmagıl işe

Evinde helalin beş vakit namaz öğretgil
Öğüdün dutmazısa yazuğı yokdur boşa

diyen Yunus’un, Kur’an emrini söylemekden korkan, O’nun bu yönünü 
anlamayan, anlatamayan insanlara seslendiğini görebiliriz. Yani O’ndaki sev-
ginin yalnız insana değil, bütün yaratıklar için aynı olduğunu, ‘‘Bir karıncaya 
bile ulu nazarla baktığını” görürüz. O’ndaki bu sevginin ilahi bir aşk oldu-
ğunu, millî ve dinî hasleti icabı kabileci olmayıp cihanşumuş mefkûreci bir 
inanca sahip olduğu da muhakkaktır.

4. Oruç Tutmak:
Oruç, İslam dininin temel öğesidir. Yunus bunu şöyle ifadelendirmektedir.

Benden öğüt iseterisen eydirivirem bildüğümden
Budur Çalab’un buyruğu tutun Oruç kılun Namaz

5. Zekât Vermek
Zekât da İslam dininin farzlarındandır. Bunun için Yunus;beş parmağın 

beşini de ağzına götürme, birini kes, miskinlere ver, diyor:
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Nefse uyup biş barmagun bir kezden iletme ağzuna
Kes birisin vir miskine gerek ola unutmagıl

Ele getürdiğini miskinlere harceyle
Nice çok yaşarısan sonucu ölüm vardur.

Ayrıca Yunus:
‘‘Oruç-namaz-zekât-hac cürm ü cinayet durur
Fakir bundan âzâddur hass-ı havas içinde”

derken, zekat’ın fakirlerin hakkı olduğunu da bildiriyor. Bu farziyet yeri-
ne getirilmek suretiyle hem hâk ödenir, hem malın üremesi temin edilir, hem 
de mal sahibi farziyetini yerine getirmiş olur.

6. Hacc’a Gitmek

İslam dininin temel inancıdır. Bu farziyyet, hâli vakti yerinde olanlar için-
dir. Nitekim Yunus, Kâbe ile gönül’ü de karşılaştırır. Zira tasavvufta gönül, 
‘‘Kâbe ve tecelligâh Allah’ın evi” olarak telakki edilir. Ayrıca Yunus, şiirle-
rinde hacc’ın şeklî tarafıyla ilgili bir bahiste bulunmamakla birlikte hakikat 
makamında söylediği bazı şiirlerinde insan gönlünü kazanmayı Hicaz’a git-
mekle eş tutar:

İlm ü ‘amel ne assı bir gönül yıkdunısa
‘Arif gönül yapdugı berâber Hicâz ile

Gönül mi yig Ka’be mi yig eyit bana ‘aklı iren
Gönül yigdür zira ki Hak gönülde tutar turagı

Bir gönül ziyaretini Kâbe’ye gitmekten üstün tutan Yunus tefekkürü:
Düriş kazan yi-yigdür bir gönül ele getür
Yüz Ka’beden yigrekdür bir gönül ziyâreti

Gönlü, Kâbe’den üstün gören Yunus, kalp kıran kişilerin Ka’beye gitme-
lerini anlamsız karşılar;

Aksakallı pîr koca bilmez ki hâlı niçe
Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa

İlm ü camel ne assı bin gönül yıkdunusa
Arif gönül yapduğı beraber hicaz ile

Yunus, çlşiirlerinde hacc’ın şekli tarafıyla ilgili bir bahiste bulunmamakla 
birlikte hakikat makamında söylediği bazı şiirlerinden insan gönlünü kazan-
mayı Hicaz’a gitmekle eş tutar:

İlm ü amel ne assı bir gönül yıkdınısa
Arif gönül yapduğı beraber Hicaz ile
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7. Ehl-i Sünnet ve’l- Cemeat sahibi olmak

Şeriatın yedinci makamı ‘‘Ehl-i sünnet ve’l Cemaat”dan olmaktır. Ehl-i 
sünnet ve’l cemaat; ‘‘Hz. Muhammed’in sünnetine tam uyan, onları aynen 
icra eden, bidatulardan olmayandır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu konu için, 
‘‘Allah’ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah’ın kanununda asla bir 
değişiklik bulamazsın” 29 buyrulur.

Yunus’da millet, daha çok ‘‘ehl-i millet” diye geçer.
Gerekse ehl-i millet farizasın bekleyem
Gerekse şöhret kovam şöhret ü dinden fârig

ve bu milleti şöyle anlatır:

Gayrıdur bu milletden bu bizim milletimüz
Hiç dînde bulunmadı dîn ü diyânetümüz

Bu dîn ü diyanetde dünyâ vü âhiretde
Yitmiş iki millette ayrıdur âyâtımuz

Zâhir suya banmadın el ayak deprenmedin
Baş sücûda inmedin kılınur tâ’atümüz

Ne Ka’be vü ne mescid ne rüku u ne sücud
Hakk ‘ıla dâim becîd olur münâcâtumuz

Ger Kâbe’ye varalum ger mescide girelüm
Gerek suya yunalum beledir illetümüz

Su ne kadar arıda çün yavuz huyun bile
Meger bizi pâk ide Hak’dan ‘inâyetümüz

Kimün sırrın kim bile çün irilmez bu hâle
Yarın anda bellıola müslümin mürtedümüz

Yunus cânun yinile ki dostlugun anıla
cIşk ile dinlerisen bilesin kudretümüz”

İnsan, kıyamet gününde ‘‘nefsî, nefsî” derken ‘‘ümmetî, ümmetî” diyen 
Hazret-i Muhammed’den utanmalı, onun sünnetine uymalı ve O’nun ahlâkıy-
la ahlâklanmalıdır:

Niçün sen nefs-i emmârı bu gafletden uyarmazsın
Muhammed şer’i gülini senün yüzüne urmazsın”

Utanmazsın Habib’ünden o derdüne tâbibünden
Ne kim dilersen işlersin meger Hak’dan utanmazsın”

Varlığın yağmaya virdi irdi ma’na-yı Resûl
Ol kapudan gir içerü yüri var kıl a hâzır”

Yunus, ayrıca ehl-i sünnet ve’l cemaat’den olduğunu da ifadelendirmiştir.
8. Helâl Kazanmak (Helâl Yemek-Temiz giyinmek)
Şeriatın sekizinci makamı ‘‘helâl kazanmak- helâl yemektir” Nitekim 

Kur’an-ı Kerim’de, ‘‘size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından ye-
yiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz... ve elbiseni tertemiz 
tut...”30

29 Fetih suresi, a. 23.
30 Bakara suresi, a. 168 ve VII, a. 1; LXXIV, a. 4.
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Günümüzde her insan helâl kazanır, temiz giyinirse cemiyet de, millet de, 
nesil de istikrarlı ve güçlü olur. Haram’ın ve pisliğin olduğu yerde her türlü 
kötülükler vardır. İşte mutasavvıflarının üzerinde hassasiyetle durdukları özel 
durum, kişiyi ilk önce temize -doğruya götürmektir.

Yunus, XIV. yüzyıldan XX. yüzyıl insanına ‘‘haram” hakkında seslenir-
ken, kişinin ‘‘haram”dan elini çekmesini ‘‘helâl”a yönelmesini istemiştir.

Müsülmânlar zamâne yatlu oldı
Helâl yinmez harâm kıymetlü oldı

Harâm ile hâmir tutdı cihânı
Fesâd işler iden hürmetlü oldı”

Yunus’a göre, haramdan elini çekmeyen, nefsini haramla toylayan kıya-
mette yüzü kara olacaktır.

Kesgil harâmdan elün kesgil gaybetden dilün
Azrail el irmedin bu dükkânı dir gider

Kesgil harâmdan elün kesgil gaybetden dilün
Azrail el irmedin bu dükkânı dir gider

Aceb mahlûk irişdi göz yumuban dürişdi
Helâl harâm karışdı assı-ziyân olısar

Helâl ola sana Uçmak Uçmak’da Hûriler kuçmak
Kevser şarabını içmek tanla seher vaktinde tur

Bunda zâlimlik eyleyen nefsi harâmla toylayan
Yüzleri kara kopısar öz canları rahat degül

Helâline ola hisâb harâmuna ola ‘azâb
İsyânıla yüzüm kara ben nideyüm neyleyeyin

Evünde helâlüne biş vakt namaz ögretgil
Ögüdün dutmazısa yazugı yokdur boşa

Namaz kılmaz kişinün kazandugı hep harâm
Bin kızılı varısa birisi gelmez işe

Helâl kıldı mâşûka âşık kendü kanını
Mâşuk nakşından okur her âşık Kur’an’ını

9. Şefkât ve Merhamet sahibi olmak

Şefkat ve merhamet, şeriatın dokuzuncu makamıdır ve ‘‘acımak, duy-
mak, ve merhamet etmek”tir. ‘‘Halka ihtiyaç duydukları şeyi vermek, güçleri 
yetmiyecek şeyi onlara teklif etmemek, anlamayacakları dil’le onlara hitabet-
memek vb.”leridir.

İnsanoğlunda şefkât, kalbin duygu ile refiki sonucu doğar. Şefkât, işlen-
miş ruhun hüneridir. Hz. Muhammed, ‘‘şefkât imandandır ve yeryüzündeki-
lere merhamet ediniz ki, gökdekiler de size merhamet eylesin” buyurmuştur.

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

Yiğidi yani genci yeşil ekine benzeten Yunus, burada dünyada tek bir 
yiğidin ölüşüne acıdığını söylemektedir.

Âşıklara göynür özüm anın çün faş olur nâzım
Görüceğiz âşıkları kaynak içüm dışım benim
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Merhamet edebilmek ruhun erimesidir; merhamet, haddeden geçmiş ru-
hun sızlanmasıdır ve merhamet, acımaktır.

10. Emr-i bi’l-ma’ruf Nehy-i ani’l-Münker

‘‘İyiyi emir, kötüyü yasak bilmek” anlamına gelen ‘‘emr-i mâruf-nehy-i 
münker”, şeriatın onuncu makamıdır ve ‘‘iyiyi emir, kötüyü yasak etmektir.‘‘ 
çünkü Kur’an-ı Kerim’de ”...Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülük-
ten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret, doğrusu bunlar, azmedilmeğe 
değer işlerdir.” buyrulur. Bilindiği gibi şeriâtın asıl hedefi ‘‘iyiyi emir, kötüyü 
nehyetmek”dir.

Şeriat’ın bu makamını kısaca özetlemek gerekirse, Allah’ın emrettikleri-
ni yapma, yasaklarından kaçma olarak ifade edilebilir. Bu ise emr-i ma’ruf-
nehy-i münker’dir:

Evvel kapu şerîat emrü nehyi bildürür
Yuya günahlarunı her bir Kur’an hecesi

Yunus Emre, dönemin insanını ve bugünkü insanlığa öğüt tarzında düs-
turlar verir. Tarikat ince bir yoldur. Yüreği dayananlar girebilir bu yola. Bunlar 
da, ‘‘gözüyle gördüğünü örte eteği ile” vasfına haiz kişilerdir. Bir müslümanın 
yapacağı ilk iş:

Evvel bize vacip budur hoş hulkıla amel gerek
İslâm adı okınacak yoldaşumuz îman gerek”

Kararı yerde alasın amelin ile kalasın
Çok âh edip söyleyesin pişmanlığın rengini

Yunus Müslümanların elini haramdan çekmesini istiyor:
Geçgil haramdan elün kesgil gıybetten dilün
Azrâil el irmedin bu dükkânı dir gider

Allah, haram yemeyi, harama bakmayı ve gıybeti haram kılmıştır. Bun-
ları yapanların azaba uğrayacaklarını buyurmuştur. Yunus, harama iltifat et-
mediği gibi insanların da etmemesini ve gıybetin de caiz olmadığını insan 
gönlüne nazım ile anlatıyor.

Bu dünya fanidir dünü bugünden hatırlamak gerekir. Bir sonraki saniye 
bir öncekinden kârlı olmalıdır. Bu zaman zarfında Yunus’un dediği gibi:

Bakgıl kendi dirliğine kimse ayıbın gözetmegil.
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Diler isen bu dünyayı âhirete değişmesin
Dünü gün kılgıl tâat ayak uzatıp yatmagıl

Eğriliğin koyasın doğru yola gelesin
Kibr ü kîni çıkargıl nasîb alasın

Ne verür isen elün ile şol varur senün ile
Ben desem inanmazsın varıcağız göresin”

İkilik eylemeye hiç yalan söylemeye
Âlem bulanır ise bulanmadan durula”

Dünyaya gelen kişiler yola bile gelmek gerek
Ölümünü anıban dün ü gün ağlamak gerek

Bu dünya kahır evidir hem bâkıy değil fanidir
Aldanuban kalma buna tez tövbeye gelmek gerek

Eya gönül açgıl gözün fikrin yavlak uzatamagıl
Bakgıl dirliğine kimse ayıbın gözetmegil

Şöyle dirilgıl hak ile öleceğiz söyleseler
Bâki dirlik budur canım yavuzad ile gitmegil

Diler isen bu dünyayı âhirete değişmesin
Dün ü gün tâatı ayak uzatıp yatmagıl” (208/

B. TARİKAT’TA BULUNAN ON MAKAM:

Tarikat, yol’dur. Hakk’a ulaşmak için tutulan, birtakım kuralları ve ayin-
leri bulunan yol’dur. Mutasavvıflara göre, bütün insanlar, hatta bütün yaratık-
lar Allah’a ulaşmak için yol ararlar. Bu arayışda belli riyazet sahibi ve tecrü-
beli makbul irşad sahibi kişilere bağlanılabilir, onlardan faydalanabilirler.

Bu arayış, tamamıylea insanın dünya ve ahiret mutluluğunu temin içindir. 
Bu arayışta Kur’an ve hadislerden ayrılmazlar. Doğruyu, iyiyi, güzeli bulmaya 
çalışırlar. Bunun içinde belli ve güvenilir kişiler tarafından ‘‘irşad ocakları” 
kurulmuştur. Bunun durumuna göre taraftarlar oluşmuştur. Eskiden beri, Türk 
toplumu ‘‘sözlü irşad”a alışkındır. Bu sebeple, büyük zatlar tarafından veya 
onların vefatlarından sonra O’nun adı ve fikirleri etrafında otoriter kurum-
lar oluşturulmuştur. Bu kurumlar zamanla müesseseleşmiştirler. ‘‘Kadirîye, 
Yesevîye, Nakşibendîye, Mevlevîye, Halvetîye, Şazelye...vb.” gibi kurumlar 
oluşmuştur. Bunlar ‘‘Tarikat” olarak da isimlendirilmişlerdir.

Bu tarikatlar, ayrı ayrı isimlerde olmalarına rağmen, genelde inaç ve icra-
atlarını Kur’an ve hadislere dayandırırlar. Ancak, bilgi, görgü vb. hususlarda 
ki bazı farklılıklar bunları daha sonra şube ve kollara ayırmışlardır. Yani tari-
katlar arasında ortak esaslar olduğu gibi, birçok farklı yönler de bulunabilir. 
Herkes kendi meşrebine, ruh yapısına, dünya görüşüne ve manevî zevkine 
göre bir yol tutar veya bir şeyhe bağlanır veya tamamen bunların dışında kalır.

Tarikat ehli, genel olarak gayet hür ve çok serbest olarak hareket eder, 
fikir ve kanaatlarını ortaya koyar. Özellikle, edebiyat, şiir, musiki, ahlâk ve 
âdâb bunlar arasında çok gelişmiş, aralarında büyük düşünürler, âlimler ve 
devlet adamları yetişmiştir.

Türk tarihinde bunun örneklerini Ahmed Yesevî, Bahauddin Nakşiben-
dî, Mevlâna, Hacı Bektaş Veli, Yûnus Emre vb.’de görmemiz mümkündür.

Bunların hepsi; güzeli doğruyu, iyiyi ve ahlâkı tavsiye etmiştir. İki dünya 
için güzel olan ‘‘barışık olmaktır” hükmünü koymuştur.
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Tarikat ehli olabilmek pek de kolay değildir. Onun da meşakkatleri vardır. 
Gerçek anlamda tarikat ehli olabilmek için aşağıda kısaca ele alacağımız on 
makamdan geçmekle mümkündür. Bunlar yapılmadan ‘‘Tarikat ehli” oluna-
maz. Tabiî ki bu, şeriat makamlarını yaptıktan, kabullendikten sonra yapılacak 
işlerdir.

Şimdi kısaca tarikat’da bulunan on makam üzerinde duralım.
1. Tevbe Kılmak (Allah’ın İpine Sarılmak)
Tarikatte ilk makam bütün günahlardan halisane tevbe’dir. Bu samimi 

isrigfar ile nefs kal’ası yıkılır:
Bu makam, Kur’an-ı Kerim’in ‘‘Cümleniz Allah’ın ipine (Kur’an-ı Ke-

rim’e, İslâm’a) sımsıkı yapışın; sakın parça parça olmayın31”; ‘‘Allah’a 
samimî bir dönüş ile tevbe kılınız32” emirlerindeki; Kur’an’a bağlanma, Al-
lah’a dönme, günahlarından ve işlediği isyankarlığa karşı pişmanlık duyma, 
bir daha hiç günah yapmamak kaydıyla tevbe etmektir. Bu tevbe neticesinde, 
Allah’da ona yönelir, çünkü O tevbeleri kabul kılıcı ve çok yargılayıcıdır.

Hz. Muhammed: ‘‘Günahlarından tevbe edip dönen kişi, hiç günah 
işlememiş gibidir.” buyruyor. Tevbe deyince kasdedilen, günahına içten piş-
manlık duymak ve Allah’dan af dilemektir. Eğer kul, isyanına pişman olur 
candan bir samimiyetle Allah’dan özür dilerse, Allah da onun özür dilemesi 
ve pişmanlığı sebebiyle, bir kerede yetmiş yıllık günahını affeder. Çünkü içten 
özür dilemek ve gerçekten Allah’a dayanmak, kıyamet gününde yüzleri ağar-
tır. Çünkü Allah u Taala Kur’an-ı Kerim’de bu husus için,

 ‘‘Ey kullarım’ özür dilemek ve samimiyetle tevekkül etmek sizden, 
kabul etmek benden ...”, ‘‘Allah’a tevekkül edip dayanana o yeter33” bu-
yurulmuştur.

Şükür etmek sizden, nimetleri artırmak benden: Nitekim Allah’u Taala: 
‘‘Eğer şükür ederseniz, ben de mutlaka sizin nimetlerinizi çoğaltırım. Ve 
eğer küfran-ı minnette bulunursanız gerçekten çok şiddetli olur34” buyur-
muştur.

Gayret etmek sizden, hesapsız sevap vermek benden: ‘‘Sabredenle-
re ücret ve karşılıkları hesapsız olarak verilecektir35” ayeti mucibincedir. 
Taat ve ibadet etmek sizden, Cennet’de nimetler, köşkler, huriler vermek 
benden:

31 Âl-i İmran, a. 103
32 Vakı’a , a. 8.
33 Rahman Suresi, a. 3
34 İbrahi Sures, a. 7
35 Zümer Suresi, a. 10
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‘‘İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir? 36” ayeti gereğidir.
Yetmiş yılda yaptığınız isyanlara bir kere tevbe etmek sizden, tevbe-

yi kabul etmek benden: ‘‘Kullarımdan, tevbeyi kabul buyuran O’dur37” 
ayeti mucibince. Çünkü Allah’u Taala buyuruyor ki,

‘‘Babanız Adem, buyruğuma bir defa karşı geldi, bana asi oldu, tev-
besini yüz sene sağlamadan kabul etmedim. Sizin yetmiş yıllık isyanınıza 
bir özür dilemenizle, tevbenizi kabul kılayım ve kötülüklerinizi affedeyim.”

‘‘Eğer isyânkârların günahlarını affetmeseydim rahmetim ve acımam 
muttal kalmış olurdu; yarattığım şeyle de bir eksiklik bulunsaydı kudretim 
tamam olmamış olurdu; bana dua edene icâbet etmeseydim saltanatım tamam 
olmamış olurdu.” 38

Yûnus Emre’ye göre; ‘‘Allah’ın ipine sarılmak” hükmü, Kur’an-ı Ke-
rim’e sarılmaktır. Allah’ın, Kur’an vasıtasıyla bütün insanlara sunduğu emir 
ve yasaklara uymak, bunlara karşı sonsuz bir sevgi ve iman sahibi olmak ve 
bütün kâinata bu pencereden bakmak.

‘‘Kaf tagı zerrem degül ay ü güneş bana kul
Aslum Hak’dur şek degül mürşiddür Kur’an bana”

‘‘Âlimler kitâb düzer karayı aka yazar
Gönüllerde yazılur bu kitâbun sûresi”

Yûnus, o yüceler yücesi tek ma’bud ve tek mak’sûd olan Allah’ın ipine 
öyle bir bağlanmıştır ki, dünya düşman olsa bile yüce Allah’ın aşkında devam 
edeceğini dostluğa çevrileceğini söylüyor:

‘‘Alem düşman olurısa beni dostdan ırımaya
Dost kandayısa ben anda düşmanlık ayırımaya”

Ayrıca Yûnus, tarikatın makamlarından olan tevbenin, günahlarından ha-
lisâne bir şekilde sıyrılmamasıdır. Bu samimî istiğfar ile nefs kalesi yıkılır.

‘‘Yûnus gel âşıkısan tevbe eyle
Nasûha tevbe ucı kutlu oldı”

‘‘Togrulık mancınıgı istiğfar taşıyıla
Togrulık vardı atıldı yıkınıdı nefs kal’ası

2. Pir’den El Almak

Bu makam, Kur’an-ı Kerim’in ‘‘Eğer bilmiyorsanız zikir erbabına (bi-
lenlere) sorunuz”39 ayetine dayanmaktadır.

36 Rahman Suresi, a. 60.
37 Mümtehine Suresi, a. 104.
38 E. Coşan, Makalat, s. 116-117.
39 İsra Suresi, a. 43.
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Mürid üç türlüdür.
a. Gerçek ve mutlak mürid ki, bu şeyhine ‘‘niçin?” diye sormayan; ona 

karşı delil getirmeyen kişidir.
b. Mecazî mürid ki, bu dışta şeyhinin buyruğunda, içte kendi nefsinin 

hükmünde olan kişidir.
c. Dönek (mürted) mürid ki, bu şeyhinden değişik bir hal gördüğü za-

man onu, ilmi az olduğundan, nefsinin arzusuna uyup terk ediveren kişidir.40

Bir şeyhe bağlanan Yûnus, gittiği yolun hak olduğuna cânı gönülden iti-
kat etmektedir. Daha sonra da kendine seslenen Yûnus, bu erkânın, aşıkların 
erkânı olduğunu söyler:

‘‘Şeyh-i kâmil hizmetinden fârig olma iy Yûnus
Kulluk itmek pîrine erkânıdur âşukların”

İçi kaygu ile pür olan Yûnus, Allah yolundan kendine el veren pîri gön-
lünde kaygı ve acıları kar gibi eriyip yok olur:

‘‘Kaygu beni almışıdı cânım zebûn olmışıdı
Gördüm pîrümün yüzini ol kayguyı sürdüm bugün”

Manevî ilham ile insanı pür-nûr eden Şeyhe Yûnus:
‘‘Varam kul olam şeyh işigine
cAba dikinem yüzbin pâreden”

diyor. Mürid ne kadar güçlü olursa olsun pirin himmeti olmadan Haki-
kat’e ulaşamaz. Bunun için mürşidden el almalıdır:

‘‘Hak ere benüm didi varlıgın erde kodı
Erenlerün himmeti yirden göge direkdür”

Yûnus bu himmeti erler eteğini tutmakta bulmuştur:
‘‘İy yaranlar iy kardaşlar görün beni n’itdüm ahî
Ere irdüm eri buldum er etegin dutdum ahî”

‘‘Anladum kendü halumu gözledüm togrı yolumı
tutdum ulular etegin Hazret’e ben yitdüm ahî”

‘‘Nitdi bu Yûnus n’itdi bir togrı yola gitdi
Pirler etegin tutdı Allah görelüm neyler”

3. Nasihat Dinlemek (Cemaat-Nasihat-Sevgi Sahibi Olmak):
Nasihat; ıstılah olarak bir mürşidin müritlerine yaptığı konuşmadır ki, Hz.
Peygamber’in sahabe ile yaptığı sohbetten gelir. Mürşit, o peygamber 

sohbetini vakayet nuruyla cezbedip velayet kemali ile nakleden kimsedir. Bu 
sebeble erenlerin sohbeti(nasihatı) marifeti artırır:

Erenlerün sohbeti arturur marifeti

40 E. Coşan, a.g.e., s. 117.
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Bi-derdleri sohbetden herdem süresüm gelür
Bu cümleden olarak mutasavvıfların ulaştığı bu makam için, Kur’an-ı 

Kerim’de 41

‘‘İnsanlardan bazısı Allah’tan başkasını Allah’a (hâşâ) eşler ve benzerler 
edinir de onları, Allah’ı sever gibi severler. İman edenler ise, daha çok Allah’ı 
severler’ âyetine dayanarak kabullenirler.

Yani burada asıl hedef, cemaat sahibi, nasihat sahibi, Allah’ın kullarına 
karşı sevgi sahibi olmaktır.

Yûnus’un şiirlerinde bugünkü anlamda bir cemaat fikri yoktur. Dönemin 
ve geleceğin insanları arasındaki tefrikayı kaldırmak istemiştir. O’na göre 
gönül, bazan mücerret kavramları kendinde toplayan bir merkez olduğu için 
‘‘cemaat” mukabili de kullanılır. Tasavvufî manada ‘‘cemaat” ilahî sıfatlar-
dandır.

‘‘Işk îmâmdur bize gönül cemâat
Kıblemiz dost yüzi dâimdür salât”

4. Havf u Reca [Korku ve Umut Arasında Olmak] Sahibi Olmak
Mümin, havf ile reca arasında olmalıdır. Yani korku ile ümit arasında 

olmalıdır. Ancak fena makamında bu halin önemi kalmaz.
Havf: Korku, reca: Umut’dur. Tasavvufî anlamda ise; kulun, korku ile 

umut arasında olmasıdır. Bunu da Kur’an-ı Kerim’in42:
‘‘O kullar, verdikleri sözü yerine getirirler; fenâlığı oldukça yaygın olan 

bir günden korkarlar’
”Allah’ın rahmetinden umut kesmeyiniz” hükümlerine bağlandıklarını 

ifâde etmektedirler.
Mümin havf ile recâ arasında olmalıdır. Yani korku ile ümit arasında ol-

malıdır. ancak fenâ makamında bu halin önemi kalmaz:
‘‘Dünyaya gelen kişiler yola bile gelmek gerek
Ölümüni anubanı dün ü gün aglamak gerek”

‘‘Havf u recâ niçe gelür varlık yokluk bıragana
İlm ü amel sımaz anda ne terazü ne hod sırat”

Yüce Allah biz insanlara karamsarlığı haram kılmıştır. Allah’a karşı du-
yulan aşk=sevgi+saygı+korku formülünü kapsar.

Yûnus’a göre hayır ve şerri elden koyan havf ve recâya aşina olamaz:
‘‘Beni benlikden kodı varlık defterin yudı
Havf u recâ göstermez hayr u şer elden koyan”

41 Bakara Suresi, a.165.
42 İnsan Suresi, a.7.
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Havf u recâ göstermeyen Yûnus’un gözünde Tatar gibidir:
‘‘Okursun tasnif kitâb niçe binâ vü i’râb
Havf u recâ sende yok eyle ki Tatar’sın”

Varlık-yokluk meselesine yabancı olan gönüller, korku ve umut onlara 
kaval sesi gibi gelir. Yüce Allah’ın aşkına mazhar olan Yûnus, buna erişmekle 
içinde birikmiş korkuları atacak bütün endişe ve tereddütlerinden kurtulmuş 
olacaktır:

‘‘Kaçan kim ben beni bildüm yakîn bil kim Hakk’ı buldum
Korkum anı buluncaydı şimdi korkudan kurtuldum”
Tek gaye o muhteşem aşka intisap etmek ve tek menzil tecelligahı ederek 

sevdâda fanî olmaktır.
5. Mürid Olmak
Bu makam, Kur’an-ı Kerim’in
‘‘Eğer bilmiyorsanız zikir erbabına (bilenlere) sorunuz”43 ayetine dayan-

maktadır.
Mürid üç türlüdür.
a. Gerçek ve mutlak mürid ki, bu şeyhine ‘‘niçin?” diye sormayan, ona 

karşı delil getirmeyen kişidir.
b. Mecazî mürid ki, bu dışta şeyhinin buyruğunda, içte kendi nefsinin 

hükmünde olan kişidir.
c. Dönek (mürted) mürid ki, bu şeyhinden değişik bir hal gördüğü zaman 

onu, ilmi az olduğundan, nefsinin arzusuna uyup terk ediveren kişidir.44

Bir şeyhe bağlanan Yûnus, gittiği yolun hak olduğuna cânı gönülden iti-
kat etmektedir. Daha sonra da kendine seslenen Yûnus, bu erkânın, âşıkların 
erkânı olduğunu söyler:

‘‘Şeyh-i kâmil hizmetinden fârig olma iy Yûnus
Kulluk itmek pîrine erkânıdur âşukların”

İçi kaygu ile pür olan Yûnus, Allah yolundan kendine el veren pîri gön-
lünde kaygı ve acıları kar gibi eriyip yok olur:

‘‘Kaygu beni almışıdı cânım zebûn olmışıdı
Gördüm pîrümün yüzini ol kayguyı sürdüm bugün”

Manevî ilham ile insanı pür-nûr eden Şeyhe Yûnus:
‘‘Varam kul olam şeyh işigine
‘Aba dikinem yüzbin pâreden”

diyor.

43 İsra Suresi, a. 43.
44 E. Coşan, a.g.e., s. 117.
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Mürid ne kadar güçlü olursa olsun pirin himmeti olmadan Hakikat’e ula-
şamaz. Bunun için mürşidden el almalıdır:

‘‘Hak ere benüm didi varlıgın erde kodı
Erenlerün himmeti yirden göge direkdür”

Yûnus bu himmeti erler eteğini tutmakta bulmuştur:
‘‘İy yaranlar iy kardaşlar görün beni n’itdüm ahî
Ere irdüm eri buldum er etegin dutdum ahî”
‘‘Anladum kendü halumu gözledüm togrı yolumı
tutdum ulular etegin Hazret’e ben yitdüm ahî”

‘‘Nitdi bu Yûnus n’itdi bir togrı yola gitdi
Pirler etegin tutdı Allah görelüm neyler” 

6. Nefis Terbiyesi 45

Nefis terbiyesi, açlık ve kanaatkârlıktır. Bu makam Hz. Muhammed’in;
‘‘açlık, gök gürültüsüne, kanaatkârlıkta buluta benzer; nasıl gök gürültü-

sü ve bulut yağmura sebeb teşkil ederse, kanaatâarlık ve açlık da derin ve ince 
düşünme (hikmet) ile sezgi (marifet)ye sebep olur” hadisine dayanmaktadır.
Hakîkate bakarısan nefsün sana düşman yiter
Vâr imdü ol nefsünile vuruş, tokuş savaş yüri

Nefsdür eri yolda koyan yolda kalur nefse uyan
Ne işün var kimse ile nefsüne kakı buş yüri

Diler isen bu dünya şerrinden olasın emîn
Terk eyle bu kibr ü kîni hırkaya gir dervîş yüri

İster isen bu dünyede ebedî serhoş olasın
‘Işk kadehin tolu götür yıl on’ki ay serhoş yüri

Kimse bagına girmegil kimse güline dirmegil
Var kendi ma’şûkun ıla bagçede al-alış yüri

Gönüllerde ig olmagıl mahfillerde çig olmagıl
Çig nesnenün ne dadı var gel cışk odına biş yüri

Yûnus imdi hoş söylersin dilünile şerh eylersin
Halka nasîhat satınca er ol yolunca hôş yürü”

Yunus’a göre kulun, ölmeden önce kendi nefsini yok etmesi hususu yine 
Kur’an-ı Kerim’in46:

‘‘Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir, Allah katındaki (rahmet) ise bâ-
kidir (tükenmez). Elbette sabırlı davrananlara, yapmakta oldukları en güze-
liyle mükafâtlarını vereceğiz” ayetine dayanmaktadır.

Tasavvufta fenâ makamı vardır. Nefsin terbiye edilerek öldürülmesidir ve 
bütün maddî ve dünyevî isteklerden kurtulup Allah’ta yok olmaktır. Yani Yû-
nus gibi olmaktır.

‘‘Yûnus Emre yok oldı küllî varı yok oldı
Andan artuk nesne yok kalman gümân içinde”

45 Ayrıca bk.: Tarikat’ın altıncı makamı.
46 Nahl Suresi, a. 96.
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Kişinin kendinden geçmesi ve kendi bedenini terk ederek Allah’ta yok 
olmasıdır.

‘‘Beni sorman bana bende degülem
Sûretim boş gezer tondan içerü” (290/3)

İnsan nefsanî taleplerinden kurtulmadıktan, ölmeden önce kainâtın yara-
tıcısına ve âşık destanına ulaşamaz:

‘‘Yûnus canını berkit bildüklerini terk it
Fenâ olmayan sûret şahına vâsıl olamaz”

Tasavvufta ‘‘erenler” sözü tarikata girmiş ve Allah aşkını içlerine çekmiş 
olan kişilerdir. Yûnus’a göre kim ki, erenleri örnek aldı, onlar fenâ olanlar:

Fenâ bir zevk-i vuslat yemektir:
‘‘Fenâ ol kim bulasın zevk-i vuslat
Bu sözüm düş midür sana yor indi”

Ve bu makama ulaşanlar Allah’ta yok olarak fenâ olurlar.
‘‘Yûnus eydür hiç şek degül ol benven ü ben olvanın
Ben ne dirsem dost tutar dost didigin ben tutaram”

Mevlanâ Hazretleri, ‘‘Nefis, nefis sen öyle bir mel’unsun ki, bazen olur 
köpeği bile Hz. Yûsuf vasfında görürsün.”

 İşte bu kadar bayağılaşan bir nesneyi haddelerden geçirerek safî ve ulvî 
yapmak zor ve meşakkatlidir.

‘‘Ma’şuka halvetinün yidi kapusı vardur
Ol kapudan içerü seyrân kılasum gelür”

‘‘Tevekkül işi ola kanaat aşı ola
İnâyet başı ola nur-ı rahmet içinde”

Allah’a giden tariklerde sayısı meçhul çok ve büyük engeller vardır. Bu 
engelleri ehliyete dönüştürmek her kişinin haddi değildir:

‘‘Yitmiş bin riyâ çeri vardur bu yolda bilün
Nefs öldürmiş er gerek ol çeriyi kırası”

‘‘Yidi deniz gördüm anda birisi oddanıdı
Bu harâbât ehlinün dirler yolı andan geçer”

‘‘Onikidür hücresi yidi dervâzisi vardur
Anda iki dilber var bilmezsin ki sorasın”

Nefsini mürşid sayanlar hakikate ağyar kalıp terakkilerinde hakkı bu-
lamazlar:

‘‘Nefsdür eri yolda koyan yolda kalır nefse uyan
Ne işün var kimseyile nefsüne kakı buş yüri”

‘‘Miskîn Adem oglanı nefse zebûn olmışdur
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Hayvân cânâvâr gibi otlamaga kalmışdur”

‘‘İmân aldaguçları bilün çokdur bu yolda
Nefsine uyanlarun gitmez yüzi karası”

Ama insan nefsini, ilmik ilmik imân ile dokur ve taleplerini hakka dayan-
dırırsa yüce Allah’ın iltifatına mazhar olur.

‘‘Nefs yolından geçemezin ışk şarâbın içemezin
Gönlüm kara açamazın dervîş olıbilsem derviş”

‘‘Nefsini müslüman eden kişi Hakk’a doğru yol alır
Nefsini bilen erler, gözlerinden hicabı silmişler”

Nefsini terbiye etmeye çalışan insan, nefsiyle âdeta savaş eder.
‘‘Kudret kılıcın almış nefsün boynını çalmış
Nefsini depelemiş elleri kan içinde”

‘‘Işk nefs iline akdı ne bulduyısa yakdı
Kibir kal’asını yıkdı anda çok savaş oldı

Nefs ili oldı harâb kibr ayaklarda türâb
Gitdi perde vü hicâb dost gözüme duş oldı”

‘‘Hakikate bakarısın nefsün sana düşman yiter
Var imdi ol nefsün ile vuruş-tokuş savaş yüri”

Her bir kişi bir iş dutar ol dosta yakın olmaga
Gice gündüz nefsiyle herdem savaşdur câşıkun”

‘‘Kırdum bu nefsün çerisin bir itdüm burc u bârusun
Pâk eyledüm içerüsin mülketini yuyan benem”

Feragat menziline ulaşabilmek için kana’at dârmda nefsini îdam sehpası-
na çeken Yûnus,

‘‘Bu miskin Yûnus’ı, gör dervişlik ide geldi
Nefsindendür şikâyet nefsin öldüren gelsin”

mâhiyetindeki dervişlik davetiyesini çıkarır.

7. Pire Hizmet Etmek

Burada kişinin teslimiyeti, itâtı ve sabrı söz konusudur. Zira Hz. Muhammed:
‘‘Hizmet edene hizmet olunur” buyuruyor.
Evet Yûnus, Pir’i Tabduk Emre’ye 40 yıl hizmet ettikten sonra ‘‘kâmil 

insan” olabilmiştir. Bu sebeple Hak âşıklarının erkanı, pire hizmettir: Hak 
aşıklarının erkanı pire hizmettir:

‘‘Şeyh-i kâmil hizmetinde(n) fârig olma iy Yûnus
Kulluk itmek pîrine erkânıdur âşıklarun”

8. Kanaatkâr Olmak

Kanâat’ın lügat manası, ‘‘mevcut olanla yetinmedir”. Tasavvufî bir ıstılah 
olarak kanâat, kayıp olan şeye duyulan isteği terk etme ve mevcut olan şeye de 
istiğnadır. Rızanın başlangıcıdır.

Yûnus Emre’ye göre nefsin bitmez tükenmez arzuları, ancak kanaatla 
dizginlenir. Kanâat, insanın yârı olmalıdır. Nefs ejderhasına kanâat silahıyla 
karşı konulabilir:
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‘‘Nefsümün ejderhası döndi bana haml citdi
Kanâat hay dimezse hakîkatdür yir inde”

Kanaati yâr idin uyma nefs dilegine
İresin Hakikate yirün buldun tur indi”

Kanâ’at, nefis atının gemidir. Bitmez tükenmez arzular, onunla dizginlenir.
‘‘Sabrıla kanâ’atı viribidüm bunlara
Kırkını bir gönlege kanâ’at kılan benem”

Dervîş, Tevekkülü iş, Kanâ’ati de aş bilmiştir.
‘‘Tevekkül işi ola, Kanâ’at aşı ola”

Kanâ’at, nefsin bütün arzularına ‘‘nefis düşmanlığına” karşı koruyan bir 
makamdır. Kanaat hırkasına bürünen kişi, daima kurtuluşta, selâmetdedir.

‘‘Kanâ’at hırkası içre selâmet başını çekdüm
Melâmet gönlegin biçdüm cârif olup geyen gelsün”

Biz, kanâatı,
1. Maneviyatta kanâatkâr olmak,
2. Maddiyatda kanâatkâr olmak diye ikiye ayırıyoruz.
Dualarımız maddiyatta kanâatkâr olmak ve maneviyatta doyumsuzluğu 

yakalamak konusunda müşterek olsun diyelim ve sözü Yûnus’a bırakalım.
İnsan nefsinin mahkûmu olursa yılan dolu gayyalarda salâhı arar ama 

bulamaz:
‘‘Kanâat didiğüni eğer sen tutamazısan
Nefsine uyarısan sor gönder ol var indi

Kanâat yar idün uyma nefs dileğine
İnesin hakîkate yüzün buldun tar indi”

9. Tecrid ve Tefrid sahibi olmak (Allah’a Dönmek ve O’ndan Gayrileri 
Bırakmaktır):

Bu makam da, Allah’a dönmek ve ondan gayrileri bırakmaktır. Bu ma-
kam Kur’an-ı Kerim’in ‘‘O halde Allah’a koşun ve O’na iltica edin (K.,-
LI,a.50)” âyetini temel almaktadırlar.

Bilindiği gibi tecrid: ‘‘Sâlikin zahirini mal ve mülkten, batınını kar-
şılıklı bekleme anlayışından arındırması, yaptığı her şeyi sırf Hak rızası 
için yapması, makam ve hâl sahibi olma düşüncesini hatır ve hayalinden 
dahi geçirmemesidir. Kalbi mâsıvâdan arındırmaktır”. Tefrid ise: ‘‘Emsal ve 
akrandan ayrılıp yalnız ve tek kalmak, kimsenin sahip olmak, hâlini görme 
halinden de uzaklaşmak, her şeyi Hak rızası için yapmak, Hakk’ı şanına yakış-
mayan vasıflardan tenzih etmek ve onu ferd (tek ve eşsiz) olarak görmektir”47

47 S. Uludağ, a.g.e., s. 474.
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Demek ki tecrid, kalbi mâsivâdan arındırma, tefrid ise Allah’la birlik 
olma hâlidir:

‘‘Aşıklarun ne kim varı tecrid gerekdür arada
Her nesneye ol hükm ider her yol içinde yolı var”

‘‘Niçe bir tecrîd ü tefrîd ü mücerred-münferid
Niçe bir cinni vü insi ya niçe şeytân olam”

Ayrıca Yûnus, bütün varlığını dost eline bırakır, bu dünyada kendisini 
garip bulur.

‘‘Ne var söylenen dilde varlık Hakk’undur kulda
Varlıgum hep ol ilde ben bunda garîb geldüm”

Hemen arkasından da Allah’a tam bir teslimiyetle bağlanır:
‘Alem düşmân olurısa beni dosttan ırımaya
Dost kandayısa ben anda düşmanlık ayırımaya

diyebilen bir gönül taşıyor.
‘‘Ne var söylenen dilde varlık Hakk’undur kulda
Varlıgum hep ol ilde ben bunda garîb geldüm”

Artık Yûnus, Yûnus değildir,
‘‘Beni bende demeyin
Bir ben vardır benden içerü”

Kendini her şeyden tecrid ederek, bütün varlığını Allah’a (c.c.) adayan 
Yûnus,

‘‘Benliğüm benden koyayın senün kohunı duyayın
Bunca zaman ben kul iken sultân olayın bir zamân”

noktasına erişebilen şairimiz, Hakk’tan başka bir şey tanımaz.
‘‘Aşık Yûnus sen canunı Hak yoluna eyle fidâ
Bu şeyhıla buldum Hak’kı ben gayri nesne bilmezem” der.

10. Kendini Bilip Tanıması:
Hz. Muhammed: ‘‘Kendisini tanıyan Rabbını tanır” buyurmuştur. Yû-

nus da bu konuya nasıl bakıyor:
‘‘Men ‘arefe nefsenu dirsin illâ degülsin
Melâik’den yukarı seyrân arzu kılursın”
‘İlim ‘ilim bilmekdür cilim kendün bilmekdür
Sen kendüni bilmezsin yâ niçe okumakdur”

‘İlmi okumak bilmeklik kendözünü bilmekdür
Pes kendözün bilmezsen bir hayvândan betersin
‘İlim okumak ma’nisi ibret anlamagiçün
Çün cibretden degülsin görmedin taş atarsın”

beyitlerindeki ifadeleriyle bakmaktadır.
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C. MARİFET’TE BULUNAN ON MAKAM:

Marifet: bilgi, tecrübe ve ameli bilgi, tanımak, aşinalıktır.
Tasavvufî olarak marifet: Sufilerin ruhanî hâllerini yaşayarak, manevî 

ve ilahî hakikatleri tadarak (iç tecrübe ile vasıtasız olarak) elde ettikleri bilgi, 
irfandır. Bu yoldan Hakk’a dair elde edilen bilgiye Marifetullah, buna sahib 
olan kişiye ârif-i billah denir. Sûfiler, marifetin kendisinden çok bunun se-
bep-sonuç ve belirtileri hakkında açıklamalar yapmışlardır. Kuşeyrî’ye göre 
marifet; sâlik önce Hakk’ı, O’nun sıfat isim ve fiillerini tanır, sonra ibadet 
ederek ve çile çekerek nefsini arındırır. O’na yaklaşır. O zaman Hakk, kendini 
ona tarif eder. İşte marifet budur. Hakk’ın kendisi hakkında Sâlik’e verdiği 
bilgidir. Bu bilgiyi alan salik, ârif veya ârif-i billah olmuştur.48

Marifet, tasavvufda, ‘‘meratib-i erbaa” nın üçüncü kapısıdır. Allah’ı tanı-
maktır. Kalbin Hakk ile hayat bulması ve diri olmasıdır. Bu da ilimle ve nefis 
terbiyesiyle olur.

Yûnus, marifet makamını ‘‘cevher”e benzetir. Bu cevher elde edilirken 
mutlaka çeşitli meşaggatleri vardır. Marifet, ‘‘gönül şehridir”.

‘‘Marifet gönül şehri makamun bulur Fakrı
Bahri gerekdür bahrî bu macrifet içinde”

Marifet, ‘‘Erenler sofrası”nda elde edilir:
‘‘Erenlerün sohbeti arturur ma’rifeti
Bi-derdleri sohbetden her-dem süresüm gelür”

Hakk’ı tanıyan yalan söylemez:
‘‘Sofiyam halk içinde tesbih elümden gitmez
Dilüm ma’rifet söyler gönlüm hiç kabul itmez”

Marifet, gönül hazinesidir:
‘‘Şahum senün ışkun od’ı, düşdi gönül deryâsına
Aceblemen kaynayuban ma’rifetler bitdügini”

Gerçek ârif Hakk’ı bilen Hak’tan haber alan kişidir. Marifet gönül ha-
zinesidir. Bu hazine aşk ile ele geçer. Marifeti söz ile dile getirmek bir kibir 
alâmetidir. Bunlar marifet yoksuludur:

‘‘Üçüncüsi marifet can gönül gözin açar
Bak ma’nî sarâyına Arş’a degin yücesi”

‘‘Kişi Hakk’ı bilmek gerek Hak haberin almak gerek
Zinde iken ölmek gerek varrup anda ölmez ola”

‘‘Olmaz sözi dimezem ben marifet ehline
Zira disem inanmaz agacda bitdi karpuz”

48 S. Uludağ, a.g.e., s. 316-317.
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‘‘Söylerem ma’rifeti sâlûslanuram katı
Miskinlige dönmege gönlümden kibir gitmez”

Yûnus’un sözleri, ‘‘marifet makamı”nda söylenmiş sözlerdir:
‘‘Turmuş ma’rifet söyler erene Yûnus Emre’m
Yol eriyle yoldadur yolsuza yoldaş degül”

Şimdi de Yûnus Emre’nin marifet kapısındaki on makamı hakkında söy-
lediklerine bakalım:

1.  Fenâ-Bekâ:
Fenâ: ‘‘Kulun, varlığını Allah için ve Allah ile beraber görmesidir.”
Bekâ: ‘‘Allah’ın varlığını kullukla ilgili hükümlerde görmek ve müşahâ-

de etmek”tir. Kul, bu makamda, kendinden ve sıfatlarından ‘‘fâni” olarak 
Hakk’ın sıfatları ile beraber ‘‘bekâ” olur.

Fenâ mertebeleri: ‘‘Zikr, tefekkür ve riyâzât”dır.
Fenâ, yerilen sıfatların düşmesi; bekâ övülen sıfatların kalmasıdır. İyi 

sıfat veya kötü sıfat’tan birisi mutlaka kulda bulunur. Biri giderse mutlaka 
diğeri gelir.

Fenanın üç derecesi vardır: İlki, kulun kendi nefis ve sıfatlarından fe-
nasıyla, Hakk’ın sıfatları ile kalması; ikincisi, kul’un Hakk’ı görmesiyle, 
Hakk’ın sıfatlarından da fenâ bulması; üçüncüsü, Hakk’ı görmekten de 
fenâ bulup Hakk’ın varlığı içinde yok olmasıdır. Yûnus şu ifadelerinde bu 
makama işaret etmektedir:

‘‘Yûnus cânunı berk it bildüklerini terk it
Fenâ olmayan sûret Şâh’ına vâsıl olmaz”

‘‘Yûnus Emre yok oldı küllî varı yok oldı
Andan artuk nesne yok kalman gümân içinde”

‘‘Kaf tagı zerrem degül ay u güneş bana kul
Aslum Hak’dur şek degül mürşiddür Kur’an bana”

‘‘Fenâ ol kim bulasın zevk-i vuslât
Bu sözüm düş midür sana yor indi”

Hz. Muhammed:

‘‘Mü’min kulun kalbi Allah’ın arşı gibidir” buyuruyor. Kişi kalbini te-
miz, gönül evini Rabbıyla dolu ve bütün yaratıkları da gücünün yettiğince 
kendinden hoşnut kılmaktır. Rabb’a ancak bu vasıfları yerine getirince vuslata 
erebilir. Zira kul bu makamda kendinden ve sıfatlarından fâni olarak Hakk’ın 
sıfatlarıyla bâki olur. Yûnus, fenâ olmadan vuslatın olmayacağını ifâde eder:

‘‘Bu bir acayib hâldir bu hâle kimse irmez
Âlimler davî kılur veli degme göz görmez
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İlm ile hikmet ile kimse irmez bu sırra
Bu bir acayib sırdur ilme kitaba sıgmaz

Âlem ilmin okuyan dört mezheb sırrun tuyan
Aciz kaldı bu yolda bu ışka el uramaz
Yûnus cânunı berk it bildüklerüni terk it
Fenâ olmayan sûret şâhına vâsıl olmaz”

2. Sabr Sahibi olmak:

Sabretmek, Tanrı’ya ulaşmak, Tanrı’yı birlemek ve Tanrı’ya yakarmaktır. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

‘‘Ey iman edenler! sabredin (sabırda yardımlaşın), (düşman karşısında) se-
bat gösterin; (birbirinizle irtibatlı olun); (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulu-
nun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz”49 âyetine dayanmaktadırlar.

Sabır: ‘‘dayanmak, dayanıklıktır. Başa gelen musibetlerden dolayı 
Allah’tan başka kimseye şikâyetçi olmamak, sızlanmamak, yakınma-
mak, kendine acındırmamaktır”.

Kul, karşılaştığı sıkıntı ve belâların verdiği üzüntüyü sadece Allah’a 
arz eder ve O’nun inâyetini ister. Şekvâ, şikâyeti Allah’a sunma, kazaya rıza 
gösterme hâline de aykırı düşmez. Fakirin sabır, zenginin şükür ehli olması 
lâzımdır. Sabır, musibetle karşılaşılan ilk anda bahis konusu olur. Sabır, ha-
ramlardan uzak kalmada ve dini emirlere uymada bahis konusu olur. Sabrın 
sonu selâmetdir. Sabr-ı cemil, yakınmadan ve sızlanmadan gösterilen sabır.50

-‘‘Allah, sabredenlerle beraberdir.”
Sabır, hakikatin sekizinci makamıdır. Zira ‘‘Sabreden derviş muradına 

ermiştir”, ‘‘Sabreden zafer kazanır” sözlerinde ‘‘sabr ehli”nin, bu güzel 
huyu ile ‘‘Vuslat”a erişeceği ifade edilmiştir. Zira, Allah u Teala: ‘‘Sabır gös-
terenlere mukafaat vardır” buyuruyor. Zira, insanoğlunda sabr ile nefs mü-
cadele halindedir. Ama sabredersen, daima zafere ulaşırsın. Yûnus:

‘‘Miskin Yûnus sabr eylegil bu dünyânun zahmetine
Dürlü cefaya katlanur sen sultân’a iren kişi”

Kişiyi Allah’a ulaştıran hasletlerin başında ‘‘sabr” gelir. Yine insanı şey-
tana yaklaştıran da ‘‘sabırsızlık”tır:

‘‘Kimden öğüt istersem sabır gösterür bana
Sabrumun perdesini muhabbet od’ı yakdı

Sabrıla benüm işüm niçe varısar başa
Şol dostumun nüvahtı cânuma cân bırakdı”

49 Âl-i İmrân Suresi, a. 200.
50 S. Uludağ, a.g.e., s. 408.
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‘‘Sabrıla kanaatı viribidüm bunlara
Kırkını bir gönlege kana’at kılan benem”

İslâm kültüründe ‘‘sabr” denince ilk akla gelen ‘‘Hz. Eyyûb’un sabrı”-
dır. Sırasıyla Hz. Yakub, Hz. Yusûf bunlar, ‘‘sabr”ın timsali, kısacası ‘‘sabır 
taşı”dırlar. Yûnus bu sabır taşlarını,

‘‘Eyyub’layın sabr eyle Yakûb’layın çok agla
Yusuf-sıfat sen dahı Kenân’a irişince”

Tabiîki, sabır bir ölçüdür. Mecnun’un Leylâ’sına kavuşması da ‘‘sabır”la 
olmuştur.

Sabırla erik, helva olmuştur. Sabır amaca başarıyla ulaşmanın en öenemli 
unsurudur. Sabır çiledir, ama sonu bahtiyarlıktır. Sabır bekleyiştir, özlemdir, 
kurtuluştur. Sabr, makamdır.

 3. Marifet Sahibi Olmak

Gerçek arif Hakk’ı bilen, Hak’tan haber alan kişidir. Marifet gönül ha-
zinesidir. Bu hazine aşk ile ele geçer. Marifeti söz ile dile getirmek bir kibir 
alametidir. Bunlar marifet yoksuludur.

Üçüncüsü marifet can gönül gözin açar
Bak ma’ni sarayına Arş’a değin yücesi

Kişi Hakk’ı bilmek gerek Hak haberin almak gerek
Bir sözi söylemek gerek kimse anı bilmez ola

Olmaz sözi dimezem ben marifet ehline
Zira disem inanmaz ağacda bitdi karpuz

Söylerem ma’feti saluslanuram katı
Miskinliğe dönmege gönlümden kibir gitmez

4. Vücud Makamını Bilmek

Vücud birbirine zıt, od, su, toprak ve yel’den ibaret olan ‘‘anasır-ı er-
baa”nın terkibiyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu zıt unsurların birbirlerine 
muhalefetinden nefsin süfli faaliyetleri ortaya çıkar. Dört unsurun her birinin 
asıllarına gitmesi ile yani teni terketmesiyle kişi fena’ya ulaşır. Fena’ya ulaşan 
kişinin vücudu ise asli varlığı olan cevher’e (nur) rücû eder. Bu görüş dolayı-
sıyla tasavvufta insan-ı kamil’in vücudu kesretin tamamını bizatihi kendinde 
toplayan bir kül’dür. Yunus bu sırra vakıftır:

Ma’na bahrine talduk sırrını bulduk
İki cihan ser-te-ser cümle vücudda bulduk

Vücuddan gelmeyince kimse Hakk’ı bilmedi
Bu vücuddan gösterdi dost bize didarını
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5. Cömert Olmak-Cimri olmamak

Cömertlik, kazancını yalnız kendin için harcamadan ve israf etmeden, Al-
lah yolunda fakirlere de yeterince dağıtmaktır. Çünkü bu servette yoksulların 
da hakkı vardır.

İnsanoğlu, kazancını Allah yolunda, insanlığına hayrına olmak kaydıyla 
cömert olmalıdır. ‘‘Alan el değil, veren el” olmalıdır. Gönül yapmalıdır. Kişi, 
hem varlığı ile hem de gönlü ile Allah rızası için ‘‘cömert” olmalıdır.

‘‘Kazandugunı virüben yoksulları hoş görüben
Hak Hazretine varuban oddan o kurtulmak gerek”

Kendini ve malını Hak yolunda sebil etmektir.  Allah’ın kendisine 
ikram eylemiş olduğu yemeklerden, giyimlerden bir şeyi sakınmamak, aksine 
Allah’ın rızasını kazanmak isteğiyle, O’nun yolunda bol bol vermektir.

Nitekim Kur’an’ı Kerim’de bu husus da:
‘‘Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir 

dâne gibidir ki, her başakda yüz dâne vardır. Allah dilediğine daha da fazla 
verir. Allah geniştir, her şeyi bilir”51 buyuruyor.

Hakk’a vasıl olan kişi dünyevî kaygılardan kurtulur. Dolayısıyla mal, 
mülk gibi verilmesi nefse zor gelen şeyler Hak yolunda sebil edilmelidir:

‘‘Her kim tarîka gire gerek mul terkin ura
Yola togrı can vire bu tarikat içinde

Ger togrı turmazısa mâl terkin urmazısa
Yola can virmezise tuymaz sohbet içinde”

‘‘Kanı buldum niderem ben ayrugı
Yagmaya virdüm bugün dükkânımı”

Dünya terki, ibadetlerin başıdır. Dünya terki, cihan terki, bildiklerinin 
terki, vücut terki, iki cihan terki, mal terki, kendini terk gibi adlar verdiği bu 
makamda söylediği muhtelif şiirlerinde Yûnus, dünyayı terk etmiştir:

‘‘Cânum bu tene gireli nazarum yokdur altuna
Düşdüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum”

‘‘Dünyâyı elden bırak olmagıl Hak’dan ırak
Sermâye kendis’olmış varlıklar yuyanlara”

‘‘’İbâdetler başıdur terk-i dünya
Eger mü’minisen ana inanasın”

Hz. Muhammed: ‘‘Cömertlik Cennet’de bir ağaçtır, dalları dünya-
yı sarmıştır; onlara tutunanları Cennet’e sevk eder.” buyuruyor. Yûnus 

51 Bakara suresi, a.261.
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Emre, kazandığın malından Tanrı için yoksullara vermek gerektiğini şöyle 
dile getiriyor.
‘‘Dünyeye gelen kişiler yola bile gelmek gerek
Ölümini anubânı dün ü gün aglamak gerek

Bu dünye kahır evidür hem bâki degül fânidür
Aldanuban kalma buna tiz tevbeye gelmek gerek

Geçüp gitmek diler isen ya düşmeyeyin dir isen
Şol kazandıgun malunı Tanrıyıçün virmek gerek

Kazandugınu virüben yoksulları hoş görüben
Hak Hazretine varuban oddan o kurtulmak gerek

Kur’an eydür ki attaku gine eydür ki tazra’u
Kâhil olup oturmagıl tiz tevbeye gelmek gerek

Yûnus’un sözi şiirden amma aslı (dur) kitabdan
Hadîs ile dibene key (bilgil) sâdık olmak gerek”

6. Kibir ve Riya’dan Uzak Kalmak

Yûnus‘un eserlerinde en çok üzerinde durduğu ve insanlara öğütlediği 
şeyler; ‘‘Kibirli ve riyakâr olmamak, mütevâzi olmak ve olduğu gibi görün-
mektir. İşte Yûnus, bu temel karakter unsurlarını izah etmek için, bilhassa 
‘‘ibâdetin” riya ile ve gösteriş için yapılmasına hiç tahammül edemez. ‘‘İba-
det ve taatlarıyla mağrur olanlara veya ibadetlerini sadece gösteriş için yapan 
iki yüzlülere şiddetle çatar. O‘na göre bunların ibadetleri kendilerine put, taat-
leri de gözlerine perde olmuştur. İnsan saf ve sâdık olmalı, sana-bana göster-
melik için ibadet etmemelidir. Allah herkesin halini en iyi bilendir.

‘‘Dilerisen bu dünyâ şerrinden olasın emîn
Terk eyle bu kini hırkaya gir dervîş yüri”

‘‘Egriligün koyasın togrı yola gelesîn
Kibr ü kin çıkargıl erden nasib alasın”

‘‘Eger kine tutarısan gitdi senden îmân dahı
Billâhi ol Tanrı hak’ı yokdur bu sözün yalanı”

‘‘Sen Hakk’a ‘âşıkısan Hak sana kapu açar
Ko seni begenmegi varlıgun evini yık”

‘‘Kibr ü menidür subaşı delim kişidür yoldaşı
Sen olmagıl anun eşi buna uyan yoldan azar

Riya çökük yirde durur key sakın oda buyurur
İhlâs gelüp cümlesin yur Yûnus yolı yavlak sezer”

‘‘Kendözümü görürüm sallanabun yürürüm
Bugz u kibr ü ‘adâvet gönlümi almış benüm”

‘‘Zevk ü riyâ didükleri boynunı urmayınca ben
Şâh-ı Kerim’e sıdkıla kanda bulısaram visâl”

‘‘Yûnus miskin mestânesin sen seni gör ko bunlar
Dünyâda riyâlu dirlik kişiye eyu ad degül”

 ‘‘Olmaz sözi dimezem ben marifet ehline
Zira disem inanmaz agacda bitdi karpuz” (106/6)

‘‘Söylerem ma’rifeti sâlûslanuram katı
Miskinlige dönmege gönlümden kibir gitmez”

7. Edeb Sahibi Olmak:

Yûnus Emre’nin en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri de ‘‘ede-
b”dir. Edeb, hem ‘‘hâyâ” hem de ‘‘erkân” ile müterâdif kullanır. O’na göre 
‘‘din ve imân” sahibi hatta insan olabilmek için edebli olmak gerekir. İmân’ın 
da İbâdetin de, tasavvufunda aslı ‘‘edeb”dir. Çünkü Hz. Muhammed:

‘‘Hayâ imandandır” buyurmuştur. Tarikat yolunda marifet makamın-
da ancak ‘‘edeb-erkan” bilerek yürümek mümkündür. Çünkü istediğine ulaş-
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mak isteyen, ancak ‘‘edeb-erkan” ile ulaşır. Mahrum kalan da, ancak ‘‘saygı 
ve edebi” terk ettiği için mahrum kalır.

Hz. Muhammed de: ‘‘Edeb, aklın dış şekli ve dış görünüşüdür.” buyurur.
Hz. Ali buyurur ki: ‘‘Mal ve soy ile bir şeref olmaz. Şeref ancak bilgi 

ve edeb iledir.”
‘‘Edeb”, iyi terbiye, zariflik, uysallık... demektir. Şairimiz şiirlerinde bu 

mefhuma sık sık baş vurur.
‘‘Şîrîn hulklar eylegil tatlı sözler söylegil”
İnsana vacib olan ‘‘hoş hulk ile ameldir”:
‘‘Evvel bize vâcib budur hoş hulkıla amel gerek
İslâm adı okınacak yoldaşumuz imân gerek”

İnsan iyilikle, yüceliklere ulaşır. (303/3) Eğriler Hakk’a varamaz. Eğriler 
eğrilerle, doğrular doğrularla değerlendirilir:

‘‘Egriler egril ile togrular togrular ile
Yalanı yalan seçer gammazlar gammaz ile”

Yûnus ki, alçak gönüllü olmayı bir şeref sayar;
‘‘Toprak eyle yüzüni mükinle iy Yûnus
Cümlesinden ziyâde erün ikrârı gerek”

‘‘Yûnus Emre kendözün topraga urgıl yüzin
Ma’şukaya yaraşur bir miskînligüm vardur”

‘‘Eyidün Yûnus’a tursun yüzini topraga sürsün
Ögüdin kendüye virsün okudugun dutsın dimiş”

‘‘Yûnus Emre’m aç gözün toprak eyleyil yüzün
Sana dahi diyeler cigeri biryan kanı”

Kibr ise dinimize şiddetle kınanan ve haram kılınan bir unsur iken ta-
savvufta ise, daha şiddetle kınanan bir unsur olmuştur;

‘‘Eğriligün koyasın togrı yola gelesin
Kibr ü kini çıkargıl erden nasîb alasın”

Edeb, riyaya gönülleri kapatmıştır:
‘‘Riyâ çökük yirde durur key sakın oda buyurur
İhlâs gelüp cümlesin yur Yûnus yolı yavlak sezer”

Edeb, ruh estetiğidir, kişinin kendisini bilmesidir ve güzelliktir.

8. Dervişliği kabul Etmek

Yunus’a göre derviş; ‘‘su ve topraktan yeşeren bir ağaç misâlidir”. Onun 
yaprağı, dertlilere derman, gölgesi kutludur. Bu ağacın budağındaki meyveler 
ili ve şehri besler.
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Dervişlik didükleri hırkayla tâc degül
Gönlin derviş eyleyen hırkaya muhtâç degül

Her kime kim dervişlik bağışlana
Kalbi gide pak ola gümüşlene

Nefesinden misk ile anber tüte
Budağında il ü şar yemişlene

diyen Yunus, bu makama herkesi lâyık görmez. Riyâ ile bu yola girilmez. 
Bu yol aşk yoludur.

Bu dervişlik yoluna aşk ile gelen gelsin
Ya dervişlik neydügin bin zere duyan gelsin

Melamet elbisesini giyen, ‘‘ilm-i bâtın” dan konuşan dervişler, Yunus’un 
can dostlarıdır. Gönül dostu bir dervişin evine gelmesi, Yunus’u sevindirir:

İşidün iy yarenler eve dervişler geldi
İlm-i bâtından öter eve dervişler geldi

9. Hased ve Kin’den arınmak

Yûnus, bütün insanların saf ve riyasız, ‘‘toprak gibi mütevâzı” olmasını 
istediği gibi, onların ‘‘hasûd ve kindar” olmamasını da istemektedir. Tarikat 
yoluna girmenin bir şartı da budur.

‘‘Ana durur bahl ü hased key mübâriz durur gayet
Kökini kaz yabana at fârig otur iy gam-güzâr”

10. Dünyayı Terk-Ahireti Seçmek

Terk, bırakmaktır. Mutasavvıflar mârifet makamına gelebilmek için tev-
hid yoluyla nefislerini tezkiye ederler. Bunu gerçekleştirirken mutasavvıf dört 
makam yaşar. Bunlar da:

a. Terk-i dünya: Zâhid, bütün malı mülkü, dünyâ nimetlerini ahiret için 
terk eder. ‘‘El kâr’da, dil yar’da olma hali”dir. Yoksa bazılarının anladığı gibi 
her şeyden el etek çekmek değildir. Dünya terkini Niyâz-i Mısrî bir beyitinde 
şöyle anlatır.

Göz, kulak, dil kapılarını bağla muhkem bir zaman
Ola kim Hakk’tan yana gönülden ana feth-i bâb.52

b. Terk-i ukbâ: Mutasavvıf, hûrî ve gılman (cennetteki hûrîler), Kevser, 
kısacası öldükten sonra vaad edilen bütün isteklerden vazgeçer. Mutasavıfa 
göre Cennet, ilâhî cemâli görmektir.

c.Terk-i hesti: Hem dünya, hem de ukbâ terkini gerçekleştirmektir. 
Niyâz-i Mısrî;

52 Mutasavvıfın; gönül kapısını açmak için gözünü, kulağını, gönlünü bağlaması gerekir. 
Ancak bu şekilde gönül kapısı açılır ve bazı sırlara vâkıf olur.
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Geçmek ister gönlüm mülk-i fenâ’dan
Geçelim âşıklar Mevlâ derdinden.

beyitiyle bu makamdaki hâli anlatır.
d.Terk-i terk: Bu makamda mutasavvuf; dünya, ukbâ ve hesti’yi gerçek-

leştirdiği gibi vücudunu dahi terk etmiştir.
Terket Niyâzi seni bulanda ol sultanı53

Her kim canından geçer ol vâsıl-ı yardur.
Âhireti Seçmek ise; Sofînin âhireti seçmesi, bütün dünya işlerinden alâka-

yı kesip takvâ yoluna girmesiyle mümkündür. Bu geçiş tam manasıyla Hakk’a 
yönelişi temsil eder.

Âhiret, dünyadan sonraki nihayetsiz âlemdir. Bu âlem kıyamet gününden 
sonra başlayacak ve bitip tükenmez halde devam edecektir.

Âhiretin vukûu, Kur’an-ı Kerim’deki âyetler ve Hz. Muhammed’in ha-
disleriyle sabittir. Diğer bütün peygamberler de bu hakîkati ümmetlerine bil-
dirmişlerdir. Ahirete iman, Amentü’nün altıncı şartıdır. Sofîlerin ahireti seç-
mesi günlük dünyevî mesuliyetlerden nefsi alıkoyup bütün amellerini âhiret 
günü için hazırlamalarıdır. Âhireti seçmek tamamen ibâdetle meşgul olup 
halkla olan ilgiyi kesmek şeklinde algılanmamalıdır. Büyük sofîler; ‘‘Halkla 
birlikteyken Hakk’la olmayı” salık vermişlerdir.

Elbetteki âhiret olayı olunca ilk akla gelen de Cennet ve Cehennem’dir. 
Azziüddin Nesefi, tüm iyi şeylerin Cennet, tüm kötü şeylerin Cehennem oldu-
ğunu söyler. Tasavvufi anlamda Cennet muvafakat, cehennem muhalefettir. 
İnsanoğlu dünyada yaşadığı müddetçe iki zıtlık arasındadır. İki zıt kutup ara-
sında bir seyr ü sefer halindedir. İyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, tek-çok 
gibi zıtlıklar, sürekli birbirleri ile çatışırlarken insan zihni de bu çatışmadan 
nasibini alır. Ancak, iyiyi seçmek ahirete hazırlıktır.

Ahmed Yesevî de hikmetlerinin çoğunda insanlara iyi ve güzeli seçmeye 
yönelik mesaj verirken;

‘‘Cennet Cehennem savaşır savaşmakta beyan var
Cehennem der; ”Ben üstünem bende Firavun Haman var”

Cennet der ki: ‘‘Ben üstün mü’min kullar bende var
Mü’minler önünde türlü nimet elvan var”

mısralarında yer aldığı bu münazarada, iyi-kötü, güzel-çirkin, ahlâk-ah-
lâksızlık, münafık-zakir, bî-namaz-namazlı gibi dinî unsurlar ve gayri dinî un-
surlar çarpışır adeta. Herkes yerini almıştır.

‘‘Cehennem o an dik durdu Cennet’e özür kıldı
Kul Hace Ahmed ne bildi, bildirici Yezdan var”

53 Seni; nefis demektir.
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mısrâlarından da anlaşılacağı üzere, iyinin, Cennet’in galibiyetiyle müna-
zara biter. İyilik, garip, yetim, fakir hakkı sormaktır.

Demek oluyor ki dünya terki, ibadetlerin başıdır. Dünya terki, cihan terki, 
bildiklerinin terki, vücud terki, iki cihan terki, mal terki, kendini terk gibi adlar 
verdiği bu makamda söylediği muhtelif şiirlerinde Yunus, dünyayı terk etmiştir:

Canum bu tene gireli nazarum yokdur altuna
Düşdüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum

Dünyayı elden bırak olmagıl Hak’dan ırak
Sermaye kendisi olmış varlıklar yuyanlara

İbadetler başıdur terk-i dünya
Eger mü’minisen ana inanasın

D. HAKİKAT’TA BULUNAN ON MAKAM:

Hakikat, ‘‘Gerçek, var olduğu kesin ve açık olarak bilinen şey, bir şeyi o 
şey yapan husus, mahiyet. Hakikat ıstılah olarak:

a. Hakk’ın Sâlikten vasıflarını alarak, yerine kendi vasıflarını koyması. 
Zira kul ile kulda ve kuldan faaliyette bulunan odur. O’ndan başka hakikî fâil 
yokdur.

b. Hakikat, ‘‘tasavvuf” anlamına da gelir. Hakikat ilmi, tasavvuf, şeriat 
ilmi fıkıhtır. Hakikat’le şeriat bir paranın iki yüzü gibidir. Hakikatsız (özsüz, 
anlamsız) şeriat makbul değildir, Şeriat’sız Hakikat ise bâtıldır. İkisi arasında 
tam bir uyum vardır. Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat dört kapıdır. Şeriat bir 
ağaç, hakikat onun meyvesidir.

c. Hz. Âdem’den kıyamete kadar değişmeyen hükümlere de ‘‘Hakikat” 
denir.54 Hakikat, Yûnus’da şeriatın batınî yüzüdür. Şeriat ise zâhiri görünü-
müdür. Her ikisi bir bütündür. Hakikat derya, şeriat gemi’dir. Fakat hakikat 
makamına ulaşabilmek için gemiden çıkıp denize dalmak gerekir.

‘‘Hakikat bir denizdür Şerîat’dur gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar”
Hakikat, bir sırdır. Bu sırrı söylemek olmaz. Bu sırrı çözmek gerek. Bunu 

herkes çözemez. Bu sırrı, ehli çözer. Bu sır da ancak aşk deryasında çözüle-
bilir. O da sadece deryaya gemi ile çıkmak değildir. O deryada çok nimetler 
vardır. Ancak gemiden çıkıp deryaya dalmak gerekir. Dalmak için de ‘‘dalgıç” 
olmak lâzımdır. Dalgıç olmayanlar deryada boğulur, kalır. Hazineye ulaşabil-
mek için gemi-dalgıç ve derya lâzım. Yani, bakış lâzımdır. Bu bakış zâhiri ve 
batınî olur. Meselâ, insanoğlu şeriat gözüyle bakarsa düşmanı dışarıda arar. 
Hakikat gözüyle bakarsa, gerçek düşmanı içeride kendi nefsinde bulur.

54 S. Uludağ, a.g.e., s. 201-202.
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‘‘Hakîkat’e bakarısan nefsün sana düşman yiter
Var imdi ol nefsünile vuruş-tokuş savaş yüri”
Hakikat, makamı bir şehirdir. Bu şehrin yedi kapısı vardır. Bu kapılar 

‘‘yedi nefis mertebesi”ne işaretdir. Bu kapılarda duranların kimler olduğu ve 
hangi nefis mertebesini temsil ettiği görülmektedir:

‘‘Hakîkatdür Hak şârı yedidir kapuları
Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin

Evvelki kapusında bir kişi durur anda
Sana eydur teslîm ol gel miskînlik bulasın

İkinci kapısında iki arslan vardur anda
Niçeleri korkutmış olmasın kim korkasın

Üçünci kapusında üç evren vardur anda
Sana hamle iderler olmasun kim dönesin

Dördünci kapusunda dört pîrler vardur anda
Bu söz sana rumûzdur gör kim delil bulasın

Beşinci kapusında biş ruhbân vardur anda
Dürlü metâclar satar olmasun kim alasın

Altıncı kapısunda bir Hûr oturur anda
Sana eydur gel berü olmasın kim varasın

Çün kim anda varasın ol Hûriyi alasın
Bir vâyeden ötürü yoldan mahrûm kalasın

Yedinci kapısunda yidiler otırur anda
Sana kurtuldun dirler gir dost yüzin göresin

Çün içerü giresin dost yüzüni göresin
Ene’l Hak şerbetini dost elinden içesin

Şu didigüm keleci vücûttan taşra degül
Tefekkür kılur ısan cümle sende bulasın

Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydur
İsterisen kânını mîskînlerde bulasın”

Hakikat, öyle basit sözlerle anlaşılmaz. Onun ilmini bilen ancak anla-
yabilir. Hakikat’ın manası şerh ile bilinmez. Zira hakikat bir denizdir. Şeriat 
gemidir. Çokları bu gemiden inip de denize dalamadılar. Dört kitabı da tefsir 
edenler, onları gereği gibi anlayamadılar.

‘‘Hakîkatin manîsin şerh ile bilmediler
Erenler bu dirligi riyâ dirilmediler

Hakîkat bir denizdür şercîatdür gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar

Bular geldi tapuya şercîat tutdı turur
İçeri girübeine varın bilmediler

Şerîat oglanları bahis dacvî kılurlar
Hakîkat erenleri dacvîye kalmadılar

Dört kitabı şerh eden câsîdür hakîkatde
Zirâ tefsîr okuyup ma’nîsin bilmediler

Yûnus ödünü sıdır bu yola geldinise
Ödleri sıdmayanlar bu yola gelmediler”

Hakikat ehlinde ikilik yoktur. Bu makamda bulunan biri iyilikle kötülü-
ğün hayır ve şerri, kahr ile lütfu, ceza ile mükafatı bir görür.

‘‘Her kim hakîkat süre kahr lütfı bir göre
İş aça togrı dura bu hakîkat içinde

Ger togrı turmazısa yolına ırmazısa
Kahrı hoş görmezise adı yok ad içinde

Anın degül hakîkat ol devlet ol nasîhat
Evvel âhir âkıbet bulunca mât içinde”
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Şimdi sırası ile Yûnus Emre‘de Hakikat‘ın on makamının hangi beyit-
lerde geçtiğini kısaca ele alalım:

1.Tevâzu sahibi Olmak
Kulun, diğer yaratıklar arasında toprak gibi (mütevazi olması, bir kişinin 

incitmesinden incinmemesi; aksine, kendine rastlayan her şeyi Allah‘tan bil-
mesi ve o başına gelen musibetlerin tümüne rıza göstermesi, istemesini (irade-
sini) Allah u Teala‘ya terk ve havale etmesi ve dilemek (meriyyet) ve istemeyi 
(irade) sadece, Allah‘a ait bilmesidir. Çünkü Allah‘u Teala dilediğini ister ve 
istediği şekilde hükmeder.55

Tevazu, tasavvufun temel taşlarındandır. Bilindiği gibi tasavvuf, gurur ve 
kibir düşmanıdır. Tevazu, tasavvufun ‘‘edeb kapısı”dır. Tevazu, şeytan ameli 
olan kibr‘in zıttıdır. Şeytan, kibrinden dolayı Âdem‘e (a.m.) secde etmemiş, 
dolayısıyla cehennemlik olmuştur. Bu sebeble kibir, mutasavvıflarca hiç hoş 
karşılanmaz. Buna mukabil tevazu insanı yüceltir. Yûnus, Allah‘tan korkuyor-
san; ‘‘alçak olgıl kamudan” der.

‘‘Korkarısan sen Tamu‘dan gel alçak olgıl kamudan
Ol güni ince (sıratdan bil) kamular geçmek gerek”

‘‘İy bana eyü diyen benem kamudan kemter
Şöyle mücrimem yolda mücrimler benden server”

İslâm dini, insanlar arasında kardeşliğin tesisinde ‘‘tevâzu sahibi” olmayı 
da emreder. Alçak gönüllü olmak gerek. Tıpkı Hz. Muhammed‘in ‘‘Cennet 
anaların ayakları altındadır” buyurduğu ‘‘toprak” gibi mütevazi verimli, hoş-
görülü olmak gerekir. bunun zıddı, ‘‘tekebbür”dür. Yani insanoğlu, ateş gibi 
baş çekip yakacağına, ‘‘toprak gibi” verimli bereketli olmalıdır. Tevâzu sahibi 
kişi, güzel huylu olur.
‘‘Yûnus Emre kendözün topraga urgıl yüzun
Ma’şûkaya yaraşur bir miskînliğüm vardur”

‘‘Eyidün Yûnus’a tursun yüzini topraga sürsün
Ögüdin kendüye virsün okudugın dutsun dimiş”

‘‘Yûnus Emre’m aç gözün toprak eylegil yüzün
Sana dahı diyeler cigeri biryân kanı”

‘‘Toprak eyle yüzüni miskînlere iy Yûnus
Cümlesinden ziyâde erün ikrârı gerek”

‘‘Dünyadan gönlini çeke eli ile arpa eke
Unına yarı kül kata güneşde kurutmak gerek”

‘‘Miskîn Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol
Toprakda biter küllîsi gülistânı toprak bana”)

2. Kimseyi İncitmemek
Yaratıklardan hiçbirine zarar vermemek ve onları ondan cefâ görmeme-

leridir.
Nitekim Hz. Muhammed:
‘‘Müslüman, diğer müslümanların kendisinin elinden ve dilinden zarar 

görmedikleri kimsedir” buyuruyor.

55 E Coşan, a.g.e., s. 119-120.
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Bilindiği gibi, bir insanın diğer bir insanla veya herhangi bir canlıya zarar 
vermesi, incitmesi İslâm Dini’nde haram kılınmıştır. Tasavvuf da, dinin bu 
bakış açısını, kendisine ‘‘mihenk taşı” olarak kabul etmiştir.

Ayrıca tasavvuftaki, gönül-kâbe münasebetiyle insana ve onun gönlüne 
hususî bir kıymet isnat edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, ‘‘gönül kırmak” olayı-
na çok sert bakılmıştır. Bu hususda Yûnus:

‘‘Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül
Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül”

Ve hatta bu kişiden kendisine karşı oldukça büyük kötülükler gelmiş olsa 
bile yine de o kişiye kötülükle mukabele edilmemelidir, demiştir. Yûnus bu 
hoşgörüyü de şu şekilde dile getirmiştir:

‘‘Her kim bizi yerer ise Hak dilegin virsün ana
Urmaklıga kasd idenün düşem öpem ayagını
Her kim bize taş atarısa güller nisar olsun ana
Çırâguma kasd idenün Hak yandursun çıragını”

3. Sır Sahibi Olmak
 Kulun kendisinden sadır olan kerâmetleri gizlemesidir. Nitekim sofiler 

bu hususu Kur’an-ı Kerim’in:
‘‘De ki; içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. 

Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kâdirdir (K.,III,a.29)” aye-
tine dayandırmaktadırlar.

Zira sır, Allah’ın zatı ile alâkalı bir kavramdır. Bu kavramın anlaşılması 
hal ve zevkle mümkündür. Bu hâl ise, dile gelmez, ilme kitaba sığmaz:

‘‘Âşıklarun hâlini caşık olanlar bilür
Işk bir gizlü hazinedür gizlü gerekdür esrâr
Korkaram söylemege şerî’at edebinden
Yohsa eydeydüm sana daha ayruksı haber”
‘‘Yûnus sen bir olgıl gönülde sır olgıl
Ki dervîş olanlar bu sırdan tuyalar”

Bu sırrı saklayanlar seyr ü sulûk sahibi manevî yolculuğun yolcularıdır-
lar. Zira bunlar seyr ü sülûk esnasında hâlden hâle geçer, nefislerini gerçek 
manada terbiye eder, ölmeden önce nefislerini öldürür ve Allah’ın iltifatına 
mazhar olurlar. Böylece Allah dostu olan bu sâliklere, elbetteki Allah tarafın-
dan bazı imtiyazlar, kerâmetler verilir, fakat bunlar bu hâlleri asla açıklaya-
mazlar. Açıkladıkları an bu sırlar tamamen yok olur. Zira Yûnus, bu sırları ifşa 
edenleri fenâ halde hırpalar.

‘‘Kerametüm var diyen halka sâlusluk satar
Nefsin müslüman itsün varısa kerameti”

Böylece kerametleriyle öğünen kişilere, önce kendi nefsini ıslah etmesini 
tavsiye eder.
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4. Seyr-i sülûk sahibi olmak
İyi ve olgun insanların yoludur. Kulun, sohbet esnasında doğruyu söyle-

mesi, mürşidine uymasıdır. Allah’a ulaşmak için de ahlâkını güzelleştirmesi-
dir. Hz. Muhammed’in ahlâkı üzre olmasıdır. Zira Hz. Muhammed:

‘‘Ben mekârım-ı ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyurmuştur. Bu 
sülûk esnasında bir takım haller yaşanır, makamlardan geçilir. Bu makamlar, 
Allah ile Sâlik arasında bir sırdır. Bu manevî yolculuğu Yûnus,

‘‘Yol iletmek, sulük seyretmek, kanatlanıp kuş olup uçmak, yolca yürü-
mek, sefer kılmak, nefsi tasfiye etmek, Hakk’a yol vermek, dost yoluna...” vb. 
gibi kavramlarla aşağıdaki şekilde ifade eder:

‘‘Ya sevgil dünya dutgıl yâ gelgil yol iletgil
İki davcî bir ma’nî bu yolda sıgmaz dirler”

‘‘Sülûk seyir iden ışkun erine
Niçe mezheb olur dînden içerü”

‘‘Kurıyuduk yaş olduk ayagıduk baş olduk
Kanatlanduk kuş olduk uçduk elhamdulillah”

‘‘Niçe selâtinler zebûn olur ‘ışk elinden
Her kim bu yola düşerse ol bu yola yavaş gelür”

‘‘Sefer kılsam bana yoldaş olursın
Karar itsem yine sensiz turılmaz”

‘‘Cümle Hakk’a yol vardılar sabrıla Hakk’a irdiler
Işkun aslı od’dan durur sabrumıla olmaz benüm”

Uçtun bir hoş yire kondum bu dünyayı bâki sandum
İy yârânlar ben usandum kondum gine göçer oldum”

‘‘Dört mezhebün ‘âşıkıyam yidi mezhep geçdi cânum
Kogıl beni söyletmegil bu yollarda uyanayın”

‘‘Bu yidisinden birisi eksük olursa olmaya
Birisi eksük gerekmez bu sarp yola varanlara”

‘‘Yûnus beşâret sana gel dirler dosttan yana
Külli şey’in yerciu ilâ aslih söz aslıdur”

‘‘Togrı yola gitdün ise er etegin tutdunısa
Bir hayır da itdünise birine bindür az degül”

‘‘Anladum kendü hâlumı gözledüm togru yolumı
Tutdum ulular etegin hazret’e ben yitdüm ahî”

Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm
Hakk’dan söyler bu dilüm ne kul ne sultân bana”

‘‘Yalan degildür sözüm bak yüzüme aç gözün
Dah örtülmedi izüm uş yoldan urup geldüm”

‘‘Dosta gidenin yolı gönül içinden geçer
Bir amel eylemedüm gireyüdüm gönüle

‘‘Dosta giden kişiler unıdur kendözüni
Ben nereye varursam beni ileden bile”

‘‘Yalan degildür sözüm bak yüzüme aç gözün
Dah örtülmedi izüm uş yoldan urup geldüm”

‘‘Dosta gidenin yolı gönül içinden geçer
Bir amel eylemedüm gireyüdüm gönüle

‘‘Dosta giden kişiler unıdur kendözüni
Ben nereye varursam beni ileden bile”

‘‘Anı bana sorarısan yönüm dosttan yana benüm
Her ne hâlde yüririsem mihrüm arta durur günde”

‘‘Taallukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum
Işk dîvânına düşdüm divânum yağma olsun”

‘‘Yoldaş olalum ikimüz gel dosta gidelüm gönül
Hâldaş olalum ikimüz gel dosta gidelüm gönül

Gel gidelüm cân turmadın sûret terkini urmadan
Araya düşmân girmedin gel dosta gidelüm gönül

Gel gidelüm kalma ırak dost için kılalum yarak
Şeyhüm katındadur durak gel dosta gidelüm gönül

Terk idelüm il ü şarı dost için kılalum zârı
Ele getirelüm yârı gel dosta gidelüm gönül

Bu dünyaya kalmayalum fânîdür aldanmayalum
Bir iken ayrılmayalum gel dosta gidelüm gönül

Biz bu cihândan göçelüm ol dost iline uçalum
Arzu hevâdan geçelüm gel dôsta gidelüm gönül

Kılaguz olgıl sen bana gönülelim dosttan yana
Bakmayalım öne-sona gel dosta gidelüm gönül

Bu dünya olmaz pâyidâr aç gözini cânun uyar
Olgıl bana yoldaş u yâr gel dôsta gidelüm gönül

Ölüm haberi gelmedin ecel yakamuz almadın
cAzrail hamle kılmadın gel dosta gidelüm gönül

Girçek erene varalum Hakk’un haberin soralum
Yûnus Emre’yi alalum gel dosta gidelüm gönül”
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Yukarıdaki beyitlerde Yûnus, sâlik’i çeşitli mecazî ifadelerle anlatmağa 
çalışmaktadır.

Sulûk ise, Yûnus’da ‘‘sufilerin miracı”, manevî bir yolculuk, mânevî bir 
hâl, mürşid-i kâmil’in kılavuzluğunda gidilen yol vb.’dir.

‘‘Gel imdi hicâbun aç senden ayrıl sana kaç
Sende bulasın mira’c sana gelür cümle yol”

‘‘Erenerden etek tutan menzil olub Hakk’a yiten
Muhammed nûrına batan ol dünyaya kalmayandur”

Seyr ü Sülûk, Kur’an-ı Kerim’in
‘‘Biz O’ndan geldik, yine O’na döneceğiz” âyetinin mâzi ve istikbali bir 

noktada birleştiren yolculuğudur.
Netice olarak deriz ki, seyr ü sülûk’tan gaye, Allah’a vasıl olmak için 

ahlâkı güzelleştirmektir. Sülûk esnasında bir takım haller yaşanır, makamlar-
dan geçilir. Bu hâller, Allah ile sâlik arasında bir sırdır. Bu manevî yolculuğu 
Yûnus, yol iletmek, sulûk seyr etmek, kanatlanıp uçmak, yolca yürümek, sefer 
kılmak, Hakk’a yol varmak gibi kavramlarla ifade eder:

‘‘Levh ü kalem’de yazılan tertib-i tevhid okuram
İlm-i ledün seyr ü sülûk güftâr iden gelsün beri”

‘‘Kesildi nefs başı öldi fısk ü fesâd işler kaldı
Hak’dan bana nazar oldı kanatlandum uçar oldum”

‘‘Ben bende seyr ideriken caceb sırra irdüm ahî
Bir siz dahı sizde görün dostı bende gördüm ahî”

Seyr ü sülûk makamının ‘‘ilahî aşk şarâbı” öyle tatlıdır ki, içen bir daha 
içmek ister:

‘‘Bir kuş olup uçmak gerek bir kenara geçmek gerek
Bir şerbetten içmek gerek içenler ayılmaz ola”

Allah’a giden bu yol, o kadar ince ve o kadar dar ki, oradan sadece sâlih 
kullar, sâlikler geçebilir. Yûnus’un da dediği gibi:

‘‘Erenlerin yolları inceden inceyimiş
Süleyman’la yol kesen şol bir karıncayımış”

Demek ki vuslat yolunda yürüyebilmek için, sabrı ebedî refik, Şeytanı 
(nefsî) ebedî düşman bilmek gerekir.

5. Dört Kapı Kırk Makama göre amel etmek
 Vuslat talebinde bulunan talib, bu dört makamı bilir ve ona göre amel 

kılarsa dervişlik ona helaldir. Aksi halde bu talep ona haramdır. Ve o kişi de 
tarikatte cahildir:
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Sualüm var tapuna iy dervişler ecesi
Meşayıh ne buyurur yol haberi niçesi

Virgil su’ale cevab tutalum olsun sevâb
Şu’le kime gösterür ışk evinün bacası

Evvel kapu şeri’at emr ü nehyi bildürür
 Yuya günahlarunı her bir Kur’an hecesi

İkincisi tarikat kulluga bil baglaya
Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası

Üçüncüsi marifet can gönül gözin açar
Bak ma’ni sarayına Arş’a degin yücesi

Dördüncüsi hakikat ere eksük bakmaya
Bayram ola gündüzi Kadir ola gicesi

Bu Şeriat güç olur Tarikat yokuş olur
Marifet sarplık durur hakikat’dür yücesi

Dervişün dört yanında dört ulu kapu gerek
Kancaru bakarısa gündüz ola gicesi

Ana iren dervişe iki cihan keşf olur
Anun sıfatın öger ol hocalar hocası

Dört hal içinde derviş gerek siyaset çeke
Menzile irmez kalur ol eri yuvacası

Dört kapudur kırk makam yüz altmış men-
zili var
Ana irene açılur vilayet derecesi

6. Hayır Sahibi Olmak

Yunus’a göre kişi; Allah rızası için kendini ve malını Hakk Yoluna sebil 
etmesi gerekir.Yani kişinin Hakk’a vasıl olması için dünyevi kayıtlardan da 
kurtulması gerekir. Dolayısıyla mal, mülk gibi verilmesi nefse zor gelen şey-
ler Hak yolunda sebil edilmelidir.

Her kim tarika gire gerek mal terkin ura
Yola toğrı can vire bu tarikat içinde

Ger toğrı turmazısa mal terkin urmazısa
Yola can virmezise tuymaz sohbet içinde

Kanı buldum niderem ben ayruğı
Yağmaya virdüm bugün dükkânımı

7. Zühd sahibi Olmak

Allah ü Tâala bir âyet-i kerimesinde:
‘‘De ki dünyanın zevki azdır, ahret ise sakınanlar için daha hayırlıdır”56 

buyurur. Mutasavvıflar bu ve benzeri âyetleri kulun kendi isteği ile ve kendini 
zorlayarak helali bile terk etmesi, ihtiyacı olduğundan fazlasını da istememe-
si, kısmetine razı olması, şeklinde yorumlayarak dünyayı kendi hâline bırak-
mış, kaybettiğine üzülmemiş, bulduğuna da sevinmemiştir.

Buna göre bir Zâhid’de üç haslet bulunmalıdır: Ellerini maldan mülk-
ten çekmek; nefsini helalden bile nezih tutmak; ayıracak vakti kalmadığından 
dünyayı unutmak57.

56 Nisâ Suresi, a. 77.
57 İmam el Haris b. Esed el Muhasibi, Selefî Tasavvuf, (Terc. Faruk Beşer), Risâle yay., İst. 

1990, s. 50.
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Yûnus zühd’ü üç makamda ele alır. O’na göre: Zâhidin zühdü; sâlikin 
zühdü ve kâmilin zühdü olmak üzere zühdün üç makamı vardır. Allah’ın men 
ettiklerinden kaçınmak; avamın zühdüdür. Hâlbuki Ârifler Allah’tan başka 
her şeyi terkedendir:

Zahidin zühdü:
‘‘Zâhidin zühdüyle Cennet makâmı olur
Mâsivânın küllîsi zindânıdur câşıklarun”

Sâlikin zühdü:
‘‘Zühdile çok istedük hiç müyesser olmadı
Terk idüben küllisin gümânı yagmaya virdük”

Kamil insanın zühdü:
‘‘Bir süret gördi gözüm secdeye vardı yüzüm
Yıkıldı tertîblerüm zühdümi mât eyledi”

Zühdin de muhtelif menzilleri vardır. Buna göre:

8. Zikr sahibi Olmak

Allah Teala: ‘‘Zikredin, zikredeyim”(K.,II,a.152) benzeri olarak Kur’an’da 
70 surede zikr’i emretmektedir. Esas gayesi zikirle, salikin Allah’ı düşünmesi 
ve düşündürmesidir. Zikir aynı zamanda tarikatlerin esasını teşkil eder.

Yûnus, bu kavram için ‘‘Allah demek”, ‘‘Dost adını eyitmek / kığırmak”, 
‘‘Hak Çalab’ın zikrini itmek”, ‘‘Ma’şûk’u zikr itmek, ‘‘Tesbih” ifadelerini 
kullanmaktdır:

‘‘İnanmayan gel sinüme dost adını eyit kıgır
Kefen tonın pâre kılup topragumdan turu gelem”

‘‘Gördüm gögin meleklerin her biri bir cünbişdedür
Hak Çalab’un zikrin ider İncil ü hem Kur’an benem”

‘‘Namâzı kıl zikr eyle elün götür şükr eyle
Ölecegün fikr eyle tur irte namazına”

‘‘Bir kez yüzün gören senün cömrünce hiç unutmaya
Tesbîhi sensin dilinde ayruk nesne eyitmeye”

Yûnus beyitlerinde, zikr’in, her zaman ve her yerde yapılacağını da bil-
dirir. Bu zikrin gecesi, gündüzü olmaz. Mekân içinde ayrı bir husus yoktur. 
İnsan, Allah’ı zikr edeceğinde, her yer ve her zaman da bu görevi yapabilir.

‘‘Gündüz olalum sâim gice olalum kâim
Allah diyelüm dâim, Allah görelüm neyler”
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8. İlm-i Ledünni Bilmek

İlm-i ledün, ‘‘Hakk’ın katından gelen bilgi, kalp gözüyle gözlemde 
bulunmak”dır. Kur’an-ı Kerim’deki: ‘‘Derken, kullarımızdan bir kul bul-
dular ki, ona katımızda bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine 
O’na biz kendi tarafımızdan bir ilim (ilm-i ledun) öğretmiştik”58 âyetine 
dayanmaktadırlar.

Mutasavvıflar, bütün ilimlerin Allah katından geldiğine inanırlar. Ancak 
şer’i ve zâhiri ilimler Melek ve Resuller aracılığı ile gelir. İlham ise, aracısız 
olarak doğrudan Hak’dan gelir. Onun için ilhama ‘‘ilm-i ledun” denilmiştir. 
Bu ilim, kişiye özgü mahrem bir bilgidir.59

Tasavvufta, Allah’ın iltifatına mazhar olan ve Allah’ın dostu olan kişile-
rin ‘‘kalp gözü” açıktır. Onlar normal insanlardan farklıdır. Zira onlar ‘‘nefs” 
olayını tamamen yok etmişler ve bütün olaylara ‘‘ilâhî aşk penceresi”nden 
‘‘Dost yüzüne” Allah’a bakmağa başlamışlardır.
‘‘Dost yüzine bakmaga key safâ nazar gerek
Dost ile bilişmege cân gözi bîdâr gerek
‘İzz ü nâzdan geçüben tertîbler terk idüben
Varlıklar düketüben yüz bin ol kadar gerek

Varlıkdur hicâb katı kim yıka bu hicâbı
Dost yüzinden nikâbı götürmeğe er gerek

Sen hicâb oldun sana ne bakarsın dört yana
Kaykımaz öne sona kime ki didâr gerek

Gel imdi hicâbın yık hırs evinden taşra çık
Hak bagışlaya tevfik kasd ıla hüner gerek
’Aşıka cizzet ü âr v’allâh bedic bu haber
‘Aşık isen cânsuz gel ne ser ü destâr gerek

Sen seni elden bırak dôst yüzine sensüz bak
Mansûr’layın Ene’l-Hak dahi sebûk-bâr gerek

Kim dostıla bilişe lâ-cerem derde düşe
Aşık cânı hemişe ser-mest ü humâr gerek

Sen seni aradan al cism ü sûret cânsuz kal
Anda bulasın visâl ayruk ne bâzâr gerek

Dost ile bilişen cân oldur kendüye kıyan
Varlık leşlerin sıyan dahi çâpükter gerek

Terk eyle kıl u kâli dosta virgil mecâli
Yoklukdadur visâli kamudan güzer gerek

Bu göz gördügi degil bu akl erdüği degül
Dil vasf virdügi degül bî-lisân basar gerek

İşit işit key işit dost katına sensüz git
Dosta gidene öndin kendüsiz sefer gerek

Az bakmagıl sen çoga çün dost içinden doga
Varlıgun saygıl yoga bunca ne haber gerek

Unut unut kamusın söylegil sözın hâsın
Dilersen dost göresin bundan gayrı ser gerek

Dünya vü âhiretden niçe türlü nicmetden
Dost yüzini görmege kamudan geçer gerek

Dünya ahret cahvâli zen ü ferzend vebâli
Dilersen dost visâli varlıkdan hazer gerek

Boncuk değil sır sözi gel gidelüm ko sözi
Dostı görmez baş gözi ayruksu basar gerek

Yûnus imdi yavı var bulmayasın il ü şar
Kim hak düsin kim bâtıl derviş burc u bar gerek”

58 Kehf Suresi,, a. 65.
59 S. Uludağ, a.g.e., s. 245-6.
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Yûnus‘un, gördüğünü görebilmek veya Yûnus gibilerin anlattığını tam 
anlayabilmek için insanın o ‘‘kalp gözü” açık olmalıdır.

‘‘Can gözile bakan görür Yûnus göz ile gördüğin
Yoksa yaban gözi ile kimseneye ne söyleyem”

10. Vuslat (Tanrı’ya Kavumak):

Vuslat, kavuşmadır. Allah‘a ulaşma, buluşma, kavuşmadır.
Bu husus, Vahdet-i Vücud inancına göre, varlıkların aslı ezelde vahdet 

halindedir. vahdet‘ten Kesret âlemine gelen insan, ezeldeki vahdet haline mü-
temadiyen bir özleyiş içindedir. Bu vahdet‘e olan vuslat özlemi ancak dört 
kapı kırk makamı geçmekle gerçekleşebilir. Bu makamları geçen sâlik fır-
katten vuslat erer. Yûnus bu vuslat halini şöyle dile getirir:

‘‘Cânlar cânını buldum bu canum yagma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yagma olsun

Ben benligümden geçdüm gözüm hicabın açdum
Dost vaslına ulaşdum gümanum yagma olsun”

‘‘Yûnus ne hoş dimşsin bal ü şeker yimişsin
Ballar balını buldum kovanum yagma olsun”

Bilindiği gibi, vuslat‘ı isteyen tâlib, bu dört makâmı bilir ve ona göre 
amel kılarsa dervişlik ona helâldir. Aksi halde bu taleb ona haramdır. Ve o kişi 
de tarikatte cahildir:
‘‘Sualüm var tapuna iy dervişler ecesi
Meşayıh ne buyurur yol haberi niçesi

Virgil su’ale cevab tutalum olsun sevab
Şu’le kime gösterür ışk evinün bacası

Evvel kapu şerî’at emr u neyhi bildürür
Yuya günahlarunı her bir Kur’an hecesi

İkincisi tarîkat kulluga bil baglaya
Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası

Üçüncisü marifet can gönül gözin açar
Bak ma’ni sarâyına cArş’a degin yücesi

Dördüncüsi hakîkat ere eksük bakmaya
Bayram ola gündüzi Kadir 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 hwacalar hwacası

Dört hâl içinde dervîş gerek siyaset çeke
Menzile irmez kalur yol eri yuvacası”

‘‘Dört kapudur kırk makam yüz altmış menzili var
Ana irene açılur vilâyet derecesi”

Sonuç ve Değerlendirme

Türk kültürü oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bir o kadar da 
tarihî derinliğe sahiptir. Bu coğrafî genişlik ve tarihi derinliğe rağmen Türk 
kültürü, ufak tefek nüânslarına rağmen bir bütün olarak asrımıza gelmiştir. 
1990’lı yıllara gelene kadar birbirinden habersiz hayat süren Türk toplulukla-
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rı demir perdenin yıkılmasıyla birlikte karşılıklı kültürel temaslar kurmuşlar; 
birbirlerinin geçmişte akraba olduklarının, ortak değer lere sahip olduklarının 
farkına varmışlardır. Bunun tabiî neticesi olarak kültürel bütünlük şuuru uyan-
mıştır.

Bir Türkmen, Yunus Emre’yi zevkle okurken, aynı zevki bir Anadolu in-
sanı Mahtumkulu’da bulmuştur. Bunun kadar tabiî bir şey olamaz. Zira Yunus 
Emre de, Mahtumkulu da aynı kültürün farklı zaman, farklı coğrafyada yetiş-
tirdiği iki zirve şahsiyettir. Bunları besleyen kaynak aynıdır.

Biz bu küçük hacimli çalışmada bu iki şahsiyetin ortak noktalarını ortaya 
koymaya çalıştık. Din, Dünyaya Bakış ve Üslûp olmak üzere üç ana başlık 
altında topladığımız bu ortak noktalar, araya coğrafya, tarih, rejim vb. sınır-
lar girmesine rağmen Türk kültürünün devamlılığını göster mesi bakımından 
önem taşımaktadır.

Mutasavvıflardaki birliktelikleri ifade etmek isteriz ki; maddeler halinde 
yukarıdan buyana gösterdiğimiz müşterekler ve farklar neticesinde tespitleri-
mize göre Ahmed Yesevi’nin zikrettiği 40 makamdan 30’u diğer yedi muta-
savvıfta da ayniyle mevcuttur. Diğer 10’u ise birbirinden ifade farkıyla ayrıl-
makta ise de muhteva itibariyle aynıdır.

Hal böyle olunca bu müşterekler bize Türk Edebiyatı’nın bütünlüğünü, 
bugün farklı mecralara çekilmeye çalışılan Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre 
gibi şahsiyetlerin bile aynı geleneğin temsilcileri ve birbirlerinin muakkibi ol-
duklarını düşünmeye zorlamaktadır. Bunlar, Türk Kültürünün dünden bugüne 
kadar gelen kültür bütünlüğünün simgeleridirler.

Ahmed Yesevi, Süleyman Hakîm Ata, Şeyh Edebâli, Hacı Bektaş Veli, 
Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Mahtumkulu 
Firaki fikirleriyle insanlığın kötülüklerden kurtulup doğruya ve iyiye yönel-
melerinde yardımcı olurken, arkalarında ölümsüz bir fikir sistemi eserler de 
bırakmışlardır.

Bu fikir sisteminde hepsi; ‘‘İlahi sevgiye” dayalı bir ‘‘Varlık ve insan 
sevgisi”, birlik inancı, ilim, varlık sırrını arama ve ahlaki değerleri en ideal bir 
biçimde sistemleştirmelerdir.

Yukarıdaki tasniflerde de görüldüğü gibi; Şeriat kapısında Ahmed Yese-
vi’nin zikrettiği on makamdan dokuzu Hacı Bektaş’ta da aynıyla görülmekte-
dir. Yalnız Hacı Bektaş’ta; namaz, oruç, hac, zekât makamlarını tek maddede 
toplamış buna ilave olarak helal kazanç, nikâh, haram, şefkat ve temizlik mad-
delerini de zikretmiştir. Farklı olarak görülen bu ifadeler Ahmed Yesevi’nin, 
Emr-i bi’l- ma’ruf- nehy-i ani’l-münker makamlarında birleştirilmiş olması 
sebebiyle başkaca bir farklılık düşünülemez.
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Genel anlamda; Ahmed Yesevi, Süleyman Hakîm Ata, Şeyh Edebâli, Hacı 
Bektaş Veli, Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve 
Mahtumkulu Firaki enleminde değerelendirecek olursak hepsinde de ayniyet 
olduğu görülmüştür.

Tarikat Kapısı’nda Yesevi ile Hacı Bektaş’ın yedi makamı müşterektir. 
Yesevi’de bulunmayan; saç kesmek ile hırka, zenbil ve âsâ gibi maddi unsur-
ların sonradan ilavesi kuvvetle muhtemeldir.

Marifet ve Hakikat kapılarında da yedişer makamın müşterek olduğunu 
görmekteyiz. Diğer üçü özde aynı, fakat ifadesi farklı makamlardan oluşmak-
tadır.

Dört kapı’da zikredilen kırk makamdan otuzu birbiriyle ayniyet derece-
sinde benzerlik arz etmektedir. Diğer on tanesi birbirini nakzedecek derecede 
farklı olmayıp, sadece ifade farkından birliktelikleri vardır. Haddizatında bu 
kadar küçük farklılık bir eserin iki nüshasında bile görüleceğinden bunları 
fark olarak bile telakki etmemek gerekir.

Hal böyle olunca bu müşterekler bize Dini-Tasavvufi Türk Edebiya-
tı’nın bütünlüğünü, bugün farklı mecralara çekilmeye çalışılan Hacı Bek-
taş Veli, Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal gibi şahsiyetlerin aynı geleneğin 
temsilcileri ve birbirlerinin muakkibi veya çağdaşları olduklarını düşünmeye 
zorlamaktadır. Bunlar, Türk Kültürünün dünden bugüne kadar gelen kültür 
bütünlüğünün simgeleridirler.

Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal’ın 
fikirleriyle insanlığın kötülüklerden kurtulup doğruya ve iyiye yönelmelerin-
de yardımcı olurken, arkalarında ölümsüz bir fikir sistemi de bırakmışlardır. 
Bu fikir sisteminde hepsi; ‘‘İlahi sevgiye” dayalı bir ‘‘Varlık ve insan sev-
gisi”, birlik inancı, ilim, varlık sırrını arama ve ahlaki değerleri en ideal bir 
biçimde sistemleştirmedir.

Hal böyle olunca bu küçük mukayese bize gerek Yesevi’nin ve gerek-
se diğer yedi mutasavvıfın Türkistan’da başlayan aynı tasavvuf geleneğinin 
temsilcileri olduklarını, bu geleneklerin Anadolu yakasında Yunus Emre ve 
Kaygusuz Abdal ile aynısıyla devem ettiğini ve böylece her birinin maddeten 
olmasa bile manen mürşid- mürid münasebetinde olduklarını söyleyebiliriz.

Türkistan’da Ahmed Yesevi ile başlayan tasavvuf hareketinin Anado-
lu’daki yüzlerce temsilcilerinden; Şeyh Edebâli, Hacı Bektaş Veli, Mevla-
na Celâleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal’daki tezahürlerini 
merâtib-i erba’a hususundaki müşterekleri işaret etmeye çalıştık. Bu şahsi-
yetlerin eserlerinde işlenen fikirlerin ve tasavvufun ana kaynağı, Kur’an ve 
Hadislerdir. Bu açıdan onların kendilerinden önce ve sonra gelen mütefekkir 
ve mutasavvıf şairlerden farklı fikirler taşımazlar. Ancak ‘‘anlatım tarzında” 
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farklılıklar olabilir. O da ‘‘asl” a müteallik değildir. Çünkü hepsinin asıl kay-
nakları Kur’an ve Hadislerdir.

Ayrıca, bu sekizleri, ‘halkın hocası’ yapan, sadece bu şiirleri değildir. 
Onların en mühim tarafları, fikirlerini yaşadığı asrın ve asırların halk dili ve 
iki bin beş yüz yıllık bilim dili olan TÜRKÇESİ ile en güzel ve en edebi bir 
şekilde halkın anlayabileceği bir sehl-i mühteni üslubuyla Türkçe ile anlatma-
larıdır. Onlar gerçek anlamda; ‘‘ bilim dili, halk dili, aşk dili, cennet dili, Tanrı 
dili, Nebiler dili Türkçemizin Anadolu yakasındaki güvencesi ve eserleriyle 
yaşatıcılarıdır.”

Ahmed Yesevi, Süleyman Hakîm Ata, Şeyh Ede Bâli, Hacı Bektaş 
Veli, Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Mah-
tumkulu Firaki’nin eserlerinde işlenen fikirlerin ve tasavvufun ana kaynağı, 
Kur’an ve Hadislerdir. Bu açıdan onların kendilerinden önce ve sonra gelen 
mütefekkir ve mutasavvıf şairlerden farklı fikirler taşımazlar. Ancak ‘‘anlatım 
tarzında” farklılıklar olabilir. O da ‘‘asl” a müteallik değildir. Çünkü hepsinin 
asıl kaynakları Kur’an ve Hadislerdir.

Bunlar; ilahi aşkı, birlik (Vahded-i Vücud), ahlak ve insanlık görüşünü 
anlatan, bunu yaparken de kendilerine mecaz ve istiare dilini geliştiren bir 
ekolün temsilcileridirler. Bu itibarla, âbide şahsiyetlerimizden özellikle Hacı 
Bektaş Veli, Kaygusuz Abdal’ı çeşitli akım ve ideolojilerin uydusu olarak 
göstermeye çalışanlardan kurtarmak ilim adamlarının görevidir. Hacı Bektaşı 
Veli’yi hep birlikte bütün bir toplumun ‘‘Şahsiyeti” yapmalıyız. Çünkü O 
da, yukarıdan beri anlattığımız müşterekler doğrultusunda Kur’an ve Hadis 
kaynaklarından beslenen aynı kültürün insanıdır. Hatta diyebiliriz ki, Sahabe 
devri ashabı kadar Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e bağlıdırlar.

Ahmed Yesevi, Süleyman Hakîm Ata, Şeyh Edebâli, Hacı Bektaş 
Veli, Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Mah-
tumkulu Firaki’nin eserlerinde işlenen fikirlerin ve tasavvufun ana kaynağı, 
Kur’an ve Hadislerdir. Bu açıdan onların kendilerinden önce ve sonra gelen 
mütefekkir ve mutasavvıf şairlerden farklı fikirler taşımazlar. Ancak ‘‘anlatım 
tarzında” farklılıklar olabilir. O da ‘‘asl” a müteallik değildir. Çünkü hepsinin 
asıl kaynakları Kur’an ve Hadislerdir.

Bunlar; ilahi aşkı, birlik (Vahded-i Vücud), ahlak ve insanlık görüşünü 
anlatan, bunu yaparken de kendilerine mecaz ve istiare dilini geliştiren bir 
ekolün temsilcileridirler. Bu itibarla, âbide şahsiyetlerimizden özellikle Hacı 
Bektaş’ı çeşitli akım ve ideolojilerin uydusu olarak göstermeye çalışanlardan 
kurtarmak ilim adamlarının görevidir. Hacı Bektaşı Veli’yi hep birlikte bü-
tün bir toplumun ‘‘Şahsiyeti” yapmalıyız. Çünkü O da, yukarıdan beri anlat-
tığımız müşterekler doğrultusunda Kur’an ve Hadis kaynaklarından beslenen 
aynı kültürün insanıdır.



Ahmed Yesevi, Süleyman Hakîm Ata, Şeyh Edebâli, Hacı Bektaş Veli, 
Mevlana Celâleddin-i Rûmi, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Mahtumku-
lu Firaki’yi aynı fikrin temsilcileri gösterirken, bunların toplumdaki kabuller 
dünyalarını da aynı sevgi potası içinde görmek ve değerlendirmek zorunda-
yız. Birlik ve beraberliğin mümessili olan bu yüce kişilerin açık şahsiyetlerini 
her tür insana iletmek de bizim görevimizdir.

Yukarıdaki tasniflerde de görüldüğü gibi; Şeriat kapısında; Ahmed Ye-
sevi’nin zikrettiği on makamdan dokuzu Hacı Bektaş ve Yunus Emre’de 
aynıyla görülmektedir. Yalnız Hacı Bektaş’ta; namaz, oruç, hac, zekât ma-
kamlarını tek maddede toplamış buna ilave olarak helal kazanç, nikah, haram, 
şefkat ve temizlik maddelerini zikretmiştir. Farklı olarak görülen bu ifadeler 
Ahmed Yesevi’nin, Emr-i bi’l- ma’ruf- nehy-i ani’l-münker makamlarında 
birleştirilmiş olması sebebiyle başkaca bir farklılık düşünülemez.

Eğriliğin koyasın doğru yola gelesin
Kibr ü kini çıkargil er’den nasib alasın



“Kitabi-Dədə Qorqudla Məhəmməd Füzuli arasında fərqli zirvə
 - Yunus Əmrə

(Yunus Əmrə irsinin Azərbaycanda tədqiqi və nəşri)

İsa HƏBİBBƏYLİ*

Özet
Yunus Emre, Türk edebiyatında tasavvuf poetikası ile halk şiiri gele-

neklerini yüksek ideolojik ve sanatsal düzeyde birleştiren güçlü bir şairdir.

Yunus Emre’nin şiirde, aruz vezninin hâkim olduğu devirde hece vez-
nini edebiyata getirmiş, hece ve aruz kavşağında kıymetli ve zengin bir şiir 
hazinesi yaratmıştır. Böylelikle Yunus Emre, Türk şiirinde hece vezinli şii-
rin sağlam temellerini atmıştır.

Yunus Emre, ortak genel Türk şiirinin ana yaratıcılarından birisidir.

Yunus Emre, “Kitab-ı-Dede Korkud” soylamaları ile Mehemmed Fu-
zuli’nin lirik sözleri arasında yeni ve farklı bir zirvedir.

Hayatı ve sanatı Türk dünyasında geniş bir şekilde incelenen Yunus 
Emre hakkında sürekli ve esaslı araştırmalar, tabii olarak Türkiye’de daha 
fazla yürütülmektedir. Türkiye, hem Yunus Emre’nin vatanı hem de dünya 
Yunus Emre araştırmalarının ana merkezidir.

Yunus Emre’nin hayatı ve sanatının araştırılması ve yayımlanmasında 
Azerbaycan da kendi çalışmalarını sunmuştur.

Azerbaycan’da ilk defa 1927 yılında Emin Abid, “Hece Vezninin Tarihi” 
adlı makalesinde, Yunus Emre’nin bu sahadaki hizmetlerinden bahsetmiş ve 
onun şiir mirasına çokça övgülerde bulunmuştur. Bundan başka, Salman Müm-
taz, “Molla Kasım ve Yunus Emre” adlı makalesinde, Yunus Emre’nin Türk 
şiirinin gelişimi üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ilmî olarak doğrulamıştır.

XX-XXI. yüzyıllarda halk yazarı Anar, halk şairi Bahtiyar Vahabza-
de, ünlü edebiyat bilimci âlimlerden İsa Habibbeyli, Bekir Nebiyev, Tevfik 
Hacıyev, Azade Rüstemova, Yusuf Seyidov, Celal Memedov, Kamil Veli 

* Prof. Dr., Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik, habibbeylii@mail.ru.
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Nerimanoğlu, Kara Namazov, Almaz Ulbi Binnetova, Fuzuli Bayat, Mahire 
Kuliyeva, Arif Memedov, Huraman Hümmetova, Feride Veliyeva, Saadet 
Şıhıyeva ve başkaları Yunus Emre’nin hayatı ve sanatı hakkında söz söyle-
miş, çeşitli konularda araştırmalar yapmış, hakkında kitaplar ve makaleler 
yayımlamışlardır.

Huraman Hümmetova, 1998 yılında “Yunus Emre’nin hayatı ve Sanatı 
Hakkında” konulu dil bilimi üzerine felsefe doktorluğu tezini savunmuş, 
2006 yılında büyük sanatçıya adanmış başka bir kitap da yayımlamıştır.

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Ensti-
tüsünde 2013 yılında “Yaşayan Yunus Emre” başlıklı uluslararası bir sem-
pozyum düzenlenmiştir.

Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri ilk defa 2020 yılında yayımlanan 
“Azerbaycan Edebiyatı Tarihi”ne ortak Türk edebiyatının bir örneği olarak 
dâhil edilmiştir.

Yunus Emre’nin eserleri; Anar, Salman Mümtaz, Memed Aslan, Mu-
zaffar Şükür, Celal Beydili ve başkaları tarafından yayımlanmış, antolojiler-
de şairin sanatından örnekler verilmiştir.

Hâlihazırda Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsünde Yunus Emre’nin 
“Divan”ı ilk kez tam bir şekilde yayıma hazırlanıyor.

Yunus Emre’nin sanatı ölümsüzlük örneğidir.

Giriş
Yunus Əmrə – türk ədəbiyyatında təsəvvüf poeziyası ilə xalq şeiri 

ənənələrini yüksək ideya-bədii səviyyədə birləşdirən qüdrətli şairdir.
Yunus Əmrə poeziyada əruz vəzninin hakim olduğu dövrdə heca vəznini 

ədəbiyyata gətirmiş, əruzla hecanın qovşağında qiymətli və zəngin şeir xə-
zinəsi yaratmışdır. Beləliklə, Yunus Əmrə türk poeziyasında heca vəznli şeirin 
möhkəm təməllərini yaratmışdır.

Yunus Əmrə ortaq ümumtürk şeirinin əsas yaradıcılarından biridir.
Yunus Əmrə “Kitabi-Dədə Qorqud” soylamaları ilə Məhəmməd Füzuli 

lirikası arasında yeni və fərqli bir zirvədir.
Yunus Əmrə şeiri türk xalq şeiri ənənəsinin qanunauyğun yekunu, Molla 

Pənah Vaqif lirikasının möhtəşəm başlanğıcıdır.
Yunus Əmrəyə aid edilən məzarlardan birinin Azərbaycanın Qax rayonu 

ərazisində olması bu böyük şeir ustadına Azərbaycan xalqının sevgisi və ehti-
ramının göstəricisidir.

Həyatı və yaradıcılığı Türk dünyasında geniş şəkildə tədqiq edilən Yu-
nus Əmrə haqqında davamlı və əsaslı tədqiqatlar təbii olaraq Türkiyədə daha 
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çox aparılmışdır. Türkiyə həm Yunus Əmrənin vətəni və həm də dünya Yunus 
Əmrəşünaslıq elminin əsas mərkəzidir.

Yunus Əmrənin həyatı və yaradıcılığının tədqiqi və nəşri işinə Azərbay-
can da öz töhfələrini vermişdir. Azərbaycanda ilk dəfə 1927-ci ildə Əmin Abid 
“Heca vəzninin tarixi” adlı məqaləsində Yunus Əmrənin həmin sahədəki xid-
mətlərindən geniş söz açmışdır. Əmin Abid Yunus Əmrənin yaradıcılığında 
beş hecalı şeirdən on altı hecalı şeirə qədər nümunələri nəzərdən keçirməklə 
onun böyük məharətlə “hecanın bir çox vəznini (şəkillərini – İ.H) kullandığı-
nı” xüsusi olaraq qeyd etmiş və aşiq-şairin heca vəzninin yaranması və inkişa-
fındakı xidmətlərini yüksək qiymətləndirə və aşağıdakıları yazmışdır: “Yunus 
Əmrəyə zəif ... bir şəkildə gələn heca onda tamamilə yeni bir çöhrə ərz etdi... 
Yunus Əmrənin hecası heca ahəngli deyil, misrası ahəngə malikdir. Əsərlərin-
də qədim hecanın ibtidai eradı (şəkli – İ.H) hiss olunmaz. Bundan dolayı heca 
rüşdünü (vəzni – İ.H) Yunusla bulmuş denilə bilir. O qədər ki, bu gün Qafqaz 
vəTürkiyə ədəbiyyatında belə, Yunusun bundan altı yüz il əvvəlki hecası kimi 
vəzndə hakimiyyətə çox az təsadüf edilir.”1

Bundan sonra 1928-ci ildə Salman Mumtaz “Molla Qasım və Yunus 
Əmrə” adlı məqaləsində Yunus Əmrənin türk şeirinin inkişafına güclü təsir 
göstərdiyini elmi cəhətdən əsaslandırmışdır.

XX-XXI əsrlərdə xalq yazıçısı Anar, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə, ədə-
biyyatşünas alimlərdən İsa Həbibbəyli, Bəkir Nəbiyev, Tofiq Hacıyev, Azadə 
Rüstəmova, Yusif Seyidov, Cəlal Məmmədov, Kamil Vəli Nərimanoğlu, Qara 
Namazov, Almaz Ülvi Binnətova, Füzuli Bayat, Mahirə Quliyeva, Arif Məm-
mədov, Xuraman Hümmətova, Fəridə Vəliyeva, Səadət Şıxıyeva və başqaları 
Yunus Əmrənin həyatı və yaradıcılığı haqqında söz demiş, müxtəlif aspektlər-
dən araşdırmalar aparmış, ölməz sənətkar barəsində kitablar və məqalələr çap 
etdirmişlər.

Xuraman Hümmətova 1998-ci ildə “Yunus Əmrənin həyatı və yaradıcılı-
ğı” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə et-
miş, 2006-ci ildə böyük sənətkara həsr olunmuş ayrıca kitab nəşr etdirmişdir. 
Bu kitab Azərbaycanda Yunus Əmrənin həyatı və yaradıcılığını elmi şəkildə 
təqdim edən birinci sistemli monoqrafik tədqiqatdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunda 2013-cü ildə “Yaşayan Yunus Əmrə” adlı beynəlxalq simpozium 
keçirilmişdir. Simpoziumda Azərbaycan alimləri ilə yanaşı Türkiyə, Qazaxıs-
tan, Özbəkistan və başqa ölkələrdən olan tədqiqatçıların da məruzələri dinlə-
nilmişdir. “Yaşayan Yunus Əmrə” simpoziumunun çap edilmiş materialları 
Azərbaycanda bu böyük sənətkara həsr olunmuş ilk məqalələr toplusu kimi 

1 Bax: Əmin Abid, Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi, Elm və təhsil, Bakı 2016, səh. 156.
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mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xuraman Hümbətovanın “Yunus Əmrə Azər-
baycan ədəbiyyatşünaslığında” adlı araşdırma materialları da qüdrətli türk 
şairinin həyatı və yaradıcılığını əks etdirən qiymətli və zəngin elmi mənbədir.

İlk dəfə olaraq Yunus Əmrənin həyatı və yaradıcılığı ortaq türk ədəbiy-
yatı nümunəsi kimi 2020-ci ildə Bakıda nəşr edilən “Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi”nə daxil edilmiş, şairin haqqında akademik İsa Həbibbəylinin portret-o-
çerki ictimaiyyətə çatdırılmışdır.2 “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndə Yunus 
Əmrənin yaradıcılığının özünəməxsusluğu aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 
“Əsasən sufi dünyagörüşünün geniş yer aldığı Yunus Əmrə poeziyasında xalq 
həyatı ilə səsləşən dünyəvi şeirlər də parıcılıq təşkil edir. XIII əsrdə dini və sufi 
dünya görüşün hakim olduğu dövrdə dünyəvi məzmunda da şeirlər yazmaq 
ədəbiyyatın ideya-məzmunda da şeirlər yazmaq ədəbiyyatın ideya-məzmunca 
daha da zənginləşdirilməsinə xidmət edirdi. Yunus Əmrə dini-sufi şeirlərlə 
dünyəvi poeziyanı vahid məcrada ifadə etməyin nümunəsini göstərmişdir. O, 
şeirlərində dini anlayışlarından və sufi rəmzlərindən həm də dünyəvi fikirləri 
ifadə etməyi üçün bacarıqla istifadə etmişdir.”3

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi Yunus Əmrədən həm təsəvvüf-ürfan 
şairi və həm də dünyəvi şeirlərin yaradıcısı kimi söz açmışdır. Yunus Əmrə-
nin türk şeirində heca vəzninin əsaslarını yaratması azərbaycanlı tədqiqatçı-
lar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanda Yunus Əmrə şifa-
hi xalq ədəbiyyatı ilə yazılı şeirin qovşağında şeirlər yazan, lakin şifahi xalq 
ədəbiyyatı mənasında aşıq şeirini deyil, yazılı ədəbiyyatı təmsil edən böyük 
türk-ürfan şairi kimi qəbul olunur. Bununla belə, Azərbaycan ədəbiyyatşü-
naslıq elmində Yunus Əmrə ümumtürk ədəbiyyatının və ya ortaq türk ədəbiy-
yatının əsas yaradıcılarından biri olaraq təqdim edilir. Xalq yazıçısı Anarın 
Yunus Əmrənin şeirlərini “Min beş yüz ilin oğuz şeiri” antologiyasına daxil 
etməsi onun məhz ortaq türk şeirinin qüdrətli yaradıcılarından biri kimi qəbul 
edilməsinin ifadəsidir.

Yunus Əmrənin əsərləri Azərbaycanda Salman Mümtaz, Anar, Məmməd 
Aslan, Müzəffər Şükür, Cəlal Bəydili və başqaları tərəfindən müxtəlif illərdə 
nəşr edilmiş, antologiyalarda şairin yaradıcılığından nümunələr verilmişdir. 
Filologiya elmləri doktoru Cəlal Bəydilinin tərtibi və ön sözü ilə çap edilmiş 
“Yunus Əmrə. Əsərləri” kitabı (2004) ortaq türk şeirinin görkəmli yaradıcı-
sının əsərlərinin Azərbaycandan ən geniş həcmə malik nəşri və sistemli təq-
dimatıdır. Cəlal Bəydili böyük türk ozan-şairi Yunus Əmrə Divanının Fateh 
nüsxəsinin İstambul variantını və Faruq Timurtaşın “Yunus Əmrə Divanından 
seçmələr” kitabındakı şeirləri əsas kimi qəbul etməklə böyük sənətkarın əsər-

2 Bax: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 10 cilddə, III cild, Elm, Bakı 2020, səh. 135-148.
3 İsa Həbibbəyli, “Yunus Əmrə”, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 10 cilddə, III cild, Bakı 

2020, səh. 141.
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lərinin mükəmməl bir nəşrini meydana qoymuşdur.4 Cəlal Bəydilinin yazdığı 
kimi nəşrdə “Yunus Əmrə divanının dil xüsusiyyətlərinə mümkün qədər sadiq 
qalmağa çalışılmışdır”.5

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 2021-ci ildə Yunus Əmrənin 
“Divan”ını Əbdulqadir Gölpinarlı və Mustafa Tatcı nəşrləri əsasında yenidən 
nəşr etmişdir. Akademik İsa Həbibbəyli müqəddiməsi və filologiya üzrə fəl-
səfə doktoru, dosent Xuraman Hümbətovanın tərtibi ilə çap edilmiş yeni Yu-
nus Əmrə nəşri bu qüdrətli sənətkara Türkiyə baxışı ilə Azərbaycan elminin 
yanaşmasını vəhdətlə əks etdirən orijinal kitabıdır.

Yunus Əmrə şeirinin Ədəbiyyat İnstitutu nəşri qardaş Türkiyə Cümhu-
riyyətində 2021-ci ilin “Yunus Əmrə və Türk yazı dili ili” elan olunmasına və 
həmin ilin uğurla keçirilməsinə “Bir millət – iki dövlət”dən biri olan Azərbay-
canın ərməğanıdır.

4 Yunus Əmrə - Əsərləri, tərtib, ön söz və lüğətin müəllifi: Cəlal Bəndili, Öndər nəşriyyatı, 
Bakı 2004, səh. 335.

5 Cəlal Bəydili, “Həqq divanını görən şair”, Bax: Yunus Əmrə - Əsərləri, 2004, səh. 11.





YUNUS’U ŞİİRLE ANLATMAK: XVIII. YÜZYILDA 
YAZILMIŞ MANZUM OSMANLI TARİHİ’NDE YUNUS 

EMRE ANLATISI

Göker İNAN

Özet
Batı Türkçesinin oluşum evresinin ilk ve önemli temsilcilerinden olan 

Yunus Emre’nin (öl. 1320 ?) hayatına dair bilinenler oldukça azdır. Farklı 
rivayetler olmakla birlikte bu bilgi kırıntılarını da Osmanlı devrinden kalan 
eserlerde bulabiliyoruz. Osmanlı sahasında kaleme alınan tarih metinlerinin 
çoğu manzum kısımlar da içermekle birlikte genel itibarıyla mensur olarak 
yazılmışlardır. Fakat az da olsa baştan sona kadar manzum olarak kaleme 
alınmış tarihler de mevcuttur. Söz konusu kaynaklardan biri, Hasîb’in (öl. 
1752-53) Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân adlı eseridir. 19.727 beyitten oluşan 
söz konusu kronik, Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmed devrinin sonuna 
kadar gelmekte ve bu hâliyle en uzun manzum Türkçe tarih olma özelliği-
ni taşımaktadır. Eserin müellif hattı ile yazılmış bir nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi Hâlet Efendi Koleksiyonu 596 numarada kayıtlıdır. Sonraki 
dönemlerde istinsah edilmiş iki nüshası da İstanbul Üniversitesi Nadir Eser-
ler Kütüphanesinde bulunmaktadır. Eserde her padişahtan sonra o devirde 
yaşamış vezirler, âlimler, hekimler, şairler ve mutasavvıflar da tanıtılmıştır. 
Manzum anlatılardan biri de Yunus Emre’ye aittir. Osmanlı sahasında Yu-
nus Emre’yi manzum olarak ele alan eserler yok denecek kadar azdır. Sil-
kü’l-Le’âl’de 33 beyitten oluşan Yunus Emre anlatısında kendisinden, ho-
cası Tapduk Emre’den, aralarındaki tasavvufi bağdan, Yunus’un şiir hususi-
yetlerinden ve şairin bazı hikmet dolu hâllerinden bahsedilmektedir. Bölüm 
sonunda Yunus Emre’nin kabrine dair bazı rivayetlere de değinilmiştir. Bu 
çalışmada müellif nüshası esas alınarak kaydedilmiş olan 33 beyitlik kısım 
tahlil edilmiş ve ilgili bölüm yazılırken Hasîb’in hangi kaynaklardan yarar-
landığı gösterilmiştir.

* Dr., Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, gokerinan@gmail.com, ORCID ID: 
0000-0003-1280-4041
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Giriş

Günümüzde hakkında en çok konuşulan ve şiirleri sıkça ele alınan sufi 
şairlerden olmasına rağmen Yunus Emre hakkında bilinenler oldukça azdır. 
Onun hakkında yazılan erken dönem kayıtları da birkaç menkıbeden ve birbi-
rini tekrar eden rivayetlerden ibarettir. Lâmiî Çelebi (öl. 1532) Nefehâtü’l-Üns 
tercümesinde her ne kadar Yunus Emre’nin tanınırlığına işaretle “Rûm’da 
meşhûrlardan birisi…”1 ifadesini kullansa da şair hakkında sağlıklı ve net bil-
giler günümüze ulaşmamıştır.

Osmanlı tarihçileri arasında Yunus Emre’nin ismini ilk zikreden kişi 
Âşıkpaşazâde’dir (öl. 1484’ten sonra).2 Biyografi kaynaklarında ise onu ilk 
ele alan Lâmiî Çelebi ile Taşköprîzâde Ahmed Efendi’dir (öl. 1561). Molla 
Abdurrahmân Câmî’nin (öl. 1492) Nefehâtül-Üns adlı eserini Fütûhü’l-Mü-
câhidîn adıyla 1521’de Türkçeye çeviren Lâmiî Çelebi, Yunus Emre’nin şiir-
lerini “maruf ve meşhur” olarak niteler. Bu ifadeden XVI. yüzyıl başlarında 
Yunus Emre manzumelerinin en azından sufi çevrelerce bilindiği anlaşılmak-
tadır.3 Taşköprîzâde de Arapça kaleme aldığı eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye adlı 
eserinde hocası Tapduk Emre ile birlikte Yunus Emre’ye kısaca yer vermiştir.4 
Menkıbevi anlatıma dayalı olarak Yunus Emre’nin hayatından bahseden ilk 
kaynak ise Hacı Bektaş-ı Velî Velayetnâmesi’dir.5 Günümüz çalışmalarında 
Yunus’un menkıbevi hayatı aktarılırken sürekli bu eser esas alınır.

1 Songül Karaca, Lâmi’î Çelebi, Fütûhu’l-Mücâhidîn Li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn 
(Nefehâtü’l-Üns Tercümesi): İnceleme, Tenkitli Metin, Sözlük, Dizin, Doktora Tezi, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize 2019, s. 1418.

2 Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân (Osmanoğulları’nın Tarihi), haz. Kemal Yavuz - 
Yekta Saraç, K Kitaplığı, İstanbul 2003, s. 569.

3 Karaca, Lâmi’î Çelebi, s. 1418-1419.
4 Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye, 

haz.: Muhammet Hekimoğlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 
2019, s. 108. Taşköprizâde’nin Yunus Emre’yi Yıldırım Bayezid devri (1389-1403) şairleri 
arasında saymasını hatalı kabul etmek gerekecektir. Zira Yunus Emre hakkında yapılan son 
dönem çalışmaları şairin Selçuklu’nun son devri ile Osman Gazi saltanatı (1302-1324) arasında 
yaşadığını göstermektedir. Onun vefatı için söylenebilecek en temkinli tarih 1320 senesi 
civarlarıdır. bk. Adnan Sadık Erzi, “Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar I: Yûnus 
Emre’nin Hayatı Hakkında Bir Vesika, I”, TTK Belleten, 14/53, Ankara 1950, s. 85-89.

5 Abdülbaki Gölpınarlı, Manakıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî Vilâyet-nâme, İnkılap 
Kitabevi, İstanbul 1958, s. 48-49. Uzun Firdevsî (öl. 1517’den sonra) manzum 
Velâyetnâmesi’nde bu görüşmeyi şiir şeklinde anlatır. bk. Uzun Firdevsî, Manzum 
Velâyetnâme, İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, K0005, vr. 104a-106a. Ali 
Nihânî (öl. 1909) tarafından kaleme alınan bir başka manzum Velâyetnâme’de 
geçen tahkiye için bk. Sedat Kardaş, Ali Nihanî’nin Maznum Hacı Bektaş-ı Veli 
Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin), Grafiker Yayınları, Ankara 
2018, s. 376-381. Yine manzum olarak ve didaktik mahiyyette kaleme alınan 
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Osmanlı tarihçilerine tekrar dönecek olursak Hoca Sadeddin Efendi, Ni-
şancızâde Mehmed Efendi ve Gelibolulu Mustafa Âlî de eserlerinde Yunus 
Emre’ye muhtasar olarak değinmişlerdir. XVIII. yüzyıl âlim ve şairlerden 
olan Ahmed Hasîb Efendi de kaleme almış olduğu Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân 
adlı manzum tarihinde Yunus’a 33 beyitten oluşan bir bölüm ayırmıştır.

Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân’da Yunus Emre

Hasîb’in bu tarihi Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmed devrinin sonu-
na kadar gelen manzum bir eserdir. Toplamda 19.727 beyitten oluşmaktadır. 
Yunus Emre’ye ayrılan kısım birçok Osmanlı tarihinde olduğu gibi Yıldırım 
Bayezid devrinin sonunda yer almaktadır. Bununla birlikte Orhan Gazi döne-
minde Hacı Bektaş-ı Velî anlatılırken orada da şeyhi ile birlikte Yunus Em-
re’nin zikredildiği görülmektedir.6 Yunus Emre’ye dair bölüm, Süleymaniye 
Yazma Eser Kütüphanesi Halet Efendi Koleksiyonu 596 numarada kayıtlı 
olan müellif hattı nüshanın 107a-108b varakları arasında yer almaktadır. Eser 
genelinde ise 4383-4415 numaralı beyitlere denk gelmektedir.

Yunus Emre’nin Hocası Tapduk Emre

Silkü’l-Le’âl’de “Ṭapduḳ Emre ve Yūnus Emre” başlığından sonra ön-
celikle Tapduk Emre hakkında bilgi verilmiştir. Burada Tapduk’un büyük 
velilerden olduğu, Sakarya köylerinden birinde zuhur ettiği ve o bölge halkı-
nı irşadı anlatıldıktan sonra Hacı Bektaş-ı Velî’ye intisabı zikredilmiştir. Bu 
bağlanma sonrasında halk arasındaki unvanının Tapduk olduğu belirtilmiş ve 
daha önce Orhan Gazi döneminde de kendisinden bahsedildiğine atıf yapıla-
rak Yunus Emre anlatısına geçilmiştir:

Kibār-ı evliyādan biri Ṭapduḳ Emre’dir ḥālā
Ṣaḳarya köylerindendir ẓuhūr-ı şeyḫ-i ḥaḳḳānī

Anıñ da nām-ı pāki Şeyḫ Yūnus’dur didi rāvī
O semtiñ ḫalḳını dāʾim idüp irşād-ı pīrānī

Ḳarīn-i Ḥācı Bektaş-ı Velī olmışdı sābıḳda
Muḫālif oldıġında anlara Rūm’uñ ʿazīzānı

En evvel ittibāʿı anlara bu Ṭapduḳ itmişdi

Baba Yûsuf Sivrihisârî’nin (öl. 1512 ?) eserinin bir beyitinde “Azîzlerden husûsâ 
Yûnus Emre” mısrası ile 1507-1508’e tekabül eden H 913 yılında Yunus Emre’nin 
adını anmaktadır. bk. Şeyh Baba Yûsuf Sivrihisârî, Mevhûb-ı Mahbûb İnceleme-
Metin-Sözlük-İndeks, haz.: Ahmet Kartal, Eskişehir Yunus Emre Kültür, Sanat ve 
Turizm Vakfı Yayınları, Eskişehir 2000, s. 529.

6 “Görüşdi Emre vü Tapduk’la kıldı akd-i hullânî.” Ahmed Hasîb Efendi, Silkü’l-Le’âl-i Âl-i 
Osmân, Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Hâlet Efendi, no.: 596, vr.: 41b.
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ʿAzīziñ Ṭapduḳ oldı ḫalḳ içinde ġayri ʿunvānı

Muḳaddem daḫi ẕikri geçmiş idi ʿahd-i Orḫan’da
Mükerrerdir bu yerde ol ʿazīziñ vaṣf-ı ẕī-şānı

Hasîb’in yukarıdaki bilgileri verirken Gelibolulu Âlî’nin Künhü’l-Ah-
bâr’ı ve Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnâme’sinden faydalandığı anlaşılmaktadır.7

Yunus Emre
Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân’da bizzat Yunus Emre’yle ilgili bölüm ise yu-

karıda anılan ilk 5 beytin ardından başlamaktadır. 6. beyitte Tapduk’un sırla-
rına mazhar olanın da onun gibi “Emre” lafzını taşıyan “Şeyh Yunus” olduğu 
belirtilmiştir:

Anıñ da maẓhar-ı esrārı oldı Şeyḫ Yūnus kim
Aña da şeyḫi gibi Emre lafẓı oldı erzānī

Devamında ise Yunus’un büyük bir şeyh olduğu ve kerametlerinin her 
tarafa yayıldığı söylendikten sonra uzun zaman şeyhinin tekkesine odun taşı-
ması ve Tapduk’un vefatının ardından onun yerini devralması zikredilmiştir.

ʿAceb şeyḫ-i İlāhīdir ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ’a rāhīdir
Kerāmātı kemā-hīdir ḳılup lebrīz ekvānı

Niçe eyyām olmış ḫāneḳāh-ı şeyḫe hīzem-keş
Reh-i ḫıdmetde ifnā itdi naḳd-i ʿömr-i sāmānı

ʿAzīzi ʿazm-i ʿuḳbā itdiginde cā-nişīn oldı
Hidāyet postına iclās idüp ol kān-ı ʿirfānı

Sonraki iki beyitte ise şiirleri hakkında bilgi verilmektedir. Hasîb’in ifa-
delerinde Yunus Emre şiirlerinin XVIII. asırda Osmanlı coğrafyasının birçok 
bölgesinde bilindiğine dair işaretler vardır. Nitekim Bağdat kadılığı da yapan 
Hasîb’in Yunus Emre ilahilerinin Arap ve Acem diyarında da okunduğunu 
söylemesi dikkat çekicidir:

Niçe yüz biñ ilāhiyyātı vardır gerçi Türkī’dir
ʿArab’da hem ʿAcem’de oḳunur ber-ḫūb-i elhānī

Ḳamusı ʿaşḳa dāʾirdir bütün iḳlīmi sāʾirdir
Velākin ḳalbi ḥāʾirdir rümūz-ı sırrı rūḥānī

Ardından Âlî’de de Taşköprizade’de de yer almayan Abdülkâdir-i Gey-
lânî (öl. 561/1165-66) ile ilgili bir rivayete yer verilmiştir. Buna göre, birçok 
“kutb”dan üstün olup sözleri berrak/saf deniz gibi olan Yunus Emre için Gey-
lânî, “Beni her zaman geçmiştir.” ifadesini kullanmıştır. Hasîb de Abdülkâ-
dir-i Geylânî’yle ilgili bu rivayeti “Geylânî sanki, ‘Türkmen pîri olan bu ikinci 

7 Künhü’l-Ahbâr’da bu kısım için bk. Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr, haz.: Ali 
Çavuşoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 90.; Velâyetnâme’de bu kısım 
için bk. Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, s. 21.
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Yunus (Yunus Emre), beni geçip (mana zirvelerinde) bana yer bırakmıyordu.’ 
demiş.” şeklinde yorumlamıştır:

Niçe aḳṭāba fāyıḳdır kelāmı baḥr-i rāyıḳdır
Beni her demde sābıḳdır dimiş sulṭān-ı Geylānī

Dimiş ṣan şeyḫ-i Geylānī beni bu Yūnus-ı šānī
Geçer ol pīr-i Türkmānī baña virmezdi meydānı

Bu sözün Mevlânâ’ya da nispet edildiğini belirten Hasîb,8 Geylânî konu-
suna devam ederek Yunus’la Abdülkâdir-i Geylânî arasında asır farkı olduğu-
nu fakat keramet yolu ile onun böyle bir söz söylemiş olabileceğini de ekler:

Celāleddīn-i Rūmī’ye daḫi nisbet olunmışdı
Dimişler hem-çü Geylānī bunı ol ḳuṭb-ı devrānī

Zamān-ı Şeyḫ Yūnus’la bu ʿAbdülḳādir’iñ ʿaṣrı
Miyānında niçe yüz yıl olup farḳ-ı firāvānī

Yalandır dimeziz zīrā anıñ teʾvīli ḳābildir
Dimişler evliyānıñ daḫi vardır ṭayy-i ezmānı

Daḫi ber-vech-i āḫerle cevābı ḫūb mümkindir
ʿAzīzānıñ bu ḳavli ola ber-teʾvīl-i rūḥānī

Sonrasında da:
Revā görmem ki nisbet oluna bu söz erācīfe
Velāyetdir kerāmetdir bütün aḥvāl-i pīrānī

beytiyle bu rivayetlerin “uydurma sözler” olarak kestirip atılmasının uy-
gun olmayacağını, mana büyüklerinin her hâllerinin keramet ve velayet oldu-
ğunu söyleyip “Ḥikāye-i Ġarībe-i Yūnus Emre” başlığına geçmiştir. 9

Yunus Emre’nin Dervişlik Yıllarına Dair Bir Rivayet

Hasîb, “Ḥikāye-i Ġarībe-i Yūnus Emre” başlığı altında öncelikle Yu-
nus’la ilgili meşhur bir rivayeti aktarmıştır. Bölümün başındaki beyitlerden 

8 Bu söz hakkında Bahrü’l-Velâye adlı eserde Mevlânâ’nın şöyle söylediği rivayet 
edilmektedir: “Nakl olunur ki Mevlânâ-i Rûmî dimişler ki ‘Menâzil-i İlâhiyye’nin her 
kangısına sür’at idüp gitdim ise bir Türkmen kocamanın izin önümde buldum ve anı güzer 
idemedüm.’ Bundan murâdları Yûnus Emre’dir.” Köstendilli Süleyman Şeyhî, Bahrü’l-
Velâye, Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Hacı Mahmud Efendi, no.: 4528, s. 277.

9  Zahirî anlamda ciddi bir eğitimden geçen Hasîb’in manevi sahada İslam büyüklerine ve 
evliyaullaha karşı büyük bir saygı beslediği diğer eserlerindeki ifadelerden de 
anlaşılmaktadır. Nitekim İstanbul dergâhlarını anlattığı Dergehnâme’sinin başında tarikat 
erbabı için şu ifadeleri kullanır: “Ben hele çok lutfunu gördüm tarîk erbâbının / Kuluyam 
kurbânıyam billâh meşâyıh bâbının.” Beyit için bk. Emin Efendi, Menâkıb-ı Kethüdâzâde 
el-Hac Mehmed Ârif Efendi Hazretleri, İstanbul 1305, s. 319.
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birinde de zikredildiği üzere Yunus Emre, şeyhi Tapduk Emre’nin dergâhına 
odun taşımaktadır. Devamlı olarak bu hizmeti gören Yunus’un taşıdığı bütün 
odunların ok gibi doğru olması şeyhinin dikkatini çeker ve ona “Bu odunları 
kestiğin dağda hiç eğri ağaç dalları yok mu?” diye sorar. Yunus da şeyhine 
şöyle cevap verir: “Eğri olanın iki cihanda da şerefli bir namı olmaz. Bilhassa 
şeyhim gibi dosdoğru tavırları olan birinin dergâhına sırtımda eğri dallar ta-
şımaya katlanamam. Bu dergâha gelen, muntazam oluşu sebebiyle sığınır ve 
doğru yolda olmakla Hakk’ın lütfuna uygun hâle geleceğini umar.”:

Cenāb-ı Şeyḫ Yūnus ḫāneḳāh-ı şeyḫine dāʾim
Çekerdi arḳasıyla hīzem-i kūh u beyābānī

Bütün ol hīzem-i maḥmūlesi oḳ gibi doġrıydı
İçinde egrisi yoġ idi aṣlā şeyḫ-i Rabbānī

Buyurdı yoḳ mıdır bu ḳaṭʿ-ı aḥṭāb itdigiñ ṭaġıñ
İçinde hīç nā-hemvār olan eşcār aġṣānı

Buyurdı Şeyḫ Yūnus mürşid-i āgāhına āyā
Olur mı egriniñ iki cihānda ʿizzet-i şānı

Ḫuṣūṣā ḫāneḳāh-ı şeyḫime ol rāst-eṭvāra
Taḥammül eylemem arḳamla egri ġuṣnı her ānī

Bu dergāha gelen hemvārlıḳla ilticā eyler
Ola tā istiḳāmetle sezā-yı luṭf-ı Raḥmānī

Yunus’un bu sözleri şeyhinin çok hoşuna gider ve ruhani feyizlere eriş-
mesi için ona dua eder:

Bu doġrı söz Cenāb-ı Ṭapduġ’a ġāyet ḥasen geldi
Cenāb-ı Yūnus’a ḳıldı duʿā-yı feyż-i rūḥānī

Söz konusu dergâha odun taşıma rivayeti Yunus Emre hakkında bilgi 
veren erken dönem kaynaklarında da zikredilmektedir. Yazılış tarihleri bi-
linmeyen fakat XV. yüzyıl sonu ile XVI. yüzyıl başlarında kaleme alınmaya 
başlandığı tahmin edilen Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâme’lerinde10 anekdot, 
muhtemelen halk arasında da anlatılagelen bir hikâyeydi. Nitekim sadece Bek-
taşi kültüründe değil, biyografi sahasında yazılan eserlerde de bu rivayet yer 
almıştır. Lâmiî Çelebi tarafından 1521’de hazırlanan Nefehâtü’l-Üns tercüme 
ve zeylinde11 ve Taşköprizâde’nin 1558’de tamamlanan eş-Şakâiku’n-Nu’mâ-
niyyesi’nde12 söz konusu anlatıya tesadüf etmek mümkün olmaktadır.

10 Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi”, DİA, XIV, s. 471.
11 Karaca, Lâmi’î Çelebi, s. 1418.
12 Taşköprülüzâde, eş-Şakâik, s. 108.
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Hasîb bundan sonra Tapduk Emre ve Yunus’un kabirleri konusuna geç-
miştir. Bilhassa aşağıdaki beyit bugün gibi XVIII. asırda da Yunus Emre’nin 
kabir yerinin ihtilaf mevzusu olduğuna işaret etmektedir:

İkisiniñ de ḥālā merḳadinde iḫtilāf itdi
Derūnı ṣıdḳ ile iḫlāṣ ile memlū muḥibbānı

O dönemdeki ihtilafın Sakarya çevresi13 ile Bursa arasında yaşandığını 
belirten Hasîb, her iki mekânın da Yunus Emre’nin sevenleri tarafından ziya-
ret edildiğini söyler. Kabrin Bursa’da olabileceğine dair kaynak ise Halvetî 
şeyhlerinden Niyazî-i Mısrî’ye (öl. 1694) atfedilen manevi bir keşiftir:

Kimi yine Ṣaḳarya cānibinde defn olunmaġla
İkisiniñ de gördük türbesin dir eyler īḳānī

Kimi Bursa’da medfūn oldılar dir ittifāḳ üzre
İkinci ḳavlde vardır anıñ išbāt-ı bürhānı

Ṭarīḳ-i Ḫalvetī’niñ reh-nümāsı Şeyḫ-i Mıṣrī kim
Niyāzī’dir meşāyiḫ içre anıñ zīb-i ʿunvānı

Ziyāret itdiginde Bursa’da Seyyid Buḫārī’yi
Buyurmışdır şu cāmiʿde bu iki ḳabr-i nūrānī

Birisi Şeyḫ Yūnus’dur birisi şeyḫi Ṭapduḳ’dur
Ziyāret eyleyüp olurlar imiş Fātiḥa-ḫˇānī

Niyāzī’yi bilenler hem sevenler iʿtimād eyler
Aña münkir olan virmez bu ḳavle fażl u rücḥānı

Yukarıya kaydedilmiş olan beyitlerin ilk ikisinde Niyâzî-i Mısrî’nin Emir 
Sultan’ın türbesini ziyaret ettiğinde o civardaki bir camide bulunan iki kabir-
den birinin Şeyh Yunus’a, diğerinin de şeyhi Tapduk’a ait olduğu belirtilmek-
tedir. Niyâzî-i Mısrî’nin vefatından sonra kaleme alınan vakıat ve menakıpna-
melerde de Yunus Emre’nin kabir yerine dair keşif/tahmine yer verilmektedir. 
Bunlardan en erken tarihlisi Niyâzî-i Mısrî’nin halifesi olan Mehmed De-
de’nin mürîdi Râkım İbrahim Efendi’nin (öl. 1749-50) kaleme aldığı Vâkıât-ı 
Niyâzî-i Mısrî adını taşıyan eserdir. Buradaki rivayete göre kabre dair keşif şu 
şekilde gerçekleşmiştir:

Ve dahi mahrûse-i Burusa’da revnak-efzâ-yı ikâmet oldukları esnâda 
memâlik-i İslâmiyye’de şehîr-i âfâk el-veliyyü ale’l-ıtlâk merhûm Yûnus 
Emre’nin medfen-i münîri nesyen mensiyyen kimsenin maclûmı olmayup 
herkes ta‘yîn ü tahsîsden âciz iken Hazret-i merhûm [Niyâzî-i Mısrî] bi-nef-
sihî Karamezâk mahallesine teşrîf buyurup mescid-i mahalle-i mezbûre it-

13 Hasîb’in “Sakarya cânibi” ile kastettiği, temel kaynakları Şakâik-ı Nu’mâniyye (s. 108) ve 
Künhü’l-Ahbar’da (s. 90) “Sakarya Suyu” ismiyle berlirtilen Sakarya Nehri’nin geçtiği 
bölgeler olmalıdır. Buradan da kastın Eskişehir Mihalıççık olduğu anlaşılmaktadır.



266 Yunus’u Şiirle Anlatmak: XVIII. Yüzyılda Yazılmış Manzum Osmanlı Tarihi’nde Yunus Emre Anlatısı

tisâlinde vâkı‘ üç aded mekâbir-i şerîfeden birisini “Hâzâ medfen-i Yûnus” 
gibi tasrîh ile def‘-i iştibâh ve ref‘-i işkâl buyurmışlar.14

Hasîb’le çağdaş olan Halveti tarikatından İbrahim Has da (öl. 1761-62) 
kaleme aldığı tezkiresinde -Niyâzî-i Mısrî’nin etkisiyle olsa gerek- Yunus 
Emre ve Tapduk Emre’nin kabirlerinin Karamezâk Mescidi’nde olduğunu 
söyler.15 Hasîb’den yetmiş beş sene sonra vefat eden Gazzizâde Abdüllatif 
Efendi de (öl. 1832) Bursa meşayihinden bahsettiği Hulâsatü’l-Vefeyât adlı 
eserinde “Yûnuslar” başlığı altında buradaki kabirlerden bahseder:

Yûnuslar kaddesa’llâhu esrârehum
Sultân Emîr yolunda Şiblî önüne karîb mahalle arasında üç zât meşhûr-

dur. Merâkıd-ı aliyyeleri ziyâret olunur. Evvelki Yûnus Emre, Âşık Yûnus 
ikinci, üçünci Abdürrezzâk uşşâk serbülendi diyü ta‘rîflerinde şu‘arâdan 
biri beyt inşâd idüp türbe kapusı üzerinde dahi sâir ebyâtla mermer üzere 
nakş u tahrîr olunmuşdur.16

Aynı zamanda Bursalı olan Ahmed Hasîb, Mısrî’nin söz konusu rivaye-
tini şifahi olarak da bilgi sahibi kişilerden (erbâb-ı dâniş) duyduğunu ve bu 
kabirleri ziyaret ettiğini söyler:

Faḳīriñ daḫi mesmūʿı olup erbāb-ı dānişden
Ziyāret ile oldum maẓhar-ı esrār-ı Rabbānī

Hasîb’in yukarıdaki beyitlerinde geçen Şeyh Yunus’un Bursalı Âşık Yu-
nus olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Kara-
mazak (Kara Abdürrezzak’tan muharreftir)17 Sokağı’nda iki apartman arasın-
da kalan ve “Âşık Yunus Türbesi” adıyla bilinen bu mekânda dört adet kabir 
taşı bulunmaktadır. Bunlardan yanyana olan iki şahidenin birinde “Merkad-i 
Yunus Emre”, diğerinde de “Merkad-i Âşık Yunus” yazmaktadır. Âşık Yu-
nus’un kim olduğuna dair kesin bilgiler mevcut değilse de onun Yunus Em-

14 Kâmil Beki, Vâkıât-ı Niyazî-i Mısrî İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1997, s. 43. Okuma yanlışlıkları 
Süleymaniye Yazma Eser Ktp. no.: 790’da kayıtlı Vâkıât-ı Niyâzî-i Mısrî yazması 
(s. 59) esas alınarak düzeltilmiştir. Sonraki tarihlerde Mustafa Lütfî Efendi de (öl. 
1903) Niyâzî Mısrî hakkında kaleme aldığı Tuhfetü’l-Asri fî Menâkıbi’l-Mısrî 
adlı eserinde birkaç kelime değişikliği ile benzer ifadeleri kullanmaktadır. bk. 
Mustafa Lütfî Efendi, Tuhfetü’l-Asri fî Menâkıbi’l-Mısrî, Matbaa-i Emrî, Bursa 
1309, s.73.

15 İbrahim Has, Tezkiretü’l-Hâs, Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Hacı Mahmud Efendi no.: 
4543, vr.: 169b.

16 Gazzizâde Abdüllatîf Efendi, Hulâsatü’l-Vefeyât, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad 
Efendi, no.: 2257, vr.: 35b. Ahmed Hasîb Efendi buradaki kabirlerden birinin Yunus 
Emre’ye diğerinin de Tapduk Emre’ye ait olduğu görüşündedir.

17 Bilgi için bk. Halim Baki Kunter, Yunus Emre Bilgiler Belgeler, Eskişehir Turizm ve 
Tanıtma Derneği Yayınları, Eskişehir 1966, s. 45.
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re’yi bilen ve şiirlerinde ondan saygıyla bahseden Bursalı bir şair olduğu tah-
min edilmektedir.18 Yine kendisinin XV. asır ortalarından sonra vefat ettiği 
ve Halveti-Nurbahşi koluna mensup bir sufi şair olduğu da diğer tahminler 
arasındadır.19 Kendisine isnat edilen bu kabrin yalnızca bir makam olabile-
ceği de dikkatten uzak tutulmamalıdır. Nitekim Bursa Maarif Müdürlüğünce 
12.09.1944 tarihinde oluşturulan bir raporda şu ifadelere yer verilmiştir:

Türbenin hakiki ölüleri Abdürrezak ve Şükrü Efendilerdir. Yunus Emre 
ve Âşık Yunus’a ait olan makbereler Yunus’un aşkına kurulmuş birer anıttan 
başka bir şey değildir.20

“Merkad-i Yunus Emre” yazılmış olan diğer şahidenin ise Yunus Emre 
için bir makam olarak ikame edildiği anlaşılmaktadır.21 Zira Yunus Emre’ye 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kabir ve makamların isnat edildiği bilinen bir 
gerçektir.22 Bu cümleden olarak onun metfun olduğu yer hususunda en mute-
ber görüşün Eskişehir-Mihalıççık’ta hâlihazırda Yunus Emre Mahallesi adıyla 
bilinen Sarıköy olması hem Osmanlı devri kaynakları hem de Cumhuriyet 
sonrası yapılan araştırmalarla örtüşmektedir.

Sonuç Yerine
Ahmed Hasîb Efendi’nin 1740’ların başında kaleme aldığı ve yaklaşık 

20.000 beyitten oluşan Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân adlı manzum eser, Osman 
Gazi’den Fatih Sultan Mehmed’in ölümüne kadar gelen bir tarihtir. Eser sa-
dece siyasi hadiseleri değil, her devirde yaşamış âlim, şair ve mutasavvıfları 
da şiir şeklinde anlatmaktadır. Silkü’l-Le’âl’de Yunus Emre ve hocası Tapduk 
Emre aynı başlık altında 33 beyitle ele alınmıştır. Hasîb kendisinden önce ya-
zılmış tarih kitapları yanında biyografi, tezkire ve menakıpnameleri de ince-
leyerek bir Yunus Emre anlatısı meydana getirmiştir. Bu kısmı yazarken her-
hangi bir kitap adı zikretmese de eser genelinde kullandığı kaynaklar bugün 

18 Bu hususta Faruk Kadri Timurtaş şu beyti yazmaktadır: “Kimi Tapduk kimi Yûnus her 
birisi deryâ deniz/ Yûnus’a da bu cür’adan zerrece sunuldı yine.” bk. Faruk K. Timurtaş, 
Yunus Emre Dîvanı, Tercüman Yayınları, İstanbul 1972, s. 19.

19 Timurtaş, Yunus Emre Dîvanı, s. 19.
20 Kunter, Yunus Emre, s. 44.
21 Yunus Emre hakkında ilk ciddi çalışmayı yapan Fuad Köprülü, şaire nispet edilen metfen 

ve makamlara da ayrıntılı olarak değinmiş ve bazı haklı gerekçelerle Bursa’daki kabrin 
Yunus Emre’ye ait olamayacağını belirtmiştir. bk. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1976, s. 274-276. Daha sonraki 
zamanlarda yapılan araştırmalarda da buranın bir kabirden ziyade makam olduğuna dair 
düşünceler karineler yoluyla dile getirilmiştir. bk. Mustafa Tatcı Yûnus Emre Dîvânı 
(İnceleme-Metin), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
1990, s. 46-50.

22 Söz konusu kabir ve makamların sayısı 15’i bulmaktadır. bk. Kunter, Yunus Emre, s. 43-93.
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artık bilindiğinden23 söz konusu bölümü yazarken Taşköprîzâde’nin Şakâik-ı 
Nu’mâniyye’sini, Gelibolulu Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ını ve Hacı Bektaş-ı Velî 
Velâyetnâmesi’ni mehaz kabul ettiği tahmin edilebilir. Kaynakları arasında 
halk rivayetleri ve ilim ehli kimselerden duyduğu şifahi bilgiler de vardır. Di-
ğer taraftan Hasîb’in ifadelerinden günümüzde olduğu gibi XVIII. asırda da 
Yunus Emre’nin kabir yerine dair ihtilafların olduğu anlaşılmaktadır. Ahmed 
Hasîb her ne kadar Niyâzî-i Mısrî’nin keşfinden hareketle Yunus Emre kabri-
nin Bursa’da olduğunu düşünüyorsa da gerek Osmanlı devri kayıtlarından ve 
gerekse de Cumhuriyet sonrası yapılan çalışmalardan hareketle şairin mezarı-
nın Eskirşehir’de bugün kendi adıyla anılan bölgede olduğu birçok araştırma-
cı tarafından kabul edilmektedir. Bursa’daki kabrin ise Yunus Emre’den yak-
laşık bir asır sonra yaşayan Âşık Yunus adında başka birine ait olması ihtimal 
dâhilindedir. Öte yandan söz konusu yeri Yunus Emre adına ihdas edilmiş bir 
makam olarak kabul etmek de doğru bir yaklaşımdır.

Diğer taraftan yazdığı şiirlerle asırlarca anılan Yunus Emre’nin kendisin-
den dört yüzyıl sonra gelen bir başka şair tarafından manzum olarak ele alın-
ması her bakımdan dikkate değerdir. Zira bir şiir medeniyeti olan Osmanlı’da 
manzum Yunus Emre biyografilerine maalesef pek tesadüf edememekteyiz.

METİN

[107a]24

Ṭapduḳ Emre ve Yūnus Emre

Kibār-ı evliyādan biri Ṭapduḳ Emre’dir ḥālā
Ṣaḳarya köylerindendir ẓuhūr-ı şeyḫ-i ḥaḳḳānī

Anıñ da nām-ı pāki Şeyḫ Yūnus’dur didi rāvī
O semtiñ ḫalḳını dāʾim idüp irşād-ı pīrānī

Ḳarīn-i Ḥācı Bektaş-ı Velī olmışdı sābıḳda
Muḫālif oldıġında anlara Rūm’uñ ʿazīzānı

En evvel ittibāʿı anlara bu Ṭapduḳ itmişdi
ʿAzīziñ Ṭapduḳ oldı ḫalḳ içinde ġayri ʿunvānı

Muḳaddem daḫi ẕikri geçmiş idi ʿahd-i Orḫan’da
Mükerrerdir bu yerde ol ʿazīziñ vaṣf-ı ẕī-şānı

23 Eserin kaynakları için bk. Göker İnan, “Manzum Bir Osmanlı Kroniği Olan Silkü’l- Le’âl-i 
Âl-i Osmân’ın Kaynakları”, Turkish Academic Research Review (TARR), VI/1, Antalya 
2021, s. 308-334.

24 Metin kısmı Ahmed Hasîb Efendi’nin müellif hattı olan Süleymaniye Yazma Eser Ktp. 
Hâlet Efendi no.: 596’daki Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân esas alınarak hazırlanmıştır.
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[107b]

Anıñ da maẓhar-ı esrārı oldı Şeyḫ Yūnus kim
Aña da şeyḫi gibi Emre lafẓı oldı erzānī

ʿAceb şeyḫ-i İlāhīdir ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ’a rāhīdir
Kerāmātı kemā-hīdir ḳılup lebrīz ekvānı

Niçe eyyām olmış ḫāneḳāh-ı şeyḫe hīzem-keş
Reh-i ḫıdmetde ifnā itdi naḳd-i ʿömr-i sāmānı

ʿAzīzi ʿazm-i ʿuḳbā itdiginde cā-nişīn oldı
Hidāyet postına iclās idüp ol kān-ı ʿirfānı

Niçe yüz biñ ilāhiyyātı vardır gerçi Türkī’dir
ʿArab’da hem ʿAcem’de oḳunur ber-ḫūb-i elhānī

Ḳamusı ʿaşḳa dāʾirdir bütün iḳlīmi sāʾirdir
Velākin ḳalbi ḥāʾirdir rümūz-ı sırrı rūḥānī

Niçe aḳṭāba fāyıḳdır kelāmı baḥr-i rāyıḳdır
Beni her demde sābıḳdır dimiş sulṭān-ı Geylānī

Dimiş ṣan şeyḫ-i Geylānī beni bu Yūnus-ı šānī
Geçer ol pīr-i Türkmānī baña virmezdi meydānı

Celāleddīn-i Rūmī’ye daḫi nisbet olunmışdı
Dimişler hem-çü Geylānī bunı ol ḳuṭb-ı devrānī

Zamān-ı Şeyḫ Yūnus’la bu ʿAbdülḳādir’iñ ʿaṣrı
Miyānında niçe yüz yıl olup farḳ-ı firāvānī

Yalandır dimeziz zīrā anıñ teʾvīli ḳābildir
Dimişler evliyānıñ daḫi vardır ṭayy-i ezmānı

Daḫi ber-vech-i āḫerle cevābı ḫūb mümkindir
ʿAzīzānıñ bu ḳavli ola ber-teʾvīl-i rūḥānī

Revā görmem ki nisbet oluna bu söz erācīfe
Velāyetdir kerāmetdir bütün aḥvāl-i pīrānī

Ḥikāye-i Ġarībe-i Yūnus Emre

Cenāb-ı Şeyḫ Yūnus ḫāneḳāh-ı şeyḫine dāʾim
Çekerdi arḳasıyla hīzem-i kūh u beyābānī

Bütün ol hīzem-i maḥmūlesi oḳ gibi doġrıydı
İçinde egrisi yoġ idi aṣlā şeyḫ-i Rabbānī

Buyurdı yoḳ mıdır bu ḳaṭʿ-ı aḥṭāb itdigiñ ṭaġıñ
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İçinde hīç nā-hemvār olan eşcār aġṣānı

Buyurdı Şeyḫ Yūnus mürşid-i āgāhına āyā
Olur mı egriniñ iki cihānda ʿizzet-i şānı

Ḫuṣūṣā ḫāneḳāh-ı şeyḫime ol rāst-eṭvāra
Taḥammül eylemem arḳamla egri ġuṣnı her ānī

Bu dergāha gelen hemvārlıḳla ilticā eyler
Ola tā istiḳāmetle sezā-yı luṭf-ı Raḥmānī

Bu doġrı söz Cenāb-ı Ṭapduġ’a ġāyet ḥasen geldi
Cenāb-ı Yūnus’a ḳıldı duʿā-yı feyż-i rūḥānī

[108a]

İkisiniñ de ḥālā merḳadinde iḫtilāf itdi
Derūnı ṣıdḳ ile iḫlāṣ ile memlū muḥibbānı

Kimi yine Ṣaḳarya cānibinde defn olunmaġla
İkisiniñ de gördük türbesin dir eyler īḳānī

Kimi Bursa’da medfūn oldılar dir ittifāḳ üzre
İkinci ḳavlde vardır anıñ išbāt-ı bürhānı

Ṭarīḳ-i Ḫalvetī’niñ reh-nümāsı Şeyḫ-i Mıṣrī kim
Niyāzī’dir meşāyiḫ içre anıñ zīb-i ʿunvānı

Ziyāret itdiginde Bursa’da Seyyid Buḫārī’yi
Buyurmışdır şu cāmiʿde bu iki ḳabr-i nūrānī

Birisi Şeyḫ Yūnus’dur birisi şeyḫi Ṭapduḳ’dur
Ziyāret eyleyüp olurlar imiş Fātiḥa-ḫˇānī

Niyāzī’yi bilenler hem sevenler iʿtimād eyler
Aña münkir olan virmez bu ḳavle fażl u rücḥānı

Faḳīriñ daḫi mesmūʿı olup erbāb-ı dānişden
Ziyāret ile oldum maẓhar-ı esrār-ı Rabbānī

Kaynaklar
ÂŞIKPAŞAZÂDE (2003), Tevârîh-i Âl-i Osmân (Osmanoğulları’nın Tarihi) 
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Ekler

Silkü’l-Le’âl-i Âl-i Osmân’da Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre’nin 
anlatıldığı yerin başlangıç varağı

(Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Hâlet Efendi no.: 596, vr.: 107a. )

Yunus Emre’nin genel olarak kabul edilen Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi
Yunusemre Mahallesi’nde bulunan kabri

(Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Arşivi)
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Niyâzî-i Mısrî’nin keşfen belirttiği ve Hasîb’in de Yunus Emre’nin kabri 
olarak kabul ettiği Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Âşık Yunus Türbesi

Bugün apartman boşluğunda kalan Âşık Yunus Türbesi’nin yukarıdan 
görünümü
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Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Âşık Yunus Türbesi. Burada, biri günü-
müzde meçhul görünen,25 biri Kara Abdürrezzak’a, diğer ikisi ise Yûnus Emre 
ve Âşık Yûnus’a ait olduğu belirtilen dört adet mezar taşı yer almaktadır. Yu-
nus Emre’ye ait olarak gösterilen mezarın (şahidedeki ibare: “Merkad-i Yûnus 
Emre”) bir makam olduğu anlaşılmaktadır.

25 Bugün her ne kadar meçhul mezar taşının şahidesi okunmuyorsa da Maarif Vekâletince 
1944 senesinde hazırlanan raporda söz konusu taşın Şeyh Şükrî Efendi adında birine ait 
olduğu belirtilmektedir. bk. Kunter, Yunus Emre, s. 44.



YUNUS EMRE DİVANI’NDA “EL” VE “AYAK” 
KELİMELERİYLE İLGİLİ DEYİMLER VE 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Nadir İLHAN*

Özet
Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyet-

lerden birisi olan Yunus Emre, İslam’ın getirdiği irfan nuru ve Türk milleti-
nin asırlar içinde geliştirdiği millî kültür unsurlarıyla aydınlanan bir muta-
savvıf şair, yazmış olduğu ilahilerle aşkımıza ses, ölü gönüllerimize nefes 
olmuş abidevi bir insandır.

Anadolu’da Türk yazı dilinin meydana gelmesinde en önemli roller-
den birini üstlenmiş olan Yunus Emre, eserlerinde döneminin Türkçesini en 
sağlam şekilde kullanan şairlerin başında yer almaktadır. Buna bağlı olarak 
Yunus Emre’nin eserlerinde de deyimlerin bugünkü kullanımlarıyla yer al-
dığı görülmektedir. Yunus Divan’ında da dilin temel kelimelerinden kabul 
edilen organ adları, temel anlamlarının yanında, dilde anlatılması güç pek 
çok soyut kavramın tabiatta bulunan nesnelere benzetilerek somutlaştırıl-
masında kullanılmıştır.

Beden kelimelerinden, bedenin dışında olanlarını gösterenlerin atasö-
zü ve deyimlerde çokça kullanılmasının sebebi de dilin somutlaştırma eği-
liminin bir sonucu olarak, öncelikle insan bedeninin daha çok görülen, bi-
linen organlarının kullanılmasıdır. Bu da insanın dille bir şeyleri anlatırken 
anlattığı şeyin zihinlerde kolay canlandırılmasını sağlamak, anlaşılır olmak 
düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde beden kelimelerinin de-
yimin ilk kelimesi olarak kullanımına göre sayılarına bakıldığında en çok 
kullanılan organın 167 kullanımla el olduğu göz, baş, ağız kelimelerinin de 
elden sonra çok kullanılan kelimeler olduğu görülmektedir.

Yunus Emre Divan’ında da beden kelimelerinden el kelimesinin kul-
lanım açısından diğer kelimelerden fazla olduğu görülmektedir. Divan’da 
el kelimesinin kullanıldığı deyimler içeresinde “el sunmak, el uzatmak, eli 

* Prof. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, nadirilhan@ahievran.edu.tr
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uzun, el almak, el kavşurmak, el katmak, eli irmek, eli varmak, el etek tuta-
mak, el bağlamak, eli yanına konmak, el kuşu elden ele konmak, …” vb.leri 
yer almaktadır.

Bunlar içerisinde yer alan eli uzun deyimi TDK Güncel Sözlük’te 
“Fırsat buldukça öteberi aşıran, hırsız (kimse)” şeklinde anlamı verilirken 
Yunus Divan’ında dervişin vasfı olarak verilmesi bu anlamın dışında kulla-
nıldığını göstermektedir.

Dervîşün eli uzun çıkarur münkir gözin 
Şarka garba düp-düzin sunmadın iren gelsün
Eli yana koymak / elin yanlara konması deyimi de Yunus Divan’ında 

yer alan ve ölümü ifade eden bir deyimdir. Bu deyimin TDK Atasözleri 
ve Deyimler Sözlüğü’nde yer almamasına karşın 700 yıl önce Yunus Emre 
tarafında kullanıldığı görülmektedir.

Yanlaruma kona elüm söz söylemez ola dilüm 
Karşuma gele ‘amelüm n’itdümise görem birgün
Türkçenin Anadolu’da bir yazı dili olarak gelişmesinde oldukça büyük 

bir katkısı bulunan Yunus Emre, kaleme aldığı mısralarda insanlığın muhtaç 
olduğu sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi temel evrensel değerleri oldukça sade 
ve anlaşılır bir dille ifade etmiş, dile özel söyleyişler, deyimler kazandırmış-
tır. Kendi deyişiyle “her dem yeniden doğa[n]”, kültür ve medeniyetimizin 
semasında ebediyen parlayacak ve gönüllerimizi de parlatacak bir yıldız 
olan bu büyük şairin Divan’ında yer alan deyimler bu bildiride ele alınacak, 
kavram alanları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: deyim, el, ayak, Yunus Emre Divan’ı

Giriş
Türkçenin Anadolu’da bir yazı dili olarak gelişmesinde oldukça büyük 

bir katkısı bulunan Yunus Emre, kaleme aldığı mısralarda insanlığın muhtaç 
olduğu sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi temel evrensel değerleri oldukça sade ve 
anlaşılır bir dille ifade etmiştir. Kendi deyişiyle “her dem yeniden doğa[n]” bu 
büyük şair, şüphesiz kültür ve medeniyetimizin semasında ebediyen parlaya-
cak ve gönüllerimizi de parlatacak bir yıldız olacaktır.

Kültür tarihimizin önemli şahsiyetlerinden olan Yunus Emre, yaşadığı 
dönemde Anadolu’da yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen 
kullandığı duru Türkçeyle asırları aşan şiirler yazmıştır. Birçok şairin Arap-
ça ve Farsça eserler verdiği, Âşık Paşa’nın ifadesiyle, Türk diline kimselerin 
bakmadığı bir dönemde Yunus halkın diliyle şiir yazarak Türkçenin bayrak-
tarlığını yapmış bir şairdir.
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Anadolu’da Türk yazı dilinin meydana gelmesinde en önemli rollerden 
birini o üstlenmiştir. Türk edebiyatının yetiştirdiği zirve şahsiyetlerden biri 
olan Yunus Emre, eserlerinde döneminin Türkçesini en sağlam şekilde kulla-
nan şairlerin başında yer almaktadır.

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetler-
den birisi olan Yunus Emre, İslam’ın getirdiği irfan nuru ve Türk milletinin 
asırlar içinde geliştirdiği millî kültür unsurlarıyla aydınlanan bir mutasavvıf 
şairdir. O, yazmış olduğu ilahilerle aşkımıza ses, ölü gönüllerimize nefes ol-
muş abidevi bir insandır.

Deyimlerde organ adları

Dilin bünyesinde temel kelimeler içerisinde yer alan sayı adları, fiiller, 
zamirler gibi organ adları da her millî dilin kendine özgü, temel kelimelerin-
dendir. Doğan Aksan bir dilin temel söz varlığından bahsederken temel söz 
varlığı veya çekirdek sözcükler adını verdiği öğeler içerisinde organ adlarının 
varlığını da dile getirmiştir. (Aksan 1996, 26)

Dilin temel kelimelerinden kabul edilen organ adları, temel anlamlarının 
yanında, dilde anlatılması güç pek çok soyut kavramın tabiatta bulunan nes-
nelere benzetilerek somutlaştırılmasında da kullanılmaktadır. İnsan bedenin-
de yer alan organ adları, atasözleri ve deyimlerde bazen gerçek anlamlarıyla 
çoğu zaman da yan anlamlarıyla kullanılmaktadır.

İnsan bedenindeki organ isimleri kullanılarak yapılan hareketlerden, yeni 
kavramları anlatmak için deyimler yapılır; yeni anlamlar kazanarak atasözle-
rinde, deyimlerde ve genel dilde kullanılırlar. Organ adlarının çok anlamlı du-
ruma gelmesi, başta organ adlarıyla vücut bölümlerinin, doğadaki nesnelere, 
doğadaki nesnelerin de insanlara aktarılmasıyla gerçekleşmektedir.

Beden kelimelerinden, bedenin dışında olanlarını gösterenlerin atasözü 
ve deyimlerde çokça kullanılmasının sebebi de dilin somutlaştırma eğiliminin 
bir sonucu olarak,öncelikle insan bedeninin daha çok görülen, bilinen organ-
larının kullanılmasıdır. Bu da insanın dili kullanırken ve dille bir şeyleri an-
latırken anlattığı şeyin zihinlerde kolay canlandırılmasını sağlamak ve daha 
anlaşılır olmak esasından hareket etmesinden kaynaklanmaktadır.

Deyimler ve atasözleri içerisinde çoğunlukla bedenin dışında olan göz, el, 
baş/kafa, ayak, burun, kulak, ağız, diş, dil vb. organ adlarının daha çok geçtiği 
görülmektedir. Buna karşılık bedenin iç organları (beyin, kalp, mide, ciğer 
gibi) ise atasözleri ve deyimlerde daha az yer almaktadır.

Deyimlerde insan bedeninin dışıyla ilgili isimlerden en çok kullanılan-
larından bazılarına şu örnekler verilebilir: kulağına küpe olmak, elden düş-, 
ayaklarının bağı çözül-, diş gıcırdat-, elden düşme-, burnu havada ol-, ağzı 
kulaklarına var-, el çek-, el ver-, göz gezdir-, kulak kabart-, burun kıvır-; bir 
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el bir eli yıkar iki el de yüzü yıkar, bir elin nesi var iki elin sesi var, akılsız 
başın derdini sefil ayaklar (taban) çeker, kaş ile göz gerisi (artanı) söz, kesilen 
baş yerine konmaz, baş dille tartılır, baş sağlığı dünya varlığı, baş ol da eşek 
(soğan) başı ol, …baş nereye giderse ayak oraya gider vb.

Ö. Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde, deyimin ilk kelimesi olarak 
geçen beden kelimelerinin sayısı da şöyledir: “Ağız 112, avuç 5, ayak 71, 
bacak 2, bağır 4, baş 135, bel 10, boyun 9, burun 24, ciğer 13, damar 4, dil 
55, dirsek 3, diş 12, diz 11, dudak 7, el 167, göbek 9, göğüs 5, göt 11, göz 
163, kafa 31, kalp 5, kıç 9, kol 10, kulak 31, kursak 1, mide 6, omuz 4, öd 1, 
parmak 16, yürek 29, yüz 71 (Aksoy 1991)- Toplam 1046”. Bu deyimlerden 
%94’ünü oluşturan 987 tanesinde bedenin dışıyla ilgili kelimeler olmasına 
karşılık, %6’sını oluşturan 59 tanesi de iç organlarla ilgili kelimelerden kurul-
muştur. (İlhan 2007, 766)

Yunus Divan’ında el ve ayak kelimeleriyle kurulan deyimler

El sun-: elini açmak, teslim olmak, sığınmak.
El uzatmak, yaklaşmak istemek (deyimler.com) şeklinde anlamı verilen 

deyim Yunus Emre Divan’ında yirmi bir (21) kez kullanılmıştır. Türk Dil Ku-
rumunun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde el ile ilgili 229 deyim-atasözü 
yer alırken (https://sozluk.gov.tr/) Yunus Emre Divan’ında kullanılan ‘el sun-’ 
deyimi bu sözlükte yer almamıştır.

El sunmak, deyimi aşağıdaki şiirde 20 kez “Allah sana sundum elim” 
tekrarlanan redif mısrada ‘elimi açtım, sana teslim oldum sana sığındım’ an-
lamıyla dua mahiyetinde kullanılmıştır. El sunmak deyimin Yunus Divan’ın-
daki deyim karşılığı ‘el uzatmak, yaklaşmak istemek’ anlamlarından çok daha 
farklı, çok daha kapsamlıdır. Yunus Emre’de ‘el sunmak’ deyimi alelade el 
uzatmak değildir. El sunmak, teslimiyetin ifadesi olarak, yakarışın, duanın 
sembolü olarak Divan’da yer almıştır. Ecel, ölüm, ölüm sırasında yapılan 
uygulamalar, cenaze namazı, defin, kabir, kabir sorgusu, münker nekir, sı-
rat, cennet cehennem gibi temaların da ele alındığı ‘Allâh sana sundum elüm’ 
redifli uzun şiirde Yunus, Allah’a el sunarak teslimiyetini, acziyetini ifade et-
mektedir.

1 Sensin Kerîm sensin Rahîm 
 Allâh sana sundum elüm 
 Senden artuk yokdur umum 
 Allâh sana sundum elüm

2 Ecel irdi va‘de yitdi 
 Bu ‘ömrüm kadehi toldı 
 Kimdür ki içmedin kaldı 
 Allâh sana sundum elüm

3 Dilüm tetigi bozuldı 
 Cânum gevdemden üzüldi 
 Uşda gözlerüm süzüldi 
 Allâh sana sundum elüm

4 Urdılar suyum ılıdı 
 Kavum kardaş cümle geldi 
 Esen kalsun kavum kardaş 
 Allâh sana sundum elüm
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5 Uş dikdiler kefen tonum 
 Hazret’e gönüldi yolum 
 Bunda kalan nemdür benüm 
 Allâh sana sundum elüm

6 Geldi salacam sarılur 
 Dört yana sala virilür 
 İl namâzuma dirilür 
 Allâh sana sundum elüm

7 Salacamı götürdiler 
 Musallâya yitürdiler 
 Görklü tekbîr getürdiler 
 Allâh sana sundum elüm

8 Götürdiler bunda üşüp 
 İndürdiler anda şeşüp 
 Topragum örterler eşüp 
 Allâh sana sundum elüm
9 Topraga çün düşürdiler 
 El topraga üşürdiler 
 Taşlarıla basdurdılar 
 Allâh sana sundum elüm

10 Uşda beni götürdiler 
 Makbereme getürdiler 
 Halka olup oturdılar 
 Allâh sana sundum elüm

11 Çün cenâzeden şeşdiler 
 Üstüme toprak eşdiler 
 Hep koyubanı kaçdılar 
 Allâh sana sundum elüm

12 Kaldum bir karanluk yirde 
 Ayruk varımaz ol yirde 
 Sataşdum bir ‘aceb derde 
 Allâh sana sundum elüm

13 Ölmedi meşhed tolduhça 
 Gündüzümüz oldı gice 
 Bilmeyüz hâlümüz niçe 
 Allâh sana sundum elüm

14 Geldi Münker ile Nekir 
 Her birisi sordı bir dil 
 İlâhî sen cevâb virgil 
 Allâh sana sundum elüm

15 Aldı beni ince yola 
 İltdi Sırât köprüsine 
 ‘Amelüme yok mededüm 
 Allâh sana sundum elüm

16 Yidi Tamu sekiz Uçmak 
 Her birinün vardur yolı 
 Her bir yolda yüz bin çârsû 
 Allâh sana sundum elüm
17 Halâyıklar melâikler 
 Ger esrükler ger ayuklar 
 Sahha size uyanıklar 
 Allâh sana sundum elüm

18 Görün ‘aceb oldı zamân 
 Gönülden eylenüz figân
 Ölür çün anadan togan 
 Allâh sana sundum elüm

19 Yûnus tap uzat bu sözi 
 Allâh’una dutgıl yüzi 
 Dîdârdan ayırma bizi 
 Allâh sana sundum elüm 
(Tatcı, 147-148)

Şiirin ikinci dörtlüğünde ifade edilen düşünce Kuran-ı Kerim’in “Her 
nefis (herkes) ölümü tadacaktır; …” (Ali İmran 185) ayetinde dile getirilen 
gerçeğin Yunusça ifadesidir. Ecelin ulaşması vadenin ermesine bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ömür kadehinin dolması kişinin ömrü boyunca edindiği 
bilgi beceri ve tecrübelerle ömür kadehini doldurduğu ancak kişinin edindiği 
mal varlığını harcayamadan ömrünün sona erdiğini, edindiği tecrübelerinin 
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tamamen karşılığını göremeden ölümün insana ulaştığını belirtmektedir. İn-
sanın elde ettiği tecrübe, ilim, mal varlığına rağmen aciz olduğu ‘ömür ka-
dehinin dolmasına rağmen içilemeden kalması ve Allah’a el sunarak teslim 
olunmasıyla’ ifade etmektedir.

Ecel irdi va‘de yitdi 
Bu ‘ömrüm kadehi toldı 
Kimdür ki içmedin kaldı 
Allâh sana sundum elüm

Divan’daki kullanımlardan birinde “... ecel sana sunar elin” şeklindeki 
yapıda el sunmak deyimi kullanılmış olup burada deyimin anlamı sadece “el 
uzatmak” değil; ecelin yani ölümün mutlaka herkese ulaşacağı, kimsenin ece-
lin elinden kurtulamayacağı ifade edilmiştir. “Allah sana sundum elüm” ifade-
sinde teslimiyet ifadesi varken “…ecel sana sunar elin” ifadesinden ‘ölümden 
kaçışın mümkün olmadığı’ dile getirilmektedir.

Kan’enbiyâ vü evliyâ geldi geçdi cümle velî 
Kanı Dâvud u Süleymân Kâf’dan Kâf’a dutmış iken

Ne kadar çok ise mâlun ecel sana sunar elin 
Ne assı eyledi Kârûn bu dünyâya batmış iken

Kulak urgıl benden yana haberüm var diyem sana 
La‘net kıldı ‘Azâzîl’i ‘Arş’da mekân tutmış iken (Tatcı, 221)

 **
Eli uzun: Güçlü, gücü yeten
Türk Dil Kurumu Deyimler Sözlüğü’nde “eli uzun sıfat, mecaz Fırsat bul-

dukça öteberi aşıran, hırsız (kimse).” Aksoy’un sözlüğünde, “Fırsat bulduk-
ça öteberi aşıran” (Aksoy 1988, 761) şeklinde anlamı verilen deyimin Yunus 
Emre Divan’ında tamamen farklı bir anlamda kullanıldığı görülmektedir.

Türk İslam tasavvufunda dervişlik miskinlik değildir. Alperen dervişler 
gerektiğinde kılıç kuşanıp gazaya katılan savaş meydanlarında düşmanla cenk 
eden savaş zamanları dışında ise ilimle, zikirle, zanaatla uğraşan kişilerdir. 
Yunus’un yetiştiği dönemde ve coğrafyada hâkim olan Ahilik sisteminde de 
durum böyledir. Ahiler savaş olmadığı zamanlarda ticaretle zanaatla uğraşır-
larken savaş-seferberlik zamanlarında gerektiğinde ordunun ihtiyaçlarını kar-
şılayan destek kuvvetler gerektiğinde de kılıç kuşanarak bizzat savaşa katılan 
savaşçılar idi.

Dervişliğin yerle gökten ulu bir lokma olduğunun ifade edildiği gazel-
de dervişin vasıflarından bahsedilirken dervişin gözünün açık, kulağının sak, 
elinin de uzun olduğu ayrı ayrı beyitlerde belirtilmiştir. Gazelde kullanılan 
‘gözün açık olması’ farkında olmanın uyanıklığın ifadesi olarak bir olumlama 
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olarak kullanıldığı gibi ‘kulağın sak olması’ da duyması gerekenleri duyan 
öğrenen olarak dervişin olumlu vasfı olarak dile getirilmiştir.

Dervîşlik bir lokmadur yirile gökden ulu 
Bu ‘azâmet lokmayı yudup sinüren gelsün

Dervîşün gözi açuk düni güni uyanık 
Bu söze Tanrı’m tanuk bakmadın gören gelsün

Dervîşün kulagı sak Hak’dan işidür sebak 
Deprenmedin dil-dudak sözi işiden gelsün

Dervîşün eli uzun çıkarur münkir gözin 
Şarka garba düp-düzin sunmadın iren gelsün (Tatcı, 195)

Dervişin vasıflarının anlatıldığı gazelin yedinci (7.) beytindeki ‘eli uzun’ 
deyimi de dervişin diğer olumlu vasıfları yanında olumlu bir vasfı olarak ve-
rilmiştir. Beyitte eli uzun derviş münkirin (inkârcının) gözünü çıkaran olarak 
vasıflandırılmıştır. Burada dervişin münkirin gözünü çıkarması, münkire fır-
sat vermemesi olarak değerlendirilebileceği gibi; dervişlerin gerektiğinde al-
peren dervişler olarak düşmanla savaştıklarını ve gerekirse düşmanın gözünü 
çıkaracakları, düşmanı öldüreceklerinin ifadesi olarak kullanılmıştır. Dervişin 
elinin uzun olması dervişin güçlü olduğunu, dervişin gücünün pek çok yere 
ulaşabildiğinin ifadesi olarak ‘eli uzun’ deyimiyle dile getirilmiştir.

 **
El yana kon-: ölmek, teslimiyet, kefenlenirken ellerin yana konması
Eli yana koymak / elin yanlara konması deyimi de Yunus Divan’ında yer 

alan ve ölümü ifade eden bir deyimdir. Bu deyimin TDK Atasözleri ve Deyim-
ler Sözlüğü’nde ve Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer almama-
sına karşın 700 yıl önce Yunus Emre tarafından kullanıldığı görülmektedir.

Ölümün tasvir edildiği aşağıdaki beyitlerde ecel erdiği zaman kişinin 
yaptığı bazı işlerine pişman olacağı ancak bunun kendisine faydası olamaya-
cağı bir güne gelineceğini belirten Yunus, ölümle birlikte hayatiyetin belirti-
lerinden olan dilin söz söyleyemeyeceğini belirtiyor. Ölen kişinin ölümünden 
sonra ve kefenlenirken ellerinin yanına konması tabii olayıyla ölümün gerçek-
leştiği belirtilmektedir.

Ölümden sonra da kişinin çocuklarının yapılması gerekenler için büyük-
lere danışması, ölenin salasının okunması, cenaze namazının kılınmasıyla ki-
şinin dünya hayatının tamamlanması da şiirin devamında dile getirilmiştir.

Ellerin yana konması ölümle birlikte İslam inancına uygun olarak kefen-
lenme için gereklidir. Ellerin yana konmasıyla birlikte kişinin dünya hayatıy-
la ilişkisinin kesildiği, dünya malına el uzatamayacağı gibi dünya hayatında 
yaptıkları dolayısıyla hesap günün sahibi yaratıcıya teslimiyetin simgesi ola-
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rak değerlendirilebilir. Dünya hayatında da teslim olan, boyun eğen ellerini 
yanında bulundurmakta öylece beklemektedir.

İy yârânlar iy kardaşlar ecel ire ölem birgün 
İşlerüme pişmân olup kendözüme gelem birgün

Yanlaruma kona elüm söz söylemez ola dilüm 
Karşuma gele ‘amelüm n’itdümise görem birgün

Eli yana koymak / elin yanlara konması deyimi Türk Dil Kurumunun 
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer almamakla birlikte bu deyimle aynı 
anlama gelen “ellerim yanıma gelsin” şeklinde kullanılan bir deyim yer al-
maktadır. Ömer Asım Aksoy’un eserinde de “Ellerim yanıma gelecek.” (Ak-
soy 1988, 763) şeklinde aynı anlama gelen bir deyim yer almaktadır. “El-
lerim yanıma gelsin ‘Allah canımı alsın ki doğru söylüyorum’ (sozluk.gov.
tr) anlamında kullanılan söz” şeklinde açıklaması verilen deyim ile beyitte 
geçen “Yanlaruma kona elüm…” ifadeleri kavram olarak aynı şeyi ‘ölümü’ 
karşılamaktadır.

 **
El uzat-: dokunmak, almaya kalkışmak
Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde “el uzatmak De-

yim 1) birinden bir hakkı almaya kalkışmak: ‘Ne var ki niye bizim lokmamıza 
el uzatırlar?’ -A. İlhan. 2) yardım etmek:…”( https://sozluk.gov.tr/) şeklinde 
anlamı verilen deyim, Ömer Asım Aksoy’un eserinde “1) Dokunmaya, alma-
ya kalkışmak. 2) Yardım etmek.” (Aksoy 1988, 765) anlamıyla yer almıştır. 
Aynı mana ile Ahmet Doğan’ın Deyimler Sözlüğü’nde de deyim yer almış-
tır. (Doğan 1992, 170). Deyim aynı anlamla dilbilgisi.net’te de yer almıştır. 
“El uzatmak: 1. Birine yardım etmek. 2. Dokunmaya, almaya çalışmak.“O 
bizim bir yakınımız, ona elimizi uzatmalıyız hemen.” (https://www.dilbilgisi.
net/e-harfi-deyimler-sozlugu/)

Deyim iki farklı anlama sahip olmasından dolayı deyim, içinde kullanıl-
dığı cümleye, bağlama uygun olarak anlam ifade etmektedir. Deyim, ‘yardım 
etmek, bir kişiye ya da bir eşyaya dokunmak, onu almak’ anlamlarında da 
kullanılabilmesi nedeniyle sıkça kullanılmaktadır.

Deyimin Yunus Emre Divan’ında karşıladığı anlam aşağıdaki beyitte ‘do-
kunmak, almaya kalkışmak’ şeklindeki anlamıdır. Deyim sözlüklerinde yer 
alan ‘birinden bir hakkı almaya kalkışmak, yardım etmek:…” anlamları aşa-
ğıdaki beyitte yer alan ifade ile uyuşmamaktadır.

Cümle hazîneler senün kime dilersen viresin 
Kimün ne zehresi ola destûrsuz el uzatmaga
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İki cihân varlıgını kudret eli tutup durur 
Yol yok durur hîç kimseye sensüz bir adum atmağa

Allah’ın varlığının kudretinin anlatıldığı şiirde yer alan beyitte’ Bütün 
hazinelerin sahibinin âlemin yaratıcısı Allah olduğu ve onlara yaratanın izni 
olmadan kimsenin el uzatamayacağı, dokunamayacağı, almaya kalkışamaya-
cağı’ ifade edilmektedir. Beyitte Allah’ın pek çok hazineler güzellikler yarattı-
ğı, insanın kendi yiğitliğiyle değil ancak Allah’ın izni, nasip etmesiyle bunlara 
ulaşabileceği dile getirilmektedir.

 **
El al-: mürşide intisap etmek, mürşidinden, başkalarına yol gösterme iz-

nini almak
Deyimin Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde “Deyim 1) esk. Tarikatlarda 

bir mürit, mürşidinden, başkalarına yol gösterme iznini almak. 2) Bir sanatı 
yapmak için ustanın iznini almak. 3) Kâğıt oyunlarında karşı tarafın oynadığı 
kâğıdın daha önemlisini oynayarak üstünlük sağlamak.” (sozluk.gov.tr) şek-
linde üç farklı anlamı verilmiştir.

Ömer Asım Aksoy’un eserinde de yukarıdaki anlama uygun olarak 
“4964. El almak. 1)Yetkinliğe ulaşan mürit, mürşit gibi işler yapmak üzere 
ondan izin almak. 2) Bir sanatı öğrenmiş olan çırak ustasından kendi başına 
iş yapabilme izni almak.” (Aksoy 1988, 478) şeklinde deyime yer verildiği 
görülmektedir. Yunus Divanı’nda el almak deyimi üç (3) kez kullanılmıştır. 
Bunların ikisinde deyim, ‘bir mürşide intisap etmek, mürşidinden, başkaları-
na yol gösterme iznini almak’ anlamlarında kullanılmıştır.

Yûnus özün yalvarursan sıdkıla yola girürsen 
El alup tevbe kılursan mahrûm kalmayasın bigi  (Tatçı, 338)

Beytinde el almak deyimi mürşide intisap etmek şeklinde yorumlanabilir. 
Sadakatle mürşidine intisap ederek yalvaran, tövbe kılan kimsenin mahrum 
kalmayacağı beyitte dile getirilmiştir. Bazı mutasavvıflar ‘mürşidikâmili bu-
lup ona bağlanmak herkese farzdır.’ derken bazı mutasavvıflar ve vahdeti-
vücutçulara göre de gerçek mürşit Allahteala’dır. Aşağıdaki beyitlerde ifade 
edilen manaya uygun olarak ‘Hakk’a itaat eden Yunus’a Hakk’ın kapıyı açma-
sıyla kul iken sultan olması, ebedî zenginliği elde etmesiyle ilahi aşka erişen 
Yunus canlılara el veren konumuna geçmiştir. İlahi bilgiyi bilen Yunus ilahi 
aşkın coşkusuyla ilahi emirleri terennüm etmiş, böylece insanları-müritleri ir-
şat eden mürşit konumuna ulaşmıştır. Bu da canlıların Yunus’tan el almasıyla 
ifade edilmiştir.

Cânlular benden el alur cânsuzlar eri ne bilür 
Hem virürler hem alurlar ben bir ulu dîvân oldum
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Yûnus Hakk’a kıldı tapu Hak Yûnus’a açdı kapu 
Bâkî devlet benüm imiş ben kul iken sultân oldum (Tatcı, 140)

 **
El kavşur- : el bağlayıp teslim olmak, saygı göstermek, itaat etmek
El kavşurmak deyimi Yunus Divan’ında iki (2) kez kullanılmıştır. El kav-

şurmak veya el kavuşturmak şeklinde bir deyim TDK Atasözleri ve Deyim-
ler Sözlüğü ile Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer almazken 
her iki sözlükte de bu deyimle aynı anlamı karşılayan ‘el bağlamak’ deyimi 
yer almıştır. Sözlüklerde “1) Saygı için ellerini göbeğinin üstüne kavuşturup 
durmak. 2) Namaza durmak.” (sozluk.gov.tr) şeklinde anlamı verilen el bağ-
lamak deyiminin birinci anlamı ile Yunus Emre Divan’ında aşağıdaki beyitte 
yer alan el kavşurmak deyiminin anlamı örtüşmektedir.

Yidi deniz suyı n’ider susamış ‘âşık cânına 
Şeyhüm yüzi gerek bana gördükde baş indürmege

Şeyhüm görem baş indürem el kavşuram karşu turam 
Kendümi direm divşürem dost iline göndermeğe (Tatcı 268)

Beyitte Yunus Emre “şeyhi göreyim, baş indireyim, el kavuşturayım” 
derken burada müridin mürşide saygısının gereği olarak yapılması gereken 
saygı göstergelerini ifade etmektedir. Toplumumuzda, medeniyetimizde de 
büyüğe karşı saygı göstergesi olarak ellerin bağlanması, ellerin yanlarda tu-
tulması gibi bedensel uygulamalar kullanılmaktadır.

Aşağıdaki beyitte yer alan el kavşurmak deyimi de ‘hıdmet’ kelimesiyle 
bağlantılı olarak kullanıldığı için daha çok itaat etmek anlamını karşılamakta-
dır. ‘Dost hazrete varıp (emirlerine iman edip) el kavşurup (itaat edip) hizme-
te varayım’ diyen Yunus, Hazret’in emrine itaati vurgulamıştır.

Çün varam dost Hazret’e el kavşurup hıdmete 
Benden ‘amel sorarsa bu ‘amelden bezerem

Yûnus bu kuş dilidür bunı süleymân bilür 
Gerçek eren bu yolda ne didügin sezerem (Tatcı, 137)

 **
El kat-: karışmak, bir işe karışmak; katılmak
Divanda üç (3) kez kullanılan el katmak deyimi, TDK Atasözleri ve De-

yimler Sözlüğü ile Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde de yer almak-
tadır. TDK’de “el katmak 1. Bir işe karışmak, müdahale etmek. 2. Bir işin 
yapılmasına yardım etmek.” (sozluk.gov.tr) şeklinde anlamı verilen deyim, 
Aksoy’un sözlüğünde “El katmak (bir işe), yapılmasına yardım etmek” (Ak-
soy, 763) anlamıyla karşılanmıştır. Ancak Yunus Emre Divan’ında deyimin 
sadece karışmak, bir işe karışmak anlamını karşılayacak şekilde kullanılmış-
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tır. Divan’daki beyitlerde el katmak deyiminin kullanımında “bir işe yardım 
etmek” şeklinde bir anlam bir bağlam söz konusu değildir.

Aşağıdaki beyitte, cümle âlemin sahibi olanın Allah olduğu, cümle âle-
min onun hükmünde olduğu ifade edildikten sonra onun hükmünde olana 
kimsenin karışmayacağını çünkü yaratılmışların ona verebileceği bir şeyinin 
olmadığını ifade ediyor.

Kimün nesi var kim sana vire kılınç yorutmaga 
Cümle ‘âlem hükmündedür kim ne bilür el katmaga

Aşağıdaki dörtlüklerde Yunus, el katmak deyimini ‘karışmak, katılmak” 
anlamlarıyla kullanmıştır. Dünyevi işlerden ve şeylerden uzaklaştığını mis-
kinlik ve dervişliğe karıştığını-katıldığını ve “Allah görelüm n’eyler” sözle-
riyle de Allah’ın takdirine boyun eğdiğini ifade etmiştir.

Adı sanı uşatdum 
Küfrümi suya atdum 
Miskînlige el katdum 
Allah görelüm n’eyler

‘Âr-nâmusı bırakdum 
Külümi suya atdum 
Dervîşlige el katdum 
Allah görelüm n’eyler (Tatcı, 58-59)

 **
Eli ir- / Eli irme-: ulaşabilmek, yetişebilmek
Divan’da olumlu ve olumsuz şekilleriyle dokuz (9) kez kullanılan deyim, 

Aksoy’un sözlüğünde olumsuz şekli eli irmemek olumsuz şekliyle yer alırken 
TDK sözlüğünde eli ermek olumlu şekliyle yer almıştır. Deyim sözlüklerinde, 
bir işi yapmaya zaman ve fırsat bulmak; yapabilmek, ulaşabilmek; zaman ve 
fırsat bulamamak; yapamamak, ulaşamamak anlamlarında kullanılan deyi-
min Yunus Emre Divan’ındaki kullanımlarda daha çok ulaşabilmek anlamıyla 
sınırlandırıldığı görülmektedir. Ulaşabilmek yanında yetişebilmek de deyimin 
kavram alanına girmektedir.

Altı kez olumsuz şekli ‘eli irme-‘ üç kez de olumlu şekli ‘eli ir-‘ kulla-
nılan deyimin TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde ikinci anlam olarak 
verilen “2. Bir işi yapmak için zaman bulabilmek.” (sozluk.gov.tr) kavramı 
Yunus’un şiirlerinde deyimin yüklendiği anlam olarak görülmemektedir.

Yatanlarun yatlu hâli 
Hiç nesneye irmez eli 
Seher eser rahmet yili 
Tanla seher vaktinde tur
**
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Bana agu sunan kişi şehd ü şeker olsun aşı 
Gelsün kolay cümle işi eli irer olsun ana (Tatcı, 13)
**
Kaygu eli irmezidi gussa gözi görmezidi 
Endîşe şehrinden taşra bir ulu mekândayıdum
‘Âkil eli irmez ile irse dahı gelmez dile 
Dertli hâlin dertli bile sayru ne bilsün sağları
**
Ol işlere eli iren Hak ‘ışkına gönül viren 
Dostını yüze yüz gören cümle varlıkdan mât olur
**
Taşdun yine deli gönül sular gibi çaglar mısın 
Akdun yine kanlu yaşum yollarumı baglar mısın
N’idem elüm irmez yâre bulınmaz derdüme çâre 
Oldum ilümden âvâre beni bunda egler misin
**
Beni benden alana irmez elüm 
Kadem kim basa sultândan içerü (Tatcı, 234)
**
Dost urdı yürege yare yaram onulmaz ne çâre 
Şu gönlüm düşdügi yire elüm irmez döndürmeğe (Tatcı, 268)

 **
Eli varma-: gücü yetmemek, yardım edememek
Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ile Ömer Asım Ak-

soy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer alan deyim Yunus Emre Divan’ında da bir 
kez kullanılmıştır. Sözlüklerde, “eli varmamak (veya gitmemek) bir işi yap-
maya gönlü razı olmamak” (sozluk.gov.tr), “yapmaya gönlü razı olmamak, 
kıyamamak” (Aksoy 1988, 762) şeklinde anlamları verilen deyimin Divan’da 
“gücü yetmemek” anlamıyla yer aldığı anlaşılmaktadır.

Aşağıdaki beyitlerde dile getirilen insanın kırk beşinden sonra yaşlanma-
ya başladığı ve bedenin yiğitlik çağında olduğu gibi iş göremedi düşüncesi-
dir. Kırk beşinden sonra suretin döndüğü, saçlara akların düştüğü, yola giden 
kişinin gençliğindeki gibi yola takat getiremediği gücünün yetmediği ifade 
edilmektedir.

Kırk beşinde sûret döner kara sakala ak iner 
Bakup şeybetin göricek yoldurmaga düşdi gönül

Yola gider başaramaz yigitlige eli varmaz 
Bu nesneleri koyuban yavunmaga düşdi gönül
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Eli varmamak deyiminin yukarıda örneklenen kullanımında bir işi yap-
maya gönlü razı olmamak veya kıyamamak anlamları görülmemektedir.

 **
Elden bırakma-: sürekli ilgilenmemek, sahip olmamak; ondan vazgeç-

mek
Elden bırakmamak deyimi Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer almama-

sına karşılık TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde “elden bırakmamak 
(veya düşürmemek) bir şeyle sürekli ilgilenmek, elden düşürmemek” (sozluk.
gov.tr) şeklinde anlamlandırılarak yer almıştır. Yunus Divan’ındaki kullanım 
ve deyimin karşıladığı anlam Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamla örtüş-
mektedir.

İy dün ü gün Hak isteyen bilmez misin Hak kandadur 
Her kandasam anda hâzır kanda bakarsam andadur
İstemegil Hak’ı ırak gönüldedür Hakk’a turak 
Sen senligün elden bırak tenden içerü cândadur
**
Sen seni elden bırak dost yüzine sensüz bak 
Mansûr’layın Ene’l-Hak dahı sebûk-bâr gerek (Tatcı, 107)
**
Birisen birlige bak ikiyi elden bırak 
Bütün ma‘nî bulasın sıdk u îmân içinde
**
Bu dünyâyı elden bırak 
Âhirete eyle yarak 
Erenlerden olma ırak 
Gel ikrâr it erenlere
**
Dünyâyı elden bırak olmagıl Hak’dan ırak 
Ser-mâye kendüs’olmış varlıklar yuyanlara
Gel imdi iy miskîn Yûnus hevâseti elden bırak 
Çalab’um rûzı eyle bize kanâ‘at bıçagını

 **
Elden ne gelir: yapılacak bir şey yok, yapılacak bir şey yok
Divan’da bir kez kullanılan elden ne gelir deyimi TDK Atasözleri ve De-

yimler Sözlüğü ile Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde de aynı anlam ve işlevle 
kullanıldığı gösterilmiştir. Deyim, çaresiz bir durumda yapılacak bir şey ol-
madığını anlatan bir söz olarak sözlüklerde anlamlandırılmaktadır.

Biz bir bahâne arada ayruk di elden ne gele 
Hak çün emir eyler câna bu keleci andan gelür
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 **
Elden koy-: bırakmak, vazgeçmek; aciz bırakmak, etkisiz kılmak
Yunus Emre Divan’ında yedi (7) kez kullanılan elden ko(y)mak deyimi 

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ile Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer 
almamıştır. Divan’daki yedi kullanımdan altısında dünya ve dünya zevklerin-
den vazgeçmekten, onları terk etmekten bahsedilmiştir.

Bu dervîşlik turagı bir ‘acâyib turakdur 
Dervîş olan kişiye evvel dirlik gerekdür
Çün anda dirlik ola Hakk’ıla birlik ola 
Varlıgı elden koyup ere kullık gerekdür (Tatcı, 44)
**
Gel iy dervîşlik isteyen eydem sana n’itmek gerek 
Şerbetleri elden koyup aguyı nûş itmek gerek
**
Şol bâkîye biz tapduk dünyâyı elden koduk 
Âhreti kabûl itdük şâkirüz ulumuza
Yûnus sen bahrî olgıl nûr denizine talgıl 
Bu Hak sözleri algıl iresin kânumuza
**
Dostun etegin dutan dostıla bâzâr ider 
Bâzâr iden dostıla bâzârın elden kodı
**
Yûnus eydür dimegil dostı girçek severin 
Dostı girçek sevenler benligin elden kodı
Kara kıldan çün ki agardı ak kıl 
Bu cihân sevdâların elden kogıl
Çün Yûnus’dan gelmedi hergiz ziyân 
Sen bilürsin âşikâre vü nihân

Aşağıdaki beyitte ise dünya zevklerinden vazgeçmekten, onları terk et-
mekten farklı olarak deyime ‘aciz bırakılmak, etkisiz kılınmak’ anlamı yükle-
nerek kullanılmıştır. Beyitte ‘şeytanın öküzü al renk ile azdırmaya inmesine 
karşın Hak Çalab’ın onu bir sinekle etkisiz hâle getirdiği dile getirilmektedir. 
Beytin anlam arka planında şeytanın insanları azdırmak için çok parıltılı, çok 
gösterişli, çok değerli şeyleri kullanmaya kalksa da Allah’ın en küçük değer-
siz şeylerle onun tuzaklarını bozabildiği, çok güçlü görünen şeyleri küçük 
şeylerle engelleyebildiği ifade edilmiştir.

İndi öküzi ol la‘în âl ile azdurmaga 
Sinek ile Hak Çalap öküzi elden kodı

 **
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El bağla-: saygı için ellerini göbeğinin üstünde kavuşturmak
El bağlamak deyimi TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ile Ömer Asım 

Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer almıştır. Sözlüklerde “1) Saygı için elle-
rini göbeğinin üstüne kavuşturup durmak. 2) Namaza durmak.” (sozluk.gov.
tr) şeklinde anlamı verilen el bağlamak deyiminin anlamları ile Yunus Emre 
Divan’ında aşağıdaki beyitte yer alan el bağlamak deyiminin anlamı örtüş-
mektedir.

El baglamışdur kamusı Hak Çalap’dandur umusı 
Nökerlü kızdur kimisi alınmaduk çoklar yatur

 **
El etek tut-: Derviş olmak, (bir mürşide) tabi olmak
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde, “el etek tutmak, tarikata gir-

mek, derviş olmak.” (sozluk.gov.tr) anlamında verilen deyimin Aksoy’un De-
yimler Sözlüğü’nde yer almadığı görülmüştür.

Hak’dan haber geldi yine kullar yarag itsün dimiş 
Dirilüben evliyâdan bir el-etek dutsun dimiş

Yunus Emre Divan’ında yukarıdaki beyitte el etek tutmak deyimi “Hakdan 
gelen haberle kulların hazırlık yapmasının istendiğini ve kulların toplanarak 
bir evliyadan birinin yani Allah yolunda olanlardan birinin eteğini tutmaları 
gerektiğini” ifade ediyor. Burada Yunus’un ayrım yapmaksızın Hak yolunda 
giden evliyalardan birine tabii olunmasının gereğini tavsiye ettiği görülüyor. 
Gerçek Hak erenlerinin Hak yolunda olanların tavsiyesi de bu olmalıdır.

 **
El ayak öp-: değer vermek
Deyimin bu hâli ve Yunus Divan’ındaki anlamıyla TDK Atasözleri ve 

Deyimler Sözlüğü’nde ve Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer al-
madığı görülmüştür. Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde deyim, “ el etek (ayak) 
öpmek ‘bir işi yaptırmak için şuna buna çok yalvarmak’ şeklinde yer alırken 
TDK sözlüğünde, “el etek öpmek 1) Bir işi yaptırmak için çok yalvarmak. 2) 
Yaltaklanmak.” şeklinde anlamlarıyla yer almıştır.

Yunus Divan’ında geçen aşağıdaki beyitte ise el ayak öpmek ‘değer ver-
mek’ anlamıyla yer almış olup ‘yaltaklanma veya bir işi yaptırmak için yalvar-
ma’ anlamları beytin ifade ettiği bağlamla ilişkili değildir.

Bunda el-ayak öpilür görenün cânı kapılur 
Garîb müsâfir yapılur zavye vü mescid-hâneden

Agu içerse nûş olsun süçi içerse hoş olsun 
Yûnus ile yoldaş olsun gelsün Allâh’ına giden
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Yukarıdaki beyitlerde bir dergâha giden veya intisap edene verilen değer-
den bahsedilmektedir. Garibin misafir olarak ağırlandığı zaviye, mescid-hane-
danlara gelenlere değer verildiği buna bağlı olarak da görenin canının kapıldı-
ğı (oraya karşı bir muhabbet ve sevginin doğduğu) ifade edilmektedir.

 **
(El kuşu) elden ele (geç- / gez-): çok sahip değiştirmek
Deyimin bu hâli TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde ve Ömer Asım 

Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde yer almadığı görülmüştür. Ancak TDK Ata-
sözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde “elden ele dolaşmak, elden ele gezmek” şek-
linde iki deyimin yer aldığı görülmektedir. “elden ele dolaşmak (gezmek), iyi 
nitelikleri dolayısıyla çok ilgi görmek, çok beğenilmek”, “elden ele geçmek, 
çok sahip değiştirmek: …” (sozluk.gov.tr).

Yunus Divan’ında yer alan aşağıdaki beyitteki kullanım ‘elden ele geç-
mek’ deyiminde yer alan anlam ile ilişkili olmalıdır. El kuşu ‘yakalana, hür-
riyetini kaybeden bir kuş olması sebebiyle elden ele dolaşacak, belki de çok 
sahip değiştirecektir. Gül kuşu ise özgür olması sebebiyle kendi isteğiyle gül-
den güle dolaşacaktır.

El kuşı elden ele gül kuşı gülden güle 
Baykuş vîrâne sever şahinler pervâz ile

 **
El ayak deprenme-: sabit olmak, hareketsiz
Ölene son vazife olan cenaze ve definin namazının anlatıldığı beyitlerde 

geçen bu ifade anlam olarak ‘sabit olmak, hareketsiz olarak teslimiyeti’ ifade 
eden bir kelime grubu olmuştur. Deyim Aksoy’un sözlüğünde ve TDK sözlü-
ğünde yer almamaktadır.

Zâhir suya banmadın el ayak deprenmedin 
Baş sücûda inmedin kılınur tâ‘atümüz

 **
Ayak bas-: bir yere varmak, ulaşmak
Ayak basmak deyiminin TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde dört 

farklı anlamı verilmiş olup bunlardan deyimin birinci anlamı olan “1) Bir yere 
varmak, ulaşmak:…” Yunus Emre Divan’ındaki kullanımı karşılamaktadır. 
Deyim Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde de “bir yere varmak” an-
lamıyla yer almaktadır.

Dîdârum sana ‘ıyân gösterem bellü-beyân 
İn Burâk’dan ol yayan ‘Arş’uma bas bir ayak

 **
Ayak uzadup yatma-: tembellik etmemek, gaflette olmamak
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Yatmak fiilinin yer aldığı 31 deyim TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlü-
ğü’nde yer alırken ‘ayak uzatıp yatmamak’ şeklinde bir deyime yer verilme-
miştir. Ancak bu kelime grubu kelimelerin temel anlamlarından farklı olarak 
‘gaflette olmamak, tembellik etmemek’ anlamlarıyla aşağıdaki beyitte yer 
almıştır. Beyitte ‘insanın bu dünyada ebedî olarak kalmayacağı bir gün bu 
dünyayı ahiretle değiştireceği (bu dünyadan ahirete göçeceği) bunun için de 
yaratılış gayesine uygun olarak gece gündüz çalışması, ibadet etmesi ve gaflet 
içinde olmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Bir gün ola bu dünyâyı âhirete degşüresin 
Dün ü güni kılgıl tâ‘at ayak uzadup yatmagıl

 **
Baştan ayağa: bütünüyle, tamamıyla
TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer almamakla birlikte Emrî 

Divanı’nda “Deyimler” adlı çalışmada “Baştan ayağa (G.17/2, G.227/4, 
G.242/4): Baştan aşağı, baştan sona kadar, bütünüyle” (Kaya 2011, 79) şek-
linde yer alan deyim Yunus Emre Divan’ında iki kez kullanılmıştır.

Başdan ayaga degin Hak nûrı seni dutmış 
Hak’dan ayru ne vardur kalma gümân içinde
**
Ben Yûnus-ı bî-çâreyem 
Başdan ayaga yareyem 
Dost ilinde âvâreyem 
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

 **
Ayağa düş- / Ayaklara düş-: Hor görülmek, değer verilmemek, sıradan-

laştırmak
Deyimin TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde çokluk şekli olma-

makla birlikte ayağa düşmek şekli yer almaktadır. “(bir şey) ayağa düş- 1. 
İlgisiz ve yetkisiz kimseler karışmak. 2. Artık her yerde bulunabilir olmak. Bu 
ürünler ayağa düştü.” (sozluk.gov.tr). Ayağa düşmek deyimi Emrî Divanı’n-
da “Deyimler” adlı çalışmada yukarıdaki anlamlar yanında “Acz içinde kal-
mak, kuvvetten düşmek, kıymetini kaybetmek, hakir olmak; sıradanlaştırmak” 
(Kaya 2011, 73) gibi anlamlarla yer almıştır.

Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğü’nde ayağa düşmek deyimine yer 
verilmemiştir. Ancak “ayaklar altında kalmak” deyiminin “2) Çevresince hor 
görülmek, kendisine kötü davranılmak.” (Aksoy 1988: …) anlamlandırması 
Yunus Divan’ındaki ayağa düşmek deyiminin kullanım anlamına uymaktadır.

Gelünüz gidelüm gelün ki Yûnus geçdi gönildi 
Ayaklara düşer Yûnus olan bu yola baş kimdür
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Ayaklar altına düş- deyimi de ayağa düş- deyimi ile aynı mana ve gö-
revde kullanılmaktadır. Aşağıdaki beyitte Yunus Emre canın bir nevi toprak 
olan balçıktan yaratılan ten içerisinde bulunması sebebiyle altın gibi değerli 
şeylere nazarının olmadığını belirtiyor. Can balçıktan yaratılan ten içerisinde 
ayaklar altına düşen toprak gibi değersizleştiğini, toprağın rüzgârın tesiriyle 
tozması dağılması gibi zaman zaman dağıldığını ifade ediyor.

Cânum bu tene gireli nazarum yokdur altûna 
Düşdüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum

Sonuç

Bir kısım fonetik farklılıklar ve kelime değişiklikleri olsa da benzer söy-
leyişler ile aynı düşünceleri ifade eden ve ortak millî kültürümüzün yüzyıllar 
boyu süren tecrübelerine dayalı olarak ortaya koyduğu kalıplaşmış söz öbek-
leri şeklinde kullanılan deyimlerde beden kelimelerinin anlam aktarımı ve 
somutlaştırma gibi nedenlere bağlı olarak çokça kullanıldığı, -Yunus Emre 
Divan’ında da olduğu gibi- yüzyıllar öncesinden kazandıkları yan anlamlarıy-
la deyimler içerisinde yaşadıkları görülmektedir.

Deyimlerde en çok kullanılan beden kelimesi olan ‘el’, Yunus Emre Di-
van’ında da diğer beden kelimelerinden daha çok kullanılmıştır. Divan’da, 
on yedi (17) farklı kalıp içerisinde el kelimesi kullanılırken göz ve kafa keli-
meleri daha az kullanılmıştır. Ayak ise sadece yedi (7) farklı deyim kalıbında 
kullanılmıştır.

Yunus Emre Divan’ında yer alan el ve ayak ile ilgili yirmi dört (22) farklı 
deyimin kullanımına karşın bunlardan sekiz (8) tanesi Türk Dil Kurumunun 
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer almamış, beş (5) deyim de sözlükte 
yer almakla birlikte farklı anlamda kullanılmıştır.
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YUNUS EMRE DİVANI’NDA SU KOYMAK

Yavuz KARTALLIOĞLU*

Özet
Arap harfli Türk alfabesinde /o, ö, u, ü/ ünlülerinin “ُ ، و ، ُو” harfleriy-

le gösterilmesi, bu ünlüleri taşıyan bazı kelimelerin filolojik incelemelerde 
karıştırılmasına yol açmıştır; daha önce gerek tarihî gerekse çağdaş Türk-
çedeki kullanımlarıyla Gürer Gülsevin tarafından ele alınan, genel olarak 
“bırakmak” anlamına gelen  ko(y)- ve akıtmak anlamına gelen ku(y)- fiilleri 
bu tür kelimelerdendir. Yunus Emre Divanı ile ilgili araştırmalarda söz ko-
nusu kelimelerin ko- ve koy- biçimleri tespit edilmiş olup ku(y)- fiiline yer 
verilmemiştir. Eserde, ko- ve koy- biçimleri 2 yerde su kelimesi ile birlikte 
kullanılmıştır:

1. Evvel gele şol yuyucı ardınca şol su koyucı. 

2. Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan. 

Abdülbaki Gölpınarlı ve Mustafa Tatcı’dan başlayarak (su) koy- bi-
çiminde okunan fiil Eski Türkçeden Osmanlı Türkçesinin sonuna, hatta 
Anadolu ağızlarına kadar geniş bir süreçte tanıklanan kuḏ- > kuy-, guy- 
biçimidir. Kuy- biçimi Latin harfleyile yazılmış olan Meninski (17. yy.), 
Hindoğlu, Bianchi ve Zenker (19. yy.) Osmanlı Türkçesi metinlerinde de 
tanıklanmaktadır.

Yunus Emre Divanı’nda ko- biçiminin geniş zamanı -r, koy- biçimi-
nin ise -ar eki ile kurulurken “Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan.” 
dizesinde -ur ekinin kullanılması da ku(y)- fiiline dair fonetik bir gösterge 
olabilir: . Mustafa Tatcı’nın ilk yayınlarında koyarsan şeklinde oku-
nan kelime 2020 yılındaki yayınında koyursan şeklinde okunmuştur. Ku(y)- 
fiilinin Eski Türkçeden Osmanlı Türkçesinin son dönemine kadar olan 
kullanımları incelendiğinde 13-14. yüzyıllarda özellikle akıtmak anlamına 
gelen “kaf+vavötre+ye” kaydının kuy- şeklinde okunması gerektiği sonucu 
çıkmaktadır.

* Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yavuzkartallioglu@gmail.com
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Giriş
Arap harfli Türk alfabesinde /o, ö, u, ü/ ünlülerinin darlık-genişlik ve 

önlük-artlığı ayırt etmeyen “ُ ، و ، ُو” işaretleriyle gösterilmesi bu ünlüleri ta-
şıyan bazı kelimelerin filolojik incelemelerde karıştırılmasına yol açmıştır; 
daha önce gerek tarihî gerekse çağdaş Türkçedeki kullanımlarıyla Gürer Gül-
sevin tarafından ele alınan genel olarak “bırakmak” anlamına gelen ko-ḏ- (> 
koy-, kot-, koz-) ve “dökmek; sıvı ve hububat türünden şeyleri kaba dökmek” 
anlamına gelen ku-ḏ- (> kuz-, kut-, kuy-) (Gülsevin 1998: 51) fiilleri de bu 
tür kelimelerdendir. Gülsevin, Türk dilinin tarihî dönemlerinde kud-, kuyul-, 
kuymag, kuy-; çağdaş Türk yazı dillerinde ise kut-, guy-, quyma, kuy- biçim-
lerini tespit emiş ve daha sonra Dîvânu Lugâti’t-Türk, Dede Korkut, Tarama 
Sözlüğü ve Derleme Sözlüğü gibi yayınlarda kuy- olarak okunması gereken 
bütün örnekleri göstermiştir (Gülsevin 1998). Yunus Emre Divanı ile ilgili 
araştırmalarda adı geçen kelimelerden genel olarak “bırakmak” anlamındaki 
ko- ve koy- fiilleri tespit edilmiş olup ku- ve kuy- fiillerine yer verilmemiştir. 
Divan’da araştırıcılar tarafından su koy- olarak okunan yapının geçtiği beyit-
ler şunlardır:

I
Evvel gele şol yuyucı ardınca şol su koyucı
İledüp kefen sarıcı bunlar hâlün bilmez ola

II
Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan
Hemân taş gine bayagı hünerlü taş olur degül

Abdülbaki Gölpınarlı ve Mustafa Tatcı’dan başlayarak (su) koy- biçiminde 
okunan fiil Eski Türkçe döneminden Osmanlı Türkçesinin sonuna, hatta Ana-
dolu ağızlarına kadar geniş bir süreçte tanıklanan kuḏ- > kuy-, guy- biçimidir. 
Kuy- biçimi Latin harfli Osmanlı Türkçesi dönemi eserlerinden Meninski’de 
ko-; koy-, kuy- (3807, 3812); Bianchi’de koy-, kuy- (533) ve Zenker’de ko-, 
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koy- ve kuy- (724) şeklinde ko-, koy- fiilleri ile aynı maddede gösterilmiştir. 
Hindoğlu kuy- ve koy- fiilerini “bırakmak” anlamında aynı maddede gösterir-
ken “akıt-” anlamına gelen kuy- fiilini farklı bir madde başında göstermiştir 
(378).

Yunus Emre Divanı, iki fiili birbirinden ayırt etmeye yarayacak ve bir 
tür fonetik gösterge olarak nitelendirilebilecek bir imla özelliği de barındır-
maktadır. Divan’da ko-, koy- fiillerinin geniş zamanı -r, -ar; kuy- fiilinin geniş 
zamanı -ur biçimi ile kurulmuştur:

Kördür münâfıkun gözi yarın kara koyar yüzi
Halkun bana acı sözi gerek şekeristân ola

Görenler velî sanur selâm virür utanur
Anca iş koyarıdum el irüben güç yitmez

Dünyâ bir ‘avretdür karı yoldan koyar niçeleri
Sürün gitsin ol ‘ayyâr’ı anı sevmek ‘ardur bize

 “Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan.” dizesinde geniş zaman 
-ur eki ile kurulmuştur: . Mustafa Tatcı’nın ilk yayınlarında koyarsan (Tat-
cı 1998:125) olarak okunan kelime daha sonraki yayınında koyursan (Tatcı 
2020: 313) şeklinde okunmuştur. Bu yapının en doğru okunuş şekli kuyursaŋ 
olmalıdır.

Ku-, kuy- fiillerinin Eski Türkçeden Osmanlı Türkçesinin son dönemine 
kadar olan kullanımları incelendiğinde 13-14. yüzyıllarda özellikle “dökmek, 
akıtmak” anlamına gelen “kaf+vavötre+ye” kaydının ku-, kuy- olarak okunması 
gerektiği sonucu çıkmaktadır.
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE SEVGİ (AŞK) 
KAVRAMI 

Gülbanu KOSIMOVA*

Özet
Bu makale, ünlü şair, bilgin Yunus Emre’nin şiirlerindeki aşk kavramı-

nı incelemektedir. Emre’nin şiirlerinin ana teması aşk, insan, ülke ve doğa 
sevgisidir. “Aşk” kavramından dolayı şairin dünya görüşü ve kişiliği her şi-
irine yansır. İnsan niteliklerine çok değer veren şair, bunları “aşk” kavramı 
etrafında toplamıştır. Şair, bir kişinin iyi ve kötü niteliklerini insan eylemleri, 
inançları ile ilişkilendirir ve bilişsel bir “iyi insan” modeli oluşturur. En hayırlı 
insan, Allah’ı sevendir. Bu anlamda büyük Kazak şairi Abay, “Üç Aşk”ın bil-
gisi Yunus Emre’nin bilgisi ile birleştirilmiştir. “Yarattığın insanları sevgiyle 
sev ve Tanrı’yı   tüm kalbinle sev. Kardeşim olarak bütün insanları sev ve bu, 
doğruluk yoludur. Bu üç iman çiçeği sevilebilir.” Abay’ın kendisinden önce 
Yunus Emre de dâhil olmak üzere aşk şairlerinin şiirlerini okuyup ezberlediği 
açıktır.

Yunus Emre’nin şiirlerindeki iyi ve kötü insan modeli, onun öğretici hik-
metli sözleri, insana, dosta, ahlaka dair atasözleri ile aktarılır. “Aşk” kavramı-
nı oluşturan atasözleri, kişiliği, dürüstlüğü, zekâsı, kalbi saflığı olan bir kişi-
nin imajının ulusal doğasını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Türk dilinde 
“aşk” kavramını oluşturan atasözleri ve sözler, Yunus Emre’nin bu şiirlerinde 
söylediği hikmetli düşüncelerle başlar. Daha sonraki edebî dilde, görüntülerin 
yaratılmasında, ulusal bilişin özelliklerinin ifadesinde, ulusal dünya görüşünü 
iletmek için, etnosun özünün ifadesinde, bilişin tüm yönlerinde yaygın olarak 
kullanıldı. Yunus Emre’nin bilge düşüncelerinin sadece Türk dilinde değil, 
diğer dünya dillerinin söz varlığında atasözleri, mecazlı kelimeler, deyimler 
şeklinde oluştuğunu söylemek güvenlidir.

Yunus Emre’nin şiirleri 700 yıl sonra olduğu kadar popülerdir ve bugün 
tüm Müslüman cemaati tarafından konuşulmaktadır. Yunus Emre’nin şiiri sa-

* Prof. Dr., Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi Kazakistan/Almatı, gkosym@inbox.ru
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dece tasavvufi bir şiir değil, aynı zamanda kişilik özelliklerini ve hayatın ilke-
lerini belirleyen, ahlaki ilkeleri sıralayan didaktik bir eserdir.

Anahtar kelimeler: şiirler, aşk, kavram, dünya görüşü, bilgelik sözleri.
İnsan toplumunun en asil değerlerinden biri de “aşk” kavramıdır. “Aşk” 

kavramı, mantıksal ve felsefi düşünceye dayanan en önemli insan özellikle-
rinden biridir. “Aşk” duygusu genellikle insanların birbirine karşı nezaketin-
den oluşur. Yunus Emre’nin şiirlerinin ana teması aşktır. “Aşk” kavramının 
temel mantıksal modeli şudur: sevmek, hissetmek, inanmak, beğenmek, ne-
zaket göstermek, Tanrı’nın gücünü, doğanın kanununu kabul etmek, gerçeği 
anlamak. Aşk dünyadaki tüm gücün kaynağıdır. Büyük şair Yunus Emre’nin 
eserlerinde “sevgi” kavramı; kalp temizliği, saflık, samimiyet, saygı, iyilik, 
inanç gibi insan niteliklerinin bilişsel modellerinden oluşur.

Şairin eserlerinde “aşk” kavramı sadece iki sevgili arasındaki duyguları 
değil, vatana, toprağa, bir annenin çocuğa, çocuğun anneye, birbirine ruhsal 
olarak yakın insanların arasındaki ilişkiye dayanan duyguları geniş bir felsefi 
anlam da ifade eder.

Emre’nin şiirlerinde insan sevgisi, dostluk yeryüzündeki hayatın özü, 
ölçülü bir hayatın haysiyetidir. Şiirin muhtevasına dikkat edecek olursak ilk 
şiirin içeriği şöyledir: “Allah tüm dünyaya nüfuz eder. Ancak gerçeği kimse-
ye açıklanmadı. Kendin ararsan iyi olur. Dünyada doğru yoldan ayrılma, hak 
yolunda yürü. Başkalarını mutlu etmek için elinden gelen yap ve herkesle 
arkadaş ol. Kimseye zarar verme, başkalarına zulmetme. Adam ol, nazik ol.”

Emre’ye göre, “Sürgün, acı çekmek ve parçalanmak, insanlığa yapılan 
bir suikasttır” [1,9]. Buradan, Emre’nin nasihatının sadece sıradan insanlara 
değil, aynı zamanda iktidardaki yöneticilere de hitap ettiği açıktır. Tanrı’nın 
gücü, hiç kimsenin Tanrı’nın verdiği bir hayatı cehenneme çevirmeye hakkı 
olmadığı fikrinde yatmaktadır. İyi bir hayat yaşamalıyız, başkalarının hayat-
larını kolaylaştırmamız lazım çünkü burada yaşamaya devam edilmeyecek.

İkinci şiirdeki düşünceler: “Yüzümü yere ovarsam, yeni ayım gökyüzün-
de yükselir, kış ve yaz bahar olur. Hiçbir bulutun parlak ay ışığının üzerine 
asla solmaması gereken bir gölge düşürmesine asla izin vermeyin: dünyadan 
gökyüzüne pırıltıyla serpilmiş. Sonra yeryüzünde bir ay göreceğim ve üze-
rime bir merhamet yağmuru yağacak. Bakış açımı düzelteceğim. Bu, Tanrı 
sevgisiyle aydınlanır.” diyor. Abay ise:

Ay, yıldıza sıcak rüzgar haber verip,
Hayvan neşelenir düğün için,
Beyaz battaniyesini çıkarıp,
Toprak gülümser. [2,103]

diyor.
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İki şairin düşüncesindeki aşk kavramı, bütün dünyanın, bütün insanlığın 
aşkıdır. Şairler ne söylerse söylesin aşkla söyler. İnsan ilişkilerinin tasviri, do-
ğaya, ana vatana, milletine ve ülkesinin kaderine olan sevgisiyle ayrılmaz bir 
şekilde bağlantılıdır.

Yunus Emre’nin üçüncü şiiri, onun bilgiye ne kadar değer verdiğini gös-
terir. Diyor ki: “Bilgi bilmektir. Bilgi kendini bilmektir. Kendini bilmiyorsan 
bu bilginin ne faydası var? Okumakla ne kastedilmektedir? İlk okuma gerçeği 
bilmektir. Bilmiyorsan “Okuyorum ve biliyorum.” deme. Pek çok itaat eylemi 
yaptım demeyin. Gerçeği bilmiyorsan boşuna yeryüzüne geldin.

Bu şiirde Yunus Emre, “Öğretmen, gerekirse bin defa hacca git. Ama be-
nim fikrimi bilmek istiyorsanız kalbe hac yapmak en iyisidir.” [1,10]. Burada 
şair kalbe öncelik verir.

Dördüncü şiirinde Yunus Emre şöyle der: “Beni dinleyin sevgili dostlarım,
aşk güneş gibidir. Sevgiyi hissetmeyen kalp sadece taştır. Taş kalplerde 

neler büyüyebilir? Dil yumuşak bir şekilde başlasa da sözcükler zehir duma-
nı ve öfkeden çıkar ve kısa sürede savaşa dönüşür. Aşk olduğunda ruh ya-
nar, ateşleme sırasında bal mumu gibi erir. Taş kalpler, tüm sıcaklığın gitmiş 
olduğu karanlık, çetin bir kış gibidir. İşte Yunus Emre’nin düşünceleri yine 
Abay’ın şiirine yansır:

“İlk başta bir soğuk buzdur - akıl,
Sıcak kalp vücudu ısıtır.
Azim, ısrar, sabır,
Bu güçten çıkar, bilmen gerek.
Aklını, gücünü ve kalbini aynı tut,
O zaman herkesten farklı tam insan olacaksın.” [2, 78]

Her iki şair de sevgi ve şefkati hayatın özü, hayatın güzelliği olarak gör-
müşlerdir. “Aşksız dünya boştur. Aşkı hayvana da ekleyin.” der Abay. Ruh ve 
bedenin hem insanda hem de hayvanlarda var olduğunu, duyguların ve sevgi-
nin ise sadece insana özgü olduğunu söylerler.

 Yunus Emre ve Abay’da aşk ve dostluk yakın kavramlardır. Herkes 
dost, kardeş olsun, bu yüzden insanoğlunu sevin, tüm kalbinizle hayatı se-
vin. Kalpten çıkan sevgi Allah’ı sevmekle, Allah’ı tanımakla başlar. Allah’ı 
sevmek, Allah’ın yarattığı her şeyi, tüm hayatı sevmek, samimiyet göstermek 
demektir. Abay’ın “Tanrı’nın sözü kolaydır” şiirinde, üç aşktan ilki Tanrı’ya 
adanmıştır. Diğer tüm aşkların hepsi “Allah razılığı için sev” denilen ilk aşkla 
başlar. İkinci aşk, “Bütün insanları kardeş olarak sevin” dediğindeki ikinci 
aşk, Allah’ın hikmetidir. “İnsanı sev, Allah’ın hikmetini hisset, hayatta bundan 
başka ilginç olan ne var?” (s. 233). “Sevgiyle yarattığın insanı sev ve Allah’ı 
bütün kalbinle sev.” (s. 247). Abay’ın şiirindeki üçüncü aşk, adalet aşkıdır. 
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Adalet insan yaşamının temelidir. “Adalet ve rahmet kimde varsa işte o adam 
dünyaya yakışır.” (s. 164) veya “Adalet ve rahmet bereketin gıdasıdır, gördü-
ğün her yerde ona yardım et.” (s. 213) [2].

Yunus Emre’nin şiirlerinde adalet, gerçeğin tanınmasıyla başlar. Diyor ki: 
Tanrı’nın gerçeğini bilen insanlar bir okyanustur, adananlar o denizde boğul-
malıdır, bilge adamlar da. Onlara dalış gerekir. En iyi takıyı ortaya çıkarmak 
için, derinliklerdeki incileri tekrar bulmak için büyüklere döndük. Sadece bir 
kuyumcu bilecek bu incilerin değerinin ne olduğunu. Sonra şair dedi ki: “Mu-
hammed Tanrı’nın farkına vardı ve Tanrı’nın gerçeğini kendi içinde gördü. 
Görülecek gözler olduğu sürece Tanrı her yerdedir. Kitaplar bilge adamlar 
tarafından düzenlenir. Beyaz sayfalara siyah sözcükler koyanlar; Kutsal Ki-
tap’ımın tüm bölümleri gerçekten sevgi dolu yüreklerde yazılmıştır.” Bu yol-
larda gerçeği tanımak böylece adil olacak. “O gerçek, sevmekten belli olur.” 
denilmiş. Böylece yeri, gökyüzünü, insanı, dili ve bilgiyi Allah’ın yarattığını 
şöyle açıklar: “Gündüz ve gece, gezegenler, mukaddes levhalarda yazılı söz-
ler, Musa’nın yükseldiği tepe, tapınak, İsrafil’in çalgısı… Biz onları bedende 
gördük. Tevrat, Mezmurlar, İncil, Kuran… Bu kitaplar ne diyor: Biz bedende-
yiz. Biz bedenin içindeki her şeyi bulduk.”

Sekizinci şiirde Yunus Emre şöyle der: “Sağırlar sessizliği dinlesin. Ru-
hun bunu anlaması gerekiyor. Sevdik, aşık olduk. Sevildik, sevgili olduk. Tan-
rı insanları 72 dile ayırdı ve sınırlar ortaya çıktı. Yedinci şiirde “Hep Allah’ın 
ismini söyleyelim. Bakalım Rabb’im ne yapacak. Her zaman Allah yolunda 
yaşayalım.” denilmiş [1, 14]. Yani Yunus Emre’nin tanıdığı gerçek budur. Bu 
hakikati görebilmek ve hissedebilmek akıl, ilim, şuur, gönül işidir.

Emre’nin beşinci şiirinde “Mezarlarda milletlere rastladım. Aralarında 
inanılmaz cesarete sahip olanlar kudretli ve büyükçe orada yatıyordu. Bazıla-
rı yaşlı ve bazıları genç kahramanlardı. Bakanlar, öğretmenler, herkes gider. 
Günleri artık gecenin sancılarına sıkışmış durumda burada diğer ölüm köle-
leriyle birlikte yatıyorlardı. Gittikleri yol her zaman düzdü. Ellerinde kalemle 
yazmayı biliyorlardı. Bülbüller gibi dilleri gerçekten şarkı söylüyordu. Bilge 
ve cesur insanları gömdüler. Bu kahraman liderler öldüğünde her şey sevgili 
ve alçak ağladı. Her mezarda kırık bir yay, yiğit adamlar başıboş oklar gibi 
yere düştüler. Atları bir toz bulutu açtı, davulcular yüksek sesle atarak yanla-
rından geçtiler, güçleri karayı ve denizi gururlandırmıştı. Asil efendiler şimdi 
ölüm mağaralarında yatıyor.” [1,11].

Bu arada Abay’ın “İnsan bugün insan, yarın toprak ama bugünkü hayat 
insanı kandırır. Yarın nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz, ölmek için doğdu-
nuz, bir düşünün.” (s. 176) [2]. İki şairin ortak görüşlerini anlıyoruz. Bu so-
nuçlar şöyledir: “Hayat geçicidir ve çoğu insanlar da çoktan toprak olmuştur. 
Doğum ve ölüm yaşamın iki ucudur, Tanrı’nın işidir. Sana verilen hayatta 
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düşme, ayağa kalk, insan ol.” Yunus Emre de dâhil olmak üzere Doğu şiirini 
inceleyen Abay’ın düşünceleri Yunus Emre’nin düşüncesindeki “Hayatın tüm 
anlamı sevgi, sıcaklık ve nezaket içindedir. O, Allah’ın doğru yolundadır.” 
sonuçlarıyla aynıdır.

Yunus Emre dokuzuncu şiirinde:
“Kanunlarımız diğer kanunlardan farklıdır.
Dinimiz benzersizdir.
Kanunlarımız yetmiş iki mezhepten farklıdır.
Bu dünyada ve ahirette çeşitli işaretler bize rehberlik ediyor.
Yunus, ruhunu yenile. Dost olarak hatırla. Bu gücü bil. Aşkın kulaklarını 

dinleyin.” der.
Onuncu şiirinde:
“İçki hakikatten geliyor, biz içtik Allahuekber.
Ve biz güç okyanusunun üzerinden yelken açtık ve Allahuekber.
O tepelerin ve meşe ormanlarının ötesinde, o bağ ve bahçelerin ötesinde 

sağlık ve sevinçle geçtik ve Allahuekber.
Kanatlar büyüdü ve kuş oldu, birbirimizle evlendik ve uçtuk, Allahuekber
Hangi ülkeye geldik, bütün kalplere, tüm insanlığa, bize öğreten Te-

bük’ün anlamlarını ektik ve Allahuekber.
Buraya gelin barışalım, birbirimize yabancı kalmayalım.” [1, 15] diye 

sonuçlandırır.
Yunus Emre’nin şiirlerinin ana anlamı Türkçedeki “Sevelim ve sevelim” 

anlamına gelmektedir. Yunus Emre’nin şiirleri genellikle insanın Yaradan ile 
ilişkisinden, evrensel değerlerden, insan ve sosyal dünya arasındaki ilişkiden 
bahseder. Bütün bu konular, tasavvuf düşüncesinin temeli ve aynı zamanda 
insan idrakinde doğru düşünme ilkesidir.

 Yunus Emre’nin çalışmalarının önemli bir özelliği, insani değerlere olan 
sevgisidir. İnsan sevgisi ve sosyal bölünmeler ve toplumlar arasındaki barışçıl 
ilişkiler, kalkınmalarına önemli katkı sağlayan ülkeler arasındaki küresel iş 
birliğinin yanı sıra özgürlük konularıdır. Şair bunu sembollerle aktarır.

“Aşk çağırdığında ben nereye geleceğim?
 Benim çağırımı dinleyin, ben her şeyi bıraktım.
 Aşkın çağrısıyla her şeyden vazgeçin.
... Ben evimi terkediyorum, eksiklerimi bırakıp,
- Ben kaderi aşkın çağrısıyla arıyorum.
Dağlarda gezip ağlıyorum,
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Sevgi, aşkın çağrısıyla acı çekiyorum.
- Aşkın çağrısıyla tüm acılara katlanırım.” [4]
 Yunus Emre’nin şiirlerinin ana fikri, gerçek varlığın özünü anlamak, 

ruhu sevgiyle doldurmak, yeryüzündeki yaşamın sevincini hissetmek, sevgiy-
le yaşayabilmektir. Nasıl yaşayacağını bilen, dünyayı severek güce yaklaşır. 
Maddi zenginlik, insan varlığının ana amacı olmamalıdır çünkü maddi değer-
ler bir kişiyi yalnızca ilahi ilkelerden uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda 
onu kutsal bir insan olma fırsatından da mahrum eder. Orta Çağ mistik İslam 
felsefesine göre kutsal insan, kendisiyle ve dış dünyayla uyum içinde yaşayan, 
tüm insanları hatta düşmanların da dost olarak gören kişidir. Herkes küçük bir 
evrendir ve Tanrı sonsuzdur. Gerçek bir insan akıllı, sıradan, cömert, olgun bir 
insandır. Ölüm ise bedenden çıkan ruhun Allah’a görünmesidir. Ölüm, sadece 
beden ve ruhun ayrılmasıdır.

Yunus Emre’nin hikmetini şuradan görebiliriz:
“Senden sana varur yolum senden seni söyler dilüm
Allah sana irmez elüm bu hikmete kaldum tana

Ben ‘ışkundan ırılmayam dergâhundan sürülmeyem
Bundan dahı giderisem senün ile varam sana

Ol dost bizi viribidi var dünyayı bir gör didi
Geldüm gördüm bir ârâyiş seni seven kalmaz ana

Kullarına va’deyledi yarınki gün görnem didi
Ol dostlarun sevindügi yarınum bugündür bana” [3,16]

O, insanın ruhsal gelişiminden, bilgeliğe giden yoldan kendini örnek ve-
rerek bahseder ve insanları birbirini sevmeye, saygı duymaya ve birbirini an-
lamaya çağırır:

Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç
Böyle latîf böyle şîrîn gönlüm eydür bir kaç sır aç

Böyl’ uzamak ne ma’nîdür çünki bu dünyâ fânîdür
Bu fuzûllık nişânıdur gel beri miskînlige geç

Böyle latîf bezenüben böyle şîrîn düzünüben
Gönül Hakk’a uzanuban dilek nedür neye muhtâc

Agaç karır devrân döner kuş budaga bir kez konar
Dahı sana kuş konmamış ne gügercin ne hod duraç. [3,27]

Yunus Emre hayatın, zamanın fâniliğinden, ihanetinden bahseder ve bu 
hayatta sadece aşkın sonsuz olduğunu söyler. İnsanların hayvanlardan farkı-
nın sevgi olduğunu Abay da söylemiştir. Abay’ın “Sevgisiz dünya boştur, hay-
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vana onu ekleyin.” düşüncesi Yunus Emre’nin şiirlerinin ana temasıdır. Şair, 
aşağıdaki dizelerinde yalnızca aşkın sonsuz olduğunu söyler:

“Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür
Ölmek senün nen ola çün cânun İlâhîdür

Ölümden ne korkarsın korkma ebedî varsın
Çün kim işe yararsın bu söz fâsid da’vîdür” [3,36].

Yunus Emre ve Abay’ın eserlerindeki “aşk” kavramı herkeste ortaktır, 
yaşamdaki insan ilişkilerinin çeşitliliğine ve insanların Allah’a olan tutkusuna 
dayanan aşkın önemini anlamak mümkündür. İki şairin eserlerinden “aşk”ın 
insani niteliklerden biri olduğu anlaşılmaktadır.

Yunus Emre’nin vasiyetlerindeki ana konuların merkezinde yer alan kav-
ramlar; Yusuf Balasagun’un Kutadgu Bilig’in ana karakterleri olan Gündoğdu, 
Aydoldu, Övülmüş, Uyanmış simgelerinde verilmiştir [5]. Gündoğdu simge-
sindeki adalet, Aydoldu simgesindeki zenginlik, Övülmüş simgesindeki zekâ 
ve bilgi, Uyanmış simgesindeki kanaat, Yunus Emre’nin eserinin temelidir. 
Bu ortaklıktan doğan fikir, Türk halklarının geleneklerindeki eski kavramlarla 
iç içedir. Eski Türk inançları doğa, Allah’ın yarattığı tabiat olayları sevgisiyle 
başlar. Bunlar, tüm insanlığın arzu ettiği mutluluğun dört direğidir: Biri ada-
let, disiplin, dürüstlük; ikincisi insanlığın refahı, mutlu bir yaşam; üçüncüsü 
Tanrı’nın her şeyi sevgiyle yarattığı anlayışına götüren bilgi; dördüncüsü ka-
naattan kaynaklanan şefkat ve sadakadır.

Muhtemelen bu nedenle Mustafa Tatcı, onun eserini şiiri az, uyum göste-
ren harika bir stil, didaktik olayları anlatan, insani değerleri öne çıkaran felsefi 
kavrama öncelik veren bir destan olarak görmektedir [3,3].

Yani bilgelik destan Doğu edebiyatında, Doğu medeniyetinde uzun sü-
redir vardır. Yunus Emre destanları bizi Allah’ı sevmeye, Allah’ın yarattığı 
olguları sevmeye, Allah’ın hayat verdiği insanları sevmeye, tabiat kanunlarını 
sevmeye, dünyaya can veren anneyi sevmeye, dostluğu sevmeye, adaleti sev-
meye çağırır. Yunus Emre’nin şiirleri genellikle insanın Yaradan ile ilişkisin-
den, evrensel değerlerden, insan ve sosyal dünya arasındaki ilişkiden bahse-
der. Şairin eserinin ana temaları insan, yüce güç, varlık birliği, hayat sevgisi, 
barış, dünya, ölüm, sorumluluk, olgunluk, sadelik, tevazu, cömertliktir.

Evren; toprak, su, ateş ve rüzgârdan oluşur. Bu dört elementin tümünü ve 
insanın kendisini de Tanrı yaratmıştır. Daha sonra bu dört elementi kullanarak 
farklı canlılar yaratmıştır. Tanrı ile insan arasında ayrılmaz bir bağ olduğu 
için insan sevgi yoluyla en yüksek zirvelere çıkar. İnsanın maddi dünyadaki 
varlığı, bedenin ilahi ruhtan ayrılması anlamına gelir. Bu bölünme, ömür boyu 
Yüce Tanrı ile bir olma arzusuna yol açar. Yunus Emre’ye göre aşk, insanı 
Allah’a ve tüm yarattıklarına yaklaştıran bir duygudur.
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Aşk bilgelik ve mükemmellik gerektirir. Allah’ın lütfundan ve ilahi nur-
dan yoksun bir ruhta sevgiye yer yoktur. Sevgi duygusu, tüm canlıları birbiri-
ne bağlar ve Tanrı’nın dünyasına giden yolu açar. Gerçek aşk, gerçek dostluk 
gibi, her zaman özverilidir. Türk halklarının manevi birliğini korumak için 
tüm Türk halklarının ortak kodunu unutmamalıyız. Onun temeli Yusuf Bala-
sagun’un Kutadgu Bilig’inde,

Yunus Emre’nin Divan’ında, Hoca Ahmed Yesevî’in Divan-ı Hikmet’in-
de ve Abay’ın Tam İnsan’ında yer alır. Bu ilim, tüm Türk halklarını ahlak il-
keleri doğrultusunda bir araya getiriyor ve bence bu cömertlik iliminden yola 
çıkarak gençleri Türkçülük fikriyle birleştirmemiz gerekiyor.

Kaynaklar:
1. “Eski Türk Şiirinden: Yunus Emre, Ahmed Paşa, Mahmud Abdulbaki, Yusuf 

Nabi, Ahmed Nedim”, Türkçeden çev.: Irina BOROLİNA, Olzhas SÜLEY-
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2. Abay Kunanbayev, iki ciltlik eseri, C I, Almatı 1986.
3. Yunus Emre Divanı, haz.: Mustafa TATCI, www.kulturturizm.gov.tr
4.https://www.livelib.ru/quote/325528-literatura-vostoka-v-srednie-veka-saza-

nova.
5. CÜSİP BALASAGUN, Kutadgu Bilig, Almatı 1986.



YUNUS EMRE VE SEVGİ

Zharknay KOKANOVA*

Özet 
Bu makalede büyük Türk düşünürü Yunus Emre’nin hayatı, manevi 

yönü ve eserleri; tasavvuf düşüncesi etrafında tefsir edilerek açıklanmıştır. 
Yunus Emre’nin ayrı yeri ve öneminin oluşu, hem yaşadığı yüzyılın özel 
şartlarından hem de sanatkârlığı ve bir kısım fikirleri ile bugün de insanlı-
ğın ilgi odağı olmasındandır. Eserlerinde değindiği konular ve bu konuların 
sembolik değerleri belirtilmiştir. Onun şiirlerinde yer alan insana ve doğaya 
dair kavramlar, bu kavramları karakteristik bir şekilde yansıtan bazı şiirleri 
seçilerek incelenmiştir.

Yunus Emre’yi ve onun manevi dünyasını insanlarımıza tanıtmak için 
makalede yer verilmiştir. Bugüne kadar Yunus Emre hakkında yüzlerce ki-
tap ve binlerce makale yayımlanmıştır. Bu makaledeki amaç, Yunus Em-
re’ye dair doğru ve güvenilir bir kaynak ortaya çıkarmaktır. Yunus Emre 
hakkında yapılacak herhangi bir araştırma onun sevgi dünyasının insanlığa 
ulaşmasında katkı sunacaktır.

Anahtar sözcükler: Yunus Emre, tasavvuf, insan, sevgi
Yunus Emre (1240-1320), 13. yüzyılda; Osmanlı Beyliği’nin kurulma-

ya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu da doğup yaşa-
mış, Türk İslam düşünürü halk şairi ve erenlerindendir. Türk halk şiirinin en 
önemli isimlerinden Yunus Emre insani şiirleri ile evrensel bir üne kavuşmuş-
tur. Yunus Emre; bir barış, dostluk ve sevgi şairidir. Onun şiirleri tüm dünya 
için dostluk ve huzur kaynağıdır. Yunus, şiirlerinde insan içinde varlığa erişen, 
yeryüzü sevgisini etkilerini görürüz.

Moğol istilasının kanlı yayılmacılığı, kitleleri Batı’ya sürüklemiş, Orta 
Asya’dan akan binlerce sufi, Anadolu’yu yurt edinmiştir. Onların dinsel ağır-
lıklı şiirleri, tekkelerde ve Anadolu’da yayılmış, Türk kültürü ile birlikte har-
manlanarak Anadolu’daki Türk edebiyatının başlangıcını oluşturmuştur. Bu 
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başlangıç aşamasının ilk eserleri, halk tarafından birer ilahi bildiri biçiminde 
algılanmış, heyecanla kabullenerek saygı ile korunmuştur.

Yunus’u yücelten, dünya milletlerinin gönüllerinde yer alan, ondaki en-
gin “insan sevgisi ve hoş görüdür”.

“Nazar eyle itüribâzâr eyle götüri
Yaradılanı hoş gör Yaradandanötüri.” (1).
“Tehi görme kimseyi hiç kimse boş değil
Eksiklik ile nazar, erenlere hoş değil” (2).

demektedir. O hâlde bize düşen, Allah’ın yarattıklarına her ne olursa ol-
sun merhametle bakmak ve kusurlu bile olsalar hoş görmektir. Yunus’u unu-
tulmazlar arasına koyan özellikleri konusunda elbette, onun sanatçı olarak 
özgünlüğü de önemlidir: Yunus’un şiirinde güzelliği temin eden başlıca hitap 
vasıtaları sadelik, ahenk ve yoğunluktur. Onun ruhunda İslam ve insan sevgisi 
barındırdığını görürüz.

Yunus’un yaşadığı devir, karmaşık ve buhranlı dönemidir. Anadolu’nun 
karanlık ufuklarını çok iyi gözlemleyen Yunus, içinde yaşadığı toprağın insan-
larını da şüphesiz çok iyi tanıyordu. Halka mal olmuş bir sanatçının, halkla 
iç içeliği, birlik ve bütünlüğü tartışılamaz. Ayrıntılarla bilinmemesine rağmen 
hayatının genel seyri; basit, yalın, doğru sözlü bir toprak adamı şahsiyetini 
ortaya koymaktadır. İşte bu Anadolu insanının aşka, barışa çağrısı, önce aşk 
odağında temellenmiş, temiz bir inançla örülmüş, gönül zenginliğiyle de çağ-
ları aşmıştır. Yunus’ta sevgi, yaşamanın amacıdır Yunus’un aşk anlayışı şu 
dizelerinde yoruma gerek bırakmayan bir biçimde yansımakta:

İşitiney yarenler, 
Aşk bir güneşe benzer, 
Aşkı olmayan gönül 
Sanki bir taşa benzer.
Aşkı var gönül yanar, 
Yumuşar muma döner, 
Taş gönüller kararmış, 
Sarp katı kışa benzer.
Taş gönülde ne biter 
Dilinde ağı tüter, 
Nice yumuşak söylese. 
Sözü savaşa benzer.
Geç Yunus endişeden, 
Gerekse bu pişeden, 
Ere aşk gerek önden, 
Ondan dervişe benzer
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Sevgiden yoksun bir insanın duygusunun olmadığını; gönlünün boş olaca-
ğı, dilinden ahu salınacağı, Türkçenin güzel akıcılığıyla vurgulanıyor, bu dize-
lerde. Aşka bulanmış gönül ise, mum misali yumuşak, insancıl, hoşgörülüdür 
Aşksız taş gönüllerin sarp, katı kışa benzetilmesi de “Ere aşk gerek önden” di-
zesiyle güzel bir anlam bütünlüğü oluşturuyor.

Yunus, bir yumuşaklık, hoşgörülük bestesidir âdeta. Ama aşksızlara hiç 
ödün vermez:

Aşksızlara benim sözüm 
Benzer kaya yankısına 
Bir zerre aşkı olmayan 
Belli bilin yabandadır

Yunus Emre, bugünün insanı değildir. 1240-1322 yaşadığı bu çağla ile de 
ilgilidir. İlginç olan o çağın şartları içinde doğmuş ve yaşamış olan bir insanın 
yüzlerce asırlar sonra da dünya genelinde bir değer ifade edebilmesidir, insan 
buna bakarak bazı hakikatlerin ebedî olabileceğine inanıyor. Bilinmesi gereken 
başka bir gerçek daha var: Yunus Emre tek başına değildir. Söylediği fikirle-
ri bizzat özgündür. Söyleyiş kendisinindir ama söyledikleri gelenekten gelir. 
Yunus Emre’de bugün Türki halkaları dünyasında hayran olunan fikirleri, tüm 
Türki halkları yüzyıllar boyunca bunun etkisinde kalmıştır. Yunus Emre, Türk 
milletinin benimsediği ortak dünya görüşünün ifadesidir.

Yunus Emre şiirlerinde iyi insanı ve İslamiyet’i bitki âleminden alınma 
sembollerle anlatır. O’na göre iyi insan demek olan derviş, meyvelerinden ‘il ü 
şar’ın istifade ettiği mübarek bir ağaçtır. Bu ağacın yaprağı dertli için dermandır. 
Etrafına iyilik dağıttığı için herkes bu ağaca sarılır. Yunus’un bu ağaç-derviş 
sembolüne dayanan fakat başka incelikleri de olan şiiri şöyledir:

Her kim kime dervişlik bağışlana 
Kalbi giden pak ola gümüşlene 
Nefsinden müşk ile anber tüte 
Budağından il ü şar yimişlene 
Yaprağı dertlüiçün derman ola 
Gölgesinde çok kademler işlene 
Aşıkın gözü yaşı hem gül ola 
Ayağından saz bitüpkamışlana 
Cümle şair dost bağçesi bülbülü 
Yunus Emre orada dürraclana.

Yunus Emre, şiirlerini oldukça sade ve akıcı bir Türkçe ile yazmıştır. Ta-
savvuf ile ilgili en zor konular bile onun şiirlerinde oldukça yalın bir anlatımla 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede Yunus’un, tasavvufu millî unsurlarla bir-
leştirerek yeni bir tasavvuf edebiyatı ortaya çıkarmıştır. Onun böylesine sevilen 
bir şair ve mutasavvıf oluşunun en önemli sebeplerinden biri de sahip olduğu bu 
dil ile ilgilidir. Öte yandan onun şiirleri Allah, doğa, insan sevgisi vb.dir.
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YÛNUS EMRE DİVANI’NIN BERLİN NÜSHASI VE 
YÛNUS’UN DİVAN NEŞİRLERİNE GİRMEMİŞ ÜÇ 

ŞİİRİ

Mehmet Fatih KÖKSAL*

Özet
Yûnus Emre’ye ait şiirlerin doğru tespit edilmesinde divan nüshala-

rının durum ve nitelikleri çok önemli bir unsurdur. Zira araştırmacıların 
önünde hem Yûnus mahlasını kullanan başka kimselerin şiirlerinin hem de 
farklı kaynaklarda başka şairlere de ait görünen şiirlerin Yûnus Emre Diva-
nı’nın muhtelif nüshalarına karışması gibi ciddi bir problem vardır. Bun-
ların yanı sıra bunlar kadar önemli olmasa da esasen Yûnus’a ait olmakla 
birlikte zamanla Yûnus’un dilinden ve söyleyişinden uzaklaşarak kimi di-
van nüshalarına büsbütün farklı biçimlerde giren manzumeler de çözülmesi 
gereken bir başka problem olarak önümüzde durmaktadır.

Bu problemlerin hallinde ilk elden yapılması gereken şey mevcut divan 
nüshalarının en eskilerinin ciddi araştırmalarla belirlenmesidir. Bir yazma 
eserin nüshasının eskiliği tek başına ve bütünüyle o nüshanın sahih olduğu 
anlamına gelmezse de şairin yaşadığı çağa en yakın olan nüshaların -normal 
şartlar altında- tahrifatın en az olduğu nüshalar olacağı da izahtan vareste-
dir. Biz Yûnus Emre üzerine yapılan araştırmalarda öteden beri Divan’ın en 
eski nüshaları olarak takdim edilen Fatih, Karaman, Raif Yelkenci ve Berlin 
nüshaları ile varlığı yeni tespit edilen Kütahya nüshası gibi nüshalar arasın-
da, Berlin Milli Kütüphanesi Ms. or. oct. 2575 numarada kayıtlı nüshanın 
en eski nüsha olduğunu düşünüyoruz.

Bu bildiride söz konusu nüsha tanıtılacak, istinsah tarihi ve müstensihi 
bilinmeyen, ancak XIV. yüzyıl veya en geç XV. yüzyıl başlarında yazıldı-
ğını düşündüğümüz bu nüshanın eskiliğine dair tespit ve değerlendirmele-
rimiz paylaşılacaktır. Ayrıca yine bu nüshada bulunduğu hâlde her nasılsa 
Abdülbaki Gölpınarlı ve Mustafa Tatcı tarafından -bu nüshanın da kullanıl-
dığı kaydıyla- defalarca baskısı yapılan Yûnus Emre Divanı yayınlarında 
yer almayan üç manzume bilim dünyasının ilgisine sunulacaktır.

* Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi, mfkoksal@gmail.com
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Anahtar kelimeler: Yûnus Emre Divanı, Berlin nüshası, yayımlanma-
mış şiirler

I. BERLİN NÜSHASI ve ÖZELLİKLERİ
I.1. Nüsha Tavsifi

Yûnus Emre Divanı’nın Berlin nüshası Berlin Devlet Kütüphanesi (Staat-
sibliotek zu Berlin) Ms. or. oct. 2575 numarada kayıtlıdır. Außereuropäische 
Handschriften, Islamische Handschriften kategorisinde tasniflenen eser, http://
resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001A7A500000000 adresi üzerinden 
erişime açıktır. Cönk şeklinde uzunlamasına açılan nüsha, alt ve üst deffeleri 
açık yeşil tonda bir kâğıda ebru kaplı, sırtı ve kenarları koyu vişne renkli meşin 
kaplı mukavva cilt içindedir. “12,5x15,5 cm. 8,5x12,5 cm. ebatlarında olan eser, 
kalın, pürüzsüz, sarı-kahverengi, oldukça lekeli kâğıda” (Götz, 1968: 348) söz 
başları, mahlaslar ve her mısranın son kelimesi kırmızı, diğer kısımlar siyah 
mürekkeple olmak üzere harekeli nesihle yazılmıştır. Tek sütun (her satırda bir 
mısra) ve satır sayısı muhteliftir. Bazı sayfalar 9, bazıları 8 satırdan oluşmak-
tadır. 108 yaprak olan nüshanın 1a-89b sayfaları arasında “min Kelāmı ḳıdve-
tü’l-vāṣılīne Yūnus Emre raḥmetullāhi ʿaleyh” (bk. Fotoğraf 1) başlığı altında 
Yûnus Emre Divanı, 89b-105a sayfaları arasında “min Kelāmı ḳıdvetü’l-vāṣılī-
ne Saīḍ Emre raḥmetullāhi ʿaleyh” başlığı altında Saʿīd’in (Saîd Emre) 15 adet 
şiiri vardır. Sondaki boş sayfalardan birinde çok küçük bir yazıyla “Bende-i 
Hācī Bektaş-ı Velī Dervīş İbrāhīm Viṣālī” yazmaktadır. Bu ismin bir tesahüp 
kaydı olduğunu düşünüyoruz. Son iki yaprak ve 37b sayfası yazısızdır.

Gölpınarlı’nın yayımladığı 19 Said Emre şiirinin (1961: 280-294) 15’i bu 
nüshadan alınmıştır.

12b ile 13a arasında reddade uyumsuzluğundan kopukluk olduğu anlaşı-
lıyor. 4a-5b, 8a-b, 13a-14b arasında yer alan tıplam 5 yaprak açık gri renkli 
yeni bir kağıda farklı bir yazıyla yazılarak nüshaya sonradan eklendiği anlaşıl-
maktadır (bk. Fotoğraf 3). Bahsedilen bölümlerdeki şiirlerin imlası da dönemi 
dilinden, yani EAT özelliklerinden çok uzaktır.

Nüshada Yûnus Emre’nin toplam 98 şiiri mevcuttur.
Baş (1a):

İy ʿāşıḳān iy ʿāşıḳān ʿışḳ meẓheb ü dīndür baŋa
Gördi gözüm dost yüzüni yas ḳamu dügündür baŋa

Son (89b):
Miskīn Yūnus’uŋ nefsi dört ṭabīʿāt içinden
ʿIşḳ-ıla cān sırrına penhān varasum gelür

Almanya Şark Yazmaları Kataloğu’ndaki bilgiye göre 15. yüzyıla ait bu 
yazma İstanbul’da Prof. H. Ritter’den alınmıştır (Götz, 1968: 348, Kat. Sıra 

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001A7A500000000
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001A7A500000000
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Nu: 478). Nüshanın “Ritter nüshası” olarak anılmasının sebebi bu olmalıdır. 
Kataloğu hazırlayan Götz’ün (1968: 348) “Yunus Emre Divanı nüshalarının 
en eski ve en değerlilerinden biri” tespitini son derece isabetli buluyoruz.

I.2. Nüshanın Eskiliği

Götz Kataloğu’nda “15. yüzyıla ait bu yazma” denmesine rağmen nüsha 
üzerinde 15 yüzyıla ait olduğunu ispatlayan bir yazı, bilgi, not vb. mevcut de-
ğildir. Muhtemelen dil ve imlaya nazaran bu sonuca varılmış olmalıdır. Aşa-
ğıda gösterileceği üzere bize göre bu nüshanın 14. yüzyılda yazılmış olması 
ihtimali çok güçlüdür; en geç 15. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. Nüshanın 
aşağıda gösterilen imla özellikleri bu tarihlemeyi yapmamıza yeterli olmakla 
birlikte yine ileride sunacağımız dille ilgili kanıtlar da bu tezimizi doğrular 
mahiyettedir.

I.2.1. Nüshanın yazı stili

Berlin nüshasındaki yazı ve özellikle başlık karakteri 13-14. yüzyıl eser-
lerinde ve nispeten 15. Yüzyıl başlarında görülen bir yazı karakteridir (bk. 
Fotoğraf 2).

I.2.2. Nüshanın imla özellikleri

Aşağıdaki imla özelliklerinin hemen tamamı 13-14. yüzyıl metinlerin-
de ve istinsahlarında görülen özelliklerdendir. Özellikle ilk ilk gösterdiğimiz, 
bazı yapım ve/veya çekim eklerinin kelimeden ayrı yazılması Uygur yazı di-
linin tesiriyle Arap harfli ilk metinlerimizde sıkça karşılaşılan ve 14. yüzyıl 
sonrasında da yer yer görülmekle birlikte aynı sıklıkla karşımıza çıkmayan bir 
imla özelliğidir.

• Bazı yapım ve çekim eklerinin ayrı yazılması:

 Ḥaḳdan (1a)  ʿışḳdan (1a)  düşmanlıḳ 3a  ṭamaʿlıḳ (3a) 
 maʿlūmdur (15a)
• Sondaki ünlülerin harekeyle gösterilmesi:

 Yarınki gün (1b)  gibi (9b)
• -Up zarf fiil ekinin p ile yazılması:

 götürüp (2a)  kesüp (2b)  idüp (2b)
• İle, içün, iken, ise edatlarının düzenli olarak kelimeye bitişik yazılma-

sı:

 bizüm-ile (3a)  yalan-ıla (6a)  ḳılduŋ-ısa (20a),
 bulmış-iken (15a)
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• Türkçe kelimelerdeki e seslerinin elif ile yazılması:

 n’idebile (3a)  diyeyin (3b)  deŋizdür (11b)
• -An, -In eklerinin tenvinle gösterilmesi

 dost yüzin (3b)  ḳadeḥin (32a), bizden (41b)  ol 
vaḳtin,  ḳonuban (67a)

•  Atıf vavlarının ötreyle gösterilmesi:
 ḫāṣ u ʿām (20a)

• Kelime kökündeki yuvarlak ünlülerin harekeyle gösterilmesi:

 yoḳ (17b)  ṭutan (42a)

• Akkuzatif eklerinin hemzeyle gösterilmesi Ḥamzayı, 829b)
• Bir Doğu Türkçesi imla özelliği ng:

 yanŋḳusı (yaŋḳusı- 16a)  tengri (taŋrı -23b)  yanga (yaŋa -37b)

I.2.3. Nüshanın bazı dil özellikleri:

Nüshanın eskiliği dil özellikleri bakımından da bariz bir şekilde görül-
mektedir. Birkaç örnek:

• -van/ven eki:

 benven (19a)  yürürven (42b)
“benven”:

Bu benven didügüm eger ben-isem
Niçün bu benlige elüm irilmez (Berlin, 19a)

Diğer nüshalarda bu beyit şöyledir:
Bu ben ben didügüm eger benisem
Bu benligüm bana niçün virilmez (Tatcı, 2021: 1/126 -107. Şiir)

• -geç zarf fiiili
“görgeç”

Bu kelimenin geçtiği aşağıdaki beyit sadece Berlin nüshasında var (Tatcı 
2021: 158, 147).

Görgeç yoluŋda ḳamusın terk it bu dünyā daʿvisin
Ḳoġıl bu ʿālem sevüsin aşıḳlıcaḳ neŋdür senüŋ

I.2.3. Diğer nüshalarda farklılaşan eski kelimeler:

• “uyaḳ-”: (Güneş) batmak, dönmek
Bu kelime de diğer nüshalarda görünmüyor. Beyit Berlin’de şöyle:

Sen seni elden bıraḳ dost yüzine sensüz baḳ
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Yoḳlıḳ1 burcından uyaḳ daḫı çābükter gerek
• “güvü”: gürültü (Diğer nüshalarda yok.)
Berlin’deki (26b)

Bakma dünyā sevüsine aldanma halk güvüsine
Dönüp dīdār arzūsına ol Ḥaḳḳ’a yüz ṭutmaḳ gerek

• “deŋ” (Diğer nüshalarda “lāyıḳ”.)
Ben nicesi diyem anı ḳabūl itmez yüz biŋ cānı
Aŋa lāyıḳ dirlik ḳanı yoḳdur anuŋ deŋi kişi

Ben niçe diyeyin anı kabûl itmez yüz bin cânı
Ana lâyık dirlik kanı yokdur ana layık işi (Tatcı 360. Şiir (2021: 2/339)

II.  YÛNUS EMRE’NİN BERLİN NÜSHASINDAKİ YAYIMLAN-
MAYAN ŞİİRLERİ

Berlin nüshasının eskiliği, değer ve önemi ortadayken yapılan iki önemli 
neşirde (Gölpınarlı 1961; Tatcı 2021) nüshadaki üç şiirin bulunmaması dikkat 
çekicidir. Garip bir şekilde her iki çalışmada da fark edilmeyen veya her ne 
sebeple ise alınmayan üç şiir şunlardır:

 12

1 ʿIşḳ eri ḫaberini iydem işidě midüŋ
 Bizüm-ile ol yola sen bile gide midüŋ

2 Ol ilüŋ zavadası cefā ṭuta gidesi
 Ḳadeḥ ayruġa ṣunup sen aġu yuda mıduŋ

3 Ol ilüŋ bāġı olur şerbeti aġu olur
 Hīç ḳadeḥ ṭutmaz anı sen içüp ṭuta mıduŋ

4 Ol felekde dün olmaz ay gün ṭoġup ṭolınmaz
 Cümle saġış terk idüp şumār unıda mıduŋ

5 Senlik benlik terk idüp yoḳlıḳ iline gidüp
 ʿIşḳdan içüp esriyüp varlıḳ terk ide midüŋ

6 Ādemīnüŋ tertībi od u yil ṣu vü ṭopraḳ
 Yūnus sen iyit3 baŋa ṭopraḳda ṣuda mıduŋ

1 Bu kelime Tatcı’da “taʿalluḳ” olarak okunmuş.
2 25a-b
3  Nüshada “iyti” okutacak şekilde harekelenmiştir.
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 24, 5

1 Yaratduŋ cümle milleti bī-şek seni bilměg-içün
 Ḥalḳ eyregi eyle ṣanur oynayuban gelměg-içün

2 Ṣūrete sen ḳoyduŋ cānı hem vürdüŋ dīn ü īmānı
 Viribidüŋ şu Ḳurʾān’ı buyruḳlaruŋ bilměg-içün

3 Buyruġuŋı bilen kişi ḳabūl durur cümle işi
 Dün gün ṭāʿatdur teşvīşi anda dīdār görměg-içün

4 Buyruġuŋı aŋlamayan hergiz n’olasın bilmeyen
 Dutmış şeyṭān etegini İblīs’e yār olmaġ-içün

5 Kendözini ucuz ṣatar gelür birlige el ḳatar
 Ṣabr ipini dervīş ṭutar nefs ayaġın külměg-içün

5 Yūnus eylě aŋla sözüŋ kem bahāya ṣat kendözüŋ
 Dost yüzinden ırma gözüŋ ḳayurmaġıl ölměk-içün

 36

 müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün
1 Beni melāmet eyledi bu ne ʿaceb sevdā-y-ıdı
 ʿAḳlum yavı ḳılmış-ıdum bidüm gözüm anda-y-ıdı

2 Göŋlüme ol ṭolmış-ıdı cānum anı bulmış-ıdı
 Şehrüme ol ḳonmış-ıdı maʿşūḳ bizüm evdě-y-idi

3 Ne ḳutlu dem-idi bu dem ne ġuṣṣa var-ıdı ne ġam
 Endīşe yoḳ göŋlümde hem bu cān eli anda-y-ıdı

4 Biz nūr yazı yaylar-ıduḳ eksügi yoḳ baylar-ıduḳ
 Ḥikmet dilin söylěr-idük cān özge lisānda-y-ıdı

5 Sülūki seyr eylěr-idük ʿilm-i ledün söylěr-idük
 Dostlarumuz ṭoylar-ıduḳ ḳudret ḫonı anda-y-ıdı

4 45a-b.
5 Bu şiir Mustafa Tatcı “Âşık Yûnus ve başka Yûnuslar” bölümünde diğer Yûnuslardan 

birinin şiiri olarak tespit etmiştir (Tatcı, 2021: 2/668). Dörtlükler hâlinde yayımladığı ve 
rumuzdan (DAY). [Bu şiir önceki baskılarda Çorum nüshasında görünüyor.] bulunduğu 
anlaşlan şiir oldukça tahrif olmuş vaziyettedir. Hâlbuki bir önceki şiir gibi Ritter nüshasında 
mevcuttur ve Yûnus Emre’nindir (Çorum nüshasındaki şekilleri farklı olan kelimeler koyu 
ve italik dizildi.).

6 78b-79b.
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6 ʿArşda-y-ıdı seyrānumuz nūrdan-ıdı seyvānumuz
 Anda bu bizüm cānumuz Muṣṭafā cānında-y-ıdı

7 Yoġ-ıdı hem levḥ ü ḳalem ne on sekiz biŋ bu ʿalem
 Ol-demde Ḥavvā vü Ādem ne ad u ne ṣanda-y-ıdı

8 Geldük bu mülke bahane seyr eyledük ḫoş şahane
 Sefer ḳıluruz uş yine vaṭanumuz anda-y-ıdı

9 Ḥüseyn-idi Manṣūr adı na-gāh gördi ol ṣūreti
 Kendün Ḥaḳ’a ıṣmarladı Baġdād’da dek ġavġā-y-ıdı

10 Yūnus gel imdi bu zamān dost yolına tek eyle cān
 Tā kim olasın cāvidān çünki evel anda-y-ıdı

Fotoğraf 1: Berlin nüshasnın ilk sayfası.

Fotoğraf 1: Berlin nüshasnın ilk sayfasından ve yazı karakterini gösteren örnek.
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Fotoğraf 3: Berlin nüshasına sonradan eklenmiş (yeni) sayfalardan biri.
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“YÛNUS BİR SÖZ SÖYLEMİŞ HÎÇ BİR SÖZE 
BENZEMEZ”:

YUNUS EMRE DİVANI’NDA SÖZLE İLGİLİ 
METAFORLAR

Gülten KÜÇÜKBASMACI*

Özet
Metaforik anlatıma tarih boyunca özellikle felsefe alanında olmak üze-

re başvurulmuş; Eflatun’dan beri metaforlar üzerinde durulmuştur. Kur’an-ı 
Kerim ve hadislerde de bir anlatım yolu olan metarofik dil, Müslüman fi-
lozoflar ve mutasavvıflarca da kullanılmış, tasavvufa has metaforik bir dil 
oluşmuştur. Bir yaşama ve düşünce şekli olarak tanımlanan tasavvuf “hâl 
ilmi” olarak görülmüş, yaşanan “hâl”i anlatmak için “söz”e başvurulduğun-
da soyut kavramları somutlaştırmak, anlatımı zenginleştirmek için metafor-
lardan faydalanılmıştır. Oğuz Türkçesinin yazı dili hâline gelmesine hiz-
met eden Yunus Emre aynı zamanda Türk tasavvuf dilinin de kurucusudur. 
Tasavvufi çevrelerde “mana dili, kuş dili, işaret dili, remzî dil” denilen ve 
en önemli özelliği metaforik anlatım olan bu dili çözmek Türkçenin tarihî 
süreçleri açısından önemlidir.

Yunus Emre’ye kadar Arapça ve Farsça olan tasavvufi metaforlar 
Yunus’la birlikte Türkçeleşmiştir. Yunus Emre ilahileri bir taraftan İslami-
yet’in, Allah ve Peygamber aşkının, insanın varoluş gayesinin anlaşılması 
ve bir yaşama biçimine dönüşmesine diğer taraftan Türkçenin anlam dün-
yasının zenginleşmesine hizmet etmiştir. “Bir tür şeyi başka bir şeye göre 
anlamak ve tecrübe etmek” olarak ifade edilen metaforların toplumların 
kültürel, tarihî ve coğrafi birikimleri üzerine inşa edildiği ve insanla ilgili 
tüm alanların metaforlarla kavramsallaştırıldığı kabul edildiğinde tasavvufi 
metinlerdeki metaforların tespiti bu metinlerle ortaya konulan fikirlerin an-
laşılmasında yol gösterecektir.

* Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
gkucukbasmaci@kastamonu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1715-7843
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Bu bildiride Yunus Emre Divanı’nda “söz”le ilgili metaforlar tespit 
edilmiştir. Yunus Emre Divanı’nın edisyon kritik yoluyla yapılan son baskı-
sında “söz”ün kullanım sıklığı 245’tir. Tekke ortamında sözle vücuda gelen 
Yunus Emre’nin şiirleri yine aynı ortamda yazıya geçirilmiştir. Yazının çok 
yaygınlaşmadığı sözlü kültür çevrelerinde sesle sınırlı olan söz, kutsal bir 
etkiye sahiptir. Varlık âleminin Tanrı’nın “kün” sözüyle vücut bulduğuna 
inanılan bir düşünce sisteminde sufi şairin dilinden dökülen sözlerin de 
ilahi/tanrısal/Tanrı’dan olduğu kabul edilir. Yunus bu ayrımı “dil sözü” ve 
“Hak sözü” olarak yapar. Divan’da sözle ilgili metaforların bazıları benzet-
me ve mecaza dayanan yüzey metaforları bazıları ise “bağlantı, dönüşüm, 
kap, kaynak, yol” gibi derin metaforlardır. Sözün en fazla nesne kaynak 
alanından faydalanılarak metaforlaştırıldığı ve “dönüşüm” derin metaforu 
çerçevesinde kullanıldığı görülmüştür. Soyut bir alan olan “söz” somutlaştı-
rılarak metaforik olarak ifade edilmiştir. Anlamak, algılamak ve muhakeme 
etmek için kullanılan bir kavramlaştırma metodu olarak Yunus Emre Diva-
nı’nda sözle ilgili metaforların belirlenmesi tasavvufi metinlere yüklenen 
anlamı belirlemeye katkı sağlayacaktır. Bir sanatçı genellikle yetiştiği kül-
türde üretilen metaforları kullanır. Bu sebeple Yunus Emre’nin kurucusu 
konumunda olduğu metaforların tespiti, takipçisi mutasavvıflarca ortaya 
konulan edebî metinlerin ve Türkçenin anlam zenginliğinin anlaşılmasına 
hizmet edecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Yunus Emre Divanı, tasavvuf, meta-
for, söz.

Giriş

Tasavvuf, tecrübeye dayanan bir bilgi alanı olarak tanımlanmaktadır. 
Eserlerinde bu tecrübi bilgiyi dillendiren mutasavvıflar gelenekte “kuş dili”, 
“işaret dili”, “lisan-ı garâib”, “remz”, “remiz”, “rumuz” olarak ifade edilen 
benzetmelere, imgelere, sembollere başvurarak yaşadıkları hâli anlatmış-
lardır. Zamanla da tekke çevrelerinde gelişen bu edebiyatın kendine has bir 
sözlüğü oluşmuştur (Tatcı 2000). Tasavvufi metinlerde tasavvufi kavramların 
ifadesi için kullanılan kelimeler ve kelimelere verilen anlamlar “metafor” çer-
çevesinde de ele alınabilir. Metaforun tecrübeye dayalı bağlantılarla temel-
lenerek iki alan arasında benzerlik kurmasının yanında “kavramsal metafor” 
yaklaşımı bunu mümkün kılmaktadır ve en güçlü ve daimî kavramlar bile çok 
yönlü metaforlar aracılığıyla anlaşılabilir (Lakoff ve Johsson 2015: 302-304). 
Metaforlar tasavvufi kavramların, hâllerin anlaşılmasını kolaylaştırmak bazen 
de tasavvufi sırları örtmek için kullanılabilir (Ögke 2018: 82) ve yeni fikir-
leri şekillendirecek gücü dolayısıyla yaratıcı özelliğe de sahiptir (Yunusoğlu 
2016: 34, 54).
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Metaforların son zamanlara kadar söz sanatı olarak değerlendirildiği, 
benzetme üzerine temellendirildiği görülmektedir. Türkçede eğretileme, de-
yim aktarması olarak da ifade edilen istiare ile ad aktarması, düz değişmece 
olarak da kullanılan mecaz terimleri ile karşılanan metafor Ali Teoman’a göre 
istiareden farklıdır. Bu fark, anlamın zenginleşmekle kalmayıp kökten dönüş-
mesidir (2003: 57). İstiarede benzerliğe dayalı bir şeyi başka bir şeyle temsil 
etme durumu, eğretilik metaforda kalıcıdır.1 Günümüzde metaforun anlamla 
ilgili rolü öne geçmiş, kavramsal metafor anlayışı şekillenmiştir.2 Kavramsal 
metafor teorisi, metaforu zihnin işleyişinin bir parçası olarak düşünür (Lakoff 
ve Johsson 2015: 302-304). George Lakoff ve Mark Johnson’a göre “Metafo-
run özü bir tür şeyi başka bir şeye göre anlamak ve tecrübe etmektir” (2015: 
30). Özen Yaylagül’ün Feyearts’tan aktardığına göre “metaforla ilgili kavram-
lar sistematiktir. Metafor yapısı, A, B’dir diye ifade edilir. A ile B arasındaki 
ilişki, metaforik tasarlama diye adlandırılır. Bir kavram (hedef) diğeri (kay-
nak) yoluyla kurulur/anlaşılır” (2010: 113). Bu noktada metaforlar “düşün-
düklerimizi, duyduklarımızı, söylediklerimizi ve yaptıklarımızı yapılandır[-
dıklarından]” (Zaltman ve Zaltman 2018: 13) iyi anlaşılmayan kavramların 
anlaşılmasına yardım eder (Yunusoğlu 2016: 54).

Sanatçıların kullandıkları metaforlar genellikle yetiştikleri kültürde üreti-
len, çoğu günlük dilde kullanılan “beylik metaforlara dayan”makla birlikte bir 
şair veya yazar “sıradan metaforlar”ı yeniden işleyerek “edebî metaforlar”a 
ulaşır (Kövecses 2003: 81). Metaforlar bir yönüyle toplumun hafızasını yansı-
tırken diğer taraftan toplumun zihnine yeni kavramsallaştırmalar kazandırmış 
olur (Şahan 2018: 17-20). Bu durumda metaforlarla ilgili çözümlemeler bir 
kültürü ya da bir sanatçıyı anlamada faydalıdır. Dolayısıyla tasavvufi metinle-
ri anlamak için metaforları anlamanın önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Lakoff ve Johnson (2015) kavramsal metaforları yönelim metaforları, 
ontolojik metaforlar ve yapı metaforları olarak belirlerken Geralt Zaltman ve 
Lindsay Zaltman (2018: 13-15) metaforları derin metaforlar, yüzey metafor-
ları ve metafor temalar olarak üçe ayırmıştır. Derin metaforlar hemen hemen 
bütün toplumlarda görülen özellikleri ve davranışları kapsar. Bu metaforlar 
doğumla başlar, sosyal çevre içinde şekillenir ve genellikle bilinç dışı işler. 
Yüzey metaforları günlük dildeki benzetmelerdir. Metafor temalar ise yüzey 
metaforlarının temelini oluşturan ortak boyut olarak tanımlanmıştır. Zaltman 

1 “Metafor” kavramını Türkçede ısrarla istiare ve mecazla karşılamak isteyenlerin tutumuna 
karşılık farklı görüşler de vardır. Mağfiret Kemal Yunusoğlu’na göre eğretileme, istiare, 
deyim aktarması gibi kavramlar “dilsel ifadelerdeki anlam değişmesi olayını” tam 
anlamıyla karşılayamamaktadır (2016: 47).

2 Metafor kavramıyla ilgili olarak klasik çağdan günümüze kadar gelen anlayışın 
değerlendirilmesi için bk. (Cebeci 2013).
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ve Zaltman çalışmalarında her ülkede tespit edilebilen “denge, dönüşüm, yol-
culuk, kap, bağlantı, kaynak ve kontrol” metaforları olmak üzere yedi derin 
metafor tespit etmiştir. Bu yedi derin metafor dışında “hareket/devinim, kuv-
vet, doğa, sistem” gibi başka metaforlardan da bahsederler. Derin metaforların 
temellerinde de kalıp algılama, sınıflandırma, ilk örnekler (arketipler), cisim-
leşmiş biliş ve sosyal bağlantıları görürler (2018: 44-64).

Metaforlar dünyayı algılamadaki belirleyicilerdir (Yunusoğlu 2016: 34). 
Tasavvuf edebiyatında kullanılan metaforlar da bir yaşama biçimi olan tasav-
vufu anlamada belirleyici olacaktır. Bu bildirinin amacı; toplumların kültürel, 
tarihî ve coğrafi birikimleri üzerine inşa edilen ve insanla ilgili tüm alanların 
kavramsallaştırılmasında kullanıldığı kabul edilen metaforlardan tasavvufi 
metinlerde bir hedef kavram alanı olarak karşımıza çıkan “söz” ve sözle il-
gili kaynak kavram alanlarının Yunus Emre Divanı’ndan yola çıkılarak ortaya 
koyulmasıdır. Bir sanatçı genellikle yetiştiği kültürde üretilen metaforları kul-
landığından Yunus Emre’nin kurucusu konumunda olduğu tasavvuf dilinde 
metaforların tespiti, takipçisi mutasavvıflarca ortaya konulan edebi metinlerin 
ve Türkçenin anlam zenginliğinin anlaşılmasının yanında Türk kültürün ve bu 
kültürün mensupların dünyaya, varlık âlemine bakışını anlamaya da hizmet 
edecektir. Lakoff ve Johnson (2015, 302) “Metaforlarla akıl yürüttüğümüz-
den, kullandığımız metaforlar yaşantılarımızı nasıl sürdüreceğimizi büyük 
ölçüde belirler.” diyorlar. Tasavvufi metinlerdeki metaforların tespiti kişisel 
ve toplumsal hayatımıza bakışımızda etkili olacağını söyleyebiliriz. Metafor-
lar fiziksel algı, bedenle ilgili deneyim, düşünce, duygu, kişinin fiziksel ve 
toplumsal konumu (Tepebaşlı 2013: 11) ile ilgili görüldüğünden algısal ve 
kültürle ilgili boyuta sahiptir.

Metaforların tecrübeden bağımsız olarak tam layıkıyla sunulamayacağı 
(Lakoff ve Johnson 2015: 47) fikri, tasavvufi şiirlerde metafor kullanımındaki 
hareket noktasını da ortaya koyar. Sufi, tecrübe ettiği hâlleri anlatır. Yunus 
Emre’nin “söz” ile ilgili tecrübesini nasıl metaforlaştırdığını görmek bu bil-
dirinin merak konusudur.3 Söz konusu metaforların tespiti için Yunus Emre 
Divanı’nın Mustafa Tatcı (2021) tarafından hazırlanan tenkitli metninin son 
baskısı esas alınarak “söz” kelimesinin geçtiği beyitler/dörtlükler tespit edil-
miştir. Divan’da “söz”ün kullanım sıklığının 245 olduğu görülmüştür. Çalış-
mada “söz” kelimesinin geçtiği beyit ve dörtlüklerin tamamı gösterilmeyerek 
örneklendirme yoluna gidilmiş, ilgili yerlerde şiir ve beyit/dörtlük numaraları 
verilmiştir.

3 Metaforun dille ilgili ve kavramsal olmak üzere iki boyutu bulunduğundan metaforların 
dildeki kullanımları metaforik kavramlara dayanır. Metaforik kavrama ulaşmak dildeki 
metaforun analiziyle mümkündür (Cebeci 2013: 196).
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Sözle İlgili Metaforlar

Türk Dil Kurumu Sözlükleri’nden Güncel Türkçe Sözlük’te (sozluk.gov.
tr) “söz” şu anlamlarıyla verilmiştir: 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan 
kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve 
anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak 
açıklamaya yarayan kelime. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. 5. Bir işi 
yapacağını kesin olarak vadetme. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. 
Ayrıca Derleme Sözlüğü’nde (sozluk.gov.tr) dördüncü sıradaki anlama paralel 
olarak “dedikodu” anlamı vardır.

Mutasavvıflara göre ise Tanrı’nın bir sıfatı olarak kutsal olan söz (kelam), 
yaratıcıyı anma ve ona şükretme aracıdır (Çavuşoğlu 1986: 6-7). Varlık âlemi 
“ol” emriyle, “söz” ile yaratılmıştır.4 Tasavvuf “hâl”e, tecrübeye dayanan bir 
alan kabul edildiğinden mutasavvıf şairlerin cezbe hâlinde söyledikleri şiir-
lerde “görme ve bilme” eylemlerinin bir arada gerçekleştiğini (Lakoff ve Jo-
hnson 2015: 314) söyleyebiliriz. Nitekim “seyr ü sülûk”un kelime anlamında 
seyrederek/görerek yapılan yolculuk anlamı vardır. Sufinin sözü bilgisinden, 
bilgisi de tecrübesinden ayrı düşünülmez (Emiroğlu 2010, s. 116).

Türk edebiyatının İslami dönem ilk metinlerinde sözle ilgili metaforların 
tespit edildiği çalışmalar soyut bir kavram olan sözün metaforlar aracılığıyla 
somutlaştırıldığını göstermektedir. “Söz” kavramının önemli bir yer tuttuğu 
Kutadgu Bilig’de sözle ilgili kullanılan “sözüg kıy-, sözüg bışur-, söz ıd-, söz 
süçig, açıg söz, sözü uzat-, sözün tenle-, sözin kes-, söz aç-, sözü tüket-, sözin 
yorıt-, sözü kizle-, söz suwı, sözü sözke diz-, tilin söz basıp kıy-” (Kök ve 
Eker 2019: 235-236) gibi metaforik ifadeler kültürümüzde sözün öneminin bir 
göstergesi olarak görülebilir. Ahmed Yesevi hikmetlerinde geçen deyimlerde 
de sözle kurulan, söz aç-, söz işit, söz aytur-, sözden çık-, söz bil- deyimlerinin 
söz metaforları “kulak vermek sözü işitmektir, kibar-ı kelam sözü hikmettir, 
hakikat kurallarını bilmeden konuşmak sözünü bilmeden konuşmaktır” olarak 
belirlenmiştir (Kök 2016: 224, 306).

Tekke ortamında vücuda gelen Yunus Emre’nin şiirleri yine aynı ortamda 
yazıya geçirilmiştir. Yazının çok yaygınlaşmadığı sözlü kültür çevrelerinde 
sesle sınırlı olan söz, kutsal bir etkiye sahiptir. Varlık âleminin Tanrı’nın “kün” 
sözüyle vücut bulduğuna inanılan bir düşünce sisteminde sufi şairin dilinden 
dökülen sözlerin de nefsani değil, ilahi/tanrısal/Tanrı’dan olduğu kabul edi-
lir. Mutasavvıfların eserlerinde kullandığı dil Hakk’ın gönle doğuş şeklinde 
verdiği, tefekkür ve tezekkür ile elde edilen hikmetli ve özlü bilginin dilidir.

4 Allah’ın “kün” sözüyle yarattığına dair ayetlerden biri “O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz 
yaratıcısıdır; bir şeyin olmasını dilediğinde ona ‘Ol.’ der, hemen oluverir.” (Bakara, 2/117) 
ayetidir. Diğerleri: Âl-i İmrân, 3/47-59; Enam, 6/73; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; Yasin, 
36/82 ve Mü’min, 40/68’dir (Kur’an-ı Kerim, https://kuran.diyanet.gov.tr/).
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Yûnus’un sözi şi’irden ammâ aslı(dur) kitâbdan
Hadîsile dinene key (bilgil) sâdık olmak gerek (137/9)5

Yunus Emre sözün mahiyeti ile ilgili olarak “Hak sözü”, “dil sözü”, “halk 
sözü” ayrımı yapmaktadır. Yunus Emre’ye göre sözün “hâs”ı Hak sözüdür: 
(25/4), (135/15), (172/1), (319/1).

Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm
Hak’dan söyler bu dilüm ne kul ne sultân bana (12/3)

Yunus’un “dil sözü” ile kastettiği öncelikle ağızdan çıkan ses birliğidir ve 
bu kullanımına pek çok örnek verilebilir: (9/8), (16/5), (23/5), (26/2), (33/2), 
(52/2), (76/5), (83/3), (88/1), (88/3), (92/8), (103/6), (106/3), (106/9), (126/2) 
, (144/1), (153/2), (153/5), (159/6), (163/2), (163/5), (195/10), (201/42), 
(209/1), (218/6), (220/4), (231/9), (239/5), (286/6), (295/30), (297/8), (300/1), 
(310/6), (312/7), (323/8), (334/5), (340/7), (359/4), (388/2), (401/7), (407/6), 
(412/12), (414/8).

Mûsî olup Tûr’a çıkam nûr oluban gözden bakam
Söz oluban dilden çıkam sûr u nagam nemdür benüm (170/3)

Yunus Emre, dilden çıkan sözlerin Hakk’ın sırlarını anlamaya yetmeye-
ceğini, sırların kelimelerle gizlendiğini ve yerinin gönül olduğunu söyleyerek 
“dil sözü”nün halk için olduğunu söyler.

Halk içindür bu dil sözi gönüldedür dostun râzı
Gönül dosta söyledügi ne dir ise Kur’ân’ımış (121/3)

İlahilerde geçen “halk sözü” ile de hakikat bilgisinden haberdar olmayan-
ların sözü kastedilir: (4/6).

Bakma bu dünyâ yüzine aldanma halkun sözine
Dönüp dîdâr arzûsına ol Hakk’a yüz tutmak gerek (140/7)

Yunus Emre, divanında seyr ü süluk tecrübelerini anlatmaktadır. Tasav-
vuf terimi olarak seyr ü süluk “Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve 
denetiminde çıkılan mânevi ve rûhî yolculuk” olarak tanımlanmıştır (Uludağ 
1991: 428). Seyr ü süluk, nefsten arınmayı hedefleyen, kendinden kendine bir 
yolculuktur. Seyr ü süluk gerçekleri, edebî eserlerde tasavvufi mecazlar kulla-
nılarak gizlenmektedir, dolayısıyla bu mecazlar hakikatin sembolüdür (Tatcı 
2014: 749-750). Mutasavvıfların kullandığı dil “âşık dili”, “kuş dili” olarak 
ifade edilir. Ariflerin dili olan “kuş dili”, yol tecrübelerinin anlatıldığı bir rüya 
ve hayal âlemi dili; bir misal, mesel, masal dili (Tatcı 2020a: 19-23) olarak 
görülmektedir.

Yunus şöyle der:
Bî-çâre Yûnus’un sözin key ‘âşık gerek anlaya
O kuş dilidür n’eylesün ol dinlenmez ötmeyince (325/8)

5 Parantez içindeki numaralardan ilki şiir, ikincisi beyit/dörtlük numarasını göstermektedir.
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Arifler tevhit makamlarını idrak edince kendilerine has bir dille konuşur-
lar ve hakikat bilgisini izinsiz ifşa etmezler, irfan noktası susma makamıdır 
(Tatcı 2020b: 44-45). Bu nokta Mladen Dolar’ın da ifade ettiği gibi “…ses-
ten anlama ilerleyiş, salt -ama zorunlu- bir aracıdan hakiki söze ilerleyiştir” 
(2012: 22).

Bir metaforun daima gerçeklik hakkında yeni bir şey söylediği kabul edil-
diğinde tasavvufi metinlerdeki metaforlarla sufinin tecrübe ettiği hâli/hakikati 
bize fark ettirdiğini söylemek mümkündür. Metaforun işlevlerinden biri sanat 
ve estetik kaygılar dışında kavramların daha iyi kavranması (Demir 2015: 10, 
12) olduğuna göre Yunus Emre gibi şiiri “ilahi” kabul eden mutasavvıfların 
eserlerinde de metaforların en önemli işlevi tasavvuf kavramlarının daha iyi 
kavranmasıdır. “Anlamak” sözün zihnimizde bir varlık belirtmesidir. Ortak 
özellikleri dolayısıyla bir varlığı başka bir varlıkla açıklamak en kısa tanım-
lama yoludur. Bu yolla varlıklara ve olaylara yeni anlamlar kazandırılır (Ça-
vuşoğlu 1986: 14). Metaforların anlaşılması zor kavramların anlaşılmasını 
kolaylaştırmak işlevine Yunus Emre’den şu örnekler verilebilir:

Bu bizden öndin gelenler ma’nîyi pinhân didiler
Ben anadan togmış gibi geldüm ki ‘uryân eyleyem (173/2)

Uş gine geldüm ben bunda sır sözin ‘ıyân eyleyem
Bir söz ile yiri gögi cümlesin hayrân eyleyem (173/1)

Tasavvufi metinlerde metaforların bir başka işlevi ise manayı gizlemektir. 
Yunus bir taraftan sır sözlerini uüryan ederken diğer taraftan hakikat bilgisini 
anlamayanlara karşı sözlerinin manasını gizler, sözlerini hiçbir söze benzeme-
yecek şekilde, sembolik, kapalı söyler.

Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez
Münâfıklar elinden örter ma’nî yüzini (407/13)

Bir başka yerde de şöyle der: Bu söz sana rumûzdur gör kim delîl bulasın 
(242/10)

Yunus Emre Divanı’nda “söz” kelimesinin geçtiği beyit ve dörtlükler in-
celendiğinde6 sözle ilgili hem ontolojik, yönelim ve yapısal metaforlar çerçe-

6 Divan’da “söz” kelimesinin geçtiği şiir ve beyit/dörtlük numaraları şöyledir: (4/3, 6, 8), 
(5/3, 4, 6), (8/6), (9/8), (11/3, 6,7), (12/6), (16/5, 8), (22/7), (23/5, 7), (25/1-7), (26/2), 
(28/9), (29/2, 3), (29/3), (33/2), (33/10), (41/6), (42/1-3, 8), (44/1), (46/2), (49/3), (51/3), 
(52/2), (57/2, 3, 9), (61/6), (63/2), (64/7), (65/3), (64/6), (65/5), (66/2, 8), (67/9), (76/5), 
(77/6), (80/3), (81/7), (83/3), (88/1, 3), (89/7), (92/3, 4, 8), (95/13), (98/6), (102/1-7), 
(103/6), (104/8), (106/3, 9), (109/5), (117/9), (121/3), (124/7), (126/2), (130/9), (131/8), 
(133/4, 8), (135/15, 18), (136/8), (137/9), (140/7), (142/2), (143/6), (144/1), (149/4), 
(153/2, 5), (158/3), (159/6), (163/2, 5), (164/2), (166/6), (169/10), (170/3), (172/1), 
(173/1), (175/6), (184/19), (190/3), (191/8), (195/10), (201/39, 42), (205/9), (209/1), 
(215/5), (218/6), (220/4), (224/3), (230/6), (231/6, 9), (235/9), (237/5, 7), (238/4), (239/5, 
6), (241/2, 6, 10), (242/17), (248/7-9, 12), (254/6), (257/9), (264/5), (268/9), (279/13), 
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vesinde hem de derin metaforlar ve yüzey metaforları çerçevesinde kullanım-
lar tespit edilmiştir.

1. Canlı varlık kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Yunus Emre Divanı’nda sözün canlı bir varlık olarak somutlaştırıldığı 
görülmektedir. Canlı varlık kaynak alanıyla ilgili olarak “söz bitkidir”, “söz 
balıktır” kavramsal metaforları oluşmuştur.

Söz canlıdır. Söz bitkidir.
Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer (66/2)

Söz, bit- fiiliyle gönül tarlasında biten/yetişen bitki olarak düşünülmüş-
tür. Ancak tarla taşlık olursa bitki iyi gelişemez. Dolayısıyla taş gibi katı gö-
nülden zuhur eden dildeki söz muhatabını zehirler.

Söz canlıdır. Söz turfanda bitkidir.
İsteyelüm iş ıssını bulı görelüm kandadur
Cân kulagıla dinlersen işbu sözüm turvandadur (44/1)

Turfanda bitkiler için kullanılır. Söz turfanda bitkidir. Turfanda yeni or-
taya çıkan demektir. Mevsiminden önce veya mevsiminde ilk olarak yetişen 
sebze, meyve daha kıymetlidir, bu sebeple daha değerli ve pahalıdır. Yunus’un 
sözü turfandadır çünkü kaynağından yeni zuhur etmiştir.

Söz canlıdır. Söz balıktır.
Yûnus sen bahrî olgıl nûr denizine talgıl
Bu Hak sözleri algıl iresin kânumuza (319/7)

Bahrî, bir ördek cinsidir. Yunus kendini nur denizinde bir bahrîye benze-
tir. Dolayısıyla denizden alınan Hak sözleri balıktır. Nur denizinde Hak söz-
leri, Hakk’ın sırlarıdır.

Söz canlı bir varlıktır.
Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini
Bu cihân Cehennem’ini sekiz uçmag ide bir söz (102/5)

Söz, olgunlaşması için vakit gereken bir canlıdır. Sözün ne zaman ve na-
sıl söyleneceği bilinmelidir.

Söz anlamak insan olmaktır.
İşbu sözüm anlamayan eydem sana neye benzer
Hayvân durur anun gibi tagda yürür süri süri (408/6)

(286/6), (295/30), (297/8), (299/4), (300/1, 9, 10), (302/18), (305/4, 8), (310/6, 7), (311/7), 
(312/7), (319/1, 2, 7), (323/8), (325/8), (327/6), (334/5), (339/6), (340/1, 7), (349/6, 7, 9), 
(351/14), (352/7), (355/9, 10), (356/16, 25), (357/16), (359/4, 7), (360/8), (366/2), (367/11), 
(368/5), (369/6), (379/9), (382/1, 4), (388/2), (399/5, 6), (400/3), (401/7), (406/9), (407/6, 
8, 9), (407/13), (408/5, 6), (410/3), (411/5), (412/12), (414/8, 9).
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Yunus Emre sözlerinin manasını anlamayanları dağda sürü hâlinde gezen 
hayvanlara benzeterek insanın idrak özelliğine dikkat çekmiştir. Bu beyitte, 
“İnsan olmak iyidir, hayvan olmak kötüdür.” metaforu vardır.

2. Nesne kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Divan’da soyut bir kavram olan söz hedef alanının somutlaştırılarak an-
latılması için nesne kaynak alanından faydalanılmıştır. Fiziksel nesnelerin tar-
tılabilme, ölçülebilme, görünüşleri itibarıyla ayırt edilebilme özellikleri sözün 
somutlaştırılmasında çok kullanılmıştır.

a. Söz-Nesne
Söz ayırt edici bir nesne/nişandır: (300/10), (305/4), (305/8).
‘Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kîl ü kâl olmaya (5/4)

Âriflerin nişanlarından biri içinde dedikodu olmayan sözdür.
Söz elde tutulabilecek ya da elden çıkabilecek, boşa gidecek bir nesnedir, 

nasiptir/ hissedir, paydır: (158/3), (238/4).
Ol kişi kim sagır durur söyleme Hak sözin ana
Ger dirisen zâyi’ olur nasîb yokdur sözden ana (11/6)

Hak sözü, hakikat arayışında olanlar için nasiptir/hissedir, paydır. Hakikat 
bilgileri sağıra, hakikatten haberi olmayana söylenirse boşa gider, zayi olur.

Söz alınıp verilen bir nesnedir.
Söz ıssı sözin alur sûret toprakda kalur
Her kim bu hâli bilür kendözinden vaz gelür (23/7)

Yûnus bu sözleri erenden aldı
Sana dahı geregise alasın (279/13)

Söz al- denilerek söz somutlaştırılmıştır.

Her kim bu sözden almadı biş vakt namâzı kılmadı
Bilün müsülmân olmadı ol Tamu’ya girse gerek (136/8)

Söz al- denilerek söz somutlaştırılmıştır. Burada söz almak, sözle bildiri-
lene göre hareket etmektir. “Beş vakit namaz kılın” sözüne uymayan, yerine 
getirmeyen kişi Müslüman olmaz. O hâlde söz farzdır, Allah’ın emridir.

Söz alınıp bırakılabilecek bir nesnedir.

Dosta ‘âşık olanun güci sözine yiter
Güci sözine yiten sözini dilden kodı (369/6)

Sözini dilden ko- denilerek söz alıp bırakılacak bir nesne olarak somut-
laştırılmıştır. Birinci mısradaki gücü sözüne yetmek söyleyişiyle birlikte sö-
zün bir nesne olarak düşünülmesi sağlanmıştır.
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Söz elde tutulacak ya da bırakılacak bir nesnedir.
Yûnus bu sözleri kogıl kendözünden elün yugıl
Senden ne gele bir digil çün Hak’dan ola hayr u şer (28/9)

Yûnus sözün kime dirsin yâ kimün kaygusın yirsin
Nasîhat halka eylersin yâ özün neye tutmazsın (235/9)

Söz nasihattir. Tut- denilerek söz somutlaştırılmıştır.
Söz; düşen, atılan, fırlatılan bir nesnedir.
Yitmiş iki dil seçdi aramuza söz düşdi
Ol bakışı biz bakduk yirmedik ‘âm u hâsı (382/4)

Söz düş- denilerek söz düşen, atılan, fırlatılan bir nesne olarak kavram-
sallaştırılmıştır.

Söz eğri veya doğru olabilen bir nesnedir.
Sözi togrı diyene Kuli’l-Hak didi Çalap
Bunda yalan söyleyen yarın utanasıdur (29/3)

Doğru de- diyerek söz somutlaştırılmıştır. Doğruluk ve eğrilik somut ola-
rak nesnelerle ilgilidir. Çalap, sözü doğru söyleyene “Hakk’ın kulu” sıfatını 
vermiştir. İnsandan, Hakk’ın kulu olmaya doğru bir dönüşüm söz konusudur. 
Dolayısıyla “dönüşüm” derin metaforu da görülmektedir.

Söz parçaları birleştirilerek kurulan bir nesnedir.
Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ’ların satar yüki güherdür tuz degül (166/6)

Çatmak, birbirine bağlamak, tutturmaktır. Söz çatılacak bir nesne, odun 
vb. gibi düşünülmüştür.

Söz alınıp satılan maldır.
Yunus bu beyitte ayrıca sözü alıp satılan mala benzetmiştir. Bu benzetme 

tuz ile gevher arasında karşılaştırma kurularak gerçekleştirilmiş. Tuz ticareti 
dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Ancak tuz nihayetinde erir gider. Oysa 
elmas, inci gibi gevherler kıymetinin yanında kalıcıdır. Yunus’un metaı Hak sır-
larıdır. Aşağıdaki beyitte de söz alınıp satılan bir meta olarak görülmüştür.

On iki bin hadîsi cem’ eyledi Mustafâ
Anı işitdün meger şerh ile söz satarsın (248/7)
Söz yüktür.
Çok söz hayvân yükidür az söz erün görkidür
Bilene bir söz yiter cânda gevher varışa (300/9)

Çok konuşan insan hayvana taşıtılan ağır yükleri yüklenmiş gibidir. Az 
söz ise kişinin süsüdür, meziyetidir. “Çok olan kötüdür, az olan iyidir.” meta-
foru kurulmuştur.
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Dostı seven ‘âşıklara ‘ışkı turakdur cânlara
‘Işkdur yire göge direk ayrugı hep söz öküşi (360/8)

Yukarıdaki beyitte de “Çok olan kötüdür, az olan iyidir.” metaforu söz 
konusudur.

Söz dökülen bir nesnedir.
Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker dertlülere dermân olur (49/3)

Beyitte “dilinden dür döker” denerek söz doldurulup dökülebilen somut 
bir varlık olarak düşünülmüştür.

Söz sivri bir nesnedir.
Gör niçe taşlar atılur dost içün başlar tutılur
Gelür gönüle batılur hâlünüze hâldaş gelür (92/4)

Gönüle bat- denerek söz somutlaştırılmıştır.
Yere çakılacak sivri bir nesnedir.
Serd söz ile gönül yıkdum od oldum cânları yakdum
Sırrumı ‘âleme çakdum bu halka temâşâ geldüm (224/3)

Çak- fiili ile somutlaştırılan söz, sözün sabitliğini, kalıcılığını; âleme çak- 
ise evrenselliği düşündürür. Yunus hakikat sırlarını dile getiren sözleri tüm 
âleme hitap eder.

Söz açığa çıkarılması gereken gizli bir nesnedir.
Gizlü sözi şerh eyleyüp dürlü nükteler söyleyüp
Degme ‘ârif şerh itmeye bu benüm gizlü râzumı (349/6)

Söz sayılabilir bir nesnedir: (340/1).

Toksan bin Hak kelâmını söyleşicek Habîb’ile
Otuz bini sırr olıcak ben ol sır olandayıdum (169/10)

Bu beyitte ise “doksan bin, otuz bin Hak sözü” denilerek söz sayılabilir 
bir nesne gibi düşünülmüştür. Ontolojik bir metafor söz konusudur.

b. Söz-İp
Sözü kısa kesmek, sözü bağlamak, sözü uzatmak gibi günümüzde de kul-

landığımız deyimlerde de görülen bu benzetmenin ağızdan çıkan sözlerin belli 
bir sırayla arka arkaya sıralanmasıyla ilgili olarak oluşturulduğu söylenebilir.

Söz muhtasarı, muhtasar eyle-, söz uzat-, ucını tut- gibi kullanımlar sözün 
ip olarak kavramlaştırılmasını sağlamıştır: (22/7), (215/5), (356/16), (356/25).

Söz uzayıp kısalabilen bir nesnedir. Söz iptir.
İş bu sözi eydenden bize nişân gerekdür
Söz muhtasarı budur cânına kıyan gelsün (237/5)
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Ya bildügüni eyit ya bir bilürden işit
Teslîmlik ucını tut sözi uzatmayalar (57/2)

Yûnus tap uzat bu sözi
Allâh’una dutgıl yüzi
Dîdârdan ayırma bizi
Allâh sana sundum elüm (184/19)

İslami dönem ilk yazılı metinlerimizden olan Kutadgu Bilig’de de söz-
le ip arasında benzerlik kurularak (yapısal) metafor oluşturulmuştur. Söz-ip 
metaforu “yip” (ip), “tügün” (düğüm), “yaz-” (çözmek), kes-”, “kısur-” (kı-
saltmak), “üz-”, “uzat-”, “ula-” kelimeleri ile sağlanmıştır (Çetinkaya 2017: 
389-390). “söz iptir” metaforu bu kullanımın kültürel bir kullanım olduğunu 
göstermektedir.

c. Söz-Perde
Küfrile îmân sözi hicâb oldı bu yolda
Safâlaşduk küfrile îmânı yagmâya virdük (143/6)

Perde engeldir, gerçeği görmeyi engeller. Küfür ve imanla ilgili sözler, 
öğrenilmiş bilgiler hakikati görmeyi engeller.

Söz anlamı kapatan perdedir, örtüdür.
Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez
Münâfıklar elinden örter ma’nî yüzini (407/13)

Yunus, manasını gizlemek için sözlerini hiçbir söze benzemeyecek şekil-
de, sembolik kapalı söyler. Ört- fiiliyle söz somutlaştırılmıştır.

ç. Söz-İnci
Söz incidir.
Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker dertlülere dermân olur (49/3)

Âşığın dilinden dökülen sözler incidir. İnci değerlidir. Söz de değerlidir. 
Âşığın dilinden dökülen dür/Hak sırrı olan sözler dertlilere dermandır.

d. Söz-Altın/Pul
Söz altındır/puldur.
Bî-çâre Yûnus’un altûn sözini
Câhile söylemen kızıl pûl eyler (95/13)

Altın değerlidir. Söz de değerlidir. Yunus’un Hak sırrı olan altın gibi kıy-
metli sözleri hakikat bilgisinden habersizler için bir değer ifade etmediğinden 
cahilin katında pul hükmündedir. Sözün kıymetini ancak anlayanlar verebilir, 
bu sebeple cahilin yanında hakikat sözleri söylenmez.

e. Söz-Gevher/Mücevher
Söz mücevherdir.
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Yûnus’un bu dânişi genc-i nihân sözidür
Dosta ‘âşık olanlar iki cihândan fârik (131/8)

Söz gizli hazineden alınmış mücevherdir. “Gizli bir hazineydim, bilinme-
yi diledim.” hadisine telmihle söz, Hakk’ın sırrıdır. Hakk’ın gizli hazinelerin-
den olduğundan kıymetlidir.

Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydür
İsterisen kânını miskînlerde bulasın (242/17)

Söz Hakk’ın sırrı olan gevherdir. Bu mücevherin madeni miskinlerdir.
Söz alıp satılan kıymetli bir mücevherdir.
‘Âşıkısan miskîn Yûnus Hazret’e dutgıl yüzüni
Anlayana gevher durur söz sarrâfa satdum ahî (399/6)

Söz, manasını anlayan için çok değerlidir. Bunu ifade etmek için gevher 
benzetmesi yapılmıştır.

f. Söz-Boncuk
Boncuk degül sır sözi gel gidelüm ko sözi
Dostı görmez baş gözi ayruksı basar gerek (135/18)

Bu beyitte somutlaştırma boncuk kelimesi üzerinden yapılmıştır. Boncuk 
ağaç, taş, kemik, cam gibi malzemeden yapılır; inci, elmas gibi kıymetli mü-
cevherlerden yapılmaz. “Söz; sır sözü, boncuk değil.” diyerek sır sözlerinin 
mücevher gibi kıymetli olduğu söylenmiştir. Böylece söz somutlaştırılmıştır.

g. Söz-Kitap
Sözün; kitap, yazı ve okuma kavramları ile de somutlaştırıldığı görül-

mektedir.
Söz Kur’an’dır. Kur’an, Allah’ın sözüdür
Kur’ân kelâmum didi gönüle evüm didi
Gönül ev ıssın bilmez âdemden tutmayalar (57/3)
‘Âşıklarun ‘Arş yüzinden ma’şûkı gitmez gözinden
Dâima okur sözinden zîrâ kim ol durur fakı (410/3)
Söz oku- denilerek söz somutlaştırılmıştır.
Gice ile gündüzi gökde yidi yılduzı
Levhde yazılan sözi cümle vücûdda bulduk (133/4)

ğ. Sertlik-Yumuşaklık
Maddelerin sertlik-yumuşaklık, sıcaklık-soğukluk, büyüklük- küçüklük, 

ağırlık-hafiflik özellikleri kaynak kavram alanı olarak metaforlarda kullanıl-
maktadır. Divan’da da maddelerin sertlik-yumuşaklık özelliğiyle ilgili olarak 
metafor kullanılmıştır.

Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer (66/2)
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Taş sert bir maddedir. Birinci mısradaki “taş” kelimesiyle tezat oluştura-
cak şekilde ikinci mısrada “yumuşak” kelimesi kullanılmıştır. Yumuşak söyle- 
denerek söz somutlaşmıştır. Söz, sert ya da yumuşak söylenebilir. Yumuşak 
söz iletişimi sağlarken, sert söz çatışmaya yol açar. Yumuşak olan iyidir, sert 
olan kötüdür.

Serd söz ile gönül yıkdum od oldum cânları yakdum
Sırrumı ‘âleme çakdum bu halka temâşâ geldüm (224/3)
Sert söz yıkıcıdır.
Kâf Tagı’ndan bir taşı şöyle atdılar bana
Öylelik yire düşdi bozayazdı yüzümi (407/8)

Taş nasıl vücut bütünlüğüne zarar verirse, yaralarsa, incitirse sert söz de 
incitir. Burada taş, “ta’n taşları” (Yakıt 2002: 61-64); “ham âlimin ham bil-
gisidir. … Zâhidler sert mizaçlarıyla kendilerini haklı göstermeye çalışırken 
sözleri taş gibi” inciticidir (Tatcı 2020b: 43).

Kutadgu Bilig’de de sözle ilgili metaforlar arasında “irig sözlü”, “sözi 
yumşa-”, “yumşak til” gibi kullanımlar sevimsiz serttir, şefkat/duyarlılık yu-
muşaktır anlayışını göstermektedir (Çetinkaya 2017).

h. Ağırlık-Hafiflik
Söz nesnedir. Söz tartılabilir bir nesnedir.
Asil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Her sözinün ma’nîsi var sözi sebük-sâl olmaya (5/3)

Asilzadelerin nişanı manası olan sözleridir. Anlamı olan sözler ağır söz-
lerdir. Sebük-sâl söz; önemsiz, değersiz, hafif sözlerdir. “Anlamlı olan ağırdır, 
anlamsız olan hafiftir.” metaforu söz konusudur.

Eger güher isterisen hıdmet eyle ‘âriflere
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya (5/6)

Cahilin/bilgisizin sözü çokluğuna tezat olarak hafiftir, değersizdir. Ha-
kikatten habersiz kişinin sözü kıymetsizdir. “Anlamlı olan ağırdır, anlamsız 
olan hafiftir.”

3. Yönelim kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Yönelim metaforları; yukarı-aşağı, ön-arka, beri-öte, derin-satıh, mer-
kez-çevre gibi uzay/mekân istikametiyle ilgilidir. Bu metaforlar kavrama di-
key doğrultuda yönelim verir ve iyi/değerli/çok olan/bilinmeyen yukarıdadır; 
kötü/değersiz/az olan/bilinen aşağıdadır esasına dayanır. İleri-geri, yakın-u-
zak, ön-son, yerince/merkez Divan’da tespit edilen yönelim metaforlarıdır.

Münkir sözini bilmez sözi ilerü varmaz
Neye teşbîh idersin anlanmaz düşe benzer (66/8)
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Sözi ileri var- denilerek söz somutlaştırılmıştır. “İleride olan iyidir, geride 
olan kötüdür.”

Tûr Tagı’nda bir tecellî gör Mûsâ’ya neler kıldı
Yûnus eydür Hak katında sözüm girü kalmaz benüm (175/6)

Yunus, sözünü Hz. Musa’nın Tur Dağı’nda uğradığı tecelliyle karşılaş-
tırılarak sözünün Hz. Musa’nın sözünden geri kalmadığını söylemektedir. O 
hâlde Yunus’un sözü Hakk’ın tecellisidir. Hak’tandır. Söz tecellidir. “İleride 
olan değerlidir, geride olan değersizdir.”

Yûnus imdi söz yatından söyle sözi gâyetinden
Key sakın o şâh katından seni ırag ide bir söz (102/7)

Irak et- denilerek söz somutlaştırılmıştır. Uzak-yakın birbirine zıt ko-
numlardır. Asılsız sözler söylenmemelidir. Sözü aslından söylememek dervişi 
mürşidin huzurundan uzaklaştırır. “Yakında olan iyidir, uzakta olan kötüdür.”

Dost isteyen gelsün bana göstereyin dostı ana
Budur sözüm önden sona ben bilürem kendözümi (349/9)
Önden sona denerek söz konumlandırılmıştır.
Nesne mi eksildi mülkünden senün
Yâ sözüm mü geçdi hükmünden senün (414/9)

Geçmek, bir yerden başka bir yere gitmek, yer değiştirmektir. Bu anla-
mından yola çıkılarak hükmü kalmamak anlamında kullanılmıştır. Söz geç- 
denilerek söz somutlaştırılmıştır. “Merkezde kalan değerlidir, geçen/merkez-
den uzaklaşan değersizdir.”

Yârenlerüm eydürler ‘âşık melâmet gerek
Geldi benüm başuma ol söz yirinceyimiş (124/7)

Gel- ve yerince kelimeleri sözü bir yere konumlandırmaktadır. Başka bir 
yerde değil, kendi yerinde olması dolayısıyla burada denge metaforundan da 
bahsedilebilir. “Yerince” kelimesiyle somutlaştırılan söz, doğru anlamını verir.

Yûnus’un sözi yirince
İniler cânın virince
Tâ ölüp sine girince
Dostun cemâlin arzular (98/6)

4. Mekân kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Mekân kaynak alanına bağlı olarak “Söz tarladır.”, “Söz binadır.” meta-
forları kurulmuştur.

Söz mekândır. Söz tarladır. Söz şeker tarlasıdır: (4/6).
Ol dost yüzin gördi gözüm erenlere toprak yüzüm
Söz bilene işbu sözüm gerek şekeristân ola (4/3)

Şekeristan, şeker kamışı yetişen yer, şeker kamışı tarlası demektir. Birinci 
mısrada geçen toprakla birlikte tenasüp de oluşturmaktadır. Burada söz yiye-
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cektir kaynak alanı ve buna bağlı olarak “Söz şekerdir.” metaforuna da çağ-
rışım söz konusudur. Tarla, yiyeceğin yetiştiği yerdir, yiyecek için kaynaktır. 
Yunus’un sözünün şekeristan olması şeker ile şekeristan arasındaki kapsayıcı-
lık bakımından sınırsız bir zevk kaynağıdır.

Söz, parçaları birleştirilerek kurulan bir yapıdır. Söz çatmak, bina kurmaktır.
Yûnus bu sözleri çatar halka ma’ârifet satar
Kendüsi ne kadar dutar söyledügi yalanı gör (22/7)

Yapı unsurlarının bir araya gelerek binanın kurulması/çatılması gibi keli-
meler de bir araya gelerek bir bina, anlam oluşturur.

5. Yiyecek kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Sözün bir yiyecek olarak değerlendirilip somutlaştırıldığı görülmektedir. 
Sözün söylenmesi, kurgulanması ve dinleyici üzerindeki etkisi şeker, bal, yağ, 
tuz gibi yiyeceklerle anlatılırken yiyecek kavramı etrafındaki aş, hân (sofra), 
pişirmek, acı, tatlı, tat, şirin (tatlı) gibi kelimelerin kullanılması sözün bir yi-
yecek olarak metaforlaştırıldığını gösterir: (102/3), (117/9), (368/5).

Söz yiyecektir. Söz tatlı bir yiyecektir, şekerdir, baldır hatta daha tatlıdır.
Gevherdür senün özün güneşden arı yüzün
Şekerden datlu sözün her kim gördi utandı (400/3)

Şeker, hem besleyici ve güç kuvvet verici hem tedavide kullanılan hem 
de insana zevk veren bir yiyecektir. Söz de bunu yönüyle şeker gibidir.

Ol kişi kim yol eridür garîb gönüller yâridür
Bir söz diyem tutarısa yigdür şeker baldan ana (11/7)
Söz balın yağa karıştırılmasıyla hazırlanan lezzetli bir yiyecektir.
Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ’ların satar yüki güherdür tuz degül (166/6)

Söz/kelam yiyecektir. Söz evliya sofrasıdır/yemeğidir/nimetidir. Söz sük-
ker/şekerdir. Söz aştır.

Bu kelâmun ma’nîsi evliyânun hânıdur
Yidürmegil câhile sükkerümüz aşı degül (164/2)

Birinci mısrada söz, evliyanın sofrasındaki yiyecektir. İkinci mısradan 
yola çıkarak bu yiyeceklerden birinin şeker olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu 
şekeri/sözü cahile/tasavvufi bilgiden habersiz kişiye yedirmemek gerekir. Bu 
durumda söz evliyanın sahip olduğu tasavvuf bilgisi/sırdır.

İnsan-ı kâmilin sohbet meclisinde dile getirdiği Hak sırlarına ait sözler 
(Tatcı 2014: 617) hân (sofra), aş (yemek), sükker (şeker) ve yedir- kelimeleri 
bir arada kullanılarak “Söz bir yiyecektir.” kavramsal metaforu ile somutlaştı-
rılmış, toplumun zihninde var olan bu metaforik kavramlarla söz anlatılmıştır.

Söz tatlı bir yiyecektir.
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Şîrîn hulklar eylegil tatlu sözler söylegil
Sohbetlerde Yûnus’ı hergiz unutmayalar (57/9)
Söz acı bir yiyecektir.
Kördür münâfıkun gözi yarın kara koyar yüzi
Halkun bana acı sözi gerek şekeristân ola (4/6)

Söz, acı sıfatıyla somutlaştırılarak metaforlaştırılmıştır. Bu beyitte acı ile 
şekeristan arasında tezat kurulmuştur. İlk olarak halkın sözü “acı” sıfatıyla 
bazı yiyeceklerin ağızda bıraktığı yakıcı etkiye benzetilerek söz soyut kavra-
mı somutlaştırılmıştır. Ancak Yunus Emre’ye halkın “acı söz”leri; alay, tah-
kir eden, kötüleyen, ızdırap veren sözleri, şeker gibi/tatlı gelir. Yunus, sözün 
kaynağını Hak’tan bildiğinden bu sözleri Hak’tan gelen sözler olarak nefsî 
algılamaz. Burada Yunus’un dönüştürücü olduğu da görülmektedir.

Söz yiyecekten alınan lezzettir.
Senün tadun almayana sözüm ‘aceb kelecidür
Ne cânum var ne diriyem bir dem sensüz olurısam (190/3)
Söz pişirilmesi gereken çiğ bir yiyecektir.
Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz
Sözi bişirüp diyenün işini sag ide bir söz (102/1)

Söz çiğdir, ateşte pişirmeden yenmez/söylenmez. Ateşin çiğ hâlde yenil-
meyecek bir yiyeceği yenilir hâle dönüştürmesi gibi söz de düşünülerek pişi-
rilip/olgunlaştırıp söylenmelidir. “Söz yiyecektir.” metaforu Kutadgu Bilig’de 
de görülmektedir (Çetinkaya 2017: 394).

6. Aydınlık/Karanlık kaynak alanıyla ilgili metaforlar
Aydınlık kaynak alanıyla ilgili olarak “Söz güneştir.” metaforu yer al-

maktadır.
Sagır işitmez sözi gice sanur gündüzi
Kördür münkirün gözi ‘âlem münevver ise (299/4)

Hakikat sözleri karanlığı aydınlatan güneş gibidir. Sağır, hakikat sözlerini 
işitmediği/anlamadığı için gündüzü gece gibidir.

İ dostlar işidün sözüm, dün itmişem bu gündüzüm
Ben yavı kıldum (kaybetmek) kendözüm bu Hak yola giren gelsün 
(230/6)

Yunus, “Sözlerimle gündüzü gece ettim.” demektedir. Gündüz aydınlık, 
gece karanlıktır. Gece her şeyi örter. O hâlde söz her zaman açmak için değil, 
bazen de örtmek için söylenir.

7. Ateş kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Söz ateştir. Söz yakıcıdır.
Serd söz ile gönül yıkdum od oldum cânları yakdum
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Sırrumı ‘âleme çakdum bu halka temâşâ geldüm (224/3)
Ateşin yakıcı özelliği söze yüklenerek sözün yakıcı, yok edici tarafı dile 

getirilmiştir.
Yüri yüri yoluñıla gâfil olma bilüñile
Key sakın key dilüñile cânına dâg ide bir söz (102/6)

Kızgın demirle yakarak uygulanan dağ, tedavi amaçlı olabildiği gibi ceza 
için de uygulanabilir. Dağ ayrıca yara, yanık, yanık yarası anlamına da gel-
mektedir. Konuşulan sözlere dikkat edilmelidir. Yoksa canında yara açar, dert 
açar. Söz yakar. Söz ateştir.

8. Sağlık kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Derman, ağı, yara, baş, dağ, dayan- gibi kelimeler kullanılarak sağlık 
kaynak alanıyla ilgili metaforlar kurulmuştur.

Söz ilaçtır.
Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker dertlülere dermân olur (49/3)

Âşığın hakikat sırları olan sözleri, derdi hakikat bilgisine ulaşmak olanlar 
için dermandır/ilaçtır.

Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz (102/2)

Baş, yara demektir. Dervişin yarası aşk derdidir. İnsan-ı kâmil sözleri bu 
derdin ilacıdır. Bir mürşidin terbiyesinde olan dervişin dertleri zamanla iyi-
leşir. Derdinin kaynağı hakikat arayışı olan derviş hakikate ulaşınca yarası 
iyileşir. Söz, yarayı tedavi edip iyileştirir.

Söz panzehirdir.
Bu beyitte söz aynı zamanda bir panzehirdir. Söz, zehirli bir aşı zararsız 

hâle getirmenin yanında onu lezzetli bir yemeğe dönüştürür.
Söz zehirdir.
Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer (66/2)

Hakikat bilgisinden habersiz, aşksız kişilerin gönlünden diline gelen söz-
ler zehirdir.

Söylerisem sözüm savaş söylemezsem cigerüm baş
Cihân tolu durur kallâş her birinden bir taş gelür (92/3)

Söylenmeyen sözler insanı hasta eder. Başın bir anlamı da yaradır. Ciğer-
de baş olması âşığın dertli olduğunu, derdini içine akıttığını gösterir. Söylene-
meyen söz derttir, ciğerde yara açar.

Sözdür söylenür araya kimse döymez bu yaraya
İltüp bizi makbereye koyanlara selâm olsun (231/6)
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9. Su kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Söz arıtıcı/temizleyicidir. Su temizleyicidir. Söz sudur.
Bu gönüller pâsını yuyuban gidermeğe
Şol sözi söylegil kim sözün hülâsasıdur (29/2)

Pas tutan gönüllerin yıkanarak temizlenmesi söz ile mümkündür. O hâlde 
söz, pası/kiri gideren sudur. Yu-, pas gider- kullanımları, sözün su ile meta-
forlaştığını göstermektedir. Ayrıca söz paslı gönülleri temizlediği için burada 
“dönüşüm” derin metaforu da söz konusudur.

‘Aklumuz ol levhe bakar gizli marazlarum açar
Söz gelür gönlüme akar söz dile ansuzın gelür (43/8)

Söz; söz gel-, söz ak- denilerek somutlaştırılmıştır. Akmak suyla ilgilidir. 
Sufinin gönlüne kaynağından akan su/söz oradan da diline gelir. Sufi, ilham 
yoluyla şiir söyler. Dil kelimesi, “dil” ve “gönül” anlamlarına gelecek şekilde 
tevriyeli kullanılmıştır.

10. Anlatı/Manzume kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Söz anlatıdır. Söz destandır.
‘Işka döyemedi özüm gensüzin açıldı râzum
Yûnus senün işbu sözün ‘âlemlere destân ola (4/8)

Destan, bir kahramanın biyografisi etrafında gelişen ve nesilden nesile akta-
rılan olağanüstü motiflerin bulunduğu, kahramanlık konulu ve uzun anlatılardır. 
Destanın bu manasından “Söz kaynaktır.” derin metaforuna ulaşılır. Yunus’un 
sözleri nesilden nesile aktarılarak insanlık için ibret alınacak bir kaynaktır.

Söz manzumedir. Söz ağıttır.
Bir söz geldi dilüme eydem ölüm üstine
Gerek sünnî müselmân gerek zâlim üstine (340/1)
Ölüm üstüne söylenecek söz ağıttır.
Bir toyı toylamak gerek bir soyı soylamak gerek
Bir sözi söylemek gerek kimse anı bilmez ola (327/6)

Toyda eğlenmek, yemek içmek gerekir. Bir soyu da övmek, yüceltmek 
gerekir. Söz de söylenmelidir. Gereği budur. Yoksa onu kimse bilmez. Burada 
toylara gidip soy soylayıp boy boylayan ozanlar akla gelmektedir.

Bu üç örnekte sosyal hayat bağlamında metaforlarlaştırma görülmektedir.

11. Ders kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Söz derstir.
Miskîn Yûnus bu sözi kendözinden eyitmez
Hak Çalap viribidi sebagın dilümüze (311/7)
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Dersin hocası Hak’tır. Sözler Hak sözleridir.

12. Sır kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Sözün sır ile ilgisi bir yüzey metaforu olarak karşımıza çıkmaktadır: 
(41/6), (81/7), (135/18), (149/4), (310/7), (408/5).

Uş gine geldüm ben bunda sır sözin ‘ıyân eyleyem
Bir söz ile yiri gögi cümlesin hayrân eyleyem (173/1)

Yunus’un şiir söyleme sebebi sır sözünden, hakikat sırlarından haber ver-
mek, bu sırları açmaktır. Sözü ayan ey- denilerek söz somutlaştırılmıştır.

13. Coğrafi oluşum kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Söz metaforlaşırken doğadan da faydalanılmıştır. Kaya yankısı ve taş bu 
metaforlaştırmada karşımıza çıkar.

Söz coğrafi oluşumdur. Söz kaya yankısıdır: (359/7).
‘Işksuzlara benüm sözüm benzer kaya yankusına
Bir zerre ‘ışkı olmayan bellü bilün yabandadur (65/3)
Söz taştır.
Söylerisem sözüm savaş söylemezsem cigerüm baş
Cihân tolu durur kallâş her birinden bir taş gelür (92/3)

Yunus’un hâlini anlamayanların yönelttikleri sözler taşa benzetilmiştir. 
Taş serttir ve uzaktan atıldığında zarar verir.

Gör niçe taşlar atılur dost içün başlar tutılur
Gelür gönüle batılur hâlünüze hâldaş gelür (92/4)

Hakikat sırlarından habersiz olanların eleştirileri, alayları, tahkirleri taş 
gibidir. Yunus bu sözlerin/atılan taşların dosta zarar vermemesi için kendini 
öne sürer.

Serd söz ile gönül yıkdum od oldum cânları yakdum
Sırrumı ‘âleme çakdum bu halka temâşâ geldüm (224/3)

“Sert söz” denilerek taş metaforu kullanılmış. Taş sert olmasıyla nesnele-
re zarar verir. Sert söz zarar vericidir.

14. Savaş kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Sözle ilgili metaforlardan biri de yapısal bir metafor olan “Söz savaştır.” 
kavramsal metaforudur. Savaş, savaşı kes-, döğ-, şeş et-, harap, kallaş kelime-
leri savaş kavramsal alanı içindedir.

Söylerisem sözüm savaş söylemezsem cigerüm baş
Cihân tolu durur kallâş her birinden bir taş gelür (92/3)

Savaş, en az iki taraf gerektirir. Yunus ve diğerleri bu savaşın iki cephe-
sini oluşturur. Sözünün savaş olması hakikati bildiren bu sözlerin karşı taraf 
ile aralarında bir çatışma, mücadele başlatmasıdır. Sözün savaşa benzemesi 
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savaşların kılıç, kalkan gibi savaş aletleriyle yapılmasındandır. Bu âletlerin 
çıkardığı seslerle söz arasında ilgi kurulmuştur.

Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer (66/2)

Gönlü katı olanların dilinden çıkan sözler ne kadar yumuşak olsa da sava-
şa benzer. Bu kişilerin söz söylemesi taşlar atılan, zehirler kullanılan ve bunu 
gizleyerek yapılmaya çalışan bir savaştır.

Kolmaşa virdük sözini söz ile dögdük yüzini
Yaban cânâvârı gibi bilinler andan şeş eder (80/3)

Kün’i bir kezin söyledün her nesneyi var eyledün
Yine âhir bir söz ile anı kılmak harâb nedür (89/7)

Söz yıkıcıdır. Savaş da mamur yerleri harap eder.
Söz bir anlaşmadır.
Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz (102/2)

Söz aynı zamanda savaşı sona erdirecek bir anlaşmadır, savaşı barışa dö-
nüştürür.

15. Rüya kaynak alanıyla ilgili metaforlar

Teşbih et-, anla-, yor, düş, mana kelimeleri rüya kavram alanı dâhilindedir.
Söz rüyadır.

Münkir sözini bilmez sözi ilerü varmaz
Neye teşbîh idersin anlanmaz düşe benzer (66/8)

Söz anlaşılmayan sembolik bir rüyadır, manasını bilmek gerekir. Rüya 
yormak için tabir ilmi bilinmelidir. Ancak inkârcının ne demek istediği anla-
şılmayan bir rüya gibidir.

Yûnus bu sözlerün senün ma’nî durur bilenlere
‘Âkil kâmil olan kişi bu ma’nîye inanası (406/9)

Rüyaların yorumlanması gerektiği gibi sözlerin de yorumlanması gerekir. 
Yunus’un sözleri yorumlanması gereken bir rüyadır. İkinci mısrada manaya 
inanmak söyleyişi sözün rüya olarak algılanmasını sağlar.

Sözün doğrudan düşe benzetildiği mısralar da bulunmaktadır.
Fenâ ol kim bulasın zevk-i vuslat
Bu sözüm düş midür sana yor indi (411/5)

Tatcı, ehlullaha ait remizlerin kaynakları arasında misal âlemini görür. 
“Misâl âleminden dünyaya indirilen mana” tabir edilmelidir. Ona göre ehlul-
lah, cemde yaşadığı hâlleri açıkça söylemez, tevhit sırlarını remizlerle muam-
maya dönüştürerek söyler (2020a: 13-15).
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16. “Yol/Yolculuk” derin metaforu

Söz yolculuktur.
Yûnus Emre sen bu sözi dahı tamâm itmemişsin
Tek yüriyeyin n’eyleyem üstâduma gelem birgün (241/6)

Söz henüz tamamlanmamıştır. Söz, üstada ulaşıldığında tamamlanacaktır. 
O hâlde söz de tamamlanması gereken bir yolculuktur. Yürü-, gel-, tamamla- 
fiilleriyle söz yolculuktur metaforu oluşmuştur.

Söz yoldur.
Kılursın riyâ namâz yazugun çok hayrun az
Dinle neye varur söz Cehennem’de yatarsın (248/8)

Var- fiiliyle yol kavramsal metaforu yapılmıştır. Günahın çok, hayrın az 
diyerek sonunun cehennem olacağını söyler. Sözün tamamlanması, yolda he-
defe varmaktır. O hâlde söz yoldur.

Geçmiş, bugün ve gelecek algımız birleşerek fiziksel, sosyal ya da psiko-
lojik bir yolculuk deneyimi oluşturur diyen Zaltman ve Zaltman’a göre (2018: 
99, 102) “Geçmişe bakışımızla geleceğe yaklaşımımız benlik kimliğimizi şe-
killendirir.” ve “Geçmişte kim olduğumuz ve gelecekte kim olmayı istediği-
miz şu anda kim olduğumuzu anlamamıza etki eder.”

17. “Bağlantı” derin metaforu

İnsanın ihtiyaçlarından birisi de aidiyet ihtiyacıdır (Zaltman ve Zaltman 
2018: 137-139). Hayvanlar, nesneler, mekânlar, anılar aidiyet duygusu oluş-
turabilir. Tasavvufta ise âşıkın ait olduğu yer Hak katıdır, gaye Hakk’a ulaş-
maktır.

Söz bağdır.
Sözüm ma’nîsine irün bî-nişândan haber virün
Dertlü ‘âşıklara sorun bu benüm derd ü sûzumı (349/7)

Söz bir yerden bir yere ulaştıran, hedefe ulaştıran bir bağdır. Sözün mana-
sına eren Hakk’a ulaşacağından bî-nişândan/Hak’tan haber verebilir.

Ma’nî nedür İblîsden câhillik kamu bizden
Ne duydun işbu sözden sırrı aşkâr eyledi (357/16)

Söz sırrı açıklar, bildirir. Söz hakikat sırrı ile insan arasında bağ kurar.

18. “Kaynak” derin metaforu

Belli hâllere ulaşmak için kullanılan yetenek ya da kapasite olan kaynak-
lar, fiziksel olabileceği gibi bir beceri, bilgi kümesi veya ilişki şebekesi gibi 
cisimsiz de olabilir. Yapabilme, arzu ettiğimiz şeyleri elde etme ya da koruma 
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merceğiyle ilgili olan “kaynak” derin metaforu, insanı muktedir kılan bir şeye 
sahip olma anlamını taşır (Zaltman ve Zaltman 2018: 157-159).

Söz mananın kaynağıdır.
Yûnus senün sözlerün ma’nâdur bilenlere
Söyleyeler sözüni devr-i zamân içinde (302/18)

Yunus’un sözleri mananın kaynağıdır. Bu sözler zaman devrettikçe söy-
lenecektir.

Yunus’un sözlerinin hakikat bilgisinin/mananın kaynağı olması ile ilgili 
diğer beyitler şunlardır: (65/5) , (201/39), (351/14).

Söz hayat kaynağıdır.
Sohbetümüz ilâhîdür sözümüz kevser âbıdur
Şâhumuz şâhlar şâhıdur çalgumuzdur dost firâkı (366/2)

Söz kevser suyudur. Ab-ı kevser hayat kaynağı olarak kabul edilen cen-
netteki sudur. Söz hayat kaynağıdır.

Sözün kaynağı aşktır.
Yirde vü gökde ‘ışkıla ‘ışkdan gelür her söz dile
Bî-çâre Yûnus ne bile ne kara okıdı ne ak (130/9)

Yunus’un sözlerinin kaynağı kitaplar değildir. Yunus şifahi bir bilgi ile 
yetişmiştir. Sözünün kaynağı aşktır. Yerde ve gökte bütün varlık âlemi aşk ile 
yaratıldığı gibi sözün kaynağı da aşktır. Dil kelimesi tevriyeli kullanılmıştır.

19. “Kap” derin metaforu

Zaltman ve Zaltman (2018: 41, 118-119) kabı fiziksel, psikolojik ya da 
sosyal bir “mekân” olarak tanımlar ve zihin, anılar, bellek, duygular, kültür ve 
mekânları kap olarak görür. Kapların şeyleri içerde ve dışarda tutmak olarak 
iki işlevi vardır.

Ol dost yüzin gördi gözüm erenlere toprak yüzüm
Söz bilene işbu sözüm gerek şekeristân ola (4/3)

Şekeristan; şeker kamışı yetişen yer, şeker kamışı tarlası demektir. Tarla, 
sınırları olması itibarıyla “kap” derin metaforu içinde değerlendirilebilir. Kap 
olarak tarla/şekeristan, şeker kamışının yetiştiği yerdir. Bu durumda “kap” de-
rin metaforu ile birlikte “kaynak” derin metaforu da söz konusudur. Yunus’un 
sözleri tat/zevk veren, besleyen bir kaynaktır.

Nâ-gehân gördüm bir yüz yokdur anunla hîç söz
Sırrın dirisem olmaz sıgmaz lisân içinde (339/6)
Lisan, sözü içinde bulunduran bir kap olarak metaforlaştırılmıştır.
Yûnus’un bu dânişi genc-i nihân sözidür
Dosta ‘âşık olanlar iki cihândan fârik (131/8)
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Söz gizli hazineden alınmış mücevherdir. Sözün kaynağı olan “genc-i 
nihân” ifadesinde kap metaforu vardır.

Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydür
İsterisen kânını miskînlerde bulasın (242/17)
Hak sözlerinin madeni olan miskinler söz için kap vazifesi görmektedir.
Taş gönülde ne biter dilinde agu düter
Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer (66/2)

Hakikat bilgisinden habersiz, aşksız kişilerin gönlünden diline gelen söz-
ler zehirdir. Aynı zamanda ağının tüttüğü ağızda “kap” derin metaforu söz 
konusudur.

20. “Dönüşüm” derin metaforu

Bir hâlden diğerine gerçek ya da varsayılan değişim olarak dönüşüm is-
teyerek ya da istenmeden, aşama aşama ya da bir anda, hızlı ya da yavaş ger-
çekleşebilir. Dönüşüm fiziksel, sosyal, zihinsel olabileceği gibi her üçü de bir 
arada yaşanabilir (Zaltman ve Zaltman 2018: 81, 83, 97).

Tasavvuf, insanın hakikatini arama yolculuğudur. Yolun başında “salik” 
olarak adlandırılan kişi nefis terbiyesinden geçerek hakikatinin ne olduğunu 
öğrenir. Seyr ü süluk yolculuğunda salikin dönüşümünü sağlayacak olan in-
san-ı kâmilin hakikat sözleridir. Söz, “dönüşüm” derin metaforuyla da karşı-
mıza çıkar. Özellikle Divan’da yer alan 102. şiir, sözün olumlu veya olumsuz 
dönüştürücü etkisinin görüldüğü bir şiirdir. Burada yer verilmeyen diğer be-
yitler şunlardır: (12/6), (61/6), (63/2), (77/6).

Yûnus beşâret sana gel dirler dostdan yana
Küllü şey’in yerci’ ‘ilâ aslih söz aslıdur (33/10)

Beyit, sözün dönüştürücü gücünün açıkça görüldüğü bir beyittir. Sözün 
aslını, “Her şey aslına döner.” ifadesi oluşturur. Bu söyleyiş ile dönüşüm or-
taya koyulmuştur. Birinci mısrada dosttan yana giden kişinin aslına/dosta 
döneceğine delil olarak ikinci mısra söylenmiştir. Burada söz aynı zamanda 
dönüşümü başlatan kuvvettir. “Dosta doğru gel.” sözünü duyan kişi bu sözle 
harekete geçerek aslına dönecektir.

Söz dönüştürür. Söz nasiptir.
Diledi göre yüzin işide kendü sözin
Nazar kıldı bir kezin anda cân virdi bana (12/6)

“Yûnus burada da her hangi bir biyolojik yaratılıştan değil yetkin insanın 
zât makâmında ayn-ı sabitesinden yaratılışını anlatmaktadır. Bu manevî yara-
tılışta, söz ve göz önemlidir. Maksat kulak (sem’i) ve gözün (basar) faaliyete 
geçip kulaktan duyanın ve gözden görenin o olduğunu bilmektir” (Tatcı 2014: 
363).



343Gülten KÜÇÜKBASMACI

Ol kişi kim sagır durur söyleme Hak sözin ana
Ger dirisen zâyi’ olur nasîb yokdur sözden ana (11/6)

Hakk’ın sözleri, hakikat bilgisi içeren söz kişiyi dönüştürür. Ancak sağırlar, 
hakikat bilgisini duymayanlar, duymadan gelenler bu sözlerin manasını anlama-
yacağından, anlamak istemediklerinden nasiplenemezler, dönüşemezler.

Turmayup söylerem sözüm günâhuma göyner özüm
Günâhlu Yûnus’un sözin sen kabûl eylegil Çalap (16/8)

Söz duadır. Dua dönüştürür. Kendini günahlı kabul eden Yunus Emre 
sözünü Çalap’ın kabul etmesini istemektedir. Allah’tan kabulü istenen söz, 
günahlarının affıdır.

Yûnus sözin tak kılan görmedi münkir olan
‘Ömrin zulmete salan ma’rifet yohsulıdur (25/7)

Yunus’un sözünü kusurlu bulanlar, inkâr edenler hakikati göremezler. 
Hakikati göremeyen dönüşemez.

Söz ıssı sözin alur sûret toprakda kalur
Her kim bu hâli bilür kendözinden vaz gelür (23/7)

Söz sahibinin sözünü alıp suretin/bedenin toprakta kalması baki olan cana 
karşılık geçici olan vücudun toprağa dönüşmesidir. “Kün” sözüyle bedene ve-
rilen canın/sözün sahibi tarafından alınması canın hakikatine dönmesidir.

Söz var kılur gönüli şâd söz var kılur bilişi yad
Eger horluk eger ‘izzet her kişiye sözden gelür (42/2)

Söz gönlü sevindirir, memnun eder. Söz aynı zamanda gönül kırar. Gönül 
kıran söz, tanıdıkla araya mesafe koyar. Tanıdıklar yabancı olur. Sözün niteli-
ğine göre olumlu veya olumsuz dönüşümlere yol açtığı görülmektedir.

Kullanılan söz kişiye itibar kazandırdığı gibi onu itibarından da edebilir. 
Söz gel- denilerek söz somutlaştırılmıştır.

Uş gine geldüm ben bunda sır sözin ‘ıyân eyleyem
Bir söz ile yiri gögi cümlesin hayrân eyleyem (173/1)

Yunus’un sözleri sır sözleri/hakikat sırları olduğundan hakikatle ilgili 
bu sözler varlık âlemini Hakk’a hayran bırakır, kendini onun hâkimiyetinde 
görür. Hakk’ı anlatmak/anlamak akla sığmaz. Dolayısıyla Yunus’un Hak’tan 
haber veren sır sözleri varlık âlemini kendinden geçirir.

Kün’i bir kezin söyledün her nesneyi var eyledün
Yine âhir bir söz ile anı kılmak harâb nedür (89/7)

Söz yaratıcıdır. Söz var eder, yıkar. Söz dönüştürür. Burada söz, “kün” 
emriyle başlayan yaratılıştır. Varlık âlemi yaratıcının “kün” sözüyle ve tabi 
sesiyle vücuda gelmiştir.7 Ses ilk hayat belirtisidir (Dolar 2013: 20). Sonunda 
da yine yaratıcının bir sözüyle yıkılacaktır.

7 Yaratılış ile ses arasındaki bağ, tek tanrılı dinlerden başka yaratılış mitlerinde de görülür 
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Yûnus Emrem işbu sözi cân içinde söyledi
Söyleyen bî-çâre Yûnus Tapduk Emrem sırrıdur (81/7)

Yunus’un sözleri, dilinden dökülen sözler mürşidinden öğrendiği sırlar-
dır. Sır sözleri Yunus’u Tapduk’a dönüştürmüştür.

Sûret söz kanda buldı kanda sözi iş oldı
Sûrete kendü geldi dil hikmetün yolıdur (25/3)
Söz varlıktır/vücuttur. Söz eylemdir. Söz dönüşür.

Söz, Hakk’ın sözüdür. “Kün” sözüyle varlık âlemi vücut bulmuştur. Söz 
surete, suretten eyleme dönüşmüştür. O hâlde her surette vücut bulan dil/söz 
de Hak’tır.

Bu söz Hakk’a hoş geldi kulın ‘azîz eyledi
Ne geçdise gönlinden virdi hâzır eyledi (355/9)
Söz, söyleyeni yüceltir. Söz, kişinin hâlini dönüştürür.
Ol halkun varlıgından pâdişâh birliginden
Şol bir söz sebebinden sürildi la’net oldı (367/11)

Söz eylemi başlatan hareket noktasıdır. Beyitte Âdem’in yaratılışı üzerine 
iblisin söylediği sözler üzerine lanetlenişine telmih vardır. Sözün sebep oldu-
ğu dönüşüm olumsuz da olabilir. Dinlemek, hem işitmek hem de itaat etmek 
anlamına gelir.

Söz simyadır, simya dönüştürür.
Gel ahî iy şehriyâri sözümüzi dinle bâri
Hezâr gevher ü dînârı kara toprag ide bir söz (102/4)

Simya, değersiz maddeleri altına dönüştürme işidir. Ancak beyitte tam 
tersi bir durum vardır. Gevher, dinar gibi kıymetli maddeler toprağa dönüştü-
rülmektedir. Söz, elmas, altın gibi cevherleri kıymeti olmayan toprağa dönüş-
türebilir.

Söz mayadır, maya dönüştürür.
Agız agızdan kutludur ola ki sözünüz duta
Ben yüz bin kez söylerisem sözüm kulagına girmez (104/8)

Söz mayadır. Maya, dönüştürür. Sözün kulağa girmesi gereğini yapmak, 
yerine getirmek; davranışlarda değişikliktir, söze göre hareket etmektir. Do-
layısıyla sözün tutması, sözün istenilen değişikliği sağlamasıdır. Söz tut- de-
nilerek söz somutlaştırılmıştır. Beyitte, sözün çıktığı yer olarak ağızda, kap 
metaforu da vardır.

Sonuç

(Dolar 2013: 57-61).
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Bireysel deneyimler ve kültürel kodlar metaforların oluşmasında, kav-
ramlaştırma sürecinde önemlidir. Kâmil insanı hedefleyen tasavvufun yaşam 
tecrübesi olması ve aynı zamanda bir geleneğe dayanması, mutasavvıfın ya-
şadığı toplumun kültürel yapısı tasavvufi konuların kavramlaştırılmasında et-
kilidir. Çünkü insan bir kavram ve süreci başka bir kavram ve süreçle anlar. 
Mutasavvıf, tasavvufi tecrübeleri bu tecrübeye sahip olmayanlara ancak gün-
lük yaşantılar ve kültürel kodlar ile anlatabilir.

Yunus Emre Divanı’nda sözle ilgili tespit edilen metaforların ontolojik 
metafor, yönelim metaforu ve yapısal metafor olduğu, bu metaforların zaman 
zaman iç içe de kullanıldığı görülmüştür. Sözle ilgili metaforların bazıları 
benzetme ve mecaza dayanan yüzey metaforları olduğu gibi bazıları ise “bağ-
lantı, dönüşüm, kap, kaynak, yol” gibi derin metaforlardır. Divan’da sözün en 
fazla nesne kaynak alanından faydalanılarak metaforlaştırıldığı ve “dönüşüm” 
derin metaforu çerçevesinde kullanıldığı görülmüştür. Metaforlar daha çok 
soyut bir alanı somutlaştırarak anlatmak için kullanıldığından soyut bir kav-
ram olan söz hedef alanının somutlaştırılarak anlatılması için nesne kaynak 
alanından faydalanılmıştır. Nesnelerin tartılabilme, ölçülebilme, görünüşleri 
itibarıyla ayırt edilebilme özellikleri sözün somutlaştırılmasında çok kullanıl-
mıştır. “Dönüşüm” derin metaforu da varlık âleminin Tanrı’nın “kün” sözüy-
le yaratıldığını kabul eden tasavvufi anlayış doğrultusunda bir kullanımdır. 
İyi-güzel, kötü-çirkin, olumlu-olumsuz gibi pek çok sıfatın Allah’ın “Celal” 
ve “Cemal” isimlerine bağlandığı bu düşünce doğrultusunda günlük dilden ve 
zahirî dönüşümlerden, tasavvufi dile ve nefsin dönüşümüne kadar her türlü 
dönüşüm “söz”le gerçekleşir. Söz, Hakk’ın sözüdür. Yunus Emre’nin söz etra-
fında oluşturduğu metaforların önemli bir kısmı “Söz yaratıcı güçtür.” temel 
metaforuna dayanmaktadır. “Söz” hedef alanı soyut bir alandır. Sözle ilgi-
li metaforlar oluşturulurken başvurulan nesne kaynak alanı somut, dönüşüm 
metaforu ise tecrübi bir alandır.

Metaforlar bireysel tecrübelerle ve kültürel birikimle şekillenmektedir. 
Sözle ilgili kavramsal metaforların ek-, yetiştir-, pişir-, yedir-, tarla, yemek, 
şeker, bal, yağ, tuz, aş, sofra, gibi günlük yaşamla; destan anlatmak, ağıt söy-
lemek, toy toylamak, soy soylamak gibi sosyal hayatla; sözün savaşa ben-
zetilmesinde yaşanan dönem Anadolu’sundaki kargaşa ve savaş hâliyle ilgili 
olduğu söylenebilir.

Sözle sınırlı olmak üzere söyleyecek olursak, Yunus Emre’nin kullandı-
ğı metaforlar büyük oranda kültüreldir. Ancak metaforun kullanımı bağlamla 
da doğrudan ilgili olduğundan Yunus Emre Divanı’ndaki metaforlar tasavvuf 
bağlamında değerlendirilmelidir. Yunus Emre’nin kullandığı metaforların ori-
jinalliği bu bağlamla ilgilidir. Yunus Emre kelimelere yeni anlamlar yükle-
miştir.
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Sözle ilgili metaforlar Yunus’un üslubuyla eser veren tekke şairlerinin 
eserlerinde de tespit edilerek tasavvufi metinlerde “söz”ün nasıl yapılandırıl-
dığı ortaya koyulabilir. Böylece tasavvufi düşünce sisteminde “söz”ün mahi-
yeti anlaşılabilecektir.

“Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez” diyerek başladığımız 
bu bildiriyi yine Yunus’tan “Olmasun bizden sana ayruk cevâb / Söz budur 
va’llahu a’lem bi’s-sevâb” diyerek tamamına erdirelim.
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AZERBAYCAN’IN ONCALI KÖYÜNDEKİ YUNUS 
EMRE’NİN MUHTEMEL MEZARI ORTAÇAĞ’DA 

KAFKASYA İLE ANADOLU ARASINDA 
ETNOKÜLTÜREL İLİŞKİLERİN SİMGESİ OLARAK 

(LENGÜİSTİK, EPİGRAFİK VE TOPONİMİK 
VERİLER BAZINDA)

Elvira LATİFOVA*

Özet
Kafkasya ve Anadolu toprakları genel Türk tarihinin öğrenilmesi ve 

yazılması açısından vazgeçilmez bir hazine olarak kabul edilebilir.

Kafkas bölgesi; eski çağlardan beri, özellikle de Orta Çağ’da, Orta As-
ya’dan Anadolu’ya göç eden birçok Türk boyları için arka cephe rolünü 
oynamıştır. Bu görüşümüz, Kafkasya ve Anadolu’daki yer adlarında göz-
lemlenen paralelliklerle de doğrulanmaktadır. Kafkasya’daki Türk topo-
nimlerinin bazılarının aynısını Türkiye arazisinde de bulmak mümkündür: 
Bolu’daki Göynük ve Amasya’daki Göynücek, Azerbaycan’daki Bilecik ve 
Türkiye’deki Bilecik vb.

Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesi de Kafkasya-Anadolu ilişkilerinde 
özel bir yere sahipti. Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgelerinin epigrafi anıt-
larında, Orta Çağ Anadolu’suna yayılmış bir dizi dinî ve felsefi mezhebin 
izlerine rastlanması tesadüf değildir. Sayısız örnek arasında, bu çalışma-
mızda; Türk dünyasının ünlü ozanlarından Yunus Emre’nin muhtemel me-
zarlarından birinin de burada, Azerbaycan’ın Gakh ilindeki eski bir Türk 
köyü olan Oncalı ile bağlantılı olarak bulunduğunu belirtmek isteriz. Onun 
burada, mürşidi Şeyh Tapduk’un yanında defnedilmesi özellikle dikkat çe-
kiyor. Gakh halkı, yüzyıllar boyunca Şeyh Yunus’un anısını Bektaşi Vila-
yetnamesi’ni okumadan nesilden nesle aktararak onun hatırasını hafızalar-
da korumayı başardı. 1981-1983 yıllarında mezarların üzerindeki yazıtlar, 
Azerbaycan’ın ünlü epigrafi bilimcisi Meşedihanim Nematova tarafından 
kopyalanıp okunmuştur. Büyük ozanın burada yaşayıp çalışmalarda bulun-
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ması ve dönemine göre çok akıcı bir Türkçe kullanması da Kafkasya’da o 
dönemde Türkçenin geniş bir şekilde yayıldığını göstermektedir. Kanaati-
mizce yerel halk arasında Şeyh Yunus ve Tapduk makamı olarak meşhurlaş-
mış bu iki mezar, inançların ve kültürlerin coğrafya tanımaksızın transfor-
masyonunun tezahürü olarak değerlendirilebilir.

Çeşitli Türk devlet başkanlarının zaman zaman Azerbaycan’ın Oncalı 
köyündeki Yunus Emre’nin mezarını ziyaret etmeleri dikkate şayan olup 
Yunus Emre’nin mezarı ile ilgili önemli bir husustur.

Kafkasya ile ilgili yaptığımız araştırmalar, eski Türklere ait çok zengin 
lengüistik ve toponomik verileri ortaya çıkarmaya ve bulduğumuz yer ad-
larının çoğuna Anadolu’da da rast gelindiğini söylemeğe imkân vermiştir. 
Bu ise bir daha Kafkasya’nın, Anadolu’ya hareket eden Türk boyları için 
uzun tarihî bir dönem boyunca arka cephe rolünü oynaması gerçeğini ispat-
lamakta ve bu konuda karşılaştırmalı araştırmaların devam ettirilmesinin 
gerektiğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Yunus Emre, Şeyh Tapduk, Oncalı.

Giriş
Kafkasya bölgesi, tarihen etnik çeşitliliği ile seçilmiştir. Burada farklı 

dillerde konuşan ve farklı dinlere tapan çok sayıda halklar yaşamıştır. Aynı 
zamanda kendi coğrafi-strateji yerleşmesine göre Kafkasya, hem de çeşitli 
halkların göç süreçlerinde köprü rolünü oynamıştır. Bu açıdan Kafkasya böl-
gesi, özellikle eski çağlardan itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden 
Türk boyları için bir bağlantı köprüsü olarak son derece önemliydi. Günümüz 
Gakh, Zakatala, Şeki, Oğuz, Gabale ve Balaken ilçelerini kapsayan Azerbay-
can’ın kuzeybatı bölgesi de bu göç sürecinde ve genel olarak Orta Asya, Gü-
ney ve Kuzey Kafkaslar ile Anadolu’da yaşayan çeşitli Türk boyları arasında-
ki ilişkilerin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır fakat bu bölgenin rolü, 
henüz yeterince araştırılmamıştır. Çalışmalarımızda, özellikle bölge ile ilgili 
toponimik araştırmalarımızda, bu konuyu bir ölçüde incelemeye çalışmakta-
yız. Araştırmalarımız, Derbent ve Daryal dağ geçitleriyle birlikte Azerbay-
can’ın kuzey batısındaki dağ geçitlerinin de (özellikle Ilısu köyündeki Hun 
Bel Geçidi) Kafkasya’dan göç süreçlerinde büyük rol oynadığını gösteriyor.

Kafkasya’da yaşayan halklar arasında en çok sayı olanı Türk halklarıdır. 
Bugün burada yaşayan Azerbaycan Türkleri, Karaçaylar, Balkarlar, Kumuklar, 
Nogaylar ve diğerleri, eski çağlardan beri Kafkasya’da yaşayan Kimmer-İs-
kit-Saka-Hun-Bulgar-Hazar-Oğuz-Kıpçak ve diğer boyların torunlarıdır. Türk 
halkları binyıllar boyunca bu bölgenin tarihinde ve kaderinde büyük bir iz 
bıraktılar. Kafkasya’nın Türk halkları; İskit Krallığı’nın, Hun Devleti’nin, 
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Hazar Kağanlığı’nın, Büyük Bulgar Devleti’nin, Alanya’nın, Kumanya’nın, 
Kızıl Orda’nın ve diğer devletlerin mirasçılarıdır.

Kadim ve Orta Çağ kaynaklarında Kafkasya’da çok sayıda Türk boyla-
rının -Kimmerlerin, İskitlerin, Sakaların, Hazarların, Kıpçakların- yaşadıkla-
rı kaydedilmektedir. Kafkasya, Anadolu’ya Asya’dan Avrupa’ya geçen Türk 
boyları için de uzun tarihî bir dönem boyunca arka cephe rolünü oynamıştır. 
Atilla ve Asparuh Han, Avrupa seferlerini buradan geçerek gerçekleştirmiş-
lerdi. İlk kaynaklar, Türk halklarının Kafkasya’da eski kökleri olduğunu ka-
nıtlıyor.

Bilindiği gibi, Türk boylarının Kafkasya’ya kitlesel akını birkaç aşamada 
gerçekleşmiştir.

 Birinci aşama, Kimmer-Skif-Saka boyları ile bağlantılı olmuştur. Kaf-
kasya bölgesinde; o cümleden Azerbaycan’da, MÖ VII. yüzyıldan itibaren bu 
topraklarda meskûnlaşmış Skif-Kimmer-Saka boyları ile ilgili olan toponim-
ler korunmuştur. Kimmerlerle bağlantılı toponimler; Azerbaycan’ın Zakatala 
ilinin Kımır ve Kımırlı, Kazak ilinin Kemerli ve Gemerli köylerinin isimlerine 
yansımıştır. Azerbaycan’da Şeki, Zakatala şehirlerinin ve Sakan yerleşim biri-
minin isimleri ise Saka boyları ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Orta Çağ 
kaynaklarında Kür ve Aras Nehirleri arasındaki topraklar “Balasakan” yani 
Saka Düzlüğü olarak isimlendirilmekteydi (Latifova 2010, s. 646). Büyük 
Kafkas Dağlarında, Samur Nehri havzasında yerleşen kadim Sahur köyünün 
ismi de Saklarla ilişkilendirilebilir (Latifova 1999, s. 28). XIX. yüzyılın ikin-
ci yarısına kadar Azerbaycan’da Gakh şehri yakınlarında “Sakan” adında bir 
yerleşim yerinin olduğunu dikkate alırsak yukarıdaki ihtimal gerçekçi olarak 
kabul edilebilir. (GİA, yed.xr.3, s. 1, 7).

Kafkasya’ya o cümleden de Azerbaycan’a yapılan ikinci büyük Türk akı-
nı, binyılımızın başlarına denk gelmekte ve bu akın Hun, Bulgar, Sabir, Hazar 
vs. Türk boylarının ismi ile ilişkilidir.

Halkların Büyük Göçü Dönemi’nde Altay ve Çin sınırlarından hareket 
eden Hun, Avar ve diğer Türk boyları da Kafkasya’dan geçerek Avrupa’ya 
yüz tutmuşlardır. Kaynaklarda 395 yılında Tunay kıyılarından Güney Kaf-
kasya’ya gelen, oradan da Ön Asya’ya hareket eden Hun boylarının en büyük 
akını ile ilgili çok sayıda bilgi bulunmaktadır (Djafarov 1993, s. 36). Hunların 
bu dönemde Kafkasya’da yerleşen bir kısmı, sonralar bölgenin siyasi olay-
larında önemli rol oynamaya başlamıştır. Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesini 
Kuzey Kafkasya’ya bağlayan dağ geçidinin “Hun beli” olarak isimlendiril-
mesi ve bu toponimin Hun boylarının ismini taşıması, ikinci akın sırasında bu 
boyların Azerbayan’ın kuzeybatısında yerleştiğini ispatlamaktadır (Latifova 
2010, s. 85). Hunlar, Azerbaycan’a kuşlar adı altında geldiler. Bu ad, onların 
tapındıkları beş kutsal totemden biri olan kuşla ilişkilendirilir (Veliyev 1921, 
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s. 31). Kuşan Hunlarının Azerbaycan’ın Gakh bölgesindeki Ilisu köyüne yer-
leştiği gerçeği, burada kalmakta olan “Kuş uşağı” veya “Kuşlar” soy ismiyle 
kanıtlanmaktadır (Latifova 1999, s. 35). Ayrıca Azerbaycan’ın Ağdaş, Gabala, 
Kürdemir, Şamahı, Guba ve Gazakh bölgelerinde kuşan Hunları ile yer adla-
rına rastlanmaktadır (Azerbaydjanskaya SSR, 1979). Azerbaycan’ın kuzey-
batı bölgesini Kuzey Kafkasya’ya bağlayan dağ geçidinin adının “Hun beli” 
adlandırılması ve bu yer adının Hun boylarının adını taşıması, bu kavimlerin 
ikinci aşamada Azerbaycan’ın kuzeybatısına yerleştiğini kanıtlamaktadır.

Böylece eski zamanlarda Kuzey Kafkasya’dan Güney Kafkasya’ya akan 
Kimmerler, İskitler, Sakalar, Hunlar, Avarlar ve diğerleri, Derbent ve Daryal 
Geçitleriyle birlikte Hun Beli aracılığıyla da Azerbaycan topraklarına yayıl-
mıştır. Bu durum; Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesindeki Türk boylarının göç 
sürecinde olduğu kadar, Kafkasya’da Türk dillerinin yayılmasında da önemli 
rol oynadığını göstermektedir.

1. Orta Çağ’da Türklerin Kafkasya’da öncü bir güce dönüşmesi
XI. yüzyılda gerçekleşmiş Selçuk akınları sonucunda ise Oğuz-Türk boy-

ları, tüm Güney Kafkasya’da temel etnik ve siyasi güce dönüşmüşlerdir. Sel-
çuk akınları sonucunda Türk Boylarının yeni grupları Güney Kafkasya’ya, 
özellikle de Azerbaycan’a yerleşmişlerdir. Aynı kökten ve dilden olan, İslam’ı 
kabul etmiş Oğuz-Selçuk Türkleri, kısa bir zamanda kaynaşmışlardır. Kayde-
dilmesi gerekli bir diğer husus da XI-XII. yüzyıllarda Oğuz Türkleri’nin İslam 
dininin Dağıstan’ın daha geniş arazilerinde yayılmasında büyük rol oynamış 
olmalarıdır.

Kafkasya’nın söz konusu bölgelerinde günümüze değin Oğuz Türkleri ile 
ilgili terimler kalmıştır. (Ör. Dağıstan Cumhuriyeti’nin Hunzah ilinde mevcut 
olan “Oğuzilal” soyları ve Oğuz şahıs isimleri, Ahtı ilindeki “Oğuzrin surar” 
yani “Oğuz mezarlığı”, Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesindeki “Oğuz” ili vs.)

 Bu süreç sonucunda Azerbaycan halkının da şekillenmesi tamamlanmış-
tır. Bu dönemden itibaren tüm Orta Çağ ve Yeni Çağ boyunca Türkçe, çok 
uluslu Kafkasya halkları arasında temel iletişim aracına dönüşmüştür.

Türk boyları, Kafkasya’da artık lider konuma yükselmişlerdir. Onların 
yayıldıkları bölge de önemli ölçüde genişlemiştir. Bu düşüncemizi onaylamak 
için yalnız Azerbaycan’ın kuzeybatısında günümüze kadar muhafaza edilen 
erken Orta Çağ’a ait Türk yer isimlerini zikretmek yeterlidir. Örneğin Azer-
baycan’ın kuzeybatısında yerleşen Gah ili topraklarında Türk boyları ile iliş-
kili aşağıdaki yer isimleri de mevcuttur:

Kıpçak, Oncalı, Tangıt, Garadolag, Bucag vs. Ayrıca bölgemizde M. Kâş-
garlı’nın ünlü Dîvânu Lügâti’t-Türk eserinde zikredilen Oğuz boyunun 22 ko-
lundan biri, aynı zamanda en önemlisi ve birincisi sayılan “Kınık” boyu ile 
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ilgili yer ve soy isimleri hâlen durmaktadır: Kanık Nehri, Şeki ilindeki Baş ve 
Aşağı Göynük köyleri, Ilısu’daki Konuk Dağı ve Kanıklar soyu, Sarıbaş’taki 
Göynük Oba Mahallesi (Kâşgarlı 1985, s. 373). Şunu da kaydetmek gerektir 
ki Kafkasya’daki Türk toponımlerinin bazılarının aynısını Türkiye Cumhuri-
yeti topraklarında da bulmak mümkündür: Bolu’daki Göynük ve Amasya’da-
ki Göynücek (Harita, 1995) vs. gibi araştırmalarımız bunun bir rastlantı ol-
madığını göstermektedir. 1918-1920’li yıllarda Kuzey Azerbaycan’da mevcut 
olmuş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin haritasında Nahçıvan Nehri yakın-
larında da Göynük köyü kaydedilmiştir (Karta 1918). Fikrimizce Kınıkların 
bir kısmı, Kuzey Azerbaycan’ı geçerek Nahçıvan vasıtasıyla Anadolu’ya ha-
reket etmiş ve burada da iki yerleşim birimine daha isim vermişlerdir: Göynük 
ve Göynücek.

Kafkasya’da Kıpçaklar, yaşadıkları yer isimlerinde izlerini bırakmışlar-
dır. Örneğin Azerbaycan’ın kuzeybatısındaki Kıpçak köyü, isminde Kıpçak 
boyunun ismini muhafaza etmiştir. Bilindiği gibi Azerbaycan topraklarında 
Kıpçaklar, daha IV-V. yüzyıllardan itibaren yaşamaktaydılar. Bu Kıpçaklar, 
Gürcü kaynaklarında “ilk” Kıpçaklar olarak kaydedilmekte ve onların Kaf-
kasya’ya akınları MÖ VIII - MS IV. yüzyıla denk gelmektedir (Klyaştornıy 
1954, s. 19-21).

Kıpçakların bir kolu da Bucak boyları olmuştur. Bir zamanlar Büyük 
Kafkas Dağlarının koynunda yerleşen geçmiş Ilısu Sultanlığı topraklarında-
ki Ilısu ve Baydarlı köylerindeki “Bucak” isimli mahalleler günümüze kadar 
durmaktadır.

Yeri gelmişken şunu da söylemeliyiz: Gah’ın eski ismi de Kıpçak Türk-
leri ile ilişkilidir. XIX. yüzyıl yazarı İ. Lineviç’in örnek olarak takdim ettiği 
bir rivayette, Gah’ın geçmişte Torağay olarak isimlendirildiğini kaydetmek-
tedir (Lineviç 1873, s. 15). K. Mahmut’un eserinde bu sözün anlamı, Kıpçak 
dilinde “dağlar arasında sığınak” şeklinde tercüme edilmektedir (Kaşgarlı, s. 
373). Eğer Gah’ın gerçekten de dağların arasındaki düzlük arazide yerleştiğini 
dikkate alacak olursak Büyük Kafkas uçurumlarından bölgeye gelen Kıpçak-
ların, buralarda Torağay isminde yerleşim birimi kurdukları ihtimal dâhilinde 
düşünülebilir. Şunu da kaydetmek yerinde olurdu ki V. V. Bartold, eserlerin-
de Merkezî Asya’da da Turgay isimli küçük şehrin ve Kara Turgay ve Sarı 
Turgay Nehirlerinin var olduğunu kaydetmektedir (Bartold 1965, s. 516). Bu 
gerçek ise bir kez daha Kafkasya’daki benzer yer isminin Kıpçak Türkleri ile 
ilişkili olduğunu ispatlamaktadır.

XIII. yüzyılda Moğol Seferleri sonucunda Kafkasya’ya yeni Türk boyları 
yerleşmiştir. Fazlullah Reşiduddin’in eserinde, Moğollarla gelmiş Türk boy-
larının isimleri zikredilmektedir: Celayır, Sunit, Tatar, Merkit, Kurlaut, Tulas, 
Tumat, Bulagaçin, Keremuçin, Urasut, Tamgalık, Targut, Oyrat, Bargut, Kori, 
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Telengut, Kesutami, Urenka, Kurkan ve Sukait (Raşid ad Din 1959, s. 77). Bu 
boyların ekseriyetinin izleri, Kafkasya toponimisinde günümüze kadar mev-
cuttur (Latifova 1999, s. 32; Geybullayev 1981, s. 77).

Rus Tarihçi S. Bronevski de XIII-XV. yüzyıllarda Tatar (Rus yazarlarının 
tamamı Türk halklarını “Tatar” olarak isimlendirmekteydiler-E.L.) soyları-
nın ve dilinin Kafkasya’da çoğunlukta olduğunu kaydetmektedir (Bronevski 
1823, s. 442-443).

2.  Oncalı Köyündeki Yunus Emre’nin Muhtemel Mezarı -Orta 
Çağ’da Kafkasya ile Anadolu Arasında Etnokültürel İlişkilerin 
Simgesi Olarak-

Orta Çağ’da Kafkasya ile Anadolu arasında etnokültürel ilişkilerin bir 
önemli simgesi, daha günümüz Azerbaycan’ın Gah ilinin Oncalı köyü ile bağ-
lantılıdır. Bu köyün ismi, Kıpçakların kolu olan “Onca” Türklerinden gelmek-
tedir. Kadim Türk köyü olan Oncalı ile bağlantılı olarak Türk dünyasının ünlü 
ozanı Yunus Emre’nin tahmin edilen mezarından birinin de burada olduğunu 
kaydetmek istiyoruz. O, burada mürşidi Şeyh Tapduk’la birlikte uyumaktadır.

Günümüz Gakh ilçesinin Oncalı köyündeki Oğuz mezarlığı, büyük şair 
ve onun mürşidi Şeyh Tapduk’un mezarlarıyla başlar. Köyün girişinde, orman 
içinde hoş bir köşede bulunan Oğuz mezarlığının arazisi 5 hektardır. Mezar-
lığa ilk gömüler Orta Çağ’ın başlarından itibaren başlamıştır. Her iki mezar 
da nehir taşından bir metre yüksekliğinde bir duvarla çevrilidir. Günümüzde 
mezarların üzerinde nehir taşından yapılmış, üzerinde herhangi bir yazı veya 
desen bulunmayan mezar taşları bulunmaktadır. Mezarların üzerindeki yazıt-
lar, 1981-1983 yıllarında ünlü epigrafi bilim adamı Meşedihanım Nematova 
tarafından okunmuştur (Neymat 2001, s. 209). Maalesef sonraki yıllarda ya-
zıtlı mezar taşları muammalı şekilde kaybolmuştur.

Her iki türbeyi de yaptıran iki kişinin adı bu kitabelerde geçmektedir ve 
hatta bu iki kişinin akraba olduğu kitabeden açıkça anlaşılmaktadır: Şeyh 
Merzban Çelebi ve Şeyh Süleyman bin Salih. Yazıdaki yapım tarihi hicri 
1307 olup miladi tarihle 1889-1890’a denk gelmektedir. Genel olarak Gakh 
bölgesindeki Lakit-Ambarchay Cuma Cami yakınındaki mezarlıkta bulunan 
anıtların incelenmesi, burada gömülü şeyhin soyundan gelenler arasındaki ak-
rabalık bağlarının 300 yıllık bir tarihi kapsadığını göstermektedir (Neymat 
2001, s. 209). Mezar taşına isimleri kazınmış olan Şeyh Merzban Çelebi ve 
Şeyh Süleyman bin Salih, büyük ihtimalle Tapduk Baba ve Şeyh Yunus’un 
müritleriydi.

Yunus baba ve Tapduk baba olarak bilinen bu türbe hakkında çeşitli ri-
vayetler vardır. Rivayetlerden biri, Tapduk Baba’nın iyi işleriyle halk ara-
sında ünlenen azizlerden biri olduğunu söyler. Çevresindeki insanlar, aşırı 
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bağlılıkları ile Tapduk Dede’nin gözünde yükselmek istemişler ama kimse 
Yunus Baba’ya denk olamamış. Yunus’un omuzları ve sırtı, zor koşullarda 
Şeyh Tapduk’un evine odun taşımaktan yaralanmış. Ancak hiçbir zaman se-
sini çıkarmamış ve şeyhin hizmetinde çektiği acıların üstesinden gelmiştir. 
Şeyh Tapduk, tesadüfen Yunus Emre’nin morarmış vücudunu görmüş ve çok 
etkilenmiş. O, vefatından sonra Yunus’un kendi mezarının başına bir saygı 
işareti olarak gömülmesini emretmiş. Şeyhin vasiyeti yerine getirilmiş. Yu-
nus; Tapduk babasından biraz daha yükseğe, aynı zamanda başının üstüne 
gömüldü. Bu hususu dikkate alırsak Şeyh Yunus’un Azerbaycan’daki muh-
temel türbesinin Anadolu’dakinden daha eski olduğu düşünülür. Yunus Em-
re’nin Türkiye’deki muhtemel türbe ve ziyaret yerlerinin sayısı 10’a ulaşmış 
olsa da bu mezarlıkların tamamında sadece şaire ait mezarlar bulunmaktadır 
yani rivayetlere göre mürşidi Hacı Tapduk’un kabrinin yanında türbesi yoktur. 
Gakh ilçesine bağlı Oncali köyündeki Oğuz mezarlığı, Yunus Emre ve Hacı 
Tapduk’un birlikte gömüldüğü tek türbedir. Bu gerçek, büyük Türk şairinin bu 
mezarlığa defnedilme ihtimalini artırmaktadır.

Yunus Emre’nin doğum ve ölüm tarihleri   kesin olarak bilinmemekle bir-
likte, bazı araştırmacılar onun 13. yüzyılın ikinci yarısı-14. yüzyılın başların-
da yaşadığı ve Mevlana Celaleddin Rumi’nin çağdaşı olduğu sonucuna var-
mıştır (1207-1273). Bu tür sonuca âlimler, onun 1307’de yazdığı bir şiirden ve 
Bektaşi Vilayetnamesi’nden yola çıkarak varmışlardır. Fuad Köprülü ve diğer 
bazı araştırmacılara göre; Yunus’un doğum yeri kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, Bolu ilçesinden olduğu kesindir. Bektaşi geleneğine göre Sivrihisarlı 
olup Sakarya ilçesi Sarıköy’de doğdu. Sarıköy’deki türbenin de kendisine ait 
olduğu sanılıyor (Köprülü 1966, s. 223-236). 16. yüzyıla ait bir belgeye göre 
Yunus Emre’nin doğum ve ölüm tarihi 1250-1320/21’dir (Köprülü, s. 231). 
Bu belgeye göre bu yıl, büyük şairin vefatının 700. yılını kutluyoruz.

Birçok araştırmacı, eserlerinin diline göre Yunus Emre’yi Türk dillerinin 
Azerbaycan lehçesine bağlamaktadır. Bu eski Anadolu Türkçesi, eski Oğuz 
lehçesidir.

Türk dünyasının büyük şairi ve ozanı Yunus Emre ve mürşidi büyük ta-
savvuf âlimi Şeyh Tapduk’un günümüz Gakh bölgesinde muhtemel türbele-
rinin bulunması, güçlü Türk-Oğuz tasavvuf şeyhlerinin hem Anadolu hem de 
Azerbaycan ile yakın bağlarının olmasının bir göstergesidir.

Şairin XIII-XIV. yüzyıllarda edebî ve sosyopolitik faaliyetlerinin mer-
kezlerinden birinin Azerbaycan’’ın Oncalı köyünde ortaya çıkması ve onun 
faaliyetinin yüzyıllarca devam etmesi ve bugün bir türbe olarak korunması 
bir kez daha Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin aynı manevi-kültürel mirasa 
sahip olduklarını ve aralarında derin tarihe dayanan karşılıklı ilişkileri göster-
mektedir.
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Bir zamanlar uluslararası kervan ticaret yolu üzerinde bulunan ve önemli 
sosyoideolojik merkezlerden biri olan Şeyh Tapduk ve Şeyh Yunus’un hane-
gâhı daha sonra yıkılarak küçük bir binaya dönüştürülmüştür. Şu anda orada 
onarım çalışmaları yapılıyor ve ziyaretçilerin kabulü için uygun koşullar sağ-
lanıyor.

Yunus Emre ve Hacı Tapduk’un türbeleri, hâlâ kutsal bir yer olarak yöre 
halkı tarafından korunmakta ve ziyaret edilmektedir. Ziyaretçilerin mezarlığa 
getirdiği talaşlar, Şeyh Yunus’un mürşidi Tapduk’un evindeki sobayı yakmak 
için odun taşıdığının bir göstergesidir. Yıllardır türbede toplanan talaşlar, bu-
gün hâlâ göze çarpmaktadır.

Sonuç
Böylece Gakh halkı, yüzyıllar boyunca Şeyh Yunus’un anısını Bektaşi 

Vilayetnamesi’ni okumadan nesilden nesle aktararak onun hatırasını hafıza-
larda korumayı başardı. Tabii ki Şeyh Yunus ve Şeyh Tapduk mübarek zatlar 
olduğu için sözü geçen mezarlar mezar benzetmesi de olabilir yani bu mezar-
lar; Şeyh Tapduk ve Şeyh Yunus yolundan giden babayi, haydari dervişlere de 
ait olabilir. Tüm hâllerde bu iki mezar, bölge halkı arasında Yunus ve Tapduk 
makamı olarak meşhurlaşmıştır. Biz burada inançların ve kültürlerin coğrafya 
tanımaksızın transformasyonunu, kültür ve inanç göçü sürecini gözlemlemiş 
oluyoruz.

Büyük ozanın burada yaşayıp çalışmalarda bulunması ihtimali ve döne-
mine göre çok akıcı bir Türkçe kullanması da Kafkasya’da o dönemde Türk-
çenin geniş bir şekilde yayıldığını göstermektedir. Çeşitli devlet başkanlarının 
zaman zaman Azerbaycan’ın Oncalı köyündeki Yunus Emre’nin mezarını zi-
yaret etmeleri dikkate şayan olup Yunus Emre’nin mezarı ile ilgili önemli bir 
husustur.
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YUNUS EMRE HAKKINDA ÖZBEKİSTAN’DA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Guzal NARKULOVA*

Özet
“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, 

ya nice okumaktır.” satırlarıyla ilme, öğrenmeye ne kadar değer verdiğini 
gösteren Yunus Emre’nin sadece Türk edebiyatında değil, tüm dünya ede-
biyatında tanındığı söylenebilir. O nedenle biz bu çalışmada derviş, şair, 
münevver, mütefekkir vs. sıfatlarıyla anılan Yunus Emre’nin düşünce ha-
yatının Özbekistan’da ne kadar öğrenilmiş, araştırılmış olduğuna değinmek 
istedik. Ünlü bilgin İbrahim Hakkulov, Yunus Emre hakkında “Yunus Emre, 
gizem ve hayal gücü, aşk ve ilahiyat şairidir. Eserlerinin ışığı ve görkemi 
ilahi ruhtur. Onun sözleri ve tasvirleri Yüce Allah’ın övgüsüyle doludur.” 
der. Yunus Emre eserleri ancak Türk İslam kültürünü, Kur’an’ı ve hadisleri 
iyi bilenler tarafından derinden anlaşılabilir. Yani tasavvuf hakkında düşün-
cesi olmayan biri Yunus Emre şiirlerindeki gizli mesajları yanlış veya eksik 
anlayabilir. Yunus Emre şiirlerini Özbek Türkçesine çevirip onun manevi 
dünyasını Özbek halkına tanıtan birçok çalışma var ama onlar yetersiz kal-
maktadır. Bu çalışmamızla, büyük Türk düşünürü Yunus Emre eserlerinin 
ne kadar önemli olduğuna ve bu konuda daha çok araştırma yapılmasının 
gerekliliğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar kelimeler: Yunus Emre, Özbekistan, tasavvuf, şiir, çeviri.
Sadece Türk edebiyatında değil, tüm dünya edebiyatında tanınan ve der-

viş, şair, münevver, mütefekkir vs. gibi sıfatlar ile anılan Yunus Emre hakkın-
da Türkiye’de çok çalışmalar yapılmış, eserleri yayımlanmıştır. Dolayısıyla, 
onun hakkında araştırmak isteyen kişinin önüne onlarca kaynak çıkmakta. 
Fakat bu durum Özbekistan’da nasıl? Bu konu hakkında çalışmamız ile bilgi 
vermek istedik. Böylece hem yapılan çalışmalar üzerinde durmak hem de ya-
pılması gereken işler hakkında naçizane fikrimizi paylaşmak istedik.

* Ege Üniversitesi Doktora Öğrencisi, guzelnarkulova@gmail.com
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Eğitim Kurumları
Yunus Emre ve onun “dünyasıyla” ilk kez 15-16 sene önce tanışmak 

kısmet olmuştu. Özbekistan Millî Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeleri Bölü-
münde eğitim aldığım dönemlerde Sayın Hocam Doç. Dr. Adhambek Alim-
bekov, Türk Edebiyatı Tarihi dersinde şairin hayatını ve onun Türk dünyası 
için önemini çok güzel anlatmıştı. Onun “Ishq asiri bo’lgan jon” (Aşkın Esiri 
Olan Can) kitabı Türk dünyasının benzersiz ve değerli şahsı Yunus Emre ile 
Özbek okurunu yakından tanıtan çalışmalardan biri diyebiliriz. (Alimbekov 
2008). Günümüzde birçok Yüksek Eğitim Kurumlarının (örneğin Zahîreddîn 
Muhammed Bâbur adlı Andican Devlet Üniversitesi, Samarkand Devlet Üni-
versitesi, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi vs.) Filoloji ve Türkoloji 
bölümlerinde Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri hakkında öğrencilere bilgi 
verilmektedir.

Örneğin, Türk Halkları Edebiyatı kitabında Yunus Emre hakkında aşağı-
daki cümleleri görebiliriz: “Türk tasavvuf edebiyatında Celâleddîn-i Rûmî ve 
Yunus Emre’nin rolü benzersizdir... Yunus Emre derin düşüncelerini sade dille 
ifade etmiş, onun şiirlerinde özlü cümleler, güçlü fikirler kısa mısralarla ifade 
edilmiştir.” (Abdullaeva 2014).

İncelediğimiz ders kitaplarında şairin hayatı hakkında bilgi vermekle be-
raber onun şiirlerinden de örnekler verilmiş olduğunu gördük. Örneğin, Türk 
Edebiyatı Tarihi kitabında Doç. Dr. Alimbekov (Alimbekov 2005) Risaletü’n 
Nushiyye’den aşağıdaki örneği vermiş:

ÖZBEKÇE TÜRKÇE
Bu nafs o’g’lonlari to’qqiz kishidir,
Nifoq va shirk keltirmoq alar ishidir
Katta o’g’il Xasislik yaxshilik qilmas
Jahon mulki aning bo’lsada unga yetmas.

Bu nefs oglanları tokuz kişidür.
Müdâm küfr ü nifâk anun işidür.
Ulu oglı tama’ ögüt işitmez.
Cihân mülki anun olursa yitmez.

Bu parçanın her iki dilde de vermemizin sebebi, Yunus Emre parçayı ne 
kadar anlaşılır bir dilde yazıldığını ve onun dilinin günümüzdeki Özbekçeye 
ne kadar benzediğini göstermekti.

Çeviriler

Yunus Emre şiirlerinin ilk çevirisini ünlü Özbek şairi ve tercüman Hurşid 
Devran 1986 yılında Yoshlik (Gençlik) dergisinde yayımlamıştır. Bu çevirileri 
1989 yılında yayımladığı Qirq Oshiq Daftari (Kırk Âşık Defteri) kitabına ek-
ledi. Hurşid Devran 1986 yılında yazdığı “Yunus Emro Ohanglarida” (Yunus 
Emre Ahenklerinde) şiirler dizinini Bahordan Bir Kun Oldin (İlkbahardan Bir 
Gün Önce) adlı kitabında yayımladı (Davron 1997):
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Avval manam, oxir manam,
Har jon ichida bor manam,
Yov chorlasa, men do’st bo’lib,
Do’st sotsa gar, nochor manam.

Bununla beraber şair “Hurşid Devran Kütüphanesi” adlı sitesinde Yunus 
Emre hakkında kısaca bilgi ve yaptığı çevirilerinden örnekler de vermiş:

Yuradirman yona-yona,
Ishq bo’yadi mani qona,
Na oqilam, na devona,
Kel, ko’r mani ishq nayladi!
 ***
Goh esaman yellar kabi,
Goh shoshaman yo’llar kabi,
Goh toshaman sellar kabi,
Kel, ko’r mani ishq nayladi!

Tasavvuf hakkında düşüncesi olmayan birisinin Yunus Emre eserlerini 
tam anlamıyla anlamasının imkânsız olduğu hepimize malum bir gerçektir. 
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan’ın Yunus Emre ve Tasavvuf adlı kitabını Doç. 
Dr. Sayfuddin Sayfulloh, Özbek Türkçesine 2001 yılında çevirmiştir. Sayfud-
din Sayfullah, Yunus Emre hakkında “Şair tam anlamıyla aşk şairi, o aşkı bin 
bir büyü ile gönül sırrı ve derdi ile ifade ediyor…” der. (Sayfullah 2001) Bu 
önemli çalışmada, Yunus Emre şiirlerini Özbek Türkçesine aktaran Tahir Kah-
har, Mirza Kencebek, Miraziz Azam, Osman Koçkar, Yoldaş Eşbek vs. gibi 
ünlü şairlerin çevirileri de verilmiştir.

Miskin Yunus so’zlar so’zi, qonli yoshga to’lmish ko’zi,
Bilmaslar ne bilsin bizi – bilganlarga salom o’lsin.

Uluslararası Yesevi Ödülü sahibi Sayfuddin Sayfullah kitapta kendi çevi-
rilerinden de örnek vermiş:

Gavhar deganlari ilmu hunardan,
Hunar afzal erur durru guhardan.
Yunus ko’ksing ochib yoringa ketding,
Allohim saqlasin seni xatardan.

Yunus Emre’nin 2020 yılında Özbekistan’da Ölmez Gönül adıyla yayın-
lanan kitabı için seçilmiş şiirleri ünlü Özbek şairi ve tercüman Mirza Kence-
bek tarafından aktarılmıştır. Şiirlerden bazı örnekler ise Özbekistan Edebiyatı 
ve Sanatı gazetesinde yayımlanmıştır. Bu kitap Özbekistan cumhurbaşkanı 
tarafından Türkiye cmhurbaşkanına hediye edilmiştir.

Bir başka çeviri de Özbekistan halk şairi Cemal Kemal’a aittir. Yunus 
Emre’nin şiirlerini Özbek Türkçesine aktaran şair onları Nechun yig’laysan, 
ey bulbul (Niçin Ağlarsın Ey Bülbül) adıyla yayımlamıştır. 240 sayfalık bu 
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tercüme kitabın ön sözünü yazan İslam Yoldaş’ın şu sözleri dikkatimizi çekti: 
“Yunus Emre kitabına ön söz yazan bilim adamları Sevgi ve Ayvaz Gökdemir 
onun şiirleri için ‘Her bir Türk için anne sütü gibidir.’ itirafında bulunmuşlar. 
Biz bu itirafa “aziz” ve “leziz” sıfatlarını eklemek isteriz. Anne sütü gibi aziz 
ve leziz şiirleri ile ülkemize gelen Yunus Emre’nin adımı değerlidir. Bu adım 
Özbek yurdundan, Türkistan topraklarından hiçbir zaman ayrılmasın.” (Ke-
mal 2018)

Sen bunda keldingmi g’arib,
Nechun yig’larsen, ey bulbul?
Adashdingmi yo’ldin horib,
Nechun yig’larsen, ey bulbul?

Cemal Kemal’ın en son yayımladığı çalışma Yunus Emro - Eshiting, Ey 
Yoronlar (Yunus Emre - İşitin Ey Yarenler) kitabı için şiirler Sevgi ve Ayvaz 
Gökdemir tarafından hazırlanan Güldeste (Ankara 1990), Mustafa Tatcı tara-
fından hazırlanan Yunus Emre Yorumları - İşitin Ey Yarenler (Ankara 2014) 
ve Yûnus Emre Dîvânı (İstanbul 2020) kitaplarından seçilmiştir. Bu kitaba ön 
söz yazan ünlü bilgin İbrahim Hakkulov’un aşağıdaki cümlelerini sizinle pay-
laşmayı istedik: “Yunus Emre bir şiirinde “Aşkın aldı beni benden” demişti. 
Gerçekten de öyle. Onun özlüğü marifet ve hakikata dönüşmüştür. Yedi yüz 
yıldan beri marifetten (aydınlanma) bahseder. Âşık ve ariflerle sonsuz aşkın 
sırlarını paylaşır. Yunus Emre’nin “ben”i aşk ateşinde yanmasaydı şairde gele-
cek nesillerle daima buluşacağına, selamlaşacağına dair güven olmazdı:

Bu dünyadan gider oldum,
Kalanlara selam olsun…” (Kemal 2021)

Türk mutasavvıf ve şairi Yunus Emre’nin hayatını anlatan “Yunus Emre” 
dizisi Özbek Türkçesine Gulbahor Abdulloh tarafınca aktarıldı. Bu dizi Yunus 
Emre’nin kim olduğu, onun hayat felsefesi, eserleriyle insanlara neler söyle-
mek istediği hakkında bilgi verip, Özbek halkını biraz olsa da Yunus Emre 
dünyasına aşina etti diyebiliriz.

Bilimsel çalışmalar

Yunus Emre ile ilgili Özbekistan’da bugüne kadar tek bir tez konusu 
elimize geçmiştir. Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi öğrencisi Madi-
na Hidoyatova “Yunus Emro she’rlarida qo’llangan tasavvuf atamalarning 
lingvistik tadqiqi” (Yunus Emre şiirlerinde kullanılan tasavvuf terimlerinin 
lingüistik incelemesi) adlı Master tezinde Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri 
ile beraber eserlerinde kullandığı terimler hakkında bilgi vermiştir (Hidoya-
tova 2012). Yunus Emre’nin Türk dili için büyük emekleri olduğunu örnekler 
göstererek vurgulamıştır. Örneğin Mevlana’nın kullandığı ifadelerin Türkçe 
karşılığını kullandığını aşağıdaki örneklerle ifade etmiş:
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Mevlana’nın Kullandığı Tamlamalar Yunus Emre’nin Kullandığı Tamlamalar
guş-ı can
ayine-i can
hane-i dil
gül-ru

can kulağı
gönül aynası
gönül evi
gül yüzlü

Bir de Farsça deyimlerden faydalanarak bu deyimlerin Türkçe karşılığını 
bulmuş olduğunu belirtmektedir:

FARSÇA TÜRKÇE
be zeban averden
kemer besten
dem zeden
cefa keşiden

dile getirmek
bel bağlamak
dem vurmak
cefa çekmek

Bununla birlikte, Madina Hidoyatova’nın “Yunus Emro ijodida ‘ishq’ 
talqini” (Yunus Emre Eserlerinde “Aşk” Yorumu), “Yunus Emroning turk tili-
ga qo’shgan hissasi” (Yunus Emre’nin Türk Diline katkısı) adlı makaleleri de 
yayımlanmıştır.

Bir başka önemli çalışma Doç. Dr. Abdumurat Tilavov’un Pamukkale 
Üniversitesinde 24.05.2021-27.05.2021 tarihleri arasında düzenlenen “Ulus-
lararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu”nda sunduğu bildiridir. Bu 
çalışma daha yayımlanmadığı için bizzat kendisine ulaşıp elde edebildik. Doç. 
Dr. Abdumurat Tilavov bildirisinde Özbekistan’da yapılan çalışmalardan bah-
sederken çok önemli bir noktaya değinmiş. Yani “Yapılan çalışmalar haricinde 
daha neler yapılmalı?” sorusuna aşağıdaki gibi cevap vermiş:

“1.  Yunus Emre’nin tüm eserleri, ezcümle Risaletü’n-Nushiye’si Özbek-
çeye çevrilip yayımlanmalı.

2.  Yunus Emre’nin şiirleri açıklamalı şekilde Özbek okuyucularına su-
nulmalı.

3. Yunus Emre hakkındaki en güzel çalışmalar ödüllendirilmeli.
4.  Özbek çocukları için şairin ahlak, ilim, saygı gibi konulardaki şiirle-

rinden seçmeler yayımlanmalı.
5.  Yunus Emre şiirlerindeki tasavvuf unsurları, tasavvuf konuları kap-

samlı araştırma konusu olmalı.
6.  Türkiye’deki Yunus Emre üzerindeki en güzel araştırmalar Özbekçe-

ye tercüme edilmeli.” (Tilavov)
Bunlar dışında günlük hayatımızda vazgeçilmez bir araç olan internet 

üzerinden Facebook, Telegram gibi uygulamalarda bazı çeviri işleri yayım-
lanmakta. Örneğin, Telegram uygulamasında Yunus Emre hayranları grubu 
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var. Ben de dâhil olmak üzere 1.017 üyesi var. Yukarıdaki çalışmalar denizden 
bir damla gibi az olabilir ama “Damlaya damlaya göl olur” demiş atalarımız. 
Böyle çalışmalar çoğalınca ülkemizde Yunus Emre’yi daha çok okurla tanış-
tırma fırsatımız olur.

Sonuç olarak iki kardeş ülke, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler 
gittikçe daha da güçlenmektedir. Ortak kültür vârisleri olarak geçmişten ge-
len mirasımızı daha iyi tanımalı ve korumalıyız. Genç neslin eğitim öğretim 
hayatında Yunus Emre gibi hem kişiliğiyle hem de düşüncesiyle örnek olabi-
lecek insanların hayatı ve eserlerine herkesi aşina etmemiz gerek. Bunun için 
yukarıda Doç Dr. Tilavov’un yapılması gerekenler listesine ek olarak, her iki 
ülkenin yüksek eğitim kurumları, ikili anlaşmalar yapıp öğrencilerin bilgi alış 
verişlerinde bulunmaları için gereken koşulları oluşturursa gençlerin mirası-
mızı daha iyi tanıma fırsatı olacak diye düşünüyoruz. Çünkü biz gençler bu iki 
ülke arasında en sağlam “köprü” olabiliriz.
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BİR HİKMETLİ SÖZ OLARAK YUNUS EMRE’NİN 
ŞİİRİ

Mustafa ÖZÇELİK 

“Yunus Emre’nin eş‘ârı tasavvufâne ve güftârı âşıkânedir.
Tezkire-i Safâî

Özet
Yunus Emre, bir mutasavvıf olduğu için Mevlana’da ve daha pek çok 

sufide de örnekleri görüldüğü gibi şiire bir edebî tür olarak bakmadı. Onu 
düşüncelerini anlatmada bir form olarak kullandı, bir vasıta olarak gördü. 
Buna rağmen şiire yalnızca sanat açısından bakan şairlerden daha ileri nok-
tada değer taşıyan bir şiir ortaya koydu. Hem Türkçenin en güzel şiirlerini 
söyledi hem de bu metinlerde örtük de olsa poetikasına dair ipuçları vererek 
şiire nasıl bir mana ve işlev yüklediğini görmemize imkân sağladı. Daha da 
önemlisi bu tarz şiirler konusunda bir gelenek oluşturdu. Böylece asırlar bo-
yunca şiirimizi dolayısıyla dilimizi, yine bu dil ile söyledikleriyle de inanç, 
düşünce hayatımızı etkiledi. Bugün böylesine bir ismin şiirine ve şairliğine 
dair ortada epeyce çalışma olduğu görülmektedir. Ne var ki bunlar, büyük 
ölçüde onun şiirini dil bilgisi yönünden şekil tarafıyla inceleyen çalışmalar-
dır. Oysa bunların mana yönüyle de ilgili olarak yapılması gerekmektedir. 
Çünkü Yunus’un şiiri “Yunus senin sözlerin manadır bilenlere” mısraında 
da belirttiği gibi sözden öte manadır. Hikmetli söyleyişin adıdır. İşte bu 
tebliğde Yunus Emre şiirinin daha çok bu yönü üzerinde durulacak; mana 
ve hikmet kavramları merkeze alınarak bu şiirin kaynakları, kurmaca olup 
olmadığı, şiirde ilhamın yeri, çoğu zaman neden örtük bir dile sahip oldu-
ğu, şairin söze verdiği önem ve yüklediği mana, şiire biçtiği misyon, şiirde 
duygu fikir terkibini nasıl sağlandığı, onun metinlerine neden şiir demekten 
çok nefes yahut nutk (nutuk) adı verildiği gibi özellikleri açısından bakıla-
caktır. Böylece Yunus Emre’nin nasıl bir şiir dili kurmayı başardığını ve bu 
dille gerçekleşen söylemin insanların zihin ve gönül dünyaları üzerindeki 
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müspet değişimi/dönüşümü nasıl sağladığını da anlamış olacağız. Bu, aynı 
zamanda şairin poetikasına nüfuz etme çabası da içereceği için ortaya çıka-
cak sonuçlar, hem Yunus Emre’nin şiirini dil özellikleri bağlamında daha 
iyi anlamaya hem de bu özgün şiir dilinin/anlayışının günümüz şiirine nasıl 
katkı sunabileceği konusu üzerinde düşünmeye imkânı verecektir.

Giriş
Yunus Emre, Divan ve Risalet’ün Nushiyye gibi iki büyük eseriyle “Ana-

dolu Türk edebiyatının ilk büyük şairi” (Kabaklı, 2012: 30) olarak kabul edilir. 
Kimi yorumcular ise onu etkileri itibarıyla “Üç zamanın, geçmişin, gelenin ve 
geleceğin şairi” olarak görürler. (Safa, 1989:193) Turan Oflazoğlu ise şiirinin 
hem dil hem içerik yönü bakımından taşıdığı özgünlükten dolayı “Yeryüzüne 
bu Türkmen kocasından daha büyük bir şair gelmemiştir.” diyerek Türkçenin 
en büyük şairi”(Oflazoğlu, 2001: 275) olarak kabul eder.

Bu tespitler, şüphesiz ortak bir kabulü yansıtmaktadır. İşte bu sebeple bu-
güne kadar Yunus Emre’nin şiiri, şiir dili, şiirinde kullandığı ölçü, kafiye, ede-
bî sanatlar, kullandığı kelimelerin kökeni, bunları kullanma biçimi gibi konu-
larda dil bilgisi ve şiir sanatı bakımından pek çok değerlendirme yapılmıştır. 
Burada bir örnek olarak Doğan Aksan’ın “Yunus Emre Şiirinin Gücü” kitabı 
hatırlanabilir. (Aksan, 2005:1-213) Yine bu anlamda çok sayıda makale ile de 
karşılaşmak mümkündür. Hacı İbrahim Delice’nin “Yunus Emre Divanında 
Arkaik Kelimeler” (Delice,2020: VII), Efrasiyap Gemalmaz’ın “Yunus Emre 
Şiirindeki Dil Özellikleri” (Gemalmaz, 1991: 61-77), Muharrem Daşdemir’in 
“Yunus Emre Üslubunun Dil Bilimsel/Dil Bilgisi Temelleri” (Daşdemir, Ak-
saray 2017: 101-108), Ahmet Kartal’ın “Türk Dilinin İnkişafında Önemli Bir 
Yeri Olan Şair: Yunus Emre” (Kartal, 2017: 243-250) makaleleri bunlardan 
sadece birkaçıdır.

Yunus Emre şiirini dil ve şiir sanatı açısından ele alan bu tür çalışmaların 
bundan sonra da yapılacağı muhakkaktır. Ne var ki Yunus’un şiirini sadece 
edebiyat, dil ve şiir sanatı bu açısından ele almak yeterli olmaz. Çünkü o, 
şairliğinden önce bir mutasavvıftır. Şiiri de bu anlayışa göre şekillenmiştir. 
Bu yüzden ona öncelikle bir mutasavvıf olarak bakmak, şiirini de bu anlayış 
çerçevesinde ele almak gerekir. Şayet bu yapılmazsa Yunus Emre şiiri bize 
sadece dış anlamı, şekil özellikleri ile hitap edecek, bu da bizi onun şiirini ve 
şairliğini bütünlüklü ve derinlikli bir anlama çabasından mahrum kılacaktır.

Yunus Emre Şiirinin Özellikleri

Yunus Emre nasıl bir şairdir? Şiir onun düşünce dünyasında hangi anlama 
gelir ve ne tür özelliklere sahiptir? Biz bu soruların cevaplarını özel olarak ise 
Yunus Emre konulu menkıbelerde ve şiirlerinde genel olarak ise tasavvufun 
şiire bakışında bulabilmekteyiz. Bu yüzden öncelikle onun şiir söylemesiyle 
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ilgili şu menkıbeye bakmak gerekir. Bilindiği gibi Yunus Emre’nin menkıbevi 
hikâyesi, buğday istemek için Hacı Bektaş dergâhına gidişiyle başlar. Hacı 
Bektaş, Yunus’un gönül zenginliğini görünce onu kendi ocağında yetiştirmek 
için “buğday” yerine “nefes” kimi anlatımlara göre ise “himmet” teklif eder. 
Yunus, bunun manasını o an için bilemediğinden buğdayda ısrar eder. Fakat 
daha sonra hatasını anlayarak “nefes”e, yahut “himmet”e talip olur. Bu arada 
bu iki kavramın aynı manayı ifade ettiğini de söylemiş olalım. Zira himmet, 
“Manevi bilgi, güç” (Uludağ, 1996: 243), Nefes ise “gönlü ferahlandıran, 
açan güç” (Uludağ, 1996: 403) manalarına gelir.

Tekrar menkıbeye dönersek olay şöyle gelişir: Hacı Bektaş, Yunus’un ta-
lebini kabul etmez ve Tapduk Emre’ye gitmesini ve nasibini ondan istemesini 
söyler. Yunus, bu sözler üzerine Tapduk dergâhına giderek uzun süre “seyr-ü 
süluk” adı verilen manevi eğitim görür. Tapduk Emre, onun kalben arınıp Hak 
ilhamlarına muhatap olacak seviyeye geldiğini görünce de bir sohbet meclisin-
de bunları dile getirmesini yani şiir söylemesini ister. Öyle de olur. Menkıbenin 
diliyle söyleyecek olursak “Dili açılır. Gözlerinden ve gönlünden perde kalkar. 
Şevk denizine düşer. Ağzını açıp inci ve cevahir saçar. Sonra ki ne söylediyse 
hepsi kaleme alınır ve muteber bir divan olur.” (Gölpınarlı, 1995: 48)

Bu konuda kaynaklarda başka bir menkıbe daha vardır. Buna göre ise 
“Tapduk Emre, Yunus’u bir gün bir imtihana tabi tutar. Ona bir kap içinde 
aşk şarabı sunarak, “Yunus, bunu insan ayağı değmeyecek bir yere dök.” der. 
Yunus, önce ne yapacağını düşünür. Günlerce dağları taşları her yeri dolaşır, 
fakat insan ayağı değmeyecek bir yer bulamaz. Sonunda Allah’tan kalbine bir 
doğuş lütfetmesini diler. Biraz sonra bu niyaz karşılık bulur. Aklına böyle bir 
yerin kendi midesi olabileceği gelir. Dizi üzerine çökerek aşk şarabını son kat-
resine kadar içer. İçer içmez de mest olup kendinden geçerek gönlüne gelen 
ilhamları şiir diliyle söylemeye başlar.” (Gölpınarlı, 2008: 59-60)

Yunus’un şairlik hikâyesini anlatan metinler olması itibarıyla hayli önem-
li olan bu menkıbelerden çıkaracağımız ilk sonuç, Yunus’un manevi eğitimi 
sonucundan elde ettiği nasibin “nefes” yani “söz” başka bir ifadeyle “şairlik” 
olduğudur. İkincisi ise şairliğin aşkla olan ilgisidir. Üçüncüsü ise şiir söyle-
menin söz olarak ve kendiliğinden gerçekleştiğidir. Bunları kavramak için 
ise edebiyat terimlerinin tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Çünkü bunlar 
edebiyat sanatı açısından söylenilenlerden çok farklı anlamlar taşımaktadır. 
Bunun için konuya tasavvuf perspektifinden bakmak gerekir. Böyle yaptığı-
mızda tasavvufi anlayışın gerek bu iki durumu gerekse bu sözlerin (şiirlerin) 
ortaya çıkışı, adı, söyleyenin sıfatı, söylenme biçimi, etkisi, anlamı açısından 
kendi değerler dünyasına göre anlamlandırdığını görürüz. İşte bu bağlamda 
bu iki menkıbeden hareketle Yunus’un şiir dili, şairliği ve şiirleri hakkında 
şunları söyleyebiliriz:
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1-Şiir, Yunus Emre için öncelikle “söz” demektir. Onun “Uş gine gel-
düm ben bunda sır sözin ıyân eyleyem/Bir söz ile yiri gögi cümlesin hayrân 
eyleyem” yahut”, “Yunus sana tutdı yüzin unıtdı cümle kendözin/Cümle sana 
söyler sözin sensün söz söyleden bana” şeklindeki söyleyişleri böyle bir anla-
yışı yansıtır. Durum böyle olunca da Yunus Emre’de şiir bir “yazma” meselesi 
değil “söyleme” meselesidir. Onu böyle düşündüren şey ise sözü de söylemeyi 
de dini-tasavvufi bir terim olarak düşünmesi ve Allah’ın Kelâm sıfatının in-
sanda bir tecellisi olarak görmesidir. Buna göre bu tecelli olmadan insan söz 
söyleyemez. Bu yüzden tasavvufta sözün (kelâm) ortaya çıkması için irade ve 
kudretin gaybete taalluk etmesi” gerekir. (Uludağ, 1996: 304)

2- Şiir, Yunus’un sözüdür ama edebiyat ilminin bu sözlere ne ad verildiği 
de söylenilmelidir. Bunlar genel adlandırma ile “şiir”dir. Yunus da “Yunus’un 
sözü şiirdir amma” diyerek bu adlandırmayı bir yerde yapar lakin bu adlan-
dırma bu sözleri tam olarak ifadede yetersiz kaldığı için bunlara “nefes” yahut 
“nutk” yahut “doğuş” da denir. Zira Hak nazarı, sözü söyleyeni diri kıldı-
ğından onun gönlüne ilhak edilen şey “nefes-i rahmânî” olmaktadır. “Nutk” 
(nutuk) denmesi ise onun kurgulanarak değil hâl diliyle söylenmiş olması ile 
ilgilidir. Bu da Allah’ın hakikatini onun dilinden söylemek manasına gelir. 
(Kılıç, 2006: 145) Edebiyat literatüründe bunu daha özel anlamda ifade eden 
“İlâhi”, “Allah’a ait, O’ndan gelen, O’nu anlatan manzume” (Güzel, 2004: 
589) gibi adlandırmalar da görülür. Bu terimlerin anlamlarına bakıldığında 
ilahi tecelli olarak görülen kelamın (sözün) anlamları daha aşikâr hâle gelir.

3- Yunus Emre’nin hikmetli söz olarak nitelediğimiz şiiri kurmaca bir 
metin değil ilhama dayalıdır. Kendisi de bu durumu “Yunus Emre’m oldu fa-
kir/ Ecel ensesini dokur/Gönül kitabından okur/Eline kalem almadı” şeklin-
de izah eder. Bu durum “Şairlerin kalpleri Hakk’ın hazineleridir. Hak ancak 
hâl ehlinin kalbine ilham eder, şiir de böyledir.” (Kılıç, 2006: 18) şeklindeki 
anlayışı doğrular. Başka bir ifadeyle “Tanrı’dan gelen ilham rüzgârıyla şa-
irlerin kalplerinin denizleri dalgalanır ve mana incileri kenara gelir. Şiir bir 
mana denizi olup şair de bu denizden nazım incilerini bulup çıkartacak olan 
kimsedir. Gerçek şair böylece âlemdeki birçok sırrı, gizli hakikatleri açıklar, 
sebeplerini bildirir.” (Bilgin, 2014: 7) Bunlara “Kulun kalbine gayp âlemin-
den inen manalar, ilham feyz” (Uludağ,1996: 557) anlamına gelen “varidat” 
yahut “doğuş denmesi de bu yüzdendir. Yunus Emre’nin çağımızdaki devamı 
olduğunu söyleyen İsmail Emre de, kendi şiirlerine varidatın Türkçe karşılığı 
olan “doğuş” ismini vermiştir. Emre, doğuşları söylerken kendinde değildir. 
Bir vecd, bir trans hâlindedir. İsmail Emre’ye göre kendisine bu doğuşları söy-
leten ilahi kudrettir. “(Alemdar, 2008: 158) Sonuç olarak adlandırma ne olursa 
olsun bunların “Hepsinin ortak noktası bu sözlerin “Allah’a ait, kalpten dile 
aktarılan sözler” olmalarıdır. Bu durum, Yunus’tan söyleyenin aslında Hak 
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olduğu sonucuna götürür. Bu yüzden de bunları herhangi bir beşerin sözü gibi 
değil Hak ilhamıyla söyleyen bir sufinin sözleri olarak bakmayı gerektirir. 
Yani onlara şiir desek bile bu terimi nefes, nutk, doğuş, ilahi gibi terimlerle 
birlikte düşünmek mahiyetlerini anlama açısından önem taşımaktadır.

4- Yunus Emre’yi bir şair olarak farklı kılan bir husus da adına “ilham” 
dediğimiz bu hadiseyi kaynak olarak Hakk’a bağlamasıdır: “Söz karadan ak-
dan degül/Yazıp okumakdan degül/Bu yürüyen Halk’tan degül/Halık avazın-
dan gelür” demesi bu yüzdendir. Buna göre, Yunus Emre, şairliğini okuduğu 
kitaplara, öğrendiği kelimelere değil “Hak avazı”na yani “Yaradıcı’nın nida-
sı”na bağlar. Bunlar bu durumda “nefha-i ilâhiye” yani “Tanrı’nın maddeye 
üflediği mana” olmaktadır. (Kılıç, 2016: 80) “Hak’dan nazar oldı bana Hak 
kapusın açar oldum/Girdüm Hakk’un haznesine dürr ü gevher saçar oldum” 
söyleyişi bunu ifade eder. Buna göre Allah, ona “nazar” kılmış, o da bu na-
zarın bereketiyle Hak kapısından O’nun hazinesine girerek “inci cevher” 
saçmış, yani bu manayı şiire dönüştürmüştür. Bu söyleme enerjisini ise aşk 
sağlamıştır. “Devlet tâcı başa kondı ışk kadehin bana sundı/Canım içdi ışkdan 
kandı karayı akdan seçer oldum.” Bu durum, aynı zamanda şairliğin “devlet 
tacı” yani “ilahi bağış” olduğunu da ortaya koyar.

5-Yunus Emre için şiir, bütün şair mutasavvıflarda görüldüğü gibi bir 
amaç değil araçtır. Onun için asıl olan manadır. “Mevlâna’da ve daha önce-
ki pek çok İslam sufisinde olduğu gibi, geleneğe uyarak düşüncelerini halka 
aktarabilmek, onun zihinlerde daha kolay kalmasını, iz bırakmasını sağlamak 
için şiiri bir form olarak kullanmıştır.” (Ocak, 2012: 192) Bir başka ifade ile 
“Yunus Emre ve o dönemdeki pek çok sufi şair, mesajlarını yaymak, duyduk-
ları hisleri, yaşadıkları tecrübeleri aktarmak için şiir söylemişlerdir. Onların 
amacı, büyük ölçüde sanattan çok öğreticiliktir.” (Başkal, 2008:186) Başka 
bir ifadeyle “Mutasavvıf şairler için form ve edebî gelenek önemli bir ölçü 
değildir. Onlar insanlara anlatmak istediklerini ön plana alırlar. M. Erol Kılıç 
da bu durumu “ruh” kelimesiyle ifade ederek “Her şeyden evvel o da şiirinin 
sadece bir araç olduğunu, bir biçim olduğunu ama ruhunun, aslının manada 
bulunduğu şeklinde açıklar.” (Kılıç, 2006: 81) Manadan yoksun ve “sadece 
lisandan kaynaklanan ve kökleri daha derinlere gitmeyen şiirleri ise ‘dışı hoş, 
içi boz’ şiirler olarak görür. “(Kılıç, 2006: 82) Yunus bunu bizzat kendisi de 
söyler: “Anun kim tışı hoş-durur bilün kim içi boşdurur/Dün ü gün öten bay-
kuş-durur sanma bütün divarı var.”

6-Yunus’un şiiri araç olarak görmesi onun şiirini elbette olumsuz anlam-
da etkilemez. Çünkü o, “bu işi gerçekten sanatkârane” yapmıştır. (Ocak, 2012: 
192). O, gerçek anlamda bir söz ustasıdır. Bu yüzden onu poetikası olan şairler 
sınıfında düşünmek gerekir. Mesela onun “Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede 
bir söz/Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz “söz” redifli şiiri bu manada 
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önemli bir metindir. Bu şiire bakıldığında önce sözün öneminden ve etki gü-
cünden bahsettiği görülür. Sonraki bölümlerde ise “Kelecilerin pişirgil yara-
mazını şeşirgil/Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz” ifadesinde yer 
alan “Kelecilerin pişirgil” ifadesi onun şiiri bir söz ustalığı olarak görmekten 
öte ona bir anlam yüklediğini gösterir. Yunus, bu yüzden şiire öncelikli olarak 
bu dikkatle bakar ve sözün şiir olabilmesinin şartını “sözü pişirmek” şeklinde 
ifadelendirir. Son derece ilginç sayılması gereken bu ifade tarzı sözün şairin 
zihin ve gönül dünyasında bir işlemden geçmesi, çiğ yiyeceklerin pişirme iş-
lemiyle nasıl lezzetli ve faydalı hâle geliyorlarsa sözün de benzer bir işleme 
tabi tutulması gerektiğini belirtmektedir.

7-Yunus’un şiiri kaynakları açısından da özellik taşır. O da her şair gibi 
şiirler ve şairler konusunda okumalar yapmış yahut sözlü kültürden bu an-
lamda beslenmiştir. Divanından kendisinden önceki mutasavvıfları bilip 
okuduğu sonucu çıkmaktadır. Kendi dönemindeki İbn Arabi ve Mevlâna’nın 
eserleri de aynı kaynak çerçevesinde onu besleyen eserlerdir. Zira onun fikri-
yatını en çok İbn Arabi, fikriyatı ile birlikte şiirini etkileyen Mevlâna olmuş-
tur. (Kılıç, 2005: 83) Bunlara her birini kevn-i ayet olarak gördüğü tabiatta 
olan her şeyin ağacın, yıldızın, suyun da vb. hikmetli bir bakış ve okuma ile 
Yunus şiirini inşa ettiği söylenilmelidir. Ama onun asıl kaynağı “Yunus’un 
sözi şi‘irden ammâ aslıdur kitâbdan/Hadîsile dinene key bilgil sâdık olmak 
gerek” beytinde açıklandığı gibi Kur’an ve hadistir. Yine “Miskin Yunus bu 
sözü kendözünden eyitmez/Hak Çalab viribidi sabağın dilimize” ifadesi onun 
Allah ve Peygamber dilinden hikmetli sözler söylediğini kaynağının da din 
olduğunu göstermektedir. Şiirlerinin incelemesi de bizi böyle bir sonuca gö-
türür. “Yunus Emre, hemen her beyit ve dörtlüğünde ya bir ayetin tefsirini 
ya da bir hadisin şerhini yapar. Bunu yaparken de bir fakih yahut muhaddis 
gibi davranmaz. Bir şair olarak ayet ve hadisin lafzi iktibasını yapmak yerine 
bunların anlamlarını verme yolunu tercih eder.” (Yıldız, 2015:109) Bir örnek 
söyleyiş olarak şu beyte bakalım. “Yunus bu sözleri kogıl kendözünden elin 
yugil/Senden ne bir degil çün Hak’dan gelir hayr u şer” beyti “De ki Allah’ın 
bizimiçin yazdığından başkası bzie isabet etmez.” (Tevbe, 51) ayetinin, “Yu-
nus seni seveliden beşaret oldı canına/Her dem yeni dirliktedir hergiz ömrin 
eskitmeye” beyti “İki günü birbirine eş geçen ziyandadır” hadisini manaca 
aktaran sözlerdir. (Yıldız, 2015: 110) Onun şiirdeki bu tavrının Anadolu coğ-
rafyasındaki insanların İslam’ı öğrenme ve anlamalarında etkili olduğu çok 
açıktır.” (Yıldız, 2015: 116)

8- Yunus Emre şirinin bir ayrıcı özelliği de şudur. O, kendisinden bahsedilen 
kaynakların tamamında “şair” olarak adlandırılır. Fakat asıl kimliği dervişlik ol-
duğu için bu ifadenin “mutasavvıf şair” olarak da kullanıldığı görülür. Yine onu 
“ozan” olarak da ananlar vardır. Konunun ayrıntılarına geçmeden kendisinin de 
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şiirlerinde hem “şair” hem “ozan” kelimelerini kullandığı görülür. “Cümle şair 
dost bahçesi bülbülü/Yunus Emre arada durraçlana” beytinde bunlar arasında 
turaç kuşu olarak görür. “Dertli Dolap” şiirinde de “Ben bir uzanmaz ozanım” 
der. Şüphesiz kopuz çalıp şiir söyleyen anlamına gelen ozan kelimesini bilip 
kullanması bu kelimenin Türklerin geleneğinde eskiden beri var olmasıyla ilgi-
lidir. Bu söyleyiş ilhama ve coşkuya dayalı bir söyleme biçimi olduğundan bu 
ifadeyi tercih ettiği görülmektedir. Fakat Ona “Âşık” denmesi daha uygundur. 
Nitekim kendisi de “Âşık Yunus sen cânunı Hak yolına eyle fidâ/Bu şeyhıla 
buldum Hak’ı ben gayrı nesne bilmezem” gibi söyleyişlerinde bu adı/mahlası 
kullanır. Âşık “Bir hazırlığı olmaksızın şiir söyleyen” anlamıyla düşüldüğünde 
bu adlandırmanın doğru olduğu düşünülmelidir. Ama aynı kelimenin “ekserisi 
saz eşliğinde şiirlerini okuyan halk şairi” (Doğan, 1990: 60) anlamıyla elbette 
ilgisi yoktur. Şiirinde kopuz ve çeşte gibi enstrümanlardan bahsetmesi onun saz 
şairi olduğuna bir kanıt değildir. Bu yüzden ona “Büyük bir “halk şairi” (Timur-
taş, 1975: 36) demek şirinin diliyle ilgilidir. Bu yüzden bu adlandırmaya karşı 
çıkanlar olmuştur. Mesela İlhan Başgöz, onu “ Yunus Emre bir halk şairi değil-
dir.” (Başgöz, 2004: 12) diyerek şair olarak görmekle birlikte halk şairi olarak 
görmez. Gölpınarlı ise “Halk şairi değildir ama halkın şairidir.” tespitiyle bu 
durumu daha doğru bir biçimde ifade eder. (Gölpınarlı, 2008:25)

9- Sufi sözleri Yunus Emre’ninkilerde dâhil olmak üzere asıl olarak “hik-
met” terimiyle ifade edilir. Hikmetli söz ise “Ahlaki söz, öğüt verici söz”, 
(Doğan, 1990: 476) demektir ve kaynağını da Hz. Peygamber’in “Muhakkak 
şiirde sizin için bir hikmet vardır.” hadisinden alır. Kendisi de bu durumu 
“Sûret söz kanda buldı kanda sözi iş oldı/Sûrete kendü geldi dil hikmetün yo-
lıdur” diyerek şiirinin asıl özelliğinin “hikmetli söz” olduğunu belirtir. Bahsi 
geçen hadis-i şerif, Yunus Emre’nin şiirini en iyi ifade edecek kelimenin “hik-
met” olmasını gerektiğini göstermektedir. Bu durum şiirle şuur arasında da bir 
münasebet kurulması gerektiğini ortaya koyar. “Arapça lügatte şiir “şuurun-
da olmak”, fehmetmek”, “hissetmek” ve “sezişle bilmek” gibi manalara gel-
mektedir. İşte bütün bu anlamlar, Yunus Emre şiirini adlandırma ve anlamda 
bize imkân sunar. Bütün bunlardan sonra Yunus Emre sözlerine genel manada 
şiir desek bile bunun en başta “hikmetli söz” demek daha doğru olacaktır. 
Buna göre “İçerisinde hikmet olmayan şiirler vezinli sözden öteye geçemeyen 
sözler topluluğu” olarak görülmektedir. (Yektar, 2016: 413) Ama bu durum, 
Yunus’un bütün şiirlerini kuru didaktik metinler olarak görmeyi gerektirmez. 
Onda bilgi, fikir aşk ve duygu potasında eritilmiş hâlde bulunur. Bu da onun 
sözlerini çok güçlü lirik söyleyişler hâline getirir.

10- Yunus’un şair olarak temel niteliklerinden biri de “sehl-i mümteni” 
ustası olmasıdır. “Yunus her şeyden evvel en derin fikirleri halk dili ile en gü-
zel şekilde ifade eden bir şairdir. Onda güzel ve şaşırtıcı olan derinlik ile sade-
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liği birleştirmesidir.” (Kaplan, 2015: 21) “O kolay şeyleri kolayca anlatan biri 
değildir. Tam tersine eskilerin irfan dedikleri coşkulu bir düşünce düzeyine 
erişenlerin sezebilecekleri bir anlam zenginliği ve derinliği vardır.” (İlaydın, 
1998: 61) Çünkü o, Arif Nihat Asya’nın da dediği gibi bir “mana” şairidir. 
Lafız her ne kadar manayla münasebetli ise de ne yaparsak yapalım yine de 
manayı lafızla sınırlandırmanın imkânı yoktur. Yunus Emre, oluş hikâyesini 
anlattığı şiirinin son beyitlerinin birinde “Ballar balını buldum/ Kovanım yağ-
ma olsun” demektedir. Bu ifade aslında biraz önce Yunus Emre’nin şiirlerinin 
tarafımızdan tam anlaşılamayacağını gösterir. Çünkü “Benim dilim kuş dili-
dir/ Benim ilim dost ilidir/Ben bülbülüm dost gülümdür/ Bilin gülüm solmaz 
benim” gibi söyleyişlerinde bu açıklık ilkesine rağmen üstü örtülü sözler söy-
lediği de görülmektedir. Bu da onun şiirini anlamada okurun bir hayli dona-
nımlı olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Zira onun haberi “Dilsüzler ha-
berini kulaksız dinleyesi” ifadesinde olduğu gibi “Dilsüz kulaksuz sözin cân 
gerek anlayası” özelliği taşır. Onda çok anlamlılık yahut anlamda derinlik gibi 
özellikler de vardır. Zaten tarih boyunca başta “çıktım erik dalına” şathiyesi 
olmak üzere pek çok şirinin şerhe tabi tutulması bu yüzdendir.

11- Yunus şiirinin şerhe tabi tutulması onda bulunan sembolizmle ilgili-
dir. Çünkü şiir, özellikle de tasavvufi şiir doğası gereği, felsefe ve bilimden 
farklı olarak hakikati dolaylı yollardan gösterir. Felsefe ve bilim, gerçeği ol-
duğu gibi yalın ve çıplak bir biçimde aktarırken bir sanat dalı olan şiir, mecaz 
ve metafor gibi anlatım biçimlerine başvurarak anlamı dönüştürür. Bu yüzden 
“Tasavvuf edebiyatının dili, bu anlamda hakikati doğrudan göstermek yerine 
onu şiir dilinin potasında eriterek kendisini yalnızca hakikate talip olanlara 
açmak gibi bir işleve sahiptir. (Kemikli, 2019: 89-90). Bu şiirin dünyasına 
girebilmek için sembollerin, mecazların dilinin çözülmesi gerekir. Bu sade-
ce edebi teorilerle olamaz. Tasavvufi bakış gerekir. Çünkü “onun şiir manevi 
dünyasının aynasıdır. “ (Yakıt, 2002:20) Mesela o “Adım adım ilerü beş alem-
den içerü/On sekiz bin hicabı geçdüm bir dağ içinde” beytinde insan kalbini 
dağ motifi ile sembolizme eder. (Yakıt, 2002:21) Yine kuru ağacı aşksız insana 
benzetmesi, “Can gözü, can kulağı, endişe şehri, ömrüm kadehi, kahır evi gibi 
ifadeler bunu gösterir. (Mengi, 1995: 453-456) Yunus Emre, “Türkçe dini-ta-
savvufi bir ıstılah ve mecaz dili kurduğunu göstermektedir. (Kemikli, 2019: 
15) Bu durum, onu anlamak için bu dile hâkim olmayı gerekli kılmaktadır.

12-Yunus şiirinin bazı örnekleri ise açık, anlaşılır sözler olmasıdır. “Bu 
bizden önden gelenler manâyı pinhân dediler/Ben anadan doğmuş gibi geldim 
ki uryân eyleyem” derken sözün anlaşılır açıklıkta söylenmesi gerektiğini be-
lirtir. “Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme/Seni sîgaya çeken bir Molla 
Kasım gelir” beyti ise yanlış anlaşılabilecek sözlere karşı dikkatli olunmasını 
söyler. Bu durum yani kimilerindeki anlam açıklığı kimilerindeki kapalılık 



373Mustafa ÖZÇELİK 

yahut çok anlamlılık, anlam derinliği onun yaşadığı tasavvufi hâllerle ilgili-
dir. “Temkin yerine telvin yani renklilik, çeşitlilik, oturmamışlık, değişkenlik 
vardır. Bazı şiirleri cem hâlinde, bazıları cem’ul cem hâlinde yazılmıştır. O 
hâl diliyle bulunduğu makamlara göre konuşmuştur.” (Kılıç, 2006: 86) Bu 
yüzden gelenekte “Yunus divanını ancak müntehiler ve eğitimlerini, ikmal 
edenler okuyabilirlerdi.” (Kılıç, 2006: 86) Yunus’u onda kendimizin anlayı-
şına göre bir şeyler bulmak adına rast gele okumak yerine bir bütün olarak 
okumak gerekir. Bunu yaparken de tasavvufun temel kavramları ve onun şeri-
at-tarikat-marifet-hakikat süreçleri dikkatle alınmalı ve tasavvufi kavramların 
anlamları iyi bilinmelidir.

Sonuç

Bütün bu bakış açıları bize Yunus’un şirinin kendine has özellikleri 
hakkında bilgi verebilir. Görüldüğü gibi burada esas olan sufi şiirin kendine 
mahsus özelliklerini dikkate almak olmalıdır. Bunlar bilinmeden Yunus an-
laşılamaz. Ama daha da önemlisi onun şiirleri aşk, sezgi, coşkunluk, telvin 
hâllerinden söylenildiği için anlamak onları içselleştirmeyi ve yaşamayı da 
gerektirir. Çünkü her ne kadar mana ile lafız arasında bir münasebet var ise 
de, mana lafızla sınırlanamaz. Bu sebeptendir ki bugün elimizdeki onca kita-
ba, şerhe makaleye sözlüğe rağmen “Hakikatün manisin şerh ile bilmediler” 
diyen Yunus’u anlayabilmemiz pek güç bir iştir. (Arın, 2006: 38)

Biz konuya daha iyimser bakarak şunu söyleyebiliriz. Yunus, bir mana de-
nizidir. Bilgi, kabiliyet ve nasip ölçüsünde gayret gösterilirse bu denizin yanına 
gelinip içine girilemese de sonsuz maviliğini, sesini, görebiliriz. Ondan yansı-
yan manaları anlayabiliriz. Çünkü karşımızda bir metin vardır. Biz buna ister 
geleneğin ister yeni dönemin edebi telakkileri açısından bakalım bize bir şey 
söyleyecektir. Nitekim Yunus’un çağlar boyunca bu şekilde anlaşıldığı ortada-
dır. Anlam tamamen kapalı olsa idi bu mümkün olmazdı. Ötesinde anlama ise 
daha özel bir durum demek olacağından özel bir donanım ve gayret gerektirir.
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DEDE KORKUT’TA BİR ZARFIN 
KULLANILIŞLARI ÜZERİNE

(-mIşsA, -mIssA / -mIsA)

Sadettin ÖZÇELİK*

Tarihsel metinlerinde geçen ve daha sonraki yüzyıllarda kullanımdan 
düşmüş olan bazı yapıların anlam fonksiyonlarını belirlemek, bu yapıların 
geçtiği metinleri doğru anlayıp yorumlamak bakımından önemlidir. Bu tür 
metinlerde geçen örnekleri tespit etmek ve başka metinlerde geçen benzerleri 
ile karşılaştırmak, tasnif etmek, yapıların geçtiği bağlamı inceleyerek sonuç 
çıkarmak gibi işlemlerden sonra araştırılan yapının farklı işlevleri hakkında 
daha iyi fikir yürütülebilir.

Dede Korkut’un Dresden yazması üzerine hazırladığım çalışmalar sıra-
sında karşılaştığım ve diğer Dede Korkut yazmalarında geçmeyen unsurlar-
dan biri, kısaca -mIşsA, -mIssA / -mIsA şekillerinde gösterilebilecek olan ve 
Dede Korkut metinlerinde üç örneği geçen zarf yapısı idi. Bu yapının daha 
çok şekil bilgisini ilgilendirdiği, bazı ses değişmelerine uğradığı ve ayrıca 
kullanıldığı cümlelerde anlamsal boyutta farklı birtakım kavramları sağladı-
ğı görülmektedir. Dresden yazmasında söz konusu ettiğimiz zarfın geçtiği üç 
örneği, şöyledir:

1.

“Agzuŋ kurusun ana, dilüŋ çürüsin ana!
Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmiseydi
kalkubanı yerimden duraydım
yakan ile bogazından tutaydım
kaba ökçem altına salayıdum,
ag yüzüŋi kara yere depeyidüm,
agzuŋıla burnuŋdan kan şorladayıdum,
can tatlusın saŋa göstereyidüm.” (Drs.28b.6-10)

* Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, sozcelik2122@gmail.com
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2.

“Mere ana, men Han [Bayındır] oglı degülmişem, Han Kazan oglı imişem.
Mere kavat kızı, munı maŋa neçün demezidüŋ?
Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmişse
kara polad uz kılıcum tartayıdum,
gafillüce görklü başuŋ keseyidüm,
alca kanuŋ yer yüzine dökeyidüm, dedi.” (Drs.143a.10-143b.1)

3.

“Altuŋdagı al ayġırı bilürüz, Begilüŋdür, Begil kanı?
Kara polad uz kılıcuŋ Begilüŋdür, Begil kanı?
Egnüŋdagı demür tonuŋ Begilüŋdür, Begil kanı?
Yanuŋdagı yigitler Begilüŋdür, Begil kanı?
Eger Begil bunda imişse
geceye degin ceng edeydük,
agca tozlu katı yaylar tartışayduk,
ag yeleklü ötkün ohlar atışayduk.
Sen Begilüŋ nesisin oglan, degil mize!” (Drs.126b.4-9)
Üzerinde durmak istediğimiz Dede Korkut Dresden yazmasında geçen 

yukarıdaki üç zarf örneği, diğer Eski Anadolu Türkçesinin metinlerinde de ge-
çer. Bu zarf, yukarıdaki ilk iki örnekte benzer iki cümlede kullanılmış ve de-
gül ‘değil’ kelimesi üzerine getirilmiştir. Söz konusu yapının geçtiği iki cümle 
şu şekilde kısaltılıp Türkiye Türkçesine aktarılabilir:

“Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmiseydi… can tatlusın saŋa göstereyidüm.” 
(Drs.28b.6-10) = Ana hakkı Tanrı hakkı olmasaydı… can tatlısını sana göste-
rirdim”

“Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmişse… alca kanuŋ yer yüzine dökeyi-
düm.” (Drs.143a.10-143b.1) = Ana hakkı Tanrı hakkı olmasa… al kanını yer-
yüzüne dökerdim”

Birinci cümlenin geçtiği yerde Borla Hatun ile oğlu Oruz, düşman elinde 
tutsaktır. Borla Hatun, kırk cariye ile birlikte düşmana tutsak düşmüş, ancak 
kimliğini gizlemiştir. Borla Hatun’u teşhis etmek isteyen düşmanın kurduğu 
sinsi plana göre anne ya çocuğunun ölümüne razı olacak veya iffetini çiğne-
mek durumunda kalacaktır. Borla Hatun öğrenmiş olduğu tuzağı oğlu Oruz’a 
anlatır ve şu soruyu sorar:

“Senüŋ etüŋden, oğul[-]a! yėyeyin mi,
yohsa sası dinlü kāfirüŋ döşegine gireyin mi?
Ağaŋ Kazanuŋ nāmūsını sındurayın mı, necedeyin oğul hey?” 

(Drs.28b.3-5)
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Annesi Borla Hatun’un bu sorusuna cevap olarak Oruz’un, yukarıdaki 
ilk cümleyi kınama, serzeniş ve aşağılama yollu kullanmış olduğu anlaşılıyor:

“Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmiseydi… can tatlusın saŋa göstereyidüm.” 
(Drs.28b.6-10) = Ana hakkı Tanrı hakkı olmasaydı… can tatlısını sana göste-
rirdim”

Yukarıdaki ikinci cümlenin geçtiği yerde ise Oruz, henüz küçük yaşta 
iken babası Kazan Bey düşmana tutsak düşer. Ailesi, Oruz’a bu durumu söy-
lememiş olduğundan Oruz, dedesi Bayındır Han’ı kendi babası bilerek bü-
yümüştür. On altı yaşına giren Oruz, bir gün babası ile ilgili olarak kendisin-
den gizlenmiş olan gerçeği öğrenir ve öfkeyle eve gelir. İşte yukarıdaki ikinci 
cümle, Oruz tarafından yine annesi Borla Hatun’a hitaben söylemiş olduğu 
‘kınama, serzeniş ve aşağılama’ bildiren bir cümledir:

“Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmişse… alca kanuŋ yer yüzine dökeyi-
düm.” (Drs.143a.10-143b.1) = Ana hakkı Tanrı hakkı olmasa… al kanını yer-
yüzüne dökerdim”

Oruz’un yukarıdaki iki cümlesinin de bir sorgulama zemininde söylen-
miş olduğunu ve ‘kınama, aşağılama ve serzeniş’ ifade ettiğini özetlemiş ol-
duğumuz bağlamlar da doğrulamaktadır. Cümlelerin derin yapısında varlığı 
anlaşılan söz konusu bu kavramların sağlanmasında “Ana hakkı Taŋrı hakkı 
degülmiseydi…” ve “Ana hakkı Taŋrı hakkı degülmişse…” şeklindeki zarfın 
etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Üzerinde durduğumuz zarfın Dresden yazmasındaki üçüncü örneği ise 
bunda ‘burada’ kelimesi üzerine getirilmiştir. Söz konusu ettiğimiz yapının 
geçtiği cümle, şu şekilde kısaltılabilir:

“Eger Begil bunda imişse… ag yeleklü ötkün ohlar atışayduk.” 
(Drs.126b.4-9)

Bu üçüncü örneğin geçtiği yerde düşman güçler, Oğuzun uç beyi olan 
Begil’in avda düşerek bacağını kırdığını öğrenmiş ve obasına saldırı düzenle-
miştir. Begil, bu durumu öğrenince oğlu Emren’den, Bayındır Han’a giderek 
yardım çağırmasını ister. Emren, babasının bu isteği ile kendisini küçümsedi-
ğini, aşağıladığını düşünür ve babasına yardım istemeye gitmeyeceğini söy-
leyerek ondan atını, silahlarını ister ve düşmana karşı çıkarak savaşacağını 
bildirir. Emren, daha sonra babasının atına biner ve yine babasının silahlarını 
kuşanarak düşmana karşı çıkar. Düşman güçler, karşılarında ufak tefek yapılı 
Emren’i görünce yukarıdaki son cümleyi Emren’e hitaben “küçümseme, kı-
nama ve aşağılama” yollu kullanmıştır. Son cümlenin derin yapısında varlığı 
anlaşılan söz konusu bu kavramların sağlanmasında “Eger Begil bunda imiş-
se…” şeklindeki zarfın etkili olduğu anlaşılmaktadır.
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Eski Anadolu Türkçesinin Başka Metinlerinde -mIşsA, -mIssA / 
-mIsA Zarfı

Yukarıdaki söz konusu üç örnekte de birer tutumun veya davranışın -mIş-
sA, -mIssA / -mIsA şeklindeki zarf yapısı yoluyla sorgulandığı anlaşılmakta-
dır. Nitekim Yusuf Hakîkî Baba’nın divanında geçen şu şiirde söz konusu zarf 
yapısı, bir redif unsuru olarak -yukarıdaki örneklerde olduğu gibi- isimler üze-
rine getirilmiş ve kendini sorgulama, sorguya çekme zemininde kullanılmıştır.

“Hey cāna kayıkmazduŋ merdāne yimişseŋ sen
Perrüŋ mi sakınurduŋ pervāneyimisseŋ sen
Envār-ı izā temme’l-fakru fehüvallahuŋ
Ser-mest-i rahikı ger mestāneyimisseŋ sen
Cān sırr-ı tecelli-i ūliye gerek vākıf
Olaydı bize ger hem peymāne yimisseŋ sen
Takdiri gözetseydüŋ tedbir-i teni korduŋ
Zencirimi dutarduŋ divāne yimisseŋ sen
Yalancılığı terk it gel ışka göŋül berkit
Āli nazar olayduŋ yigāne yimisseŋ sen
Ve hüve meaküm sırrı olayıdı malumuŋ
Ger genç-i gam-ı ışka virāne yimisseŋ sen
Bu cān u cihān kaydı olmazdı hakiki hiç
Kalbüŋde eger āşık canāne yimisseŋ sen” (Yûsuf Hakîkî Baba Dîvânı: 

683)
Yine Yusuf Hakîkî Baba’nın divanında geçen şu beyitte söz konusu zarf, 

“kelin ilacı olsa başına sürerdi”1 deyimini çağrıştıracak biçimde sözü edilen 
inkarcının gıyabında yapılmış olan bir eleştiri ve sorguya çekme zemininde 
kullanılmıştır.

“Kendü başına olaydı varımıssaydı emi
Kimselerüŋ derdine dermanı yohdur mülhidüŋ” (Hakiki Divanı s. 557)
Söz konusu zarf, Risaletü’n-Nushiyye’de geçen şu beyitte de -yukarıdaki 

örneklerde olduğu gibi- isimler üzerine getirilmiş ve kendini sorguya çekme 
zemininde kullanılmıştır.

“Gümânuŋ yogımışsa inanayduŋ
Bu gaflet uyhusından uyanayduŋ” (Risaletü’n-Nushiyye: 131)

1 “Kelin merhemi olsa başına sürer / Kimseden kimseye bir medar olmaz” (Soykut, 1974: 267)
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Bu zarf, Süheyl ü Nevbahar mesnevisinde geçen aşağıdaki üç beyitte de 
yukarıdakilere benzer şekilde kullanılmıştır

“Dėdi ger dilermisse atam beni
Nedür taḫt vėreyidi baŋa canı” (Süheyl ü Nevbahar, 512)
“Ol anuŋ ḳızımıssa hem biz daḫı
İşideyidük Çin yaḫındur aḫı” (Süheyl ü Nevbahar, 3135)
“Dilermisseyidüŋ anı almaġa
Revā görmeyedüŋ uṣaŋ olmaġa” (Süheyl ü Nevbahar, 3221)
Sonuç

Yalnızca yukarıdaki örnekler çerçevesinde değinilmiş olan -mIşsA, -mIs-
sA / -mIsA şeklindeki zarf yapısının, geçtiği metinlerin bağlamından anla-
şıldığı üzere bir sorgulama zemininde “küçümseme, kınama, aşağılama ve 
serzeniş” gibi kavramları sağlamak üzere kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu yapının farklı Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden derlen-
miş başka örneklerinin ayrıca araştırılması gerektiğini belirtmek gerekir. Yu-
karıdaki örnekler ile birlikte başka metinlerden derlenecek farklı örnekler çer-
çevesinde konunun daha geniş bir zeminde yeniden araştırılması durumunda 
söz konusu zarfın kullanılışları ile ilgili olarak daha farklı ve daha zengin bir 
kavram yelpazesinin elde edilebileceği düşünülmektedir.
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TÜRK-GÜRCÜ EDEBÎ İLİŞKİLER KAPSAMINDA 
YUNUS EMRE

Gül Mükerrem ÖZTÜRK*

Özet
Gürcistan ve Türkiye arasındaki tarihî, kültürel ilişkiler uzun bir geç-

mişe uzanmasına rağmen iki ülke arasındaki edebî ilişkiler yakın geçmişe 
dayanmaktadır. Ülkelerarası kültürel ve edebî yönde ilişkilerin pekiştirilme-
sinde ve Türk edebiyatının Gürcü okuyucularla erken tanışmasında Tiflis 
Devlet Üniversitesi ve Doğu Bilimleri Enstitüsündeki tanınmış Gürcü Tür-
kologların hizmetleri sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu öncü bilim adamları 
sayesinde Türk edebiyatının birçok önemli eseri Gürcüceye kazandırılmış-
tır. Bu çalışmalar arasında Türk halk edebiyatının önemli ozanı olan Yunus 
Emre’nin önemli bir yeri vardır. Bahsettiğimiz değerli Türkologlardan biri 
olan Prof. Dr. Elizbar Cavelidze’nin Türk Edebiyatının Köklerinde Yunus 
Emre adlı çalışması önemli bir yer tutmaktadır. Cavelidze, bu çalışmasında 
şairin yaşamına, sanatına ve özellikle de tasavvufuna ve dervişlik yönüne 
dikkat çeken değerli bir çalışma ortaya koymuştur. Bir diğer öncü bilim 
adamı ise Prof. Dr. Şalva Gabeskiria Yunus Emre Sanatının Sözlüğü adlı bir 
çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmasında, zıt anlamlılık, eş anlamlılık, 
şiir yazma sanatı ve Türkçe söz varlığı konusuyla ilgili ayrıntılı değerlen-
dirmelerde bulunmuştur. Bu makalede, bu iki öncü bilim adamının Yunus 
Emre üzerine yaptıkları çalışmalarına ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir.

Anahtar kelimeler: Yunus Emre, Türk, Gürcü, edebî ilişkiler, Türk 
edebiyatı.

Giriş

Bir sanat dalı olan edebiyatın kökenlerinin öncelikle ulusal olması, kendi 
ulusallığını aktarıldığı kültüründe korur. Bu süreç değişik beğeniler temelin-
de seçimin hangi ülkenin edebiyatından yapılacağına karar verildikten sonra 

* Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, gul.ozturk@erdogan.edu.tr
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erek kültürdeki her edebiyat araştırmacısının ve okurunun karşılaşacağı bir 
olgudur.

Çağdaş ülkelerin edebiyatı, sadece herhangi bir ülkede yazılmış edebî 
eserinin değil, herhangi bir edebiyat eserinin başka edebiyata girmiş edebî 
eser niteliği de taşımaktadır. Herhangi bir edebî esere o ülkenin toplumsal 
yaşamı, duygu ve düşünceleri ve edebî durumu iyi bir şekilde yansıtıldığı za-
man o edebiyata ait olur. Yakın Doğu edebiyatı her zaman Gürcistan’da ilgi 
odağı olmuştur. İlgi odağı olmasının en önemli nedenlerinden biri de tarihsel 
ve kültürel önem arz etmesidir. Bundan dolayı estetik ve edebî düşünce bağ-
lamında benzer olaylar ortaya çıkmaktadır. Komşu ülkelerin sosyal, kültürel 
yaşamının bilinmesi, kendi ülkemizin kültür mirasını bilimsel yönden araştır-
ma yönünden büyük öneme sahiptir.

Türk edebiyatı üzerine yurt dışında yapılan çalışmalar genellikle Türko-
loji bölümleri, Türkiyat Enstitüleri ya da Türklük çalışmaları bünyesinde yü-
rütülmüştür. Gürcistan ve Türkiye’nin ilişkileri yüzyıllara uzanmasına rağmen 
bu iki ülke arasındaki edebî ilişkiler yakın geçmişe dayanmaktadır. Türk ede-
biyatının Gürcü okuyucularla erken tanışması, Tiflis Devlet Üniversitesi ve 
Doğu Bilimleri Enstitüsündeki tanınmış Gürcü Türkologların hizmetleri sa-
yesinde ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatının Gürcistan’daki gelişimi genellikle 
Doğu Bilimleri fakültelerinin bünyesindeki Türkoloji bölümlerinde olmuştur. 
Gürcistan’da Türkoloji bölümü kurulmadan önce Türk dili ve edebiyatı ala-
nında birtakım çalışmalar yapılmıştır. Gürcistan’da Türkoloji’nin temelleri 
Giorgi Tsereteli Şarkiyat Enstitüsünde de Türkoloji bölüm başkanlığı yapmış 
olan Prof. Dr. Sergi Cikia tarafından atılmıştır. Sergi Cikia, İstanbul Üniver-
sitesinde 1927-1928 yıllarında Fuat Köprülü’nün öğrenciliğini yapmış ve ça-
lışmalarını daha sonra Petersburg’daki Türkoloji bölümünde sürdürmüştür.1

Gürcistan’da “Türk edebiyatı” kavramının karşılık geldiği anlama ve 
okuma çabalarının nesnel kavranabilirlik düzeyinin yükseltilmesi adına 
Türk-Gürcü ilişkilerinin tarihi ve geçtiği süreçlerin hatırlanması önemli bir ol-
gudur. Gürcü toplumunda Türk edebiyatı olgusu bu süreçlerin içinden hem eş 
zamanlı hem de art zamanlı şeklinde oluşmuştur. Türk kavramını Gürcü mille-
ti Müslümanlığı da içeren imasıyla bütün Türkleri Tatar olarak dile getirmek-
tedirler. Bu etnisitesinin geneline karşılık gelen adlandırmaların ve yapıların 
Gürcü tarihi, kültürü ve coğrafyasındaki yaşanmışlıkları önemli kılmaktadır.

Türk kültürünün, edebiyatının ve dilinin tanıtılması adına XIX. yüzyılda 
Gürcistan’da çıkarılan Türkçe matbuat çalışmaları da yer almaktadır. Gürcü 
yazarlar, Türk dünyasından şair ve yazarların yapıtlarının Gürcü edebiyatın-
daki yansımasını eserlerinde işlemişlerdir. XIX. yüzyıl Gürcü şair ve yazarı 
1 Tsisana Abuladze, ünlü Türkoloji uzmanı: Sergi Cikia “ახალი ხიდი“ (Yeni Köprü/

Akhali Khidi), no.: 1, Tiflis 2009, s. 19-23.
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Akaki Tsereteli eserlerinde, Azeri şair Mirza Fetali’nin eserlerinde Azeri hal-
kının yaşam tarzını Gürcü halkına iyi yansıttığını dile getirmiştir. Bir diğer 
önemli Gürcü şair ve yazarlardan biri olan İlia Çavçavadze 1877-1878 yılında 
çıkarmaya başladığı “ივერია“ (İveria) adlı gazetenin 1896 yılındaki eylül sa-
yısında Gürcistan’daki Tatarların yaşam tarzını ele almıştır. XX. yüzyıl Gürcü 
yazarı Mikheil Cavahişvili de “მართალი აბდულა“ (Martali Abdula/ Suç-
suz Abdullah) adlı öyküsünde Türk kültürünü ele almıştır. XX. yüzyılda Tif-
lis’te faaliyet gösteren Şeyh Nizami Okulu (1918-1921) da Türk Edebiyatı’na 
katkısı bağlamında araştırabilecek bir mekândır.2

Sovyet dönemi cumhuriyetlerinde başka ülke edebî eserlerinin tarihini 
kendi alan uzmanlarına yazdırmak ya da çevirtmek yerine Moskova, Lening-
rad/S. Petersburg gibi yerlerde yenilenerek kaleme alınan edebiyat tarihlerini 
kullanma girişiminde bulunmuşlardır. Gürcistan’da Türk edebiyatı tarihi üze-
rine yeteri kadar çalışma bulunmaması buna örnek gösterilebilir. Bu kapsamda 
alandaki ihtiyaç Rusça yazılan, çevrilen Türk edebiyat tarihi kitapları kullanı-
larak giderilmiştir. Klasik Türk edebiyatı alanında Gürcü bilim adamlarının ve 
bunlardan özellikle akademisyen Prof. Dr. Elizbar Cavelidze’nin Türk edebi-
yatı üzerine hazırladıkları kaynaklar mevcuttur. Buna ilaveten Prof. Dr. Şalva 
Gabeskiria’nın Yunus Emre eserleri üzerine semantik okumayı da kapsayan 
Yunus Emre’nin Yapıtlarının Leksikolojisi adlı çalışması önemli çalışmaların-
dan biridir. Gürcistan’da kaleme alınan kaynaklar söz konusu dönemle ilgili 
olarak Gürcistan’daki ihtiyaçları karşılamamasından dolayı Moskova’daki 
yapıtlardan yararlanılıyordu. Bu eserler; 5. ve 8. Yüzyıllar Türk Şiiri3, Orta 
Çağ Türk Şairleri4, Türk Edebiyatı5, 18. Yüzyılın Sonu 19. Yüzyılın Başı Türk 
Edebiyatı6, Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv Tarihinden7 vd. adlı kaynak-
lardan yararlanmışlardır. Böylelikle Türk edebiyatı üzerine Gürcistan’da ger-
çekleştirilen bilimsel çalışmaların klasik Türk edebiyatı alanında çıktığını 
söyleyebiliriz. Bu alanda Gürcistan’da temel öncüsü olarak Prof. Dr. Eliz-
bar Cavelidze’yi söyleyebiliriz. Cavelidze’nin çalışmalarının tamamı klasik 
Türk edebiyatından oluşmuştur. Cavelidze, akademik yaşamına Ruhî Bağdâdî 
üzerine hazırlamış olduğu “Ruhî Bağdâdî: Yaşamı, Dünya Görüşü ve Şiirle-
ri” adlı doktora teziyle başlamıştır. Ayrıca Fuzuli, Meşhurların Biyografileri 
adlı monografik çalışma ortaya koymuştur. Türk Edebiyatı’nın Kaynakları I: 

2 Ömer, Çelik, “Tiflis’teki Şeyh Nizami Okulu (1918-1921 Yılları), Turan Stratejik 
Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, S 2, Yaz 2009, s. 61-65.

3 İ.V. Stebleva, Poeziya Turkov VI-VIII vekov, Moskva: Akademia Nauk SSR, 1965.
4 V.S. Garbuzova, Poeti Srednevekovoy Turtsii, Leningrad, Leng. Gos. Uni., 1963.
5 İ.V. Borolina, Poeti Srednevekovoy Turtsii, Leningrad, Leng. Gos. Uni., 1963.
6 E.İ. Maştakova, Turetskkaya Literatura Kontsa XVVII-Naçala XIX veka, Moskova 1984.
7 E.İ. Maştakova, İz İstoriii Satiri i Yumora V Turetskkoy Literature, Moskva 1972.
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Celâleddîn-i Rumî adlı çalışmasıyla Mevlânâ olgusuna Sovyet dönemindeki 
İran merkezli bakış açısı ortaya koymuştur. Daha sonraki yıllarda Türk Ede-
biyatı’nın Kaynakları II: Yunus Emre8 adlı monografik çalışmasıyla aşk şiiri-
ne ve eserlerine farklı semantik yön sunmuştur. Türk Edebiyatı Bilgileri adlı 
çalışması, Gürcistan’da klasik Türk edebiyatı üzerine çalışacak ve araştırma 
yapacak kişilere kaynak bir kitap rolü üstlenmiştir. Klasik Türk edebiyatı uz-
manı Cavelidze, bir makalesinde Türk hiciv ve mizahının gelişim sorunlarını 
ele almış, Türk hicvinin oluşumunu ve Türk hiciv ustası şair Nefi’deki hicvin 
doğasını bilimsel açıdan incelemiştir. Elizbar Cavelidze’nin tasavvuf ve Orta 
Çağ Doğu şairlerinin dünya görüşlerini kaleme aldığı makaleleri de mevcut-
tur. Cavelidze, makalelerinde edebî çevirinin temel konuları üzerine de de-
ğinmiştir. Klasik Türk edebiyatı üzerine yazdığı makalelerini Futuvvet; Ma-
nevi-Şövalye Kardeşliği (Feta Jivanmert, Ayar, Rind, Ahi, Karaçöğel)9 adıyla 
kitap hâline getirmiştir. “Futüvvet ve Feta”, “Ahiler ve Rindler”, “Esnaf ve 
Amcar”, “Rindler”, “Zahir ve Batin”, “Melamilik”, “Rind ve Şarap”, “Ömer 
Hayyam’ın Şiirlerinde Hedonizm Motifleri”, “Celaleddin Rumi”, “Doğu 
Halklarının Yaşamında Şarap Kültü”,” Rind ve Zahid”, “Nesimi”, “Hafız’ın 
Lirik Şiirlerinde Hedonizm”, “Mihri Hatun’da Hedonizm”, “Şeyhi”, “Hayre-
ti”, “Hayali”, “Baki”, ”Fuzuli”, “Ruhi-i Bağdadi”, “Laşa Giorgi ve Rindler”, 
“Burgazi’nin Futüvvet-Nameleri”, “Fütuvvet-Name” vd. başlıklı makaleler 
kitapta yer almaktadır.

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Yunus Emre’nin eser-
leri üzerine sayısız çalışma ve araştırma yapılmıştır. Birçok ülkenin bilim 
adamlarının yanı sıra Gürcü bilim adamları da Yunus Emre hakkında değerli 
bilimsel çalışmalar ortaya koymuşlardır. Ayrıca Yunus Emre ile ilgili olarak 
Rus dilinde kaleme alınan hem dil hem de edebiyat alanına yönelik iki mo-
nografik çalışma söz konusudur. Edebiyat alanından bahsedecek olursak, bu 
alanda çalışma yapan bilim adamı, Türkolog Prof. Dr. Elizbar Cavelidze’dir. 
Cavelidze “Türk Edebiyatı Başlangıç Devri II: Yunus Emre” adlı kitabında 
şairin edebî kişiliği üzerinde durarak bazı önemli noktalara dikkat çekmiştir. 
Bahsedilen önemli noktaları şu şekilde dile getirebiliriz:

a) Yunus Emre ve dünya görüşü.
b) Yunus Emre’nin hayatı ve dönemi. (Şairin edebî eserleri dikkate alına-

rak tespitler ortaya konulmuştur.)
c) Yunus Emre’nin şiir estetiği.

8 E. Cavelidze, U İstokov Turetskoy Literaturı II: Yunus Emre, Metsniereba, Tbilisi 1985.
9 E. Cavelidze, Putiuveti-Suier-rainduli-dzmoba (Feta-Javandari-aiari-rindi-ahi-

karaçoğeli), Tbilisi 2010.



385Gül Mükerrem ÖZTÜRK

Yukarıda bahsedilen konuların dışında Tanrı, insan, aşk, ölüm, ahlak 
anlayışı kavramları üzerinde durduğu da görülmektedir. Cavelidze, Yunus 
Emre’nin edebî yönünü incelerken şairin üzerinde durduğu dervişlik üzerin-
de özellikle vurgu yapmaktadır. Ayrıca tasavvufun etkin bir rol oynadığının 
da altını çizmektedir. Bunun yanında Cavelidze, Yunus Emre’nin hem divan 
edebiyatından hem de halk edebiyatından esinlenmesinin onu diğer şairlerden 
ayıran bir özellik olduğunu da belirtmektedir. Böylece Cavelidze, Yunus Em-
re’nin edebî eserleri incelenirken dönemin konumunun da dikkate alınarak ele 
alınması gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Elizbar Cavelidze en çok şairin dünya görüşü üzerine durmuştur. Döne-
min sosyal, kültürel, dinî ve felsefi durumu hakkında bilgi vermektedir. Şairin 
hayatı ve edebî eserleri, Türk âşıklık ve dervişlik geleneğini edebî yönden 
derin bir şekilde incelemesinin sonucudur. Bilindiği gibi Yunus Emre’nin ya-
şadığı dönemde edebiyat alanında Fars ve Arap dilleri kullanılırken Türk dili 
ise sadece konuşma dil olarak yer almıştır. Bu durumu fark eden, dönemin 
ünlü şairi Ȃşık Paşa, “Türk diline kimse bakmazdı…” demiştir. Âşık Paşa’nın 
bu sözleri iki anlamda önem taşımaktadır: Birincisi Türk gerçekçiliğinde millî 
bir duygu uyandırmaktadır; ikincisi ise Türk dilinde eserlerin yaratılması, o 
dönemde meşhur olan tasavvuf düşüncelerinin halka tanıtılması önem arz et-
mektedir.

Yunus Emre’nin edebî eserleri Türk halk edebiyatı ve klasik edebiyatı 
birbirine bağlayan estetik bir yapıya sahiptir. Yunus Emre, şiiri kullanarak 
dinsel nitelikteki düşüncelerini dile getirmektedir. Dönemin diğer şairleri gibi 
Yunus Emre’nin de şiir tekniği kullanmasını şu yönlerden ele alabiliriz. İlk 
olarak o dönem şiir çok revaçta idi. Bu durum şiirlerin bir propaganda amacın-
da kullanılmasını sağlamaktaydı. Diğeri ise halk arasında yaygın olan inanca 
göre şairin Tanrı’dan ilham alarak yazmasıydı. Bir diğeri ise mistiklere göre 
mistik öğretileri hakkında sadece dolaylı şekilde simgeler kullanılarak konu-
şulması gerekti.

Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde Anadolu’da dervişlik oldukça yay-
gındı. Şairin yakın arkadaşları dervişlerdi. Buradan hareketle Yunus Emre’nin 
dünya görüşünün dervişlik öğretisine dayandığı söylenebilir. Bilindiği gibi 
dervişlik, dünya nimetlerinden vazgeçerek gerçekliğe ulaşmak için spiritüa-
lizm yoluna başvurarak hareket eden bir olgudur. Dervişlik, hem dinsel hem 
sosyal yönüyle muhalefet özelliği de taşımaktadır.

Yunus Emre’ye göre derviş, dünyanın efendisidir. Dervişlik ise insanı 
yetkinliğin doruğuna ulaştıran tek gerçek yoldur. Şair, dervişin ruh temizliği 
yönüne de dikkat çeker. Dervişlik bir aşamadır bu aşamaya ulaşan kişiye ebe-
dî yaşam gerekmektedir. Ebedî yaşam ise Tanrı’ya yönelmeyle mümkündür. 
Yunus Emre’ye göre dervişlik rasyonel düşünme değildir. Şairin dediği gibi: 
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“Dervişlik esriklik içinde esrikliğidir”. Bu akımın temel amacı insanın etik 
ve ahlaki değerler yönünden mükemmel olmasıydı. Ruhu ve kalbi temiz olan 
insan sadece Tanrı’yı görme ve ebedî yaşama ulaşabilirdi.

Cavelidze’nin belirttiği gibi, Orta Çağ’da felsefi düşüncenin temelinde 
iki önemli unsur vardır: Tanrı ve insan: Tanrı ve insan arasındaki ilişkilerde 
ontoloji ve gnoseoloji sorunlara çözümleme getiriyordu. Dervişlik ezoterik 
sisteminde bu iki kavramın diyalektik düzeyde olması her ikisinin aynı açıdan 
kavranmasını sağlıyordu. Arasındaki fark ise Tanrı’nın hiç kuşkusuz varlığı-
nın ve bütün gerçekliğin ölçüsü olmasıdır. Aynı zamanda aşk objesi olarak 
Tanrı’nın kavranışı insanların yeteneklerine bağlıdır. Ontoloji bakış açısından 
Tanrı mutlak bir gerçektir. Gnoseoloji açısından ise iyilik ve güzellik, insan 
yaratıcılığını ortaya çıkaran bir olgudur. Tanrı ve insan kavramları birbirlerine 
bağlı olup kavrayışları sadece bütünlükle mümkündür. Tanrı ve insanın bu şe-
kilde algılanışı dervişlik dünya görüşünde “O bütün bir gerçektir. Onsuz hiç-
bir gerçek yok.” şeklinde bilincin oluşmasına neden olmuştur (Джавелидзе 
1985: 210).

Yunus Emre’nin şiirlerinde Tanrı’nın hem olumsuz hem de olumlu yönde 
bahsedildiği de görülmektedir. Örneğin: “Ben onun özelliği üzerine bin yıl ko-
nuşsam da onun bir zerresini bile tasvir edemem.” (Джавелидзе, 1985:212). 
Şair ahlakçı bir edaya sahiptir. O insanın ruhsal açıdan geliştirilmesine büyük 
önem vermektedir. Bu yüzden Yunus Emre ontoloji sorunlarıyla yakından il-
gileniyordu. Ontoloji sorunlarının çözümlenmesi, ahlaki ve estetik sorunların 
çözüme kavuştuğu yoldur. Yunus Emre, Tanrı sıfatlanmasından ziyade insanın 
onunla bütünleşmesinden söz etmektedir. Bu yüzden şairin edebî hayatında 
ontoloji sorunlarını arka plana atarak dikkatini gnoseoloji sorunlarına çektiği 
de görülmektedir.

Dervişlik anlayışında insanın yaratılışı önemli bir yer tutmaktadır. Yunus 
Emre şiirlerinde insan görünüşünün dünyaya gelmeden önce nerede olduğunu 
da sorgulamaktadır. “Eğer bana benim nerede olduğumu sorarsanız Tanrı’yla 
olduğumu söylerim.” (Джавелидзе 1985: 215). Bu sözlerinde insan varlığı 
soyut bir şekilde dile getirilmiş yani sözlerinde Tanrı’nın ve insanın bir bütün-
lük içinde olduğu belirtilmiştir.

Yunus Emre’de kozmolojinin merkezî yeri insandır. İnsan trajedisi Tan-
rı’dan ayrılmakla başlar ve yeniden Tanrı’ya ve ebedîliğe ulaşmak için de 
engellerle dolu yolu aşması gerekmektedir. Yunus Emre’nin dünya görüşü 
insan tarafından Tanrı’nın aranması, gurbete düşmesi, mecazi aşk yaşaması 
o dönemin dervişlik akımı üzerine bilgilerin edinmesi açısından önemli rol 
oynamaktadır.

Yunus Emre hakkında bahsedeceğimiz diğer monografik çalışma ise Tür-
kolog Prof. Dr. Şalva Gabeskiria tarafından yapılan Yunus Emre’nin Yapıt-
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larında Söz Varlığı adlı çalışmasıdır. Gabeskiria, bu önemli çalışmasında şu 
konulara değinmiştir:

a) Kelime ve hece yapısı
b) Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler
c) Tasavvuf ile ilgili terimler
d) Türkçenin söz varlığını içeren ögeler
e) Arapça ve Farsça kelimeler
Şalva Gabeskiria en çok tasavvuf terimleri ve Türkçenin söz varlığı üze-

rinde incelemelerde bulunmuştur. Gabeskiria, şairin eserlerindeki kelimeleri 
ve terimleri incelerken şairin kullandığı dili hakkında belli bir sonuca ulaş-
mıştır. Böylece Yunus Emre, hem klasik edebî eserleri okuyucunun anla-
ması hem de dervişlik ideolojisinin halk arasında yaygınlaşması için Arapça 
ve Farsça kelimelerin yanı sıra Türkçe kelimeler kullanarak halka daha yakın 
konumda yer almıştır.

Sonuç

Sonuç olarak, araştırmamızda incelediğimiz Yunus Emre ile ilgili adı ge-
çen bilimsel çalışmalar şairin yaşadığı dönemin edebî kişiliği, eserleri, kul-
landığı dili hakkında faydalı tespitler içerdiği görülmektedir. Çalışmamızda 
bahsettiğimiz Türkologlardan Prof. Dr. Elizbar Cavelidze ve Prof. Dr. Şal-
va Gabeskiria’nın Yunus Emre hakkında kaleme almış oldukları değerli ve 
faydalı çalışmalar ve incelemeler Gürcistan’daki Türk edebiyatı alanındaki 
büyük boşluğu doldurma niteliği taşımaktadır. Buradan hareketle Orta Çağ 
dönemi edebiyatının edebî eserlerinin doğru algılanması, dönemin Gürcü ede-
bî eserlerinin doğru algılanmasının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 
Ayrıca estetik değerlerin ve kanunların aynı olması yakın Doğu ülkeleriyle 
doğrudan kültürel ilişkilerinin olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.
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YUNUS EMRE ŞİİRLERİNDE
MUHATAP BELİRLEYİCİSİ OLARAK “İY” ÜNLEMİ

Rıdvan ÖZTÜRK*

Özet
Anadolu sahasında Oğuz Türkçesinin yazı dili olarak yerleşmesi ve ge-

lişmesinde en etkili olan isimlerin başında Yunus Emre gelmektedir. Onun 
şiirlerinde o güne kadar olan Türk dilinin temel söz varlığının birçok özel-
liğin görmek mümkündür. Risaletü’n-Nushiye adlı eserine göre Divan’ında 
daha sade bir dil kullanmıştır. Risaletü’n-Nushiye’de alıntı kelimeler %20 
seviyelerinde iken, Divan’daki alıntı kelimeler ancak %13 seviyesindedir. 
Şiirlerinde Yunus Emre, temel söz varlığına bağlı somut kelimelerle soyut 
felsefi kavramları bile basit görünümlü ama sanatkârane bir üslupla geniş 
kitlelere anlatma yoluna gitmiştir.

Eğitici öğretici bir gaye ile akıcı coşkun bir üslupla yazan Yunus Emre; 
toplumun cüzi bir kesimini değil, toplumun bütününü hedef kitle olarak 
belirlemiştir. O, muhataplarını ikaz ederken yeri geldikçe kendi özelinden 
örneklendirmek suretiyle genelin dikkatini çekme ve geneli bilgilendirme 
yoluna da gitmiştir. Zaman zaman konuşma diline çok yaklaşan üslubu, 
senli benli ifadeleri onun şiir kudretine halel getirmemiştir. Basit görünüm-
lü kelimelere gerçek anlamlarının yanı sıra mecazî ve felsefi anlamlar da 
yükleyerek ifadelerini çok boyutlu hâle getirmiştir.

Türk dilinde muhatap belirleyici hitap unsurlarının başında “ey” gel-
mektedir. “Ey” ünlemi, Anadolu sahasında kalın sıradan ince sıraya geçmiş 
kelimelerden (ay>ey~iy) olup Yunus Emre’nin şiirlerinde “iy, i” şeklinde 
geçmektedir. Bu ünlemden başka “hey, be hey, eya, ya” ünlemleri de kulla-
nılmış olsa da toplamda en fazla on yerde görülür. “İy” ünlemi ise dördü Ri-
saletü’n-Nushiye’de olmak üzere yüzden fazla yerde karşımıza çıkmaktadır.

Yunus Emre bu ünlem ile “iy Yunus” diyerek en çok kendisine hitap 
etme yoluna gitmiştir. Ayrıca “Yunus” kelimesini kullanmadan başka keli-

* Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, ridvanozturk1961@gmail.com, ORCID ID: 0000-
0003-4085-0010
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me veya kelime grupları ile de kendi kendisine seslenmiştir. Kendisi dışında 
başta Tanrı Teâlâ olmak üzere muhatap olarak seslendikleri olmuştur: “iy 
Gani, İy Saki, iy rabbül-Enam, iy sultanum, iy dost, iy gözüm, iy âkil, iy 
kardaşlar, iy yaranlar, iy su, iy ağaç, iy canum, iy kamu derd ehli, iy çok 
kitaplar okıyan, iy dervişler ecesi, iy benüm ömrüm, iy Tanrı’yı bir bilenler, 
iy bizümle yar olup dosta giden, iy kopuzıla çeşte, iy uslular vb.”

Bu bildiri de öncelikle Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen “iy” ünlemli 
hitap unsurların gramatikal özellikleri belirlenecektir. Daha sonra bu belir-
lenen ünlem gruplarının içeriklerinden hareketle Yunus Emre’nin seslendiği 
muhataplarının kimler olduğu ve muhataplık ilişkileri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, “iy” ünlemi, iletişim, ünlem grubu, 
muhatap

1. Giriş

Sıhhatli ve sürekli bir dil iletişimi için gerekli olan altı ögenin en önem-
lisi konuşucu ve alıcı ögeleridir. Yazılı iletişimde ise genellikle konuşucu/
yazar ve alıcı/okur ögeleri öne çıkar. Yazar ile okur arasındaki ileti ise kitap 
kanalı ile gönderilir. Konuşucu veya yazar anlaşılmak istiyorsa okurlarını 
düşünmek zorundadır. Zira yazılı metnin yazarı ile okuru arasında gerçekle-
şen, bir tür iletişimdir. Metin aracılığı ile gerçekleşen bu ilişki bu tek yönlü 
amaçta, metin çok açık ve kesin olmalıdır. Bir alıcıya/okura seslenirken ba-
zen onu şartlandırmak ya da bilinçaltındaki duygusal tepkileri uyandırmak 
gerekir (Kıran, Kıran E, 2013, s. 86, 97). Dilin çağrı işlevinin belki ilk adımı 
sayılabilecek bu tür seslenmeler alıcının/okurun iletiye hazırlanmasının da 
ilk adımıdır. İletişimde bu özellik daha çok ünlemler veya ünlem grupları ile 
yerine getirilmektedir.

2. Türkçede Seslenme Ünlemleri

 Seslenme ünlemleri, isimlerden veya unvanlardan önce gelerek hitap 
hareketini belirtmekten başka hiçbir manaları olmayan sözler olup bir kısmı 
taklidi kelimelerdir, bir kısmı ise kalıplaşmış gramer unsurlarıdır. Kullanılış 
bakımından diğer edatlardan farklıdır. Daha çok konuşma dilinde senli benli 
samimi bir eda taşıyan şarkı, türkü ve şiirlerde rastlanır. “a/e, ay/ey/iy, aya/
eya, ayol, be, behey, bire/bre, ding, hadi/haydi, hay/hey, ilahi, ya, yahu, vb.” 
Batı Türkçesinde görülen seslenme ünlemlerindendir (Hacıeminoğlu, 1992, 
s. 284-285). Bizim üzerinde duracağımız ay/ey/éy/iy yazılışları ile karşımıza 
çıkan seslenme ünlemimiz, Eski Türkçe Dönemi’nden beri yazı dillerimizde 
görülmüş ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
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3. Ünlem Gruplarının Muhatabın Algılanan Özelliğini Yansıtması

Seslenme ünlemleri (hitaplar), hitap eden kişinin muhatabına bakış açı-
sını gösterir. Konuşucunun/yazarın muhatabının hangi özelliğine dikkat ettiği 
veya hitaplarında hangi özelliği öne çıkarmak istediği önemlidir. Bu bakış 
açısı çerçevesinde, ünlem grubunun isim unsuru büyük ölçüde belirleyicidir. 
Bu belirlemede muhatabın öne çıkan (yaşı, cinsiyeti, yakınlık derecesi, eğitim 
düzeyi, sosyal ve kültürel düzeyi, ruh hâli, karakteri, mesleği, rütbesi, makam 
ve mevkisi vb.) özellikleri kadar, konuşucu/yazarın kendi üslubunu belirleyen 
şahsi özellikleri de öne çıkmaktadır.

3.1. Yunus Emre’nin Şiirlerinde “iy” Ünlemli Ünlem Grupları

Bu çalışmada Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen “iy” ünlemli ünlem grup-
larının tespitinde üç kaynaktan istifade edilmiştir: İlki (Tatcı 1990), ikincisi 
(Uysal 2014) ve üçüncüsü ise (Durmaz 2008). Bu çalışmalardan sadece Dur-
maz’ın çalışmasında ünlem grupları liste hâlinde verilmiştir. Bizim Tatcı’nın 
tenkitli metninden hareketle tespit ettiğimiz ünlem grupları, gerek Durmaz’ın 
gerekse de Uysal’ın çalışması ile karşılaştırılarak ortak bir ünlem grubu veri 
tabanı hâline getirilmiştir.

3.2. “iy” Ünlem Gruplarının Şekli Özellikleri

“iy” ünlemi, “iy niçe…” (105-4, 149-1, 213-4) ve “iy diriga” (105-1, 311-
4) şekillerinde kullanıldığı beş yerde bir ünlem grubu oluşturmamıştır (Tatcı 
1990). Bu yerlerde “iy” ünlemi tek başına “hey, eyvah” gibi anlamlar vermek-
tedir. Ünlem grupları bir ünlem ile ondan sonra gelen bir isim unsurundan 
meydana gelirler. Bu isim unsuru bir kelime olabileceği gibi değişik kelime 
grupları da olabilmektedir. Bazen de bir grubun bünyesinde ikinci bir kelime 
grubu da bulunabilmektedir Konuşucunun muhatabında öne çıkarmak istediği 
özelliğe göre bu yapılar değişebilmektedir. Bir ünlem grubu bir kez geçebildi-
ği gibi birden çok kez de geçebilmektedir.

3.2.1. “iy” + Tek İsim

Bu gruba bir ünlem ile bir kelimeden oluşan yapıların yanı sıra, alıntı 
birleşik unsurlar da tek kelime olarak kabul edilerek dâhil edilmişlerdir:

iy agaç (1), iy âkil (1), iy âşıkân (2), iy biçare (1), iy bigâne (1), iy dost 
(5), iy dostlar (1), iy gam-güzar (1), iy gafil (2), iy Gani (1), iy gönül (6), iy 
hâce (2), iy Kâdir (1), iy kardaşlar (4), iy Kayyum (1), iy padişah (5), iy paşa 
(1), iy saki (1), iy server (1), iy su (1), iy şah (1), iy şehriyarî (1), iy veli (1), 
iy Yunus (12); iy erenler (1), iy Kerim-i zü’l-celal (1), iy padişah-ı lem-yezel 
(1), iy Rabbü’l-enâm (1), iy sahib-kabul (1); iy ulular (1), iy uslular (3), iy 
yaranlar/yarenler (11), iy Zü’l-celal (1)
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3.2.2. “iy” + Eksiltili İyelik Grubu

İsimlerden sonra gelen iyelik ekleri, bazen sahiplenmenin yanı sıra, sesle-
niş (vokatif) ifadesi ile de uyum teşkil etmektedir. Bu işlev bugünkü Türk yazı 
dillerinin birçoğunda özellikle yaşça küçük akrabalara seslenişte görülmekte-
dir (Yoldaşev 2012, s. 443-445). Yunus Emre’de şu iyelikli yapıları seslenme-
yi pekiştirici bir özelliğe sahip olarak kabul edebiliriz:

 iy canum (1), iy gözüm (1), iy sultanum (2); iy rahmeti çok Çalab’um (1)
3.2.3. “iy” + Birleşik İsim

iy Yunus Emre (2)
3.2.4. “iy” + İsim Tamlaması

iy dervişler ecesi/hocası (1), iy gönlümün eğlencesi (1), iy sabr iyesi (1), 
iy benüm ömrüm kuşı (1), iy ışk eri (1)

3.2.5 “iy” + İkileme Grubu

iy ulu kiçi (1)
3.2.6. “iy” + Bağlama Grubu

iy kopuzıla çeşte (1)
3.2.7. “iy” + Sıfat Tamlaması

iy biçare danışman (1), iy biçare Yunus (2), iy biçare miskin Yunus (1), 
iy kamu derd ehli (1), iy faydasuz/ kaydasuz can (1), iy miskin Yunus (2), iy 
gerçegüm erenler (1)

3.2.8. “iy” + Sıfat-Fiil Grubu

Yunus Emre’nin şiirlerinde sıfat-fiilli ünlem grupları sıklıkla görülmektedir. 
Bu sıfat-fiil teşkil eden ekler arasında en çok kullanılanı -An sıfat-fiil ekidir. Bir 
örnekte de -mAz ekine rastlanmıştır. Bazı örneklerde “iy” ünlemine bağlı birden 
çok sıfat-fiil grubu kullanılmıştır. Örneklerin hepsi geniş zaman ifadelidir:

iy bana eyü diyen (1), iy beni ayıplayan (1), iy bizümle yar olup dosta gi-
den (1), iy çok kitaplar okıyan (1), iy derviş diyen bana (1), iy dost olan (1), iy 
dostunı düşman dutan (1), iy dün ü gün Hak isteyen (1), iy dünyaya aldanan (1), 
iy ehl olan (1), iy ışk delüsi olan (1), iy kendözin bilmeyen söz manasın anlama-
yan (1), iy meta’ın kalba satan güherine pullar katan assıyı ziyana satan (1), iy 
sözlerün aslını bilen (1), iy Tanrı’yı bir bilenler can Hakk’a kurban kılanlar (1), 
iy toğrı varan (RN) (1), iy Yunus’ı yaradan (1); iy Hakk’ı görmez (1)

3.2.9. “iy” Ünlemli Grupların Tekrarı

Bazı ünlem grupları peş peşe getirilerek tekrar edilmektedir. Genellikle 
şiirin ilk dizesinde görülürler. Bunlar, “iy” ünlemi ile aynı isim unsurunun 
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veya eş anlamlı farklı iki isim unsurunun tekrarı ile gruplar oluşturduğu ya-
pılardır:

iy âşıkân iy âşıkân, iy padişah iy padişah, iy uslular iy uslular; iy erenler 
iy kardaşlar, iy yaranlar iy kardaşlar

3.3. Kavram Alanına Göre Yunus Emre’nin Muhatapları

Yukarıda şekli özellikleri gösterilen her ünlem grubunun yanında kaç kez 
geçtiği de parantez içinde verilmişti. Şimdi de bu gruplardan belli kavram 
alanları oluşturanları inceleyelim. Konuşucu/yazar, okuyucuya iletiyi gönde-
rirken ona seslenerek iletişim ortamına çeker. Bu seslenmeler, yazar ile oku-
yucunun durumlarına, aralarındaki münasebete ve iletinin niteliğine uygun 
seslenme ünlemleri ile veya ünlem grupları ile birlikte yapılır. Bu seslenmeler 
yazarın okuyucu ile muhataplık ilişkisinin de seviyesini göstermesi açısından 
bize bilgiler verir.

3.3.1. Yunus Emre’nin Kendisine Seslenmesi

Yazarın muhatabı aslında doğrudan okuyucudur. Aslında iletişimin alıcı 
ve verici unsurlarının iki ayrı unsur olarak görünmesi gerekmektedir. Ancak 
Yunus Emre bazı şiirlerinde hem konuşucu/yazar hem de iletinin muhatabı 
alıcı/okur olarak kendi kendine bir diyalog içerisine girmiştir. Bir anlamda 
duygudaşlık (empati) yaptığı bu örnek seslenmeler hiç de azımsanamayacak 
bir ölçüdedir. Bizim tespit edebildiğimiz kadarı ile 116 seslenme örneğinin 
29’u bu çerçeve dâhilindedir, bu da aşağı yukarı %25’lik bir orana denk gel-
mektedir:

iy Yunus (12), iy Yunus Emre (2), iy biçare Yunus (2), iy biçare miskin 
Yunus (1), iy miskin Yunus (2); iy gönül (6), iy canum (1), iy gözüm (1), iy 
faydasuz/kaydasuz can (1), iy benüm ömrüm kuşı (1).

3.3.2. Yunus Emre’nin Tanrı’ya Seslenmesi

Yunus Emre şiirlerinde değişmeceli (metaforik) bağlamda Tanrı’ya bir-
çok farklı kelime kullanarak da seslenmiştir. Bunların bir kısmı esmayıhüs-
nadan isimlerdir. Beyitlerde esmayıhüsnadan doğrudan veya telmih yoluyla 
isimler zikredilmesinin dışında, Tanrı’nın sıfatları ve zatı için kullanılan pek 
çok isim vardır. Bunların bazıları teşbih, mecaz ve istiare yoluyla işlenmekle 
birlikte, diyebiliriz ki pek çoğu esmayıhüsnaya atfen kullanılmaktadır (Tatcı 
1990, s. 76-77). Bu isimlerin belli bir kısmı “iy” ünlemi ile birlikte ünlem 
grubu teşkil etmiştir. Biz buraya doğrudan Tanrı’yı ifade eden kelimelerin kul-
lanıldığı seslenmeleri dâhil ettik. Bağlamına göre Tanrı anlamının dışında da 
anlamlar verebilecek örnekleri, “kendisinden üstün tuttukları” alanına dâhil 
ettik. Bu seslenmeler, %7,8’lik bir oran teşkil etmektedir:
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iy Gani (1), iy Kâdir (1), iy Kayyum (1), iy padişah-ı lemyezel (1), iy 
Rabbü’l-âlemin (1), iy Zü’l-celal (1), iy Kerim-i Zü’l-celal (1), iy Yunus’u 
yaradan (1), iy rahmeti çok Çalab’um (1)

3.3.3. Yunus Emre’nin Üstün Tuttuklarına Seslenmesi

3.3.2.’de belirttiğimiz gibi burada bağlamına göre “Tanrı” anlamında da 
kullanılmış “saki, padişah, şah vb.” kelimelerin yanı sıra Yunus’un kendisin-
den daha üstün tuttuğu, üstün gördüğü seslenmelere yer verilmiştir. Muhatap-
lık ilişkisi bakımından bu seslenmeler arz makamında olanlara yöneliktir ve 
%19’luk bir oran oluşturmaktadır:

iy dervişler ecesi (1), iy gerçegüm irenler (1), iy gönlümün eğlencesi (1), 
iy hâce (1), iy padişah (5), iy paşa (1), iy sabr iyesi (1), iy sahib-kabul (1), iy 
saki (1), iy server (1), iy sultanum (2), iy şah (1), iy şehriyari (1), iy ulular (1), 
iy uslular (2), iy veli (1)

3.3.4. Yunus Emre’nin Kendisine Yakın veya Aynı Seviyede Gördük-
lerine Seslenmesi

Yunus Emre’nin muhatap olarak belirledikleri en çok bu grupta karşımıza 
çıkmaktadır. Muhataplık ilişkisi çerçevesinde kendisi gibi gördükleri, yolunda 
yoldaş hâlinde hâldeş olarak gördüklerine seslenmesidir. Bu seslenmeler de 
%30’luk bir orana denk gelmektedir:

iy âşıkan (2), iy âşıklar (1), iy biçare danışman (1), iy bizümle yar olup 
dosta giden (1), iy dost (5), iy dost olan (1), iy dostlar (1), iy dün ü gün Hakk 
isteyen (1), iy ehl olan (1), iy ışk delüsi olan (1), iy ışk eri (1), iy kamu derd 
ehli (1), iy kardaşlar (4), iy sözlerün aslını bilen (1), iy Tanrı’yı bir bilenler can 
Hakk’a kurban kılanlar (1), iy togrı varan (1), iy yaranlar (11)

3.3.5. Yunus Emre’nin Sıradan/Olumsuz Vasıfsız Göstermeyenlere 
Seslenmesi

Burada Yunus Emre’nin övgü veya yergi ile bahsetmediği, daha çok ara-
yış içerisinde vasıflarının niteleyici olmaktan ziyade belirsizliği ön planda 
olan muhatapları gösterilmiştir. Genel itibarıyla olumsuz sayılabilecek bir va-
sıfları bulunmamaktadır. Bu gruba dâhil edilen muhataplar %7,8’lik bir oran 
teşkil etmektedir:

 iy âkil (1), iy bana eyü diyen (2), iy biçare (1), iy bigâne (1), iy çok kitap-
lar okıyan (1), iy derviş diyen bana (1), iy dervişlik isteyen (1), iy ulu kiçi (1)

3.3.6. Yunus Emre’nin Gaflette Gördüklerine Seslenmesi

Yunus Emre’nin hâl ve davranışlarını beğenmediği, ayıplamadığı ama 
gaflette gördüğü muhataplar söz konusudur. Bu muhataplar daha çok göster-
dikleri hâl ve hareket tarzına veya yaptıkları işe göre tarif edilme yoluna gidil-
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miştir. Bu tariflerde de genellikle sıfat-fiil gruplarına müracaat edilmiştir. Bu 
gruba dâhil edilen muhataplar da %7.8’lik bir oran teşkil etmektedir:

iy beni ayıplayan (1), iy dostını düşman dutan (1), iy dünyaya aldanan 
(1), iy gam-güzar (1), iy gâfil (2), iy Hakk’ı görmez (1), iy kendözini bilme-
yen söz manasın anlamayan (1), iy meta’ın kalba satan güherine pullar katan 
assıyı ziyana satan (1)

3.3.7. Yunus Emre’nin İnsan Dışı Unsurlara Seslenmesi

Yunus Emre’nin şiirlerinde insan dışı unsurlar çevresindeki bitki ve hay-
vanlara yönelik söz varlığı ile eşya ve nesnelerle ilgili söz varlığı azımsanama-
yacak ölçüde kullanılmıştır. Ancak bir seslenme ünlemi ile birlikte bunların üç 
örneğine rastlanmıştır. Bunlardan “ağaç” ve “su” seslenmelerinin bulunduğu 
ve değişmeceli (metaforik) bir anlatımın öne çıktığı iki müstakil şiir (Tatcı 
1990, s. 42, 147) bulunmaktadır. Bu seslenmelerde gözlem yapıldığı ve bu 
gözlemin sonucu somutlaştırma yapılarak düşüncelerinin genel kitleye akta-
rıldığı görülmektedir. %2.6’lık bir oran teşkil eder:

iy ağaç (1), iy kopuzıla çeşte (1), iy su (1)
4. Değerlendirme

İletişimin sürekliliği, konuşucu/yazar ile dinleyici/okuyucu arasındaki et-
kileşimin kesintisizliği ve kopmaması ile de doğrudan alakalıdır. Muhataplık 
ilişkisi çerçevesinde iki tarafın birbirini hor görmeyen, aşağılamayan bir söy-
lem çerçevesinde iletilerini düzenlediği takdirde sözün muhataplarının ileti 
hakkındaki ilk izlenimleri olumlu olacaktır. Bu ilk izlenimler, yazılı ortamlar-
da bilhassa seslenmelerle ortaya konulmaktadır.

Seslenme ünlemleri çoğu kez, seslenilen, kendisine hitap edilen kimseler-
le birlikte kullanılır. İsimlerin başına seslenmeye yarayan bir ünlem getirildiği 
zaman, bunlar, isimlerdeki hitabı daha güçlü ve etkili kılarlar (Korkmaz 2003, 
s. 1174). Dolayısıyla muhatapları göstermede, ünlemli ünlem grupları ünlem-
siz olanlara göre daha vurgulu ve belirleyicidirler.

Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen seslenme yapılarının pekiştirilmiş ifade 
kalıplarını oluşturan ünlem grupları, onun üslubunda önemli bir yer tutmakta-
dır. Yunus Emre’ye atfedilen dört yüzden fazla şiirde “iy” ünlemli seslenmeler 
yüzden fazladır. “be hey, hey, ya, eya” vb. ünlemli şekiller ile ünlemsiz kulla-
nılan seslenmeler dâhil edilecek olursa, bu sayı mutlaka katlayarak artacaktır. 
Bu demektir ki Yunus Emre sözlerine muhatap arayan, muhataplarına onların 
seviyelerine göre iletiler düzenleyip gönderen bir şairdir. Belki onun toplu-
mun birçok katmanı tarafından benimsenmesinin temel sebeplerinden birisini 
burada aramak gerekecektir.
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Yunus Emre’nin birçok şiirinde kendisine seslendiğini görmekteyiz. Bu 
şiirlerinde kendisini öven bir üslup kullanmamıştır. Aksine kendisini ikaz eden 
ve kendisini kimseden üstün görmeyen bir üslup kullanmıştır. Kendisine; ek-
siklerini gidermesini, doğru olmasını, sabırlı olmasını cefaya katlanmasını, 
iman kemerini kuşanmasını, derviş olmasını, dost yoluna kurban olmasını, 
heva ve hevesi bırakmasını vb. birçok haslet için gayret göstermesini öğüt-
lemiştir. Aslında Yunus Emre her ne kadar kendisine seslenmiş görünüyorsa 
da kendisi gibi veya aynı seviyede gördüklerine seslenmesinden içerik olarak 
bir farklılık göstermemektedir. “Yunus” ismi yerine sözü edilen gruptaki isim 
unsurlarından herhangi biri getirilse, anlam açısından bir düşüklük veya bir 
farklılık meydana gelmez.

Yunus Emre, kendisine hitap ettiği durumlarda aslında kendisi gibi gördü-
ğü, kendisi ile muhataplık seviyesinde denk gördükleri ile bir tür duygudaşlık 
(empati) yaparak hem kendi nefis terbiyesini yapmakta hem de muhataplarına 
kendisi üzerinden onları incitmeden iletilerini göndermektedir. Bu iki grup 
muhataplık aslında aynı kavram alanını oluşturmaktadır. Kendi kendisine ses-
lendiği (%25) ve kendisi ile aynı seviyede gördüğü (%30) unsurların oluştur-
duğu muhataplık oranı yaklaşık %55 seviyesini bulmaktadır. Bunlara sıradan/
vasıfsız muhatapları (%7,8) da hor görülmeyen normal seviyede muhataplar 
olarak kabul ederek eklersek %63’e yakın bir değer elde ederiz.

 Din adamları konuşmalarında genellikle Tanrı’ya ve onun elçisi pey-
gambere ait sözleri dinleyicilerine aktarır. Sözlerinin içeriğinden sorumlu 
olmadıklarını zaman zaman belirtirler. Bu bir tür serbest dolaylı anlatımdır 
(discours indirect libre). Bu tür anlatımlarda sözcede geçen öznenin metnin 
üreticisi olan özne ile aynı olması gerekmez (Günay 2004, s. 243). Yunus Em-
re’nin anlatımlarında sözcede geçen özne ile metnin üreticisi olan öznede bir 
bütünleşme hissedilir.

“İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür
Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür” (Tatcı 1990, s. 58) 

matlalı beyti ile başlayan şiirinde bu öznede bütünleşmeyi açıklamaktadır. Bu 
yönüyle klasik din adamlarının anlatımından ayrılır. Onun şiirlerinde serbest 
dolaylı anlatım görülmez dense yanlış olmaz. Onun Tanrı’ya seslenmelerinde 
samimiyet, doğrudan münacat ve zaman zaman da sitem yer almaktadır.

Muhataplık seviyesi açısından kendisinden daha üstte münacat ve arz 
makamında gördüğü muhataplarını da iki grupta ele alabiliriz. İlki münacat 
makamında olan “Tanrı”ya seslenmeleridir. Bu seslenmeler %7,8’lik bir oran-
dadır. İkincisi arz makamında olanlar iki katı fazla olup %19’luk bir oran teş-
kil ederler.
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5. Sonuç
Yunus Emre şiirlerinde seslenmeleri sıklıkla kullanmıştır. Bu seslenme-

lerde, daha belirleyici ve pekiştirici unsur olarak ünlemlere de yer vermiştir. 
Dört yüzün üzerinde şiiri olduğu var sayılan Yunus Emre, 116 yerde “iy” ün-
lemli ünlem grupları ile seslenmede bulunmuştur. Bu seslenmelerin elliden 
fazlası şiirin ilk beytinde geçmekte ve dolayısıyla şiirin bütünü seslenmedeki 
muhataba yönelik bir ifade bütünlüğü göstermektedir.

Yunus Emre’nin muhataplık seviyesini seslenmelerden hareketle şöyle 
tespit edebiliriz:

YUNUS 
EMRE

 
ÜST SEVİYE

A.1. Tanrı’ya seslenmeler %7.8

%
26.8

A.2. Üstte/üstün gördüklerine seslen-
meler %19

 
EŞİT SEVİYE

B.1. Kendi kendine seslenmeler
 
%25

 
%62.8

B.2. Kendisi gibi veya yakın gördük-
lerine seslenmeler %30
B.3. Olumsuz vasıf göstermeyenlere 
seslenmeler %7.8

ALT SEVİYE

C.1. Gaflette gördüklerine seslenmeler
 
%7.8

 
%10.4

C.2. Tabiat unsurlarına veya eşyalara 
seslenmeler %2.6

Yunus Emre’nin muhataplarına seslenmelerinde aşağılayıcı bir ifade tarzı 
bulunmamaktadır. Alt seviye muhataplar olarak gösterdiğimiz %7,8’lik gaf-
lette gördüklerine seslenmeler bile iyi niyetli uyarılardır. Eşit seviye muhatap-
lar olarak belirlediğimiz yaklaşık %63’lük oranda ise (empati) duygudaşlık 
yaparak kendisine seslenmeleri ile kendisine müsavi gördüklerine seslenme-
leridir. Ayrıca tabiat unsurları veya nesneleri değişmeceli (metaforik) bağlam-
da kullanarak onlara insanî ve irfani vasıflar yüklemiştir.

Seslenmelerinde ululadıkları, uluların yolunda veya uluların yoluna me-
yilli gördükleri onun asıl muhataplarını oluşturmuştur.
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SAFİ’DEN HAREKETLE XVI. YÜZYILIN BAŞINDAKİ 

ETKİLERİ

Sener PEHLİVAN*

Özet
Molla Mustafa’nın 27 Mart M 1890 - 1891 (H 1308)’de kopya ettiği 

Menakıb-ı Şah Safi adlı eserin dili, Eski Oğuz Türkçesinin son dönemi ile 
Osmanlı Türkçesinin başlangıç dönemi arasındaki devreye aittir. Bu devre-
ye geçiş dönemi de denebilir.

Molla Mustafa, Elazığ ili Baskil ilçesi Kuşsarayı bucağı, Tabanbükü 
(Şeyh Hasan) köyünde yer alan Şah Ahmet Yesevi Ocağı’ndandır. Molla 
Mustafa, eseri bize ulaştıran ocakzadenin bizzat dedesinin babasıdır. Eser, 
İbn Bezzaz’ın 1358’de tamamladığı Farsça Safvetu’s Safa adlı eserinin ilk 
Türkçe çevirilerinin dördüncü bölümünün bir kopyasıdır. Molla Mustafa 
bir müstensihtir. Metne bulunduğu bölgenin söz varlığını, konuşma dilinin 
özelliklerini yansıtmıştır.

Safvetu’s Safa’nın Türkçe ilk çevirilerinin birer kopyası niteliğinde 
olan bu eser nazım nesir karışık bir özelliğe sahiptir. Şah Hatayi, Nesimi, 
Kul Himmet, Teslim Abdal, Pir Sultan Abdal, Kul Veli, Adili, Behlül Dana, 
Sefil Edna, Derviş Ali, Noksani gibi pek çok halk edibi ve mutasavvıf şairin 
şiirlerini de bünyesinde barındırmaktadır. 73 varaklık bölümünü menakıp, 
35 varaklık bölümünü şiirler oluşturmaktadır. Eser yalnız edebî anlamda 
değil Türk dili bakımından da önem arz etmektedir. Yazıldığı devrin dilinin 
yavaş yavaş ağdalı bir hâl almaya başlamasına ve Osmanlı Türkçesinin baş-
langıç devresine ait olmasına karşın adı geçen eser son derece yalın, “sehl-i 
mümteni” dediğimiz halk düşünüşünün en temiz aktarıldığı metinlerden biri 
olma karakteri taşımaktadır. Bu çalışmamız sayesinde Anadolu’da Azer-
baycan sahası halk diliyle yazılmış dinî-tasavvufi bir öğreti kitabının varlığı 
gün yüzüne çıkarılmış olmaktadır.

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, senerpehlivan@outlook.
com
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Sonuç olarak Eski Oğuz Türkçesinin oluşum ve gelişimi Menakıb-ı 
Şah Safi adlı eserin genel özellikleri bağlamında ele alınmaya ve eserin 
imla, ses ve şekil bilgisi özellikleri maddeler hâlinde ve anlaşılır kısa not-
larla gösterilmeye çalışılmıştır.

GİRİŞ

Eski Oğuz Türkçesinin Doğuşu, Gelişimi ve Genel Özellikleri
Önceleri konuşma dili olarak kullanılan Oğuz ağzı, XIII. yüzyılda Azer-

baycan ve Anadolu’da yazı dili hâline gelmiştir. Batı Türkçesi yazı dili, XIII. 
yüzyıldan XV. yüzyıl sonlarına dek Azerbaycan, Anadolu, Irak, Suriye ve 
Balkanlarda tek yazı dili olarak kullanıldı. Bu döneme araştırıcılar çeşitli ad-
lar vermektedirler. Başlangıçta özellikle bazı Avrupalı bilginler Altosmanisc-
he (Eski Osmanlıca) terimini kullandılar. Türkiye’de Eski Osmanlıca terimi 
Saadet Çağatay tarafından kullanıldı (Çağatay 1944, 1947). Ancak bu terim 
yaygınlaşmadı. En yaygın terim Eski Anadolu Türkçesi terimidir. XV. yüz-
yıldaki Balkanlar sahasını içine almadığı için bu terime Faruk Kadri Timurtaş 
itiraz etmiş ve XV. yüzyılın gramerini yazdığı eserinde Eski Türkiye Türkçesi 
terimini kullanmıştır. Ahmet Bican Ercilasun ise, Azerbaycan’ı dışarıda bırak-
tığı için bu terime itiraz etmiş ve Eski Oğuz Türkçesi terimini öne sürmüştür. 
Oğuz Türkçesinin yazı dili olmadan önceki devresine ise Ana Oğuz Türkçe-
si adını vermiştir. (Ercilasun 2014, 429-430). Biz de bu bildiride inceleme 
yaptığımız metin gereği ve bahsi geçen tarihî Türk yazı dilinin kullanıldığı 
coğrafyaları göz önünde bulundurarak bu devreyi Eski Oğuz Türkçesi olarak 
adlandırmayı tercih ettik.

Anadolu bölgesinin geçirdiği siyasal ve sosyal gelişmelere paralel olarak, 
Eski Oğuz Türkçesini kendi içinde üç alt döneme ayırmak mümkündür. Bun-
lar sırası ile:

1. Selçuklu Devri Türkçesi
2. Anadolu Beylikleri Devri Türkçesi
3. Klasik Osmanlı Türkçesinin başlangıcı olarak gösterilebilir (Korkmaz 

2017, 274).
Eski Oğuz Türkçesi, Azerbaycan ve Anadolu’nun (XIV. yüzyılın ortala-

rından sonra aynı zamanda Balkanların) ortak yazı dili idi. Ancak XIII, XIV 
ve nispeten XV. yüzyıllardaki Batı Türk yazı dili, oturmuş bir yazı dili değil-
di. Aynı işlev için farklı morfofonolojik biçimler (örnek olarak teklik birinci 
şahıs için -vAn, vAnIn, -vAm, -Am, -In) kullanılabildiği gibi yazardan yaza-
ra değişebilen biçimler de kullanılabiliyordu. Söz gelişi Sivas’ta yazan Kadı 
Burhaneddin’de, sonradan Azerbaycan yazı dili için standartlaşacak biçimler 
ağırlıkta iken daha doğudaki Erzurumlu Darir’de sonradan Osmanlı sahasın-
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da standartlaşacak biçimler ağırlıktaydı. Bu özellikleri dolayısıyla Eski Oğuz 
Türkçesi Azerbaycan yazı diliyle Osmanlı yazı dilinin ortak atası kabul edil-
mektedir.

Karakoyunlu-Akkoyunlu-Osmanlı siyasi ayrılığı dolayısıyla XV. yüzyıl-
da ayrışma sürecini yaşayan Eski Oğuz Türkçesi, XVI. yüzyıl başında Safevi 
Devleti’nin kuruluşuyla Azerbaycan ve Osmanlı yazı dillerine ayrıldı. Batı 
Türkçesi, aralarındaki çok küçük farklılıklarla XVI. yüzyıldan bugüne iki yazı 
dili hâlinde ulaştı. XX. yüzyılda bunlara Türkmen ve Gagavuz yazı dilleri de 
eklendi.

 Eski Oğuz Türkçesinin dil özelliklerinin hemen tamamı Osmanlı Türk-
çesinin başlarında da devam eder. Bu özellikler XVI. yüzyıl sonlarında baş-
layan ve XVIII. yüzyıla kadar devam eden bir süreç içinde bugünkü Türkiye 
Türkçesinin özellikleriyle yer değiştirir. Ancak bütün değişmeler aynı zaman-
da başlayıp aynı zamanda bitmez. Osmanlı Türkçesinin ilk asırları Eski Oğuz 
Türkçesiyle, son asırları bugünkü Türkiye Türkçesiyle aynıdır. XVI. asrın 
sonlarıyla XVIII. asrın başları arasındaki dönem ise bu ikisi arasında bir geçiş 
sürecinin yaşandığı dönemdir (Ercilasun 2014, 458).

Eski Oğuz Türkçesi belgeleri Arap alfabesi ile yazılmışlardır. Tek tek fo-
nemlerin yazılışında iki yazı geleneği birbiriyle karşılaşır:

● Uygur yazısı ve
● Arapça-Farsça örneklerine götürülebilecek olan modern bir yazı.
1. Uygur yazı geleneğine tipik örnekler:
o Ünlülerin yazılması
o ŋ sesi için ‘ng’ grubunun kullanılması
o Kalın sıradan kelimelerde de س kullanılması
o ç ve p’nin c ve b olarak yazılması
o Bazı eklerin tabandan ayrı yazılması
2. Arap-Fars yazı geleneğine tipik örnekler:
o Ünlülerin yazılmaması
o ŋ için ن yahut ك’in kullanılması
o Klasik Osmanlı Türkçesinde olduğu gibi, kalın sıradan kelimelerde 

kullanılması ص
o ç ve p’nin kullanılması
o Eklerin kelime tabanından ayrılmaması
o Vav elif yazılması
o Tenvin kullanılması (Mansuroğlu 1988, 249-250).
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Eski Oğuz Türkçesinin Beylikler Dönemi, Oğuzcanın Anadolu’da Arap 
ve Fars dillerine karşı Türkçeyi egemen kılma mücadelesinin verildiği bir dö-
nemdir. Bu dönem, Anadolu’da Oğuzcaya dayalı bağımsız ve güçlü bir yazı 
dilini gerçekleştirme hedefine yönelmiş bir uyanış dönemidir. İşte bu bilinç-
li tutum dolayısıyladır ki beylik merkezlerindeki saraylarda kısa zamanda 
Oğuzca temelinde dil, edebiyat, düşünce, bilim ve kültür hayatı açısından yeni 
bir filizlenme dönemi başlamıştır. Bu filizlenme kısa sürede gelişerek telif, 
tercüme ve uyarlama yolları ile meyvelerini çok yönlü yığınlarca eser hâlinde 
ortaya koymuştur (Korkmaz 2020, 88-89).

Manzum ve mensur, tercüme ve telif olmak üzere çeşitli konulardaki bü-
tün bu eserler, Türk dilinin XV. yüzyılın ikinci yarısında nasıl bir bilim ve 
sanat dili seviyesine yükseldiğini, Türkmen beylerinin, aydın hükümdarların 
ve ümeranın himayeleri ile kültür faaliyetinin nasıl büyük bir gelişme göster-
diğini ortaya koyan delillerdir. Eski Oğuz Türkçesi, kendine has dil yapısı ile 
az çok XV. yüzyılın ikinci yarısına da uzanmıştır. Ancak, yüzyılın ikinci yarısı 
genel yapısı itibarıyla artık yazı dilinin klasik Osmanlıcaya doğru yol aldığı 
bir geçiş dönemi durumundadır (Korkmaz 2020, 90).

Eski Oğuz Türkçesi imla bakımından Klasik Osmanlı Türkçesinden birta-
kım yönleriyle ayrılır. Bu dönemde bir yandan yer yer eski Türk yazı dili gele-
neğinin izleri devam ettirilmiş, bir yandan da Arap-Fars imla sistemi Türkçeye 
uygulanmaya çalışılmıştır. Gerçi, Eski Türk yazı geleneğinin izleri XIII-XV. 
yüzyıl yazmalarında ve bunların eski istinsahlarında daha belirli, dönem so-
nuna yaklaştıkça daha silinmiş olmakla birlikte, imladaki eskilik izlerine XV. 
yüzyıl kopyası metinlerde bile rastlanabilmektedir.

Ayrıca, bu dönem Anadolu Türkçesi, tarihî, coğrafi, sosyal ve kültürel 
gelişme şartları dolayısıyla, Oğuzca temelinde olmak üzere, konuşma dilin-
den yazı diline geçme mücadelesi vermektedir. Bu durum dilin ses ve şekil 
bilgisi yapıları ile kelime hazinesinde yeni biçimlenmelere yol açtığı gibi, yazı 
dili ile konuşma dili arasında bir paralellik doğmasını da sağlamıştır. Böylece 
Eski Oğuz Türkçesi, genel dil yapısı bakımından ortak bir karakter taşımakla 
birlikte, Anadolu’nun Türk etnik yapısında birbirini bastıramamış karışmalar 
ve dalgalanmalar dolayısıyla, daha bölgelere göre az çok değişen ağız ayrılık-
larının etkisinden de kurtularak, bir istikrara kavuşabilmiş değildir. Bu durum 
etkisini imlada da gösterdiği için Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde durulmuş, 
standartlaşmış itibari bir imladan söz etmek mümkün değildir.

Bu dönem ürünlerinin müstensihler elinde bölgeden bölgeye, devirden de-
vire yeni tasarruflara uğramış kopyaları da onları orijinallerinden az çok uzak-
laştırmış ve nüsha ayrılıkları yaratmış olduğundan, gerçek imla konusu, devrin 
ve temsil ettiği eserlerin dil yapılarını ortaya koyabilme bakımından oldukça 
karışık bir durum göstermiştir. Dolayısıyla da özel bir önem kazanmıştır.
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Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde, bir yandan ağız ayrılıklarının da ağır 
bastığı konuşma dilini yazıya geçirebilme eğilim ve çabası, öte yandan Arap 
yazısının Türkçenin ses yapısına ve Eski Türk yazı geleneğine aykırı düşen 
durumu, Arap-Fars imla sistemi ile eski yazı dili geleneğini birbirine karıştı-
ran karma bir imla sisteminin oluşmasına ve imlada bazı özel tasarruflara yol 
açmıştır (Korkmaz 2017, 491).

Ercilasun, Eski Oğuz Türkçesi döneminde dilin henüz ölçünlü (standart) 
hâle gelmediğini, farklı özellikleri bir arada barındırdığını, dolayısıyla bu dö-
nemin Osmanlı ve Azerbaycan Türkçeleri edebî dilleri için bir geçiş dönemi 
sayılması gerektiğini söylemektedir. Ercilasun, buna bağlı olarak bu dönem 
eserlerinin okunuşunda bazı sorunların bulunmasını da doğal karşılamaktadır 
(Ercilasun 2014, 457).

XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkçe, Arapça ve Farsça karşısın-
da gerilemeye yüz tutmasına rağmen halkın zevkine hitap eden edebî, tarihî 
ve dinî bazı eserler sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır (Korkmaz 2020, 113).

Molla Mustafa’nın Menakıb-ı Şah Safi Adlı Eserinin Genel Özellikleri
İncelemeye tabi tuttuğumuz Menakıb-ı Şah Safi adlı yazma eser, Şeyh 

Safiyüddin’in oğlu Şeyh Sadreddin tarafından İbn Bezzaz’a Farsça yazdırılan 
ve onun da 1358 yılında tamamladığı on iki bölüm ve 445 varaktan oluşan 
Safvetu’s Safa adlı eserinin ilk Türkçe çevirilerinin 4. bölümünün 1890-1891 
yılında Şah Ahmet Yesevi ocaklı Molla Mustafa tarafından istinsah edildiği 
bir eserdir. Bu eser, Tekke edebiyatı ürünü olduğundan sade Türkçe özelliğini 
korumaktadır. Eser, birebir istinsah olmaktan ziyade adaptasyon karakteri ta-
şımaktadır. Müstensihin Elazığ’ın Baskil ilçesi, Kuşsarayı Bucağı, Tabanbükü 
(Şeyh Hasan) Köyü’ndeki Şah Ahmet Yesevi Ocağı’na mensup bulunması do-
layısıyla yaşadığı bölgenin ağız özellikleri de metne yansımıştır.

Eser, tarafımıza Almanya’da ikamet etmekte olan Kamil Erden aracılı-
ğıyla fotoğraf olarak e-posta yoluyla ulaştırılmıştır. Eserin okuması bize ulaş-
tırılan bu fotoğraflar üzerinden yapılmıştır. Eser, Kamil Erden’in dedesinin 
babası Molla Mustafa tarafından 27 Mart H 1308’de, M 1890-1891’de is-
tinsah edilmiştir. İstinsah edilen metin kaynağını Azerbaycan sahasından al-
maktadır. Eserin ilk yazıldığı bölgenin Azerbaycan sahası olması ve Safvetu’s 
Safa’nın ilk Türkçe çevirilerinin Azerbaycan sahası içerisinde yazılmış olması 
bunu göstermektedir. Bu sebeple Menakıb-ı Şah Safi’de Azerbaycan Türkçesi 
imla, ses ve şekil özellikleri de karşımıza çıkmaktadır. Eser, harekeli değildir. 
Yalnızca Arapça ibare, ayet ve hadislerde hareke kullanılmıştır. Metin 108 
varaktan 216 sayfadan mürekkeptir. Satır sayısı her sayfada dokuz ile yirmi 
satır arasında değişmektedir. Eserin yaklaşık üçte biri şiirdir. Eserin başında 
ve sonunda çeşitli şairlere ait şiirler vardır. Bu şairler; Şah Hatayi, Kul Him-
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met, Pir Sultan Abdal, Seyyid İmameddin Nesimi, Kul Nesimi, Kul Veli, Sefil 
Edna, Behlül Dana, Teslim Abdal, Derviş Ali, Adili, Derviş Hasan, Noksani 
gibi tasavvufi yönü olan şairlerdir.

Eserin gövde metni diyebileceğimiz menakıp bölümü pek çok ‘Buyruk’ 
metninden farklı bir kuruluşa sahiptir. Karşılaştırma ve inceleme olanağı bul-
duğumuz diğer ‘Buyruk’ nüshalarında eser, Şeyh Safiyüddin ile oğlu Şeyh 
Sadreddin arasındaki soru cevap şeklinde gelişen diyaloglara dayanmaktadır. 
Hatta Nişati’nin Şeyh Safi Tezkiresi’nde soru cevapların aralarına Nişati tara-
fından yazılmış beyitler serpiştirilmiştir. Ancak bizim üzerinde çalıştığımız 
yazmada böyle bir durum söz konusu değildir. Yer yer müstensih sorulara 
kendi ağzından emir ve şart kiplerini kullanarak talibe telkinde bulunuyor-
muşçasına soru sormakta ve cevaplamaktadır. Tek bir yerde ‘tarikat sualleri’ 
diyebileceğimiz bir bölümde soruları cevaplaması için telkinde bulunduğu ta-
lip değil delildir yani mumdur. Kısacası elimizdeki metin kuruluşu itibarıyla 
da birebir kopya karakteri taşımamaktadır.

Safvetu’s Safa’nın İlk Türkçe Çevirileri

Sönmez Kutlu, ‘Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan 
Metin Tahrifatı: Safvetu’s – Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden’ 
adlı makalesinde, Safvetu’s – Safâ’nın Türkçeye kısmi veya özet çevirileri, 
bu eserin farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde birbirinden bağımsız, üç ayrı 
mütercim tarafından, Türkçeye çevrildiği iddiasını ortaya atmamızı mümkün 
kılmaktadır, demektedir. Sonraki nüshalar, muhtemelen bunlardan hareketle 
müstensihler tarafından ya aynen veya bazı küçük farklılıklarla çoğaltılmış 
nüshalardır. Bu üç çeviri tarihi sırayla şöyledir:

1. Kâşifu’l – Kulûb (Menâkıb – ı Şeyh Sâfî)
2. Nişâtî: Şeyh Sâfî Tezkiresi
3. Şeyh Sâfî Tezkiresi
Safvetu’s – Safâ’nın dördüncü bölümünün ilk ve en Eski Türkçe çevirisi 

olduğu düşünülen Kâşifu’l – Kulûb (Menâkıb – ı Şeyh Sâfî)’un mütercimi 
tarafından eserin başında ‘Kitâb – ı Menâkıb – ı Şeyh Sâfîyüddîn – Kuddise 
Sırrahu el – Azîz – ve Muhtasar’ adı verilmektedir. Yazmanın sonunda ise, 
bu eserin asıl adı Kâşifu’l – Kulûb olarak kaydedilmektedir. Ancak mütercim 
adı gizlenmiştir. Bu çeviri, Nişâtî çevirisi ve Meşhed Rızavî Kütüphanesi’nde 
kayıtlı olandan daha önce yapılmış bağımsız bir çeviridir. Yazmanın sonunda 
Şeyh Cüneyt’e ithaf edilmiş olmasıyla ilgili bilgilere bakılırsa, mütercimin 
Şeyh Cüneyt döneminde yaşayan birisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, 
bu çevirinin, Safvetu’s – Safâ’nın dördüncü bölümünün bilinen ilk ve en eski 
Türkçe çevirisi olması muhtemeldir.
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Kâtip Çelebi, Sâfîyüddîn’in Menâkıb’ı hakkında bilgi veren Mükeşşifu’l 
– Kulûb adıyla bir eser kaydetmektedir (Kâtip Çelebi 1971, 1/1812). Ancak 
eserin yazarı, dili ve yazılış dönemi konusunda bir kayıt bulunmamaktadır. 
Keşfu’z – Zünûn’da, muhtemelen eserin isminin yazılışında bir hata yapılmış-
tır. Bu çeviri, Ayasofya’daki 896/1491 tarihli 3009 numarada kayıtlı Safvetu’s 
– Safâ’nın metniyle büyük ölçüde uyumludur (Kutlu 2007, 24-25).

Nişâtî’nin Şeyh Sâfî Tezkiresi, Safvetu’s – Safâ’nın tamamının Türkçeye 
ilk muhtasar çevirisidir. Şirazlı M. Kâtip Nişâtî tarafından, Doğu Türkçesine 
949/ (1542) yılında çevrilmiştir (Rieu 1888, 281; Cebecioğlu İstanbul XIX, 
378-379). Türkçeye tam çevirisi, iki müellif nüshasından hareketle, Möhsün 
Nağısoylu ve arkadaşları tarafından 2006 yılında Azerbaycan Bakü’de neş-
redilmiştir. Möhsün Nağısoylu, eserin başına ‘Ana Dilimizin Değerli Yazılı 
Abidesi’ adıyla yazdığı mukaddimede, Safvetu’s – Safâ’nın Azerbaycan Türk-
çesinde yapılan bu çevirisi ile bazı karanlık noktaları aydınlatmıştır. Hüseyin 
Kâtip Nişâtî, XVI. asır Klasik Azerbaycan Edebiyatı’nın parlak şahsiyetlerin-
den birisidir. Ancak onun, kendine ait şiirleri olmakla birlikte, daha çok ‘Şühe-
da-nâme’ ve ‘Şeyh Sâfî Tezkiresi’ çevirileriyle tanınmaktadır. Onun çevirileri-
nin büyüklüğü, edebîliği ve seçilen konular itibarıyla, XVI. asırda Farsçadan 
Azerbaycan Türkçesine yapılan çeviriler arasında önemli bir yeri vardır. Asıl 
önemi, Safvetu’s – Safâ gibi bir eserin çeviricisi olmaktan kaynaklanmakta-
dır. Şeyh Sâfî Tezkiresi adını, Şeyh Attar’ın tezkiresinden hareketle Nişâtî’nin 
kendisi vermiş ve bunu eserin baş tarafında zikretmiştir (Nişâtî 2006, 31-33). 
Nişâtî’nin asıl adı, Muhammed b. Hüseyin Kâtip Nişâtî’dir.

Nişâtî’nin tercümesinde verdiği tarihî kayıtlara ve baş tarafta Tahmasb’la 
ilgili methiyesine bakılacak olursa, bu çeviriyi Şah Tahmasb I (1524-1576) 
döneminde onun emriyle, ‘Fars dilini anlamayan Türk talipleri ve sûfîleri-
nin faydalanması için, hatta bütün Türkistanlıların faydalanması için’ (Nişâtî, 
2006, 31-33) yaptığı anlaşılmaktadır.

Nişâtî, Safvetu’s – Safâ’yı, önce istinsah etmiş ve daha sonra Türkçeye 
çevirmiştir. Onun istinsah ettiği bir nüsha Süleymaniye Hekimoğlu 775 nu-
marada kayıtlıdır.

Müstensihi bilinmeyen Şeyh Sâfî Tezkiresi’nin başında Farsçadan çev-
rildiği hakkında bilgi verilmemektedir. Mukaddime kısmında eserin Şeyh 
Sâfî’ye ait tezkirenin dördüncü bölümü olduğu ve onun da altı alt bölümden 
oluştuğu kaydedilmiştir. Ancak “Ebyât – ı Meşayıh” adını taşıyan dördüncü 
bölüm eksiktir. Eserin “Zevâcir ve Nesâyıh” adlı beşinci bölümü Safvetu’s – 
Safâ’daki ilgili bölümün kısa bir çevirisidir. Ayrıca eserin “Kelime – i Mensu-
re” adlı altıncı bölümü, Safvetu’s – Safâ’nın dördüncü bölümünün altıncı bö-
lümüyle uyuşmamaktadır. Muhammed Sadık Naîbî, bu eseri İran’ın Meşhed 
kentindeki Âsîtân – ı Kuds – i Rızavî Kütüphanesi’ndeki nüshayı kullanarak 
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Kara Mecmua II adıyla İran’da 2004 yılında yayımlamıştır. Tezkire – i Şeyh 
Sâfî, aynı yazma nüshadan hareketle, Filiz Kılıç ve Ayşe Yıldız tarafından 
Latin harfleriyle 2005 yılında neşredilmiştir.

Safvetu’s – Safâ’nın kısmen veya tam Türkçe çevirilerinin günümüze 
ulaşmış pek çok yazması bulunmaktadır. Bunlar:

1.  861 / 1457’den önce: Kitâb – ı Menâkıb – ı Şeyh Sâfîyüddîn Kuddise 
Sırrahu el – Azîz/ Muhtasar/ Kâşifu’l – Kulûb, Konya Bölge Yazma 
Eserler 3344 (G).

2.   861 / 1457: İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Or: 7576 / 
1 (TY).

3.  868 / 1463 – 64: Tercüme – i Menâkıb – ı Şeyh Sâfîyüddîn Erdebilî, 
Manisa İl Genel Kitaplığı 1383 /1 (M).

4.  949 / 1543: Nişâtî, Şeyh Sâfî Tezkiresi, Bakü – Nurlan 2006.
5.  966 / 1558 – 59: Terceme – i Menâkıb – ı Şeyh Sâfîyüddîn (Hâzâ el 

– Kitâb el – Makâlât el – Meşhûr bi’l – Menâkıb Hazret- i Kutbu’l – 
Evliyâ Hâdî’l – Asfıyâʼ Şeyhu’l – Muhakkıkîn ve Mürşidu’l – Kâmilîn 
Pişvây – ı Ehlü’l – Yakîn ve Habîbu Rabbi’l - ʻAlemîn Sultan Şeyh 
Sâfîyüddîn – Kaddesallahu sırrahu el - ʻazîz, Hacı Selim Ağa Keman-
keş 247 (KE).

6.  968 / 1560: Kitâb – ı Menâkıb – ı Sultan – ı Evliyâ Sultan Şeyh Sâfî – 
Kaddesallahu Sırrahu, Süleymaniye İzmir 465 (İ).

7.  930 – 984 / 1524 – 1576: Tezkire – i Şeyh Sâfî, Kitâbhâne – i Âsitân – ı 
Kuds – i Rızavî 95 (R).

8.  1038 / 1629: Terceme – i Menâkıb – ı Şeyh Sâfîyüddîn, Hacı Selim Ağa 
Kemankeş 412 (K).

9.  1041 / 1632: Hâzâ Kitâb – ı Menâkıb – ı Evliyâ, Menâkıb – ı Hazret – i 
Şeyh Sâfî Rahimehullah, Kastamonu MEB Kitaplığı 1458 (KA).

10. 1083 / 1673: Teʻvilât – ı Şerif, Süleymaniye Hacı Mahmud 2642 (H).
11. 1254 / 1839: Menâkıb – ı Şeyh Sâfîyüddîn / Risaletü Şeyh Sâfîyüddîn, 

Süleymaniye Hacı Mahmud 6491 ( HM) (Kutlu, 2007, 25 – 27).

Menakıb-ı Şah Safi Adlı Eserdeki Eski Oğuz Türkçesi Özellikleri

Molla Mustafa tarafından 27 Mart 1308 /H (1890-1891 /M)’de istinsah edi-
len Menakıb-ı Şah Safi adlı eserin dili XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başı 
arasındaki döneme aittir. Bu dönemde Eski Oğuz Türkçesi etkisi devam etmek-
tedir. Bu sebeple eserde Eski Oğuz Türkçesine ait tipik pek çok özellikle karşı-
laşılmaktadır. Yanı sıra müstensihin eserin yazıldığı bölgenin ağız özelliklerini 
eserine yansıttığı gözlenmektedir. Eserin dili, Osmanlı Türkçesinin yavaş yavaş 
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oluşmaya başladığı bir devre denk geldiğinden eserde geçiş dönemi özellikleri 
yer almaktadır. Ayrıca istinsah için esas alınan eserler Azerbaycan sahasına ait 
olduğundan eserde Azerbaycan Türkçesi özellikler de yer almaktadır.

İmla Özellikleri
1.  Arap alfabesinde p, ç ünsüzlerini karşılayacak özel birer harfin bulun-

maması nedeniyle, Eski Oğuz Türkçesi metinlerde p, ç ünsüzlerinin b, 
c yazılışı ile karşılandığı yerler çoktur. Metinden buna örnek oluşturan 
sözcükler şunlardır; bost ‘post’, borc ‘borç’, muhtac ‘muhtaç’, agac 
‘ağaç’.

2.  Şedde yerine ‘:’ işareti şedde anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. 
Örneğin; ‘evvelā’, ‘evvel’, ‘şeyyi’ gibi.

3.  Azerbaycan Türkçesinde karşılaştığımız orta hecede ‘ḳ’ ve ‘ġ’ sesi-
nin ‘ğ’ sesine dönüşmesi hadisesine rastlamaktayız. Bu ‘ğ’ sesi imlada 
‘kaf’ harfine benzemekle birlikte üzerinde iki nokta yerine çengel ile 
gösterilmektedir. Bu işaretin kullanıldığı sözcükler şunlardır: Bağdad, 
bağça.

4.  Bazı edatlar ve bağlaçlar yanındaki sözcükle birleştirilerek yazılmıştır. 
Örneğin: ‘sıdk ile’, ‘andan sonra’, ‘ol daḫı’ ‘seniŋ içün’, ‘ben daḫı’, 
‘ne ḳadar’ vs.

5.  Türkçe kelimelerde geçen ‘-i’ belirtme durum eki yardımcı ünsüz ‘-y’ 
sesiyle kullanıldığında Arapça bir kelimeymişçesine hemze ile yazıl-
mıştır. Örneğin: ‘kendüyi’, ‘şeyi’, ‘suyı’, ‘fırkayı’, ‘evliyayı’, ‘süpürge-
yi’, ‘ḳapuyı’ vs.

6.  Türkçe kelimelerde ilgi hâli ekinin sonundaki ‘ŋ’ sesi ‘ng’ olarak yazı-
lır. Ancak metinde yalnızca bir kelimede ilgi hâli ekinin sonundaki ‘ŋ’ 
sesi ‘ن’ ile yazılmıştır. Bu da imlada Arap-Fars yazı geleneğinin tipik bir 
özelliğidir: ‘kardeşleri+nin’ sözcüğündeki ilgi hâli ekinin sonundaki ‘n’, 
.ile yazılmıştır ’ن‘

7.  ‘ġam’, ‘ġıybet’ gibi sözcükler ‘ḳam’, ‘ḳıybet’ şeklinde yazılmıştır.

Ses Bilgisi Özellikleri

1.  e>i değişimi en tipik ses olaylarının başında gelmektedir: il ‘el’, vir 
‘ver’, it- ‘et-’, di- ‘de-’.

2.  Düzlük-yuvarlaklık uyumu mevcut değildir: çalışup, ṭoldırup, ṭanışur-
dı, içün, üstinde, geddügini.

3.  Yeni Osmanlı Türkçesinden sapmalar: eyle ‘öyle’. Son kelime analoji 
yoluyla ‘şöyle’ sözcüğüne de tesir etmiştir: şeyle ‘şöyle’.

4.  b- ‘nin henüz sedasızlaşmamış olduğu örnekler görülmektedir: bişür- 
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‘pişir-’, bas ‘pas’, beydā ‘peydā’.
5.  -l- beklenmedik bir yerde korunmuştur: oltur- ‘otur-’.
6.  ḳ ~ḫ değişimi oldukça yaygındır: daḫı ‘dahi’, ḳoḫu ‘koku’, çarḫ ‘çark’, 

aḫşam ‘akşam’.
7.  y- ~ g- değişimi: gine ‘yine’.
8.  Kelime başındaki ‘y’ sesinin düştüğü örneklere sıkça rastlanır: itür- ‘yi-

tir-’, irildi ‘yerildi’, itmezse ‘yetmezse’, igit ‘yigit’, itiş ‘yetiş’.
9.  Kalın sıradan t- çok kere muhafaza edilmiştir: ṭoġıyor, ṭoġrı, ṭoyura, 

ṭurdı. Yine de sedalı biçimleri de muhafaza edilmiştir: duzaġa.
10. a>o değişimi: ḳodar ‘kadar’, alun ‘olun’, andan ‘ondan’.
11. b> m değişimi: ben> ‘men’, pamuk> ‘pabuk’.

Biçim Bilgisi Özellikleri

1.  Zaman zarfı olarak ‘imdi’, ‘kaçan’, ‘daima’ gibi doğrudan doğruya zarf 
olan sözcükler ile ad ve sıfat durumunda Türkçe ve yabancı asıllı pek 
çok sözcük kullanılmıştır: din gün ‘dün ü gün’, pes ‘sonra’, andan ‘on-
dan sonra’, dem-be-dem ‘zaman zaman’, ol vakit, heman vb.

2.  Bugün kullanılmayan başlıca tarz zarfları: eyle ‘öyle’, tīz ‘çabucak’ 
metinde geçmektedir.

3.  Birle ve birlen edatlarının yanı sıra bu edatların farklı bir şekliyle karşı-
laşmaktayız: birile, birilen. Örneğin: ‘ābdest birile gülbeng ala’, ‘Ḥaḳ 
Teʻālā ḥażretleri Muḥammed’i Cebrā’īl birile miʻrācda anların içleri-
ne gönderdi’, ‘hü birile cümlesi ḥażret-i ʻAli’niŋ elini ziyāret itdiler’, 
‘mü’min müslim bir yere cem murād itdikde niyāz birile ḳapudan geldigi 
vaḳit oturana ve ḥāżır cemāʻate hü deye’, ‘Cebrā’īl birile anlara kitāb 
ve buyruḳ geldi’, ‘cemāʻat birile dārdan indüreler’, ‘bunların cümlesiniŋ 
eṭrāfını birilen ḳuşadup başını ḳuyruġınıŋ üstinden yuḳarı ḳaldırmışdır’.

4.  Ayrıca, içün edatı da sıkça kullanılmaktadır.
5.  Metinde, ‘daḫı’, ‘dahi’ ve ‘daha’ edatlarının üçü de bir arada kullanıl-

maktadır.
6.  ger, eger, amma, illa, zira, çün gibi bağlaçlar sıkça kullanılmaktadır.
7.  +sI (<sIG) benzeme gösterir: ‘ḳolay+ sı’ nadir bir kullanım olsa da 

metinde geçmektedir.
8.  Geniş zamanın 2. çokluk şahıs eki olarak -sIz yapısı karşımıza çıkar: 

melekleri+siz, sakına-sız, ide-siz.
9.  -UpdIr öğrenilen geçmiş zaman yapısıyla da karşılaşmaktayız: gelüp-

dir, bakıpdır, alkalupdır.
10. -IcAk zarf-fiil eki de kullanılmaktadır: deldicegi, göricek, geçicek.
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11.  Sıkça ses göçüşmesine (metatez) rastlanır: selver (server = lv (x) rv), 
ṭorġı (ṭoġrı = rġ (x) ġr), dölinmez (dönilmez = ln (x) nl), ireli (ileri = 
rl (x) lr), urġadım (uġradım = (rġ (x) ġr).

12.  -AndA zarf-fiil eki çok sık geçmektedir: gelende, getürende, gelme-
yende, gidende, kuranda.

13.  DXkdA zarf-fiil eki çokça karşımıza çıkmaktadır: var-dıkda, öl-dik-
de, getür-dikde, gel-dikde.

14.  Azerbaycan Türkçesindeki “Ay!” ünlemi sıkça karşımıza çıkmakta-
dır: ‘ay yol ṭālibi’, ‘ay ṭālib-i Ḥaḳ olan cānlar’, ‘ay ümmed-i Muḥam-
med’iŋ ḥaṣ mü’minleri’.

15.  ‘ġIl’ 2. teklik şahıs emir pekiştiricisi olarak yalnızca ‘bilgil’ sözcü-
ğünde geçmektedir.

16. Türkçe kelime ile Arapça tamlama yapılmıştır: ‘’ḥurıf-ı aydınlıġa’.
 Metinde çokça eskicil kelimelere rastlamaktayız: ‘bayat’, ‘yarlıġanur’, 

‘balḳı-’, ‘suvaḳ’, ‘yaykan-’, ‘orın’, ‘börnek’ vb.
Arapçadan Türkçeleştirilmiş çokça sözcük metinde geçmektedir: eyyam 

‘ayam’, ḳalb ‘gelb’, sa’ir ‘sa’ür’, ayb ‘ayıp’, ahval ‘ahfal’.
Metindeki ağız özellikleri şunlardır: ‘arıd-’ (ağrıt-), ‘genden’ (kendin-

den), ‘anuna’ (alnuna), ‘çininde’ (omuzunda), ‘basıncak’, ‘tütün’ (duman).
Metinde geçen atasözleri ve deyimler ise şu şekildedir: ‘şahan loḳması 

serçe yudamaz’, ‘tek öküz çifte gitmez’, imam osursa cemaat sıçar, bir adam 
her ne tohum eker ise onı piçer, balık başdan kokar’ vb.

SONUÇ

Bizi bu çalışmada zorlayan sınırlılık ise ne yazık ki pek çok ‘Buyruk’ 
yazmasının varlığı bilinmesine rağmen ilk kez tarafımızca Türkoloji sahası 
kapsamında bilimsel standartlara uygun bir metin yayını hazırlamış olmamız-
dır. Bizden önce Prof. Dr. Möhsün Nağısoylu ve çalışma arkadaşlarının Bakü 
Nurlan’da 2006 yılında yayınladıkları ‘Nişati: Şeyh Safi Tezkiresi’ önümüzde 
önemli bir veri olarak görünse de maalesef metnin çok hacimli olmasından 
dolayı dil incelemesi yapılmamıştır. Bu sebeple bu metinler üzerindeki ilk dil 
incelemesi ve gramatikal dizin tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yukarıda sıraladığımız özelliklerin haricinde metin söz varlığı açısından 
da çok zengin bir içeriğe sahiptir. Ancak bu konuyu bildirinin kapsamına al-
madık. Bu hâliyle metin, bize XVI. yüzyılın başında yazılan bir metnin Eski 
Oğuz Türkçesi özelliklerini ne derece koruduğunu göstermesi bakımından 
önemli veriler sunmaktadır.

XVI. yüzyılda dahi tercüme ve telif eserlerde Eski Oğuz Türkçesinin et-
kilerini ve geçiş döneminin özelliklerini kolaylıkla tespit edebilmekteyiz. Kla-
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sik Azerbaycan Türkçesinin kuruluşuna denk gelen XVI. yüzyıla ait bu tekke 
edebiyatı ürününde karşılaştığımız Türk dil malzemesi, bu metinler üzerinde dil 
incelemeleri yapmayı zorunlu hâle getirmiştir. Umarız ki bu eserler Türkoloji-
nin diğer çalışma sahaları açısından da inceleme ve araştırmaya tabi tutulur ve 
böylelikle bu eserlerin Türkoloji açısından değeri daha net ortaya konmuş olur.
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YUNUS EMRENİN ŞİİRLERİNDE VE ÇAĞDAŞ 
KIRGIZ YAZI DİLİNDE ORTAK TEMEL SÖZ 

VARLIĞI

Burul SAGINBAYEVA*

Özet
Anadolu Selçukluları Farsçayı resmî dil kabul etmişti. Devlet merke-

zindeki dar bir çevrede ve bazı entelektüeller tarafından Farsça kullanıl-
maktaydı. Örneğin Mevlana, Evhadüddîn-i Kirmânî, Ahî Evran gibi isimler 
eserlerini Farsça kaleme almaktaydı. Yine bu dönemde yaşamış olan Hacı 
Bektaş Veli, eserlerini Arapça yazmaktaydı fakat o dönemde yaşayan Türk-
lerin çoğu, Türkçeden başka bir dil bilmezdi. Yunus Emre’nin en önemli 
özelliği kullandığı dildir. Yunus Emre, temiz ve sade Türkçeyi kullanarak 
bütün Türk elinin rahatlıkla anlayabileceği eserler yazmıştır. Döneminin 
Türkçeyi en iyi kullanan sözün sultanı olmuştur. Ölümünün üzerinden 700 
yıl geçmesine rağmen Yunus’un şiirlerinin halkın gönlünde edindiği yer 
hiçbir zaman kaybolmamıştır. Yunus Emre, milletin düşünce dünyasında 
derin izler bırakmıştır. O, yüzyıllardır nesilden nesile aktarıla gelen gönül 
dilini kullanmıştır. Türk dilinin Kıpçak grubuna giren Kırgızca ile Oğuz gu-
rubuna mensup Türkiye Türkçesi arasındaki ilişki çeşitli sebeplerden dolayı 
yüzyıllardır uzak kalsa da dildeki ortaklıklar bugün hâlâ devam etmektedir. 
Makalede Türk dilinin en eski izlerinin korunduğu ses, kelime ve gramati-
kal yapılar incelenmiştir. Yunus Emre’nin şiirlerinde ve Çağdaş Kırgız yazı 
dilinde temel söz varlığı unsurları tematik olarak incelenmiş, ortaklıklar ve 
benzerlikler ele alınmıştır çünkü bu ortaklıklar ve benzerlikler hem dil hem 
de millet olarak ortak bir kökene ait olduğumuzu göstermektedir. Tüm bun-
lar, atalarımızın dünya görüşünde ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ağızları, Yunus 
Emre Divanı, ortak dil öğeleri, ortak sözler, söz varlığı, leksik benzerlik ve 
farklılıklar.

* Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, burul.saginbayeva@manas.edu.kg



414 Yunus Emrenin Şiirlerinde ve Çağdaş Kırgız Yazı Dilinde Ortak Temel Söz Varlığı

Giriş
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında dinî ve bilimsel eserler Arapça, 

edebî eserler ve resmî yazışmalar Farsça yazılmış; Farsça resmî dil olarak ka-
bul edilmişti. Böylece bu dönemde Farsça, dar bir çevre tarafından kullanılan; 
saray çevresinin ve devrin ileri gelen entelektüellerinin dili hâline gelmişti. 
Örneğin Mevlana, Evhaduddin-i Kirmani, Ahi Evran gibi tanınmış simalar 
kendi eserlerini Farsça vermişlerdi. Aynı dönemde yaşayan Hacı Bektaş Veli 
ise Arapça eserler yazmıştır (Yûnus Emre Kitabı 2017, s. 15).

Ancak Türk halkının çoğunluğu Türkçeden başka dil bilmiyorlardı. Türk 
dillerinin tarihî gelişim sürecinde, “Eski Anadolu Türkçesi” diye adlandırılan 
devirde zengin bir sözlü edebiyat geleneği hüküm sürüyordu. Bu devirde, XII. 
yüzyıl başından itibaren yazılı edebiyat ortaya çıkmaya başlamıştır. Yazılı 
edebiyatın ortaya çıkmasında Yunus Emre önemli rol oynamıştır. Yunus Emre 
ve onun dönemindeki diğer edebiyatçılar, Anadolu’da yeni edebî bir dilin or-
taya çıkmasına vesile olmuşlardır. Yunus Emre’nin öncülüğündeki o dönemin 
önemli âşık ve şairleri, şiirlerinde sade bir Türkçe kullanarak yazmışlar ve 
Türkçenin edebî bir yazı dili hâline gelmesine sebep olmuşlardır. Bu şairler, 
eserlerinde genellikle halk dilini temel almışlardır. Onların kullandığı dilde, 
Orta Asya Türkçesindeki sözcük hazinesi ve dil ögeleri korunmuştu. Onların 
eserlerinde dil; sade, zengin, grameri düzgün bir şekilde ve olabildiğince di-
lin kendi imkânlarından faydalanılarak kullanılmıştır. Bu şekilde halk dilinin 
canlandırılması ve geliştirilmesi işi hayata geçirilmeye başlanmıştır (Sadıkov 
- Sagınbayeva 2010, s. 35-36, 68).

Türkçenin edebî dil olmasında Yunus’un kullandığı sözler, kelime gurup-
ları, mecaz anlamlar Türk edebî diline örnek teşkil etmiştir. Dönemin tanınan 
âşık ve şairleri Yunus Emre’nin dil kurallarını benimsemişlerdi.

Yunus Emre, XIII. yüzyılda Anadolu’da Oğuz Türklerinin konuşma ve 
yazı dili hazinesini ustalıkla konuşan ve yazan bir şairdi. Yunus Emre’nin 
en önemli özelliği, kullandığı dildir. Yunus Emre, Türkçeyi sade ve anlaşılır 
bir şekilde kullanarak bütün Türk halkları tarafından anlaşılır eserler vermiş 
ve devrinin Türkçeyi en iyi kullanan şair ve söz padişahı olmuştur. Yunus 
Emre’nin kullandığı dilin diğerlerinden farkı; zenginliği, sadeliği ve arılığı-
dır. Bundan dolayı Yunus Emre’nin eserlerini halk severek okumuştur (Tatcı 
2012, s. 89-100; Yûnus Emre Kitabı 2017, s. 139).

Yunus’un şiirlerinin insanı cezbederek kendine çeken özelliği, şairin çok 
sayıdaki unutulmaya yüz tutmuş eski Türkçe sözleri kullanmasıdır. Şairin 
eserlerinde sıradan halkın konuştuğu eski Türkçe sözlerin izi silinmemiştir. 
Yunus Emre’nin eserlerinde gösterdiği Türkçenin hüner ve felsefi izah kudre-
ti, saygı gösterilmeye layık derecededir. Onun değeri, günümüze kadar önder 



415Burul SAGINBAYEVA

ve sanat insanları tarafından her açıdan tasdik edilmiştir (Sadıkov - Sagınba-
yeva 2010, s. 35-36, 68).

Yunus Emre Divanı, Eski Anadolu Türkçesinin en iyi örneklerinden biri-
dir. Onun şiirleri, aradan 700 yıl geçmesine rağmen halkın yüreğine taht kur-
muş ve kendine yer bulabilmiştir. Millî değerlerin derin anlamlarını Türkçe 
sözlerle nakşeden Yunus Emre, Türk milletini heyecanlandıran üslup bulmuş 
ve o üslubu derinleştirmiştir. Onun Türkçesi, gönül dili ve ceddimizin nesil-
ler boyu kullanıp miras bıraktıkları dildir (Yûnus Emre Kitabı 2017, s. 15; 
Tatcı 2017, s. 89-92). Atalarımızdan kalan bu dil mirası, başka Türk dilleri 
gibi Kıpçak dil gurubuna giren Kırgızca ve Oğuz dil gurubuna giren Türkiye 
Türkçesiyle alakalı olup bu dillerin bağları çeşitli sebeplerden dolayı binlerce 
yıl önce kesilse de günümüzde hâlen ortak dil ögelerine rastlanılmaktadır. Bu 
makalede; Türk dilleri arasındaki tarihî bağı fonetik, leksik ve gramer bütün-
lüğünü bozmadan korumuş olan Yunus Emre’nin eserlerindeki temel leksik ve 
gramatik gruplar oluşturan sözcükleri, günümüz Türkiye Türkçesi ve Kırgızca 
ile karşılaştırarak inceledik çünkü bu ortak sözler, basit sözler olmayıp dili-
mizin ortak bir geçmişe sahip olduğunu, köken birliği olan diller olduğunu ve 
ortak medeniyete sahip olduğumuzu göstermektedir. Ayrıca bu sözler, ataları-
mızın dünya görüşlerini de içermektedirler.

Dilin doğal gelişme yolunda baba dil olan Eski Türk dilinin tarihî süreç-
te değişime uğraması sonucunda dilde birçok farklılıkların meydana geldiği 
aşikârdır. Bu tür değişimler; toplumun tarihî, sosyal yapısı, bölgesel yaşam 
alanı ile yakından ilişkilidir. Türkiye Türkçesi söz varlığındaki sözcüklerin 
çoğunluğu, Arapça ve Farsçadan giren yabancı sözcüklerden oluşurken Kır-
gız Türkçesi söz varlığındaki sözcüklerin çoğunluğu, Rusçadan giren yabancı 
sözcüklerden oluşmaktadır. Böyle olmasına rağmen günümüz Kırgız Türk-
çesindeki Eski Türkçe söz varlığının izlerinin Türkiye Türkçesine göre daha 
fazla korunduğu, Yunus Emre Divanı ve Türkiye Türkçesindeki leksik benzer-
likleri incelediğimizde anlaşılmaktadır.

I. Yunus Emre Divanı, Günümüz Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türk-
çesindeki değişmeyen sözcükler:

DEĞİŞMEYENLER (Tatcı 2012, s. 105-351):
Yunus Emre Divanı’nda Kırgızcada Türkçede
 İsim
ağız ooz ağız (t.)
altûn altın altın (t.)
ay ay ay (t.)
ayna aynek ayna (f.)
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azık azık azık (t.)
bel bel bel (t.)
beşik beşik beşik (t.)
biş parmağın beş barmağın beşparmak (t.)
boncuk monçok boncuk (t.)
boyun moyun boyun (t.)
budak butak budak (t.)
buğday buuday buğday (t.)
bulut bulut bulut (t.)
bülbül bulbul bülbül (t.)
dağ too dağ (t.)
damar tamır damar (t.)
deniz deŋiz deniz (t.)
derya darıya derya (f.)
diken tiken diken (t.)
dil til dil (t.)
dilek tilek dilek (t.)
don ton don (t.)
dost dos dost (f.)
elçi elçi elçi (t.)
emek emgek emek (t.)
er er er (t.)
etek etek etek (t.)
geçit keçüü geçit (t.)
gelin kelin gelin (t.)
gölge kölökö gölge (t.)
gönül köŋül gönül (t.)
göz yaşı köz caşı gözyaşı (t.)
göz göz göz (t.)
güç güç güç (t.)
güç küç güç (t.)
gümüş kümüş gümüş (t.)
gün kün gün (t.)
hayvan ayban hayvan (a.)
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iş iş iş (t.)
iz iz iz (t.)
kan kan kan (t.)
kancar kancar hancer (a.)
kaş kaş kaş (t.)
kaygu kaygı kaygı (t.)
kekilik kekilik keklik (t.)
kış kış kış (t.)
kız kız kız (t.)
kişi kişi kişi (t.)
komşu koŋşu komşu (t.)
kul kul kul (t.)
kulak kulak kulak (t.)
kuş kuş kuş (t.)
kül kül kül (t.)
mülk mülk mülk (a.)
oğl uul oğul (t.)
ok ok ok (t.)
ölü ölük ölük (t.)
ölüm ölüm ölüm (t.)
ördek ördök ördek (t.)
saç çaç saç (t.)
sel sel sel (a.)
soru suroo soru (t.)
söz söz söz (t.)
şeker şeker şeker (f.)
tan taŋ tan (t.)
taş taş taş (t.)
ten dene ten (f.)
ter ter ter (t.)
toprak topurak toprak (t.)
tuzak tuzak tuzak (t.)
uç uç uç (t.)
yaka caka yaka (t.)
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yanlış caŋılış yanlış (t.)
yar car yar (t.)
yayla cayloo yayla (t.)
yemiş cemiş yemiş (t.)
yen ceŋ yen (t.)
yer yüzü cer cüzü yeryüzü (t.)
yer cer yer (t.)
yıl cıl yıl (t.)
yıldız cıldız yıldız (t.)
yol col yol (t.)
yük cük yük (t.)
dış tış dış (t)
iç iç iç (t.)
içeri içkeri içeri (t.)
sol sol sol (t.)
beri beri beri (t.)
Sıfat
ak, ag ak ak (t.)
belli belgilüü belli (t.)
berk bek berk (t.)
dar tar dar (t.)
artuk artık artık (t.)
derin tereŋ derin (t.)
diri tirüü diri (t.)
doğru tuura doğru (t.)
dolu tolo dolu (boş karşıtı) (t.)
eğri iyri eğri (t)
esen esen esen (t.)
kara kara kara (t.)
katı kattuu katı (t.)
sarı sarı sarı (t.)
seyrek seyrek seyrek (t.)
şirin şirin şirin (f.)
tatlı tattuu tatlı (t.)
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türlü türlü türlü türlü türlü türlü (t.)
ulu uluu ulu (t.)
yad cat yad (t.)
yakın cakın yakın (t.)
yanlış caŋılış yanlış (t.)
yaşıl caşıl yeşil (t.)
yumşak cumşak yumuşak (t.)
az az az (t.)
ırak ıraak ırak (t.)
uzak uzak uzak (t.)
yakın cakın yakın (t.)
Sayı Sıfatı
altı altı altı (t.)
beş beş beş (t.)
bin miŋ bin (t.)
bir bir bir (t.)
dokuz toguz dokuz (t.)
dört tört dört (t.)
iki eki iki (t.)
sekiz segiz sekiz (t.)
üç üç üç (t.)
yedi ceti yedi (t.)
yetmiş cetimiş yetmiş (t.)
yüz bin cüz miŋ yüz bin (t.)
Zamir
bana maga bana (t.)
ben men ben (t.)
bu bul bu (t.)
bunlar bular bunlar (t.)
bütün bütün bütün (t.)
her bir ar bir her bir (t.)
kim kim kim (t.)
kimisi kimisi kimisi (t.)
ne  emne ne (t.)
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onlar alar onlar (t.)
sen sen sen (t.)
Zarf
bugün bügün bugün (t.)
bunca mınça bunca (t.)
evvel obolu evvel (a.)
günden güne kündön-küngö günden güne (t.)
gündüz kündüzü gündüz (t.)
üstü üstü üstü (t.)
Fiil
açmak açuu açmak (t)
akmak aguu akmak (t.)
aşmak aşuu aşmak (t.)
basmak basuu basmak (t.)
biçmek bıçuu biçmek (t.)
bilmek bilüü bilmek (t.)
boğmak buumak boğmak (t.)
bozmak buzuu bozmak (t.)
çağırmak çakıruu çağırmak (t.)
çıkmak çıguu çıkmak (t.)
demek demek demek (t.)
dermek / dirmek terüü dermek (t.)
dilemek tilemek dilemek (t.)
dirilmek tirilüü dirilmek (t.)
doğmak tuumak doğmak (t.)
doymak toyuu doymak (t.)
dökmek tögüü dökmek (t.)
dürülmek türülüü dürülmek (t.)
düzmek tizüü dizmek (t.)
eğmek iyüü eğmek (t.)
ezmek ezüü ezmek (t.)
gelmek kelüü gelmek (t)
girmek kirüü girmek (t.)
göçmek köçüü göçmek (t.)
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gülmek külüü gülmek (t.)
içmek içüü içmek (t.)
işe yaramak işke caramak işe yaramak (t.)
işitmek eşitüü işitmek (t.)
kalmak kaluu kalmak (t.)
kesmek kesüü kesmek (t.)
kılmak kıluu kılmak (t.)
korkmak korkuu korkmak (t.)
körmek / görmek körüü görmek (t.)
kurtulmak kutuluu kurtulmak (t.)
okumak okumak okumak (t.)
olmak boluu olmak (t.)
ölmek ölüü ölmek (t.)
satmak satuu satmak (t.)
savurmak sapıruu savurmak (t.)
semirmek semirüü semirmek (t.)
sevmek süyüü sevmek (t.)
sormak suramak sormak (t.)
sunmak sunuu sunmak (t.)
susamak suusamak susamak (t.)
sürmek sürüü sürmek (t.)
tutmak tutuu tutmak (t.)
tütmek tütöö tütmek (t.)
uçmak uçuu uçmak (t.)
unutmak unutuu unutmak (t.)
vermek berüü vermek (t.)
yanmak canuu yanmak (t.)
yatmak catuu yatmak (t.)
yazmak cazuu yazmak (t.)
yenmek ceŋüü yenmek (t.)
yudmak cutuu yutmak (t.)
II. Günümüz Türkiye Türkçesindeki değişime uğrayan sözcükler:
DEĞİŞENLER (Tatcı 2012, s. 355-435):
Yunus Emre Divanı’nda Kırgızcada Türkçede
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İsim
ağu uu zehir (f.)
akça akça para (f.)
aş aş yemek (t.)
ata ata baba (t.)
bağır boor ciğer (f.)
baş baş kafa (a.)
buğ buu buğu(t), buhar (a.)
buğ buu buhar (a.)
buyruk buyruk emir (a.)
çağ çak zaman (a.)
çıyan çayan zehirli ve sürüngen 
  küçük bir böcek
dad tat lezzet (a.)
dirilik tiriçilik yaşayış (t.), geçim (t.) hayat (a.)
döşek töşök yorgan (t.)
dün tün gece (t.)
düş tüş rüya (a.)
em em çare (f.), devâ (a.)
emcek emçek meme (t.)
eşik eşik kapı (t.)
eyin iyin sırt (t.), arka (t.)
gözgü küzgü ayna (f)
gün kün güneş (t.)
kişi kişi adam (a.)
kopuz komuz türklerin millî sazı (t.)
od ot ateş (f.)
özge özgö başka (t.)
saçu çaçıla düğünde saçılan şeker ve
  para kabilinden şeyler
toy toy düğün (t.)
tütün tütün duman (t.)
uğru uuru hırsız (t.)
ün ün ses (t.)



423Burul SAGINBAYEVA

yadlı söz cat söz asılsız yabancı söz
yay cay yaz mevsimi
yel cel yel (t.), rüzgar (f.)
yoldaş coldoş yol arkadaşı (t.)
yuyanlar cuugandar yıkayanlar (t.)
yürek cürök kalp (a.)
ulumuza uluubuzga büyüğümüze (t.)
Sıfat
arı aruu temiz (a.), parlak (t.)
bahtlı, bahtılı baktıluu bahtiyar (f.)
gen keŋ geniş (t.), bol (t.)
görklü körktüü güzel (t.)
karanu karaŋgı karanlık (t.)
katı kattuu sert (f.)
kızıl kızıl kırmızı (a.)
kiçi kiçüü küçük (t.)
sınık sınık kırık (t.)
sulu suluu güzel (t.)
türlü türdüü çeşit (f.)
bir niçe bir neçe birçok (t.)
Zamir
anı anı onu (t.)
anın anın onun (t.)
anlar alar onlar (t.)
bireği beregi bir kimse, başkası, birisi (t.)
bular bular bunlar (t.)
her kim ar kim herkes (f.)
kendözüm menin özüm kendim (t.)
özüm özüm kendim (t.)
nemdir emnem neyimdir (t.)
ol al o (t.)
şol oşol o, şu (t.)
uş uşul şu (t.)
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Zarf
anca ança o kadar, onca (t.)
anda anda o zaman (t. a.)
anda anda orada (t.)
anda anda oraya (t.)
kanda kayda nerede (t.)
kandan kaydan nereden (t.)
andan beri andan beri  o zamandan beri (a. t.)
beri beri yakın, beri, bu yana, 
  beriye, bu tarafa (t.)
bunda mında burada (t.)
erte gice / irte gice erteli keç sabah akşam (t)
içre içkeride içinde (t.)
kaçan kaçan ne zaman (t. a.)
yayda kışda cayda-kışta yazlı kışlı (t.)
yok yere cok cerden boşuna (t.)
Fiil
armak arımak yorulmak (t.)
aşıkmak aşıguu acele etmek (t.)
aşırmak aşıruu geçirmek (t.)
aşmak aşuu geçmek, taşmak (t.)
bilmezem bilbesem bilmiyorum (t.)
burulmak buruluu dönmek, bükülmek (t.)
dek durmak tek turuu sessiz, sakin durmak (t. a. t.)
dek oturmak tek oturuu düzgün oturmak; uslu 
  oturmak (t.)
durmak turuu ayağa kalkmak (t.)
esirmek esirüü mest olmak, sargoş olmak (f.)
gıl- / gil- kıl- emir, teklik şahıs eki
gönül alışdı köŋül alıştı gönül aldılar (t.)
göresin körösüŋ göreceksin (t.)
gül deren gül tergen çiçek toplayan (t.)
karımak karuu ihtiyarlamak (a. t.)
kıla gör kıla gör yap (t.)
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ne kılam diye emne kılam dep ne yapacağım diye (t.)
sağınmak sagınuu özlemek (t.)
saymak sanoo tutmak, addetmek, bir şey 
  yerine kabul etmek (a. t.)
sınmak sınuu kırılmak (t.)
söğmek sögüü sövmek (t.), lanetlemek (a. t.),
  küfür etmek (a. t.)
tammak tamuu damlamak (t.)
tapmak tapuu bulmak (t.)
toylamak toyloo ziyafet çekmek (a. t.),
  yedirip içirmek (t.)
tuş oldu tuş boldu rast gelmek (f. t.)
ütmek utuu kazanmak, yenmek (t.)
üzmek üzüü ayırmak, bölmek, koparmak (t.)
yetegör cete gör (ulaşsam, istek anlamında)
yetmek cetüü ulaşmak (t.)
yığmak cıyuu üst üste toplamak (t.)
yola düşmek colgo tüşüü yola çıkmak (t.)
yunmak cuunuu yıkanmak (t.)
yuyan cuugan yıkayan (t.)
III. Böylece Yunus Emre Divanı’nın günümüz Türkiye Türkçsi ve Kırgız 

Türkçesi ile karşılaştırılması sonucunda aşağıdaki benzerlik ve özellikleri belirtmek 
mümkündür:

3.1.  Yunus Emre Divanı’nın günümüz Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesine 
göre fonetik özellikleri şöyledir:

●  Yunus Emre Divanı’nda ilk hecedeki düz ünlüden sonraki hecede yu-
varlak-dar ünlülerin geldiğini fark etmek mümkündür: açuk, alur, atlu, 
ayruk, artuk, sınuk, yazuk, senün, dilün vb.

●  Eski Türkçedeki söz başında gelen y fonemi, Yunus Emre Divanı ve 
günümüz Türkiye Türkçesinde korunmuş, Kırgızcada ise c fonemine 
dönüşmüştür: yıldız - cıldız, yer - cer, yük - cük, yayla - cayloo, yen 
- ceŋ, yaka - caka, yakın - cakın, yetmiş - cetimiş, yanmak - canuu, 
yatmak - catuu vb.

●  Eski Türkçede k fonemi ile başlayan fiiller; Yunus Emre Divanı’nda 
ve günümüz Türkiye Türkçesinde g fonemine dönüşmüş, Kırgızca da 
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ise k olarak korunmuştur fakat Kırgızcada da telaffuzu g şeklindedir: 
görmek - körüü, girmek - kirüü, gelmek - kelüü, gülmek - külüü, göçmek 
- köçüü vb.

●  Eski Türkçede t fonemi Kırgızcada değişmemiş, Yunus Emre Divanı ve 
günümüz Türkiye Türkçesinde d fonemine dönüşmüştür: dil - til, diken 
- tiken, dağ - too, damar - tamır vb. fakat bazı örneklerde söz başındaki 
t fonemi korunmuştur: tatlı, toprak, tarak, taş vb.

●  Kırgızcadaki uzun ünlülere Yunus Emre Divanı ve Türkiye Türk-
çesinde rastlanmamıştır: oğl / oğul - uul, dağ - too, soru - suroo, 
yayla - cayloo vb.

●  Yunus Emre Divanı’nda ve günümüz Türkiye Türkçesi nazal ŋ fo-
nemi n fonemine dönüşmüştür: taŋrı > tanrı, deŋiz > deniz, köŋül > 
gönül, koŋşu > komşu vb.

●  Günümüz Türk dillerinden farklı olarak Yunus Emre Divanı’nda söz içi 
ünlülerin kalınlık-incelik ses uyumu, Kırgız-Kıpçak dillerinde olduğu gibi 
korunmuştur: ününden, yürek, azık, bahtlı, semirmek, yarınkı, şükür kılam, 
özüm, kardaşlar, karnındagı, uçmakdakı, oğluymış, ılan, ıldırım, balıg, 
emeksizin vb.

3.2. Yunus Emre Divanı’nda tamlayan hâl eki -nıŋ, yönelme hâl eki -ga 
ekleri değişime uğramadan kullanılmıştır: Yusufnuŋ, dostunun, alurga, bizge, dö-
şeğine.

● Divan’da çok arzu etme anlamında -ga gör birleşik yapısı kullanılmıştır:
 Zinhâr gözünü açagör nefs tuzağını seçegör
 Dost mahfiline geçegör... (Tatcı 2012, s. 22, 5)

●  Divanda yardımcı fiil fonksiyonunda kıl- kullanılmıştır: Söz var kılar Ne 
kılam diye ‒ emne kılam dep‒ ne yapacağım diye (Tatcı 2012, s. 105-340).

●  -ıp zarf fiil eki, Kırgız-Kıpçak dillerinin kurallarına uygun olarak kullanıl-
mıştır: unudup, dağlar aşup, derya geçup, olupdur vb.

●  Divan’da emrin tekil ikinci şahsı için -gıl eki kullanılmıştır: tutgıl, kıl-
gıl, sorgıl, yugıl. Günümüz Kırgız Türkçesinde bu ekin kalıntısı olan 
-gıla eki emrin çokluk ikinci şahsı için kullanılmaktadır: cazgıla, ayt-
kıla, bargıla vb.

●  Günümüz Türkiye Türkçesinde sözcük türlerinden zarflar, zaman zarf-
ları ve fiillerde (fonetik değişimler dikkate alınmadığında) şekil deği-
şikliğinin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır: erte gice / irte gice ‒ erteli 
keç ‒ sabah akşam; yayda kışda ‒ cayda-kışta ‒ yazlı kışlı; kaçan ‒ ka-
çan ‒ ne zaman (t. a.); anda ‒ anda ‒ orada / oraya / o zaman; armak 
‒ arımak ‒ yorulmak; tapmak ‒ tapuu ‒ bulmak; dek durmak ‒ tek turuu 
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‒ sessiz, sakin durmak; toylamak ‒ toyloo ‒ ziyafet çekmek, yedirip-i-
çirmek; söğmek ‒ sögüü ‒ lanetlemek, sövmek, küfür etmek.

3.3. Yunus Emre Divanı ile günümüz Kırgız ve Türkiye Türkçesi söz var-
lığı bakımından ortaklıklar çoğunluktadır:

●   Organ adları: baş - baş, ağız - ooz, kulak - kulak, kaş - kaş, göz - göz, 
saç - çaç, boyun -moyun, bel - bel vb.

●   Akrabalık adları: ata - ata, ana - апа, baba - baba, kardaş - kardaş, 
oğul - uul, gelin - gelin vb.

●   Sayı adları: bir - bir, iki - eki, üç - üç, dört - tört, yedi - ceti, yirmi - cıyır-
ma, elli - ellüü, doksan - tokson, yüz - cüz, bin - miŋ vb.

●   Şahıs zamirleri: ben - men, sen - sen, seni - seni, siz - siz / siler, biz - 
biz, onlar / anlar - alar, kim - kim, ne - emne, bu - bul, kimisi - kimisi, 
bunlar - bular, bana - maga vb.

●   Eşya adları: beşik - beşik, ayna - aynek, mülk - mülk, tarak - tarak, 
kaşık - kaşık, ip - cip, iğne - iyne, boncuk - monçok vb.

●   Doğa, doğaya ile ilgili adlar: ay - ay, yıldız - cıldız, yeri - cer, yeryüzü 
- cer cüzü, bulut - bulut, dağ - too, deniz - deŋiz, sel - sel vb.

●   Hayvan, kuş ve bitki adları: hayvan - ayban, kuş - kuş, ördek - ördök, 
kekilik - kekilik, bülbül - bulbul, diken - tiken, buğday - buuday, gül - 
gül vb.

Sonuç
1.  Yunus Emre Divanı’ndaki ve günümüz Türkiye ve Kırgız Türkçesinde-

ki sözcükler, Eski Türkçe temelinde ele alındığında benzerlik ve fark-
lılıklara sahiptir. Özellikle k ~ g; uu, aa ~ g; t ~ d; y ~ c gibi değişimler 
önemli farklılıklardandır.

2.  Günümüz Türkiye Türkçesinde sözcük türlerinden zarflar, zaman zarf-
ları ve fiillerde şekil değişikliğinin daha fazla olduğunu görüyoruz.

3.  Yunus Emre’nin dili, günümüz Kırgız Türkçesiyle benzerlik gösterir; 
yalnız ek ve köklerde bazı ses ve özellik bakımından farklılıklar, Tür-
kiye Türkçesinden ise belli derecede farklılık arz etmektedir: burul-
mak‒buruluu‒dönmek, bükülmek, dermek / dirmek‒terüü‒toplamak, 
biriktirmek vb.

4.  Yunus Emre Divanı ile günümüz Kırgız ve Türkiye Türkçesi ana temel 
söz varlığı bakımından ortaklıklar çoğunluktadır.

5.  Günümüz Türk dillerinde birbirinden farklı olan sözcükler; Türkçe, 
Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşturmaktadır. Bunun nedeni, gü-
nümüz Türkiye Türkçesindeki söz varlığının büyük oranda Arapça 
ve Farsçadan kabul edilen sözcüklerden oluşmasıdır. Bunun yanı sıra 
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Dil Devrimi Dönemi’nde, Arapça ve Farsça sözler çıkarılarak yerleri-
ne Türkçe kökenli sözcükler ekleme çalışması yapılırken Eski Türkçe 
sözlerin yerine başka Türkçe sözcüklerin kabul edilmesinden kaynak-
lanmaktadır (Türkçe söz varlığındaki farklılık için).

6.  Eski Türk edebî dil ile Yunus Emre Divanı’nda kullanılan Eski Anadolu 
Türkçesinin ve Orta Asya’da kullanılan edebî dilin organik bağı var-
dır diyebiliriz. Zeynep Korkmaz da bu durumu, Anadolu yazı dilinin o 
dönemde birden ortaya çıkmayıp Orta Asya yazı dilinin temelinde ge-
liştiği görüşünü 1973, 1974 ve 1994 yıllarında yazdığı çalışmalarında 
belirtmiştir (Эржиласун 2010, s. 436).

7.  Yunus Emre Divanı’ndaki söz varlığında, Eski Türk dillerindeki eski 
şekiller sıklıkla kullanılmış ve bu sözcüklerde eski ve günümüz Orta 
Asya Türk dilleri ile ortaklıklar çoğunlukla korunmuştur: eşik, düş, od, 
döşek, kopuz, tan, uğru, yad, ak, kara, sulu, arı, gen, şol, özüm, kaçan, 
yayda kışda, tapmak, bilmezem, dek oturmak, aşıkmak, gılmak / gil-
mek, sağımak, söğmek, yunmak, kıla gör-, yete gör- vb.

8.  Yunus Emre Divanı’nda kullanılıp günümüz Türk dillerinde arkaizm 
olan sözlerin çoğunluğuna Kırgızcada rastlamak mümkündür. Örne-
ğin: aġu ‒ uu (zehir), alda ‒ alda (aldat-, kandır-), alḳış ‒ alkış (kutla-
ma, tebrik etme), anda ‒ anda (onda; o zamanda, o yerde), biliş ‒ biliş 
(bildik, tanıdık), buŋ ‒ muŋ (sıkıntı, gam), geŋ ‒ keŋ (geniş), görklü 
‒ körktüü (iyi, güzel), kanı ‒ kana (hani, nerede), karaḳ ‒ karek (göz 
bebeği), karı- ‒ karı- (yaşlan-), kezek ‒ kezek (nöbet, sıra), kiçi ‒ kiçik 
(küçük), od ‒ ot (ateş), oğrı ‒ uuru (hırsız), öt- ‒ öt- (geç-), sınuḳ ‒ sınık 
(kırık), şeş- ‒ çeç- (çöz-), tuş ol- ‒ tuş bol- (rastla ‒), üz- ‒ üz- (kopar-, 
ayır-), yay ‒ cay (yaz), yazuḳ ‒ cazık (günah), yort- ‒ cort- (hızlı koş-), 
yumış ‒ cumuş (hizmet) vb.

9.  Ata, düş, od, eşik, em, emcek, gözgü, kopuz, özge, tay, eyin, yay (yaz 
ayı), sulu, sınık, anda, anca, ar-, dur- (kalkmak), aşık, burul-, karı-, sın-, 
üz-, yet- (ulaşmak), tuş ol-, üt- gibi örnekleri çoğaltılabilecek kavram-
lar; bugünkü Kırgız yazı dilinde bulunmasına karşılık, Türkiye Türk-
çesinde kullanılmıyor. Bu kelimelerin çoğu, Türkiye Türkçesi ağızla-
rında Kırgızcadaki anlamlarıyla yaşamaktadır yani Yunus Emre Divanı 
ile günümüz Kırgız Türkçesi ve Anadolu ağızlarının ortak yönlerinin 
olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca Yunus Emre Divanı’ndaki sözcüklerin 
ağızlarda hâlen yaşaması, Yunus Emre’nin dilinin gerçekten de halk 
diline yakın olduğunu kanıtlar niteliktedir.
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KOSOVA TÜRKÇESİNDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 
İZLERİ

İsa SÜLÇEVSİ*

Özet
Kosova Türkçesi, Batı Rumeli ağızlarının batı sınırının kuzey kısmı-

nı oluşturur. Kosova’da resmî rakamlara göre on dokuz bine yakın Türkün 
ana dili ve elli bine yakın kişinin ikinci dili veya üçüncü dili Türkçedir. 
Dolayısıyla Kosova’da yetmiş bine yakın Türkçe konuşan kişi bulunmakta-
dır. Kosova Türkçesinin temelini Sultan Yıldırım Bayezid ile Fatih Sultan 
Mehmet dönemlerinde Anadolu’dan bu yöreye iskân ettirilen nüfusa dayan-
dırmak mümkündür. Tarih kaynaklarında Osmanlı’dan önceki dönemlerde 
Balkanlar’a başka Türk boylarının akınları olduğu belirtilmekle birlikte, bu 
bölgeye yerleşerek kesintisiz bir dil mirası bıraktıklarını ileri sürebilecek 
deliller henüz ortaya konamamaktadır. Bu nedenle Kosova Türkçesinin te-
melinde Eski Anadolu Türkçesinin yattığı ileri sürülebilir. Osmanlı payi-
tahtının görece uzağında olan bu yörede konuşulmuş olan Türkçe, Osmanlı 
Türkçesinin gelişmesiyle paralel bir gelişme göstermemiştir. Dolayısıyla 
Standart Türkiye Türkçesindeki gelişmelerden de etkilenmeden kalabil-
miştir. Bu nedenle Eski Anadolu Türkçesinden bazı izleri günümüze ka-
dar yaşatabilmiştir. Bu izler bazı eklerde ve kelimelerde dudak uyumunun 
gelişmemiş olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Eklerde bu özelliklerin 
tespiti Kosova Türkçesiyle ilgili yapılmış olan çalışmalardan örnekler se-
çilerek EAT ile ilgili kaynaklardaki eş değerleriyle karşılaştırılacaktır. Ay-
rıca bazı kelimelerde de eski şekillerin, bazen de anlamların korunduğunu 
görmek mümkündür. Kelime düzeyinde EAT’den günümüze intikal etmiş 
olma ihtimali bulunan bu özelliklerin tespiti için Kosova Türkçesiyle ilgili 
derlenmiş metinlerden örnekler belirlenip TDK’nin çevrimiçi derleme ve 
tarama sözlükleri veri tabanları ile diğer bazı kaynaklara bakılmak suretiyle 
karşılaştırılacaktır. Belirlenecek olan kelimelerin anlam ve şekle dayalı bu 
özelliklerinin EAT ile ağızlarda varlığı belirlenmeye çalışılacaktır. Böyle 
bir yöntemle derleme sözlüğü veri tabanında olmayıp tarama sözlüğü veri 
tabanında 16. yüzyıldan önceki dönem eserlerinde ve Kosova Türkçesinde 
var oldukları belirlenecek olan örnekler için EAT döneminden kalmış ve 
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Kosova Türkçesinde varlığını sürdüren izler olduğuna ilişkin bir varsayım 
ortaya konabilecektir.

Anahtar kelimeler: Kosova Türkçesi, Batı Rumeli ağızları, Eski Anado-
lu Türkçesi, ünlü uyumu.

Kosova’da konuşulan Türkçe, Batı Rumeli Ağızları içerisinde yer alır. 
Nemeth (1981) ve Mollova (1996) Rumeli ağızlarıyla ilgili yaptıkları sınıflan-
dırmalarda Kosova’yı dolaylı olarak zikrederler ve Kosova Türkçesine Batı 
Rumeli Ağızları içerisinde yer verirler. Dryga, Gülsevin, Günşen (2009; 2017; 
2012) Kosova Türkçesini Batı Rumeli Türk Ağızları grubu içerisinde değer-
lendirirler.

Kosova’da Türkçe konuşan nüfusun iskânının Sultan Yıldırım Bayezid 
döneminde başlayıp Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar daha yoğun oldu-
ğu anlaşılmaktadır (Aktepe 2010; İnbaşı 2002). Kosova’da Türkçe konuşan 
topluluk mensupları Osmanlı sınırları içerisinde payitahttan görece uzak uç 
bölgede yaşamışlardır. Bu bölgeye yerleştirilen nüfusun ne etnik kökeni ne de 
Anadolu’nun hangi bölgesinden getirildikleri konusunda bir bilgiye sahibiz. 
Dobırçan ile Mamuşa gibi köylerde ikamet eden Türklerin Tokat’tan geldikle-
rine ilişkin ortak bir rivayetleri vardır. Ancak bunun doğrulanması veya reddi 
mümkün değildir. Şehirlerde yaşayan ve Kosova Türk nüfusunun çoğunluğu-
nu oluşturan kesimin Anadolu’nun hangi yerinden ve ne zaman geldiklerine 
ilişkin hiçbir bilgisi veya tahmini yoktur. Tarih kaynakları ile Kosova’da mev-
cut olan Osmanlı mimari eserleri Kosova Türklerinin bu bölgeye ne zaman 
yerleştikleri konusunda ipuçları vermektedir.

Kosova’da konuşulan Türkçe Anadolu’dan iskân ettirilen nüfusun temel-
lerini attığı ve kendi dinamikleriyle günümüze kadar ulaşan bir ağız tabaka-
sıdır. Kosova Türkçesiyle ilgili yapılmış olan çalışmalarda (Canhasi 2004; 
Hafız 1975; İğci 2010; Jable 2010; Jusuf 1987; Morina 1985; Tunuslu 2005) 
çoğunlukla ses bilgisi ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulmuştur. Bura-
da zikredilen ve zikredilmeyen çalışmalarda derlenmiş olan metinlerden ve 
günlük konuşmada belirlenen örneklerden hareketle aşağıya bir kelime listesi 
alınmıştır. Bu kelimeler çoğunlukla şekil ve anlam bakımından Eski Anadolu 
Türkçesi örneklerine yakındır. Seçilen örnekler EAT ile ilgili kaynaklardaki 
benzerleriyle karşılaştırılmış ve günümüz Standart Türkiye Türkçesi karşılık-
ları verilmiştir. Bu örneklerin bazıları Derleme Sözlüğü’nde de yer almaktadır.

Kosova Türkçesinden tespit edilen örneklerin bir kısmında düzlük-yu-
varlaklık uyumunun gelişmediği görülmüştür. Bu da Kosova Türkçesinin Os-
manlı Türkçesiyle paralel bir gelişim göstermediğini ortaya koyar.
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Kosova Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesinin izlerini sürmek amacıyla 
derlediğimiz kelimelerin aşağıda açık adları ve kısaltmaları1 verilen çevrim içi 
ve matbu kaynaklarda yer alıp almadıkları kontrol edilmiştir:

1. TDK Tarama Sözlüğü (çevrim içi): TRM
2. TDK Güncel Türkçe Sözlük (çevrim içi): GTS
3. TDK Derleme Sözlüğü (çevrim içi): DRL
4. Bahşayiş bin Çalçıla, Bahşayiş Lügati: BHŞ
5. Bernardo da Parigi’nin, Türkçe çeviri adıyla Söz Kitabı: PRG
6. Mehmet Kanar, Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü: KNR
7. Mertol Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı: TLM
8. Milan Adamović, 16. Yüzyıl Türkçesi: ADM
9. Yaşar Çağbayır, Büyük Türkçe Sözlük: BTS
Bu kaynaklardan bazıları doğrudan EAT kaynakları olmamakla birlikte, 

Osmanlıcanın ilk dönemlerine aittir. Fakat amacımız Kosova Türkçesinde gü-
nümüzde tespit edilmiş olan kelimelerin (Güncel Türkçe Sözlük’te yer alma-
yanlardan) Eski Anadolu Türkçesinden günümüze doğru ulaşabildiğimiz en 
eski örneğini bulmaktı.

Bu çalışma Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına Ulus-
lararası Türkçenin Yazı Dili Oluşu Sempozyumu’nda sunulmak üzere hazır-
landığından, Kosova Türkçesinde tespit edilen kelimelere örnek cümleler M. 
Tatcı (2017) tarafından neşredilmiş olan Yunus Emre Divanı’ndan verilmiştir. 
Ancak bütün kelimelere bu anlamda örnek cümle bulunamamıştır. Kosova 
Türkçesinden örnek cümleler ise sadece haçan örneği için verilmiştir.

Kosova Türkçesinde tespit edilmiş olan örneklerin bir kısmı EAT kaynak-
larında görülmekte olup, günümüz Standart Türkiye Türkçesinde ve ağızlarda 
kullanımda olduklarına ilişkin bir örnek tespit edilememiştir. Bunların sayısı 
daha azdır. Örneğin ıssı: sıcak. Ancak bir diğer kısmı barındırdıkları ünlüler 
bakımından EAT şekillerini kısmen muhafaza etmişlerdir. Buna örnek olarak /
üce/ ügey>üvey, /cüvegi/ güvegi>güvey, /sauk/ savuk>soğuk gibi.

Aşağıdaki listede satır başında koyu yazılı örnekler Kosova Türkçesin-
deki şeklidir. İki eğik çizgi arasındaki karşılıklar ise EAT ve Klasik Dönem 
Osmanlı Türkçesindeki şekilleridir. İki eğik çizgi arasındaki karşılıkların han-
gi kaynakta geçtiği alt simge ile belirtilmiştir. Bahse konu kaynaklar sözlük 
oldukları için ilgili kelimenin hangi sayfada yer aldığı, buradaki gösterimi 
basitleştirmek amacıyla belirtilmemiştir.

1 Bu çalışmanın sadece aşağıda verilmiş olan kelime listesinde kullanılan kısaltmaların bir 
kısmı eser adından, diğer bir kısmı müellifin soyadından oluşturulmuştur.
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agul /aġulu/BHŞ, KNR: (aġu: zehir) mec. Ham, olgunlaşmamış, tadı acı olan 
meyve. [Bana agu sunan kişi şehd ü şeker olsun aşı] (Tatcı 2017, s. 13)

apuşmak /apuşmak/BTS: Apışmak.
barabar /barabar/DRL, ADM, KNR: Beraber.
bitışmek /bitiş/PRG: Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek.
cügermek /göğermek/TRM, DRL, KNR: Morarmak, grileşmek.
çibuk /çıbuk/DRL, KNR: Çubuk.
enış /eniş/ADM, TLM: İniş.
enmek /enmek/TLM: İnmek.
haçan<kaçan /kaçan (haçan)/DRL, KNR, TLM, (Ş. Sami, 2019): -DXğX zaman, 

-XncA. KT: Açan celdım (geldiğimde), Açan ciderım miytebe hep ciyerım 
uniformay. (Okula gidince her zaman önlüğümü giyerim); [Kaçan kim ol dil-
ber benüm gözlerüme tutaş oldı] (Tatcı 2017, s. 287)

handa /kanda/TRM, KNR, PRG: Nerede, olduğu yerde, KT: Biz sık anda Hotel 
Gołd (Gold Otelin olduğu yerdeyiz), [Şol kim sorar dost kandadur kanda diri-
sen andadur] (Tatcı 2017, s. 304)

hukubet<Ar. ᶜuḳūbet /ukubet/GTS, BTS: Çok çirkin.
ilan /ılan/DRL, TRM, GTS, KNR: Yılan. [Yirün ka’rında berkiyen şol agılu ılan 

benem] (Tatcı 2017, s. 158)
irak /ıraġ, ırak/TRM, DRL, GTS, ADM, KNR, PRG: Uzak. [Hırs u tama’ bende ırak 

hem arduma atan benem] (Tatcı 2017, s. 175)
isicak /ısıcak/TRM, ADM, KNR, PRG: Sıcak. [Geldi gördi henüz kim döşecigi ısı-

cak] (Tatcı 2017, s. 106)
issi /ıssı/TRM, BHŞ, ADM, KNR: Sıcak. [Korkmaz ıssı sovukdan pes ne biliser 

odı] (Tatcı 2017, s. 203)
kayınmak /kayınmak, tayınmak/DRL, TRM, (Özkan, 2011): Kaymak. [Dünyâya 

gönül viren düşe tayına birgün] (Tatcı 2017. s. 201)
kaynata /kayınata/GTS, KNR, TLM: Kayınpeder.
koz /koz/GTS, TRM, DRL: Ceviz. [Bostân ıssı kakıyup dir ne yirsün kozumı] 

(Tatcı 2017, s. 331)
kucmak /kucmak, kuçmak/DRL, GTS, KNR, TLM: Kucaklamak. [Bir evile bir 

kaç Hûrî hevesüm yok kuçmagiçün] (Tatcı 2017, s. 191)
kucuşmak /kucuşmak, kuçuşmak/GTS,, KNR, TLM: Kucaklaşmak.
neste (o neste) /neste/DRL, TRM, ADM, KNR: Nesne, şey.
ol (ol cün, ol cece) /ol/TRM, BHŞ, KNR, ADM, PRG: O işaret sıfatı. [Aglaşalum ol 

gün içün] (Tatcı 2017, s. 219)
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olar /olar/TRM, DRL, KNR: Onlar zamiri. [Olardur Hakk’a irenler her dem an-
lar irse gerek] (Tatcı 2017, s. 109)

onda /anda, onda/ADM, KNR, PRG: Orada. [Ol yarınki yollara anda yoldaş is-
teyen] (Tatcı 2017, s. 113)

saksigan /saksıkan, (sağsıkan)/TRM, BHŞ: Saksağan.
sauk /savuk/TRM, KNR: Soğuk.
sıklık /sıklık/TRM, KNR: Islık.
sımarlamak /sımarlamak/TRM, KNR: Ismarlamak.
sovk /sovuk/TRM, BHŞ, KNR: Soğuk. [Sovuk suyıla yuyalar] (Tatcı 2017, s. 

224)
sütli aş /sütlü aş/TRM: Sütlaç.
şınlamak /şılamak, şınlamak/TRM, DRL, KNR: Parıldamak.
tagar /tağar (dağar)/ADM, KNR: Kosova Türkçesinde: toprak mangal, 

EAT’de: Kap, çanak, küp, çömlek.
terezi /terezi/ADM: Terazi. [Terezü kurdun günâhum tartmağa] (Tatcı 2017, 

s. 341)
toyaga /toyağa, toyaka/TRM, DRL, GTS, KNR: Değnek.
tüfenç /tüfenk/DRL, KNR, TLM: Kosova Türkçesinde mec. abartılı kabızlık, tı-

kanma.
uyuki /uyuḳu, uyuḫu/ADM, KNR, TLM: Uyku.
üce /öge, ögey, üge, ügey/ADM, BHŞ, TLM, BTS: Üvey.
ügdül /öğdül, öǹdül/DRL, TRM, KNR, (Ş. Sami, 2019): Ödüllü at yarışı, yarış ödülü.
yaglık /yağlık/TRM, DRL, GTS, KNR, TLM: Mendil.
yesir /yesir/TRM, DRL, KNR: Esir, tutsak. [‘Işkıla çalındı kalem ‘ışka yesir du-

rur âlem] (Tatcı 2017, s. 38)
yonmak /yonmak/TRM, DRL, KNR: Yontmak, aşındırmak, bilemek. [Leylî ile 

Mecnûn olup Ferhâd ile taşlar yonup] (Tatcı 2017, s. 205)
yürek /yürek/DRL, TRM, GTS, KNR: Mide.
Burada gösterilen örneklerin bir kısmı şekil bir kısmı da anlam bakımın-

dan günümüz standart Türkiye Türkçesi karşılıklarından farklıdır. Burada 
verilen örneklerden uyuki ilgi çekicidir. Taranan kaynaklarda bu örnek hep 
uyuḳu veya uyuḫu şeklinde verilmiştir. Ergin (2004, s. 189) bu örneği uyu-
ḳu<uyı-ḳu şeklinde vermiştir. Bu örnek orta hece ünlüsünün korunmuş olması 
bakımından önemlidir. Kosova Türkçesinde son açık hece ünlüsü muhtemelen 
analoji yoluyla diğer durumlara benzetilmiş olmalıdır.
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Kosova Türkçesinin burada ele alınmayan değer bir başka özelliği çoğun-
lukla kelime sonlarında açık hece ünlüsü /ı/, /u/ ve /ü/ yerine /i/ sesinin kul-
lanılmasıdır. Kosova Türkçesi hakkında çalışan araştırmacıların Batı Rumeli 
ağızları ve dolayısıyla Kosova Türkçesinin ses bilgisi özellikleri bahislerinde 
bu olaya temas ederken çoğunlukla ı-i, u-i ve ü-i ses değişimi olarak konuyu 
ele alırlar. Kosova Türkçesinde kuri (kuru), dogri (doğru), yürüdi (yürüdü), 
sürgi (sürgü), kari (karı), dayi (dayı), yapti (yaptı) gibi örneklerde gerçekten 
de günümüz Standart Türkiye Türkçesinde kelime sonlarında /ı/, /u/ ve /ü/ ile 
karşılanırlar.

Kelimelerde bu ı-i ve u-i/ü-i değişimi aslında daha çok ı-i değişimi gibi 
ele alınabilir. Günümüz Türkiye Türkçesinde son sesleri /ı/, /u/, /ü/ olan ve 
Kosova Türkçesinde /i/ ile karşılanan kelimelerin Eski Anadolu Türkçesiy-
le ilgili kaynaklardaki şekillerine göz atalım. Bu amaçla baktığımız [Tarama 
Sözlüğü, Bahşayiş Lügati (Bahşayiş bin Çalçıla, 2017, 16. Yüzyıl Yükçesi 
(Adamović 2009), Söz Kitabı (Parigi 2015), Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü 
(Kanar 2011), XVII. Yüzyıl Türkçesi Söz Varlığı (Tulum 2011)] kaynaklar-
da günümüz Türkiye Türkçesinde kuru, kuyu, uslu, doğru, kuzu, örtü, sürü, 
köprü gibi kelimelerin kurı, kuyı, uslı, doġrı, kuzı, örti, süri, köpri şeklinde 
verildiği görülür. Aynı kelimeler Kosova Türkçesinde kuri, kuyi, usli, kuzi, 
ürti, süri, çüpri şeklinde söylenir.

Eklerde de ı-i ve u/ü-i değişimi için Eski Anadolu Türkçesi kaynaklarına 
bakalım. Burada iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi ı-i değişimi, 
ikincisi ise u/ü seslerinin /i/ ile karşılanması. İsimden isim yapma eki +CX, 
görülen geçmiş zaman çekiminin teklik ve çokluk 3. kişide kip eki -DX, soru 
eki mX, fiilden isim yapma eki -GX, yükleme hâli eki +X, iyelik eki -X, -sX, 
günümüz Türkiye Türkçesinde ek ünlüsüne bağlı olarak dört şekildir. Eski 
Anadolu Türkçesi ve Kosova Türkçesinde bu eklerin şekilleri aşağıdaki gi-
bidir:

+cı, +ci, +çı, +çi eki için genelde düz ünlülü şekillerinin olduğu belirtil-
miştir (Adamović 2009, s. 115; Ergin 2004, s. 158; Gülsevin ve Boz 2004, s. 
153; Özkan 2000, s. 118; Timurtaş 2005, s. 94). Kosova Türkçesinde bu ek 
+ci ve +çi şeklinde görülür. Biçakçi (bıçakçı), rakici (içkici, içki bağımlısı), 
komorci (kumarcı), davulci (davulcu), tütünci (tütüncü, tütün satıcısı), yolci 
(yolcu), aşçi (aşçı).

-dı, -di eki için de teklik 3. kişi ile çokluk 3. kişide -dı, -di şeklinde ve düz 
ünlülü olduğu belirtilmektedir (Ergin 2004, s. 299; Gülsevin ve Boz 2004, s. 
123; Özkan 2000, s. 136; Öztürk 2017, s. 77; Timurtaş 2005, s. 138; Adamo-
vić 2009, s. 120). Baktığımız kaynaklarda bu ekin EAT’de ünsüz benzeşmesi 
olayı hakkında ortak bir görüş yok gibidir. Timurtaş (2005, s. 76) ünsüz ben-
zeşmesinin imlaya yansımayışını eklerin klişeleşmiş olmalarından kaynakla-
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nıyor olabileceğini ifade etmiştir. Özkan (2000, s. 109, 136) bu ekteki ünsüz 
benzeşmesi olayı hakkında kesin bir görüş ortaya koymayarak, bir yerde “da-
ima sadalı olarak kullanılan” ekler içerisinde -dı, -di ekini saymış, görülen 
geçmiş zamanı ele aldığı yerde “Yazılış bakımından ünsüz benzeşmesine tabi 
değildir.” ifadesini kullanmıştır. Özkan’ın ikinci tespiti, Timurtaş’ın klişeleş-
miş imla tanımlamasıyla bir ölçüde örtüşmektedir. Diğer yandan Ergin (2004, 
s. 299) şöyle bir ifadeye yer vermiştir: “Eski Türkçede -dı, -di, -tı, -ti şeklinde 
idi. Eski Anadolu Türkçesinde esas itibariyle -dı, -di (bazen -tı, ti) şeklinde gö-
rüyoruz.” Gökçe (2009), “Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde ünsüz uyumu-
nun olmadığı genel anlamda kabul görmektedir. Ancak bu uyumun -çok yay-
gın olmamakla birlikte- bazı eklerde kendisini göstermeye başladığı örnekler, 
incelediğimiz metinlerde mevcuttur.” ifadesinden sonra Teẕkiretü’l-Evliyā 
Tercümesi’nden aktardığı örneklerde görülen geçmiş zaman eklerinde ünsüz 
benzeşmesinin olduğunu ortaya koymuştur. Günümüz Kosova Türkçesinde 
bu ek, ünsüz uyumuna girmiş hâlde kullanılır. Ancak bu uyum Kosova Türk-
çesinde ilk dönemlerden beri devam eden bir özellik olarak var mıydı bile-
miyoruz. Dolayısıyla Kosova Türkçesinde görülen geçmiş zaman kipi teklik 
ve çokluk 3. kişi çekiminde -di ve -ti şekilleri kullanılır. Aradi (aradı, istedi), 
uyudi (uyudu), yürüdilar (yürüdüler), koştilar (koştular), büyüdi (büyüdü), 
yutti (yuttu), kurutti (kuruttu), verdilar (verdiler).

mı, mi soru ekinin EAT ile ilgili kaynaklara dayanarak düz dar ünlülü ol-
duğu anlaşılmaktadır (Özkan 2000, s. 146; Öztürk 2017, s. 83; Timurtaş 2005, 
s. 139). Kosova Türkçesinde sadece mi şekli kullanılır. Koştun mi, yoruldum 
mi, verecek mi, tok mi, yok mi, büyük mi, yakın mi?

+(s)ı, +(s)i teklik ve çokluk üçüncü kişi iyelik eklerinin EAT ile ilgili kay-
naklarda düz ünlülü olduğu belirtilmektedir (Ergin 2004, s. 222; Gülsevin ve 
Boz 2004, s. 137-138; Özkan 2000, s. 112; Öztürk 2017, s. 62; Timurtaş 2005, 
s. 81-82). Kosova Türkçesinde bu ek, tek şekilli +(s)i şeklindedir. Babasi, 
süfür topi (sahur topu), tauk yumurtasi (tavuk yumurtası), Divan yoli (Divan 
Yolu), Deçan pasulasi (Deçan fasulyesi), taş çüprisi (Prizren’de Taşköprü).

+ı, +i yükleme (akuzatif) hâli ekinin EAT ile ilgili baktığımız kaynaklar-
da Eski Türkçede -ıġ, -ig şekillerinden g’nin düşmesiyle -ı, -i şeklini aldığı 
belirtilmektedir (Ergin 2004, s. 232; Gülsevin ve Boz 2004, s. 105; Özkan 
2000, s. 115; Timurtaş 2005, s. 87). Kosova Türkçesinde ünsüzlerden sonra +i 
şeklindedir. Evi, bostani, tozi, tuzi, yüzi, eli, topragi.

Ünlülerden sonra çoğunlukla -y şeklindedir. Ünlülerden sonra yardımcı 
ses olarak getirilen y’den sonra yükleme hâli eki -i düşerek /y/ hâl eki göre-
vinde kullanılır. Bu kullanım şekli daha çok yükleme hâli ekini almış olan ke-
limenin yüklemden sonra getirildiği durumlarda görülür. Cetır tepsiy / Tepsiyi 
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cetır, Çagır ustay / Ustayi çagır. Ancak her zaman bu şekilde kullanıldığını 
söylemek için konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Ünlü ile biten zamirler ve teklik ile çokluk 3. kişi iyelik eklerinden sonra 
yükleme hâli eki -ni şeklinde kullanılır. Buni, oni, evıni, cüzüni, babasıni, ço-
cuguni, yoluni, adıni, otlarıni, süzlerıni, kaşlarıni.

Yukarıda verilen usli örneği Kanar (2011, s. 699) ve Adamović’te (2009, 
s. 251) uslı şeklinde verilmiştir. Oysa EAT ile ilgili kaynaklarda +lU ekinin 
ünlüsünün daima yuvarlak olduğu belirtilmekte (Timurtaş 2005, s. 95; Gülse-
vin ve Boz 2004, s. 153; Özkan 2000, s. 96). Diğer yandan Kartallıoğlu (2011, 
s. 386-389) 16. yüzyıl kaynaklarında ekin düz ve yuvarlak tabanlara hem +lI 
hem de +lU şekillerinin getirildiği örnekleri vermiştir. Develi (1995, s. 243 
+lU ekine ilişkin örnekler içerisinde köpürli, gümişli, ᶜOsmanlı gibi örnek-
lere yer vermiştir. Diğer yandan Gülsevin (2019, s. 42) şunu belirtir: “XIII-
XIV. yüzyıllardaki metinlerde görülen bazı eklerde dudak ünlü standartlığı, 
daha sonra Osmanlı Dönemi metinlerinde ünlü uyumuna girme yönünde de-
ğişmiştir. (…) Bununla birlikte o dönemdeki hangi ağızda dudaklılık hakim, 
hangi ağızlarda ise ünlü uyumu yaygınlaşmıştır sorusuna cevap verilememiş-
tir.” Dolayısıyla Kosova Türkçesinde sadece +li şeklinin kullanılıyor olması 
iki olasılığı akla getiriyor; birincisi, bu ekin ünlüsü EAT’nin tüm ağızlarında 
yuvarlaklaşmamıştır; ikincisi, bu ekin ünlüsü Osmanlıcada düzleştikten son-
ra Batı Rumeli ağızlarında yaygınlaşmıştır. Bir üçüncü fakat zayıf olduğunu 
düşündüğümüz ihtimal, Kosova Türkçesinin analoji yoluyla +lU eki ünlüsü-
nü de /i/ sesiyle karşılamış olmasıdır. Kosova örneğinde bir başka hususu da 
hatırlatmakta fayda var. Bu eki barındıran Türkçe kelimeler Arnavutçaya +li, 
Slavcaya +lija şekliyle geçmiştir. Örneğin merakli (Ar.) / meraklija (Slv.), sev-
dalli, sevdali (Ar.) / sevdalija (Slv.), Kurshumli (Ar.) / Kuršumlija (Slv.) gibi. 
Bu ekin Arnavutça ve Sırpçaya geçtiği dönemle ilgili bilgi elimizde mevcut 
değil. Ama tek şekilli geçmiş olmaları, Kosova’da Türkçeyi konuşan Türk dışı 
grupların çok heceli kelimelerde açık son hece dar ünlüsünü /i/ sesi ile karşıla-
ma eğilimini ortaya koyar niteliktedir. Dolayısıyla EAT’de +lU şeklinde olan 
ek, Kosova Türkçesinde tek +li şeklindedir.

Yukarıda atıfta bulunulan kaynaklardan düzlük-yuvarlaklık uyumu hadi-
sesi Eski Anadolu Türkçesi döneminden sonra gelişmiş olduğu anlaşılmakta-
dır. Dolayısıyla Kosova Türkçesinde eklerdeki “i”li tek şekillilik hadisesi bir 
ı-i ses değişimi neticesinde gelişmiş olmalıdır. Uyudi, cüldi, dügünci, odunci 
gibi örneklerde u/ü-i ses değişimi yerine bir ı-i ses değişimi meydana gelmiş 
olma ihtimalinin daha güçlü olduğu görüşündeyiz. Buna dayanarak Eski Ana-
dolu Türkçesindeki şekillerin muhafaza edildiği ileri sürülebilir. Dolayısıyla 
ses değişimi hadisesinde bir ı-i değişiminden bahsedilebilir. Bu konuda Er-
gin’in (2004, s. 42) şu tespitine yer vermek isabetli olacaktır:
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Yedi vokalin bu normalliğine karşılık ı vokalinin Türkçede yalnız nor-
malden kısa şekli vardır. ı vokalinin uzunluğu diğer vokaller gibi normal de-
ğildir. Bu yüzden müstakil bir ses olma kabiliyeti diğer vokallerden biraz daha 
eksiktir. Diğer vokaller kadar tek başına heceyi taşıma kabiliyeti göstermez. 
Bu zayıflığı dolayısiyle, tek başına hece olmak durumunda kaldığı zaman ba-
zen hecenin yükünü taşıyamayarak yerini kendisine en yakın olan i’ye bırak-
tığı görülür.

Diğer yandan Tulum (Tulum 2014) şu tespiti ortaya koymuştur:
Çeşitli dönemlerde ve dil coğrafyasının farklı alanlarında varlığı belirle-

nen bu /ı/ değişiğinin fonetik niteliğini tanıtmayı amaçlayan bu açıklamalar-
dan çıkan sonuç şudur: Bu /ı/ donuk, silik, belli belirsiz, bir sestir, bulunduğu 
fonetik çevrede kimi kez /i/’ye yakın bir ses verir, ve demek ki, bu iki ses 
arasında sürekli bir geçiş oynaklığı bulunur, bu yüzden de bu ses /ı/ - /i/ ara-
lığında renk kazanan, bir yandan /ı/’nın, öte yandan /i/’nin bir değişiği gibi 
değerlendirilmelidir.

Nemeth (1981, s. 131) Batı Rumeli ağızlarında kelime sonlarında u, ü, ı 
seslerinin i’ye dönüşmesinde bu ağızların konuşulduğu bölgede ilişkide ol-
dukları Arnavutçanın bir etkisinin olup olamayacağını araştırılmaya değer 
bulmaktadır.

Nemeth’in (1961) Arnavutluk’u ziyaret edip Arnavutluk Türkçesiyle il-
gili malzeme derlediği bilinmektedir. Bu ziyareti esnasında anadili Arnavutça 
olan Osman Myderrizi’den çalışmasına aldığı metnin önemli ipuçları verdiği-
ni belirtmiştir. Nemeth’in Batı Rumeli Ağızlarına Arnavutçanın etkisinin araş-
tırılması gerektiğine ilişkin görüşü önemlidir. Tabii bu etkinin çok yönlü ele 
alınması gerektiği şüphesizdir. Bunun yanında Kosova Türkçesinin konuşul-
duğu çok dilli ortamı ve Kosova Türkçesini konuşan grupları (Sulçevsi 2019, 
s. 15-27) göz ardı etmemek lazım. Ayrıca Gülsevin’in (2015) işaret ettiği pe-
riferik (uç bölge, taşra) olma özelliğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Nemeth (1981, s.132) ve Gülsevin’in (2015) işaret ettikleri bir başka hu-
sus olarak Batı Rumeli ağızlarının Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu ağızlarıyla 
bağlantısının incelenmesi ayrıca önemlidir. Karahan’ın (2011, s. 56, 98) tes-
pitine göre Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ağızlarında “Çok heceli kelimelerin 
sonundaki ‘ı, u, ü’ ünlüleri ‘i’ ile karşılanır”.

Kosova Türkçesinde son sesteki dar ünlülerin /i/ sesiyle karşılanma-
sı özelliği Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ağızlarındaki aynı durumla benzer 
bir özelliktir. Bundan hareketle bu iki ağız kümesi arasında bir ilişki yerine 
EAT’den kalma bir özelliği benzer şekilde yaşattıkları şeklinde yorumlamak 
daha isabetli olur kanaatindeyiz. Çünkü bu iki ağız arasındaki coğrafi mesafe, 
her ikisinin Osmanlı Türkçesinin merkez İstanbul’a olan mesafeden çok daha 
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fazla. Dolayısıyla Osmanlı Türkçesiyle paralel bir gelişim göstermemiş olan 
Kosova Türkçesinin, aralarında yukarıda ele alınan özellikte olduğu gibi ben-
zer özellikleri olsa bile, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ağızlarıyla paralel bir 
gelişim göstermesi mümkün gibi görünmemektedir.

Yukarıda ele alınan ı-i ve u/ü-i gibi görünen ses değişimini, az sayıda 
istisnalar dışında (uyuki/uyki örneği), ı-i şeklinde gerçekleştiğini kabul etmek 
daha isabetli olacaktır. Bu ses değişiminin en belirgin özelliği çok heceli ke-
limelerde açık olan son hece ünlüsünde meydana gelmesidir. Bu değişimin 
nedeni ise “ı” sesinin Ergin’in ifadesiyle zayıflığından veya Tulum’un ifade-
siyle ı-i seslerinin geçiş oynaklığından ileri gelmiş olması gerekir. Dolayısıyla 
EAT’den sonra gelişen i>ü, ı>u ses değişimi Kosova Türkçesinde gelişmemiş, 
sadece /ı/ ve /i/ seslerinin yukarıda ifade edilen özelliklerinden dolayı, son ses 
konumunda bir ı-i ses değişimi meydana gelmiştir.

Son hece olmayan açık hece konumlarında da ı-i ses değişiminin mey-
dana geldiği örnekler vardır. Örneğin biçak, çiban, siçan vb. Ancak bunlar 
sadece ı-i ses değişimiyle ilgili olup konumuzun kapsamı dışında bırakılmış-
tır. Bu ekin tek şekilliliğinin de bu çalışmanın kapsamı dışında ele alınması 
gerektiğini düşünüyoruz.

Yukarıda ele alınan özelliklerin Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türk-
çesinin ilk dönemlerinden gelen ve Kosova Türkçesinde devam eden özel-
likler olduğu anlaşılmaktadır. Kosova Türkçesinin en muhafazakâr olduğu 
yönlerden biri yuvarlaklaşma hadisesine ve dolayısıyla dudak uyumuna açık 
olmayışıdır. Bu da Kosova Türkçesinin gelişmesini ve varlığını kendi iç dina-
mikleriyle sürdürmekte olduğunu gösterir.
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BİLİNMEYEN BİR MECMUADA YUNUS EMRE’YE AİT 
ŞİİRLER ÜZERİNE
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Ebubekir ERASLAN**

Özet
Yunus Emre, Oğuzcaya dayalı olarak oluşturulan yazı dilinin ana ku-

rucuları arasında yer almaktadır. Yunus’un XIII. yüzyıl sonu ile XIV. yüzyıl 
başında yaşadığı düşünülmektedir. Yunus’un farklı bölgelerde yaşamış ol-
duğu iddia edilse de tüm Anadolu’ya, Türk coğrafyasına mal olmuş; şiirleri 
dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak halk arasında büyük ilgi görmüş ve 
günümüze kadar gelmiştir. Bu durum, Yunus mahlasını kullanan pek çok 
şairin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Pek çok kimse Yunus mahla-
sını kullanarak onun açtığı yolda, onun gibi şiirler söylemeye ve yazmaya 
gayret etmiştir. Bu sebeple çok sayıda Yunus Emre şiiri ortaya çıkmış, bu 
da Yunus Emre araştırmalarının çözülmesi en zor problemlerinden birisini 
doğurmuştur.

İBB Atatürk Kitaplığı T811 1 OE-Yz-0615_16 demirbaş numarası 
T811 Şİİ 1 yer numarasıyla kayıtlı bir şiir mecmuasında Yunus Emre şiirleri 
bulunmaktadır. Bu mecmuanın 181a-192a varaklarında meşhur “çıktım erik 
dalına” şiirinin şerhi yer almaktadır. Yazmanın 250b no’lu varağında 1’er; 
239b, 240b ve 243b’de 3’er; 239a, 240a ve 243a’da 4’er tane olmak üzere 
Yunus Emre/Âşık Yunus’a ait toplamda 23 tane şiir bulunmaktadır.

Yapılan araştırma sonucunda bu yazmaya ve bu yazmadaki şiirlere li-
teratürde temas edilmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelere göre bu-
rada verilen şiirlerin bazılarının daha önce yayımlanan Yunus Emre şiirleri 
arasında yer aldığı, bazılarının yer almadığı, bazılarınınsa daha önce yayım-
lanan şiirlerin farklı varyantlarına örneklik teşkil ettiği anlaşılmıştır.
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tr, ORCID ID: 0000-0002-8832-8240
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UNESCO’nun 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etmesiyle, Yunus Emre 
üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Bu vesileyle bu bildiride Yunus Emre 
külliyatına katkıda bulunulabilir düşüncesiyle söz konusu yazmadaki mev-
cut Yunus Emre şiirlerinin tanıtılması, şiirlerin literatüre göre Yunus Emre 
şiirleri içerisindeki mevcudiyetinin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Eski Anadolu Türkçesi, Yunus Emre 
Divanı, Şiir Mecmuası.

Giriş
Yunus Emre’yle ilgili bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmış; şiirleri, 

şiirlerindeki fikirleri araştırmacılar tarafından değişik bakış açılarıyla değer-
lendirilmeye çalışılmıştır. 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilme-
si bu çalışmalara biraz daha ivme kazandırmış; yıl içinde Yunus Emre, çok 
sayıda sempozyumda ve yayımda daha ayrıntılı biçimde ele alınmaya özen 
gösterilmiştir. Yunus Emre çalışmalarının bir boyutu da ona ait şiirlerin tas-
nif edilmesi, kütüphanelerde bulunan yazmalar arasında kendisine ait şiirlerin 
gün yüzüne çıkarılması hadisesidir.

Kütüphanelerde veya özel kitaplıklarda Yunus Emre’ye ait pek çok di-
vanın olduğu bilinmektedir. Bunun yanında mecmua ve cönklerde de Yunus 
Emre’nin şiirlerine rastlanmaktadır. Nitekim (2013b: 603) da “Yunus’un şiir-
leriyle ilgili araştırmalarda divan nüshalarından başka mecmua ve cönklerin 
de incelenmesi gerekir. Zira mecmualarda Yunus’a ait şiirlere rastlanmaktadır. 
Bu eserler henüz sistemli biçimde taranmadığından bunlardan bir bütün hâlin-
de faydalanılamamıştır.” denmektedir.

Yunus Emre’yle ilgili şiirleri barındıran bir yazma da, Atatürk Kitaplı-
ğı T811 1 OE-Yz-0615_16 demirbaş numarası T811 Şİİ 1 yer numarasıyla 
kayıtlı bir şiir mecmuasıdır. Bu mecmuanın 181a-192a varaklarında meşhur 
“çıktım erik dalına” şiirinin şerhi yer almaktadır. Yazmanın 250a no’lu vara-
ğında 1’er, 239b, 240b ve 243b no’lu varağında 3’er, 239a, 240a ve 243a no’lu 
varağında 4’er tane olmak üzere Yunus Emre/Âşık Yunus’a ait müstakil olarak 
yazılmış toplamda 23 tane şiir vardır.

Öcal (2020)’a göre, Yunus Emre şiirlerinin varyantlaşmasında, yeniden 
üretilmesinde, cönk ve mecmualarda sıklıkla rastlanmasında tekke şiir gele-
neği kadar âşıklık geleneğinin de etkisi vardır. Nitekim çalışmaya konu olan 
yazmada her iki geleneğe mensup şairlerin şiirlerinden örnekler de bulunmak-
tadır. Hatta yazmada bir Mevlevi şairin şiiri de bulunmaktadır.

Literatür taraması yapıldığında bildiride kullanılan yazmaya değinilme-
diği görülmüştür. Yazmadaki Yunus Emre/Âşık Yunus şiirleri de incelendiği 
vakit, literatürün temas ettiği/etmediği şiirlerin mevcudiyeti ortaya çıkmıştır.
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Yunus Emre şiirleriyle ilgili olarak Tatcı (2020d) en son yayımladığı Yu-
nus Emre Divanı’nda 471 şiire yer vermiştir. Bunlara ek olarak Köksal (2014a, 
2016b, 2017d) da, Yunus/Yunus Emre’ye ait ve yayımlanmamış 17 şiiri tespit 
etmiştir.

Yunus Emre Divanı’nın nüshaları da tek tek yayımlanmaktadır. Karaman 
nüshası Uysal (2014), Fatih nüshası Babacan (2017) tarafından neşredilmiştir. 
Bursa nüshasını da yüksek lisans tezi olarak Kuybu (2015) çalışmıştır.

Yunus Emre’nin cönklerdeki şiirleriyle ilgili ilk bilimsel yayımı Ayan 
(1995: 495-496) yapmıştır. Ayan (1995: 495-496) yazısında Yunus’un şiirle-
rini havi 18 yazma cönke işaret etmiştir. Hâlbuki Köksal (2017c: 249), tekke 
şiirine mensup olarak kabul edilen şairlerden cönklerde en çok şiiri bulunan 
ilk 10 şair içerisinde ilk başta Yunus Emre’yi saymaktadır. Demek ki cönkler-
de bu sayının çok daha fazlasının olması gerektir.

Yunus Emre şiirlerinin mecmualardaki varlığına, Gündüz (2010), Yazıcı 
(2016) ve Köksal (2017d)’ın değindiği görülmektedir. İBB Atatürk Kitaplı-
ğı’nda bulunan şiir mecmualarındaki Yunus Emre şiirleri üzerineyse yapılan 
ilk ve tek çalışma Kılıç-Hıra (2017:119-154)’ya aittir. Yine İBB Atatürk Ki-
taplığı Osman Ergin yazmaları içerisinde yer alan “erik dalı” şerhi de Yıldırım 
(2019: 89-101) tarafından yayımlanmıştır.

Bildiride, söz konusu yazmadaki Yunus Emre/Âşık Yunus şiirleri trans-
kribe edilerek varak numarasına göre sıralanmıştır. Dipnotlarda şiirlerin hangi 
nüshalara ait olduğu, Yunus Emre/Âşık Yunus’a olan aidiyetleri Tatcı (2019c, 
2020d) ve Köksal (2014a)’a müracaat edilerek sözcük/mısra/beyit/dörtlük ek-
sikliklerine/farklılıklarına değinilmiştir.

1. Yazmanın Tavsifi
Yazmanın ne zaman istinsah edildiğine dair net bir tarih yer almaktadır. 

Fakat yazmanın iç kapağında yer alan ve aşağıda verilen iç kapak notunda 
şöyle bir bilgi bulunmaktadır: “biŋ yüz otuz altı ãaferü’l-òayruŋ onuncı güni 
pazartesi Şeyó Óasan Efendi ... dârü’l-fenâdan dârü’l-ʿukbâya sefer etmişler-
dir. Bu mahalle şeró virildi.” Bu cümleden hareket edildiğinde hicri olarak 
verilen bu tarih bilgisi sebebiyle yazmanın 1136/1724 yılından sonra tamam-
landığı söylenebilir.
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Yazmanın 1b-27a varakları arasında yazarı bilinmeyen mensur Türkçe “et-
vâr-ı sebʿa” (Donuk, 2019: 599), 30a-146b arasında Abdürrezzâk Kâşânî’nin 
“ıstılâhât-ı sûfiye” adlı Arapça eseri mevcuttur. 146b-151b, 151b-158b, 
159a-160a, 160b-162a, 162b-169b, 170a-181a’ya kadar Arapça dinî/tasavvufi 
metinler bulunmaktadır.

181a’dan 192a’ya kadar Yunus Emre’nin meşhur “çıkdım erik dalına” şi-
irinin şerhi vardır. 192a-201a aralığında Türkçe “risâle-i kuvve” ve 201a-204a 
aralığında Arapça dini/tasavvufî kısım mevcuttur.

204a-218b arasında Türkçe “miʿyârü’l-tarîkat” ve 219a-229b arasında 
İbn Arabî’nin “fütûhât-ı Mekkiye” adlı eserinin Türkçe tercümesi yer almak-
tadır. 230b-233b arasında Türkçe “dâʾire-i etvâr-ı sebʿa” yer aldıktan sonra, 
yazmanın ikinci bölümü diyebileceğimiz kısım olan şiir mecmuasına geçil-
mektedir. Burada 234a’dan 255a’ya kadar İbrahim Edhem, Nesimî, Şemsî, 
Eşrefoğlu Rumî, Yunus Emre, Sineçak Efendi, Şahidî Efendi, Fakirî, Ünsî, 
Nuri Efendi, Cahidî, Haydarî gibi şairlerin manzumeleri yer almaktadır. Fakat 
bu şiir mecmuası içerisinde müstensih, ara ara mensur kısımlara da müracaat 
etmektedir. Bu mensur kısımlar şiirlerle yer yer anlamsal olarak birliktelik 
göstermektedir. 244a’da Arapça soru cevap bölümünden sonra 244b-245a’da 
“âkıl beyânundadur” kısmı mevcuttur. Yine 248a’da sufîlikle ilgili bir bölüm 
yer aldıktan sonra 248b’de “der menâkıb-ı hazret-i Şems-i Tebrizî” bölümü, 
249a-249b’de “sûret-i fetvâ”, 253a-253b’de de dua bölümü bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 
Oe_Yz_0615_16 demirbaş numarası, T811 Şİİ 1 yer numarasıyla kayıtlı yaz-
manın özelliklerini şu şekildedir:

Ebat 20.5 x 14.5 cm.
Cilt Köşe uçları az yıpranmış, siyah karton cilttir.
Kâğıt Sarı renkli, aharlı kâğıt.

Yazı

Başlıklar kırmızı, mahlasların üstü çizili, metin siyah mürek-
kepli nesih hattı, derkenarlar ve özellikle şiir mecmuası kısım 
okunaksız rika hattı.

Varak 1b -255a yazmanın tamamı, şiir mecmuası kısmı 181a-255a.
Sütun 2
Satır Şiir mecmuasına kadar 17, sonrasında muhtelif.
Müstensih Şiirleri yazan kimse/kimseler belli değildir.
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İstinsah 
Tarihi

Şiirlerin yazımının tarihi tam olarak bilinmese de yazmadaki 
diğer parçaların yazım tarihi, şiirlerin şairleri ve kitabın iç 
kapağındaki ibare olan 1724 yılında önce yazılamayacağı 
anlaşılmaktadır.

2.  İBB Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları OE_Yz_0615_16 
Demirbaş Numarası T811 Şİİ 1 Yer Numarasıyla Kayıtlı Mecmua-
daki Yunus Emre Şiirleri

181a
11

çıúdum erik dalına anda yiyem üzümi2 3

bostân ıssı úaúıdı4 dir ne yirsün úozımı
183b
kerpiç úodum5 úazana6 poyrazıla úaynatdum
ne bu diyüp ãorana bandum virdüm özini7

184b
iplik virdüm Çulóâ’ya ãarup yumaú itmemiş
becîd becîd ıãmarlar gelsün alsun bezini
186a
bir serçenüŋ úanadın úırú úaŋluya yükletdüm
cift daòı çekemedi úaldı şöyle úazını8

1  Tatcı (2020d: 470) yazıldıktan sonra çokça şerhi yapılan bu şiiri Yunus Emre’nin olarak kabul 
etmiştir. Divan’da verilen şiirden burada sadece 9 beyit yer almaktadır. Şiirin geçtiği nüshalarla 
ilgili Tatcı (2020d: 470) şu bilgiyi kaydetmektedir: NO. 184, Ç. 87a, AE. 26, 44, YE. 105, 
Niyazi-i Mısri, Ali Nevrekani, Şeyhzade Muhyiddin, İsmail H. Bursavi, İbrahim Has.

2  Yunus Emre’nin bu şirine yazmada 181a-192a arasında şerh yapılmıştır. Bildirinin konusu 
burada şerh olmadığı için bu kısma sadece Yunus Emre’ye ait şiir bölümü alınmıştır.

3  Yunus Emre’nin yazdığı ‘çıktım erik dalına’ şiiri kendisinden sonra pek çok isim tarafından 
şerh edilmiş ve bu şerhlerin bir kısmı derlenerek kitaplar hâline getirilmiştir. (bk. Pekolcay, 
Sevim, 1991; Tatcı, 2008a)

4  407/1’de “kakıyup”. Bundan sonraki kelime farklılıkları Tatcı (2019c, 2020d)’daki numara 
ve beyit sayısına göre aldığı değişiklikle ve tırnak işaretiyle gösterilecektir. Dize, beyit, 
dörtlük düzeyindeki farklılıklar da uzun şekliyle yine tırnak işaretiyle belirtilecektir.

5  407/2’de “koydum”.
6  407/2’de “kazganı”.
7  407/2’de beyit şu şekildedir: “Kerpiç koydum kazgana poyrazıla kaynatdum/Nedür diyü 

sorana bandum virdüm özini”.
8  407/2’de “yazılı”.
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187a

bir sinek bir úartalı ãalladı yire urdı9

yalan degül gercekdür ben de gördüm tozını
188a
bir küt ile güreşdüm elsüz ayaàum aldı
şunı da10 baãamadum göyündürdi özimi
189a
Úaf Ùaàı’ndan bir ùaş şöyle atdılar baŋa
öylelik yola11 düşdi bozayazdı yüzümi
190b
balıú úavaàa çıúmış zift ùurşusın yimege
leylek úoduú ùoàurmış baúa şunuŋ sözini
191b
Yûnus bir söz söylemiş hîçbir söze beŋzemez
erenler12 meclisinde13 budur14 maʿnî yüzini
192a
beyit15

her bir ʿâşıú bu yolda bir dürlü nişân didi
biri nişân dimedi nişânumdan ileri
239a
Vâridât-ı Ḥażret-i Şeyḫ Yûnus Emre’m Ḳuddise Sırruhu’l-ʿAzîz
216

ey pâdişâh ey pâdişâh uş ben beni virdüm saŋa
9  407/5’te “bir sinek bir kartalı kaldurup urdu yire”.
10  407/7’de “güreşüp”.
11  407/8’de “yire”.
12  407/13’te “münafıklar”.
13  407/13’te “elinden”.
14  407/13’te “örter”.
15  Burada verilen beyit “çıkdım erik dalına” şerhlerinde ve Yunus Emre Divanı (2020d: 

470)’nda yer almamaktadır.
16  Yunus Emre (Tatcı, 2020d: 225)’ye ait şiirler arasındadır. Şiir sırası Tatcı (2020d: 225)’ya 

göre farklıdır. Bazılarında vezne uygun sözcük tasarrufu da yapılmıştır. Yazmalardaki 
bulunuşu şu şekildedir: RY. 40a, HB. 12b, B. 8a, YE. 85b, K. 185b, Mecmua, Millî Ktp. 
Nu:204, s.152, DTCF. 363, KOÇ. 64b (KOÇ’ta iki kere yazılmıştır.)
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genc ü òazîne17 úamusı sensün baŋa18 öŋden ãoŋa
senden saŋa varur yolum senden seni söyler dilim
ille saŋa irmez elüm bu óikmete úaldum ùaŋa19

ùursam senüŋle ùururam görsem senüŋle görürem
her úancaru kim varıram úalbüm yöni senden yaŋa

bu óikmeti kimse bile bilse daòı gelmez dile
bu ahıla bu zârıla gözüm yaşı nice saŋa20

Yûnus diye iy cân u cihân sensün baŋa genc-i nihân
senden gelür aããı ziyân ne işin gelür senden baŋa21

322

ve lehu
bir şâóa úul olmaú gerek ayruú23 meşgûl24 olmaz ola
bir işik yaãdanmaú gerek kimse elden almaz ola

bir ùoyı ùoylatmaú gerek bir ãoyı ãoylamaú gerek
bir sözi söylemek gerek kimse anı bilmez ola

bir úuş olup uçmaú gerek bir kenâra geçmek gerek
bir gevheri bulmaú gerek ãarrâf anı bilmez ola25

ʿâşıú26 baórî olmaú gerek bir deŋize27 ùalmaú gerek
17  8/1’de “hazinem”.
18  8/1’de “benüm”.
19  Tatcı (2020d, 225)’da bu beyit yoktur.
20  8/3’te bu beyit “Bu ahıla bu zarıla bu hikmeti kim ne bile/Bilse dahı gelmez dile tutdum 

yüzüm senden yana” şeklindedir.
21  8/6’da beyit şöyledir: “Yunus sana tutdı yüzin unıtdı cümle kendözin/Cümle sana söyler 

sözin sensün söz söyleden bana”.
22  Bu şiir Yunus Emre (Tatcı, 2020d: 420)’ye ait şiirler arasındadır. Şiir sırası Tatcı (2020d: 

420)’ya göre farklıdır. Bazılarında vezne uygun değişiklikler de yapılmıştır. Yazmalardaki 
bulunuşu şu şekildedir: RY. 40a, HB. 12b, B. 8a, YE. 85b, K. 185b, Mecmua, Millî Ktp. 
Nu:204, s.152, DTCF. 363, KOÇ. 64b (KOÇ’ta iki kere yazılmıştır.)

23  327/1’de “hergiz”.
24  327/1’de “mazul”.
25  327/3’te dize “Bir gevher çıkarmak gerek sarraf anı bilmez ola” tarzındadır.
26  327/3’te “çevik”.
27  327/3’te “deryaya”.
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bir şarâbdan içmek gerek içenler ayılmaz ola28

bir bâhçeye girmek gerek òoş teferrüc úılmaú gerek
bir gül úoúulamaú29 gerek ayruú30 o gül ãolmaz ola

ʿÂşıú Yûnus var dek otur yüzüŋi dergâha getür
ùapduú gibi bir er getür bu dünyâya úalmaz ola31

432

ve lehu
iki33 cihân mülkini Úaf’dan Úaf’a ùutduŋ ùut
bu dünyânuŋ mâlını oynayuban utduŋ ùut34

taótuŋ Süleymân óükmini ùutuŋa yile götür terk
cümle dîv ü perîye óükümleri itdüŋ ùut35

firʿavnuŋ36 òazînesin Nûşirevân genciyile
Úarûn mâlını daòı sen mâluŋa úatduŋ ùut

ʿömrüŋ ùolmış oú gibi gerünmişdür kirişüŋ37

ùolmış oúa ne ùurmaú óâ sen anı atduŋ ùut

bu dünyâ pür deŋizdür geldi boàazuŋa ãu38

delü gibi39 ùalbınma iy bî-çâre batduŋ ùut
28  327/3’te dize “bir gevher çıkarmak gerek sarraf anı bilmez ola” durumundadır.
29  327/4’de “yıylamak”.
30  327/4’de “hergiz”.
31  327/8’de beyit “Miskin Yunus var dek otur yüzini Hazret’e götür/Tapduklayın bir er getür 

hiç cihana gelmez ola” biçimindedir.
32  Yunus Emre Divanı (Tatcı, 2020d: 231-232)’nda yer alan bu şiirin yazmadaki örneğinde 

vezne uygun değişikliklerin yapıldığı görülmekte ve bunların tenkitli metne dâhil edilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Şiirin nüshalardaki varlığı şöyledir: F.62a, T. 5a, K. 118b, RY. 
42a, YE. 25a, NO. 188a, HB 13b, A. 3, Ç. 4a, DTCF. 227, KOÇ. 93a.

33  18/1’de “sen bu”.
34  18/1’de dize “Ya bu alem malını oynayuban utdun tut” hâlindedir.
35  18/2’de beyit “Sen Süleyman köşkinde taht kurup oturdun bil/Div ü periye düp düz 

hükümler eyledün tut” biçimindedir.
36  18/3’te “sen feridun”.
37  18/5’te dize “Ömrün delim bir okdur yay içinde toptolu” örnekliğiyledir.
38  18/7’de dize “Çün denize gark oldun bogazuna geldi su” şeklindedir.
39  18/7’de “bigi”.
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her gah bir nefes gelür ol keseŋden eksilür
eksileyin girü gelmez hemân anı toyduŋ ùut40

şâdılıàıla Yûnus biŋ yıl olursa ʿömrüŋ
ãoŋucı bir nefesdür geçeni ötündüŋ ùut41

542

ve lehu
her kime kim dervîşlik baàışlanur43

úalbı gidüp ãâf olur gümüşlenür44

aúa aúa gözi yaşı göl olur
ayaàında sâz bite úamışlanur45

cân içinde ʿaşú kemânı úurulur
her dem oúı gezlenür kirişlenür46

239b
her kime kim ùoúunursa ʿaşú odı
zaòmı erte cân içinde işlenür47

yüz yaşında pîre kim ʿaşú uàrasa
úurı aàaç yaşarur yemişlenür48

yemişinden dertlüler dermân bulur
gölgesinde nice cânlar óoşlanur49

40  18/8’de beyit “Her gah ki nefes gelür ol kisenden eksilür/Çün kise ortalandı sen anı 
düketdün tut” tarzındadır.

41  18/11’de beyit “Yüz yıllar hoşlugıla ömrün olursa Yunus/Sonucı bir nefesdür geç andan da 
ötdün tut” biçimindedir.

42  Yunus Emre Divanı (Tatcı, 2020d: 419)’nda verilen bu şirin yazmadaki hâli şiirin farklı varyantı 
durumundadır. Bu şiirin Yunus Emre Divanı’na dâhil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Şiirin 
nüshalardaki seyri şöyledir: K. 165a, YE. 88b, B. 51a, RY. 54a, DTCF. 320.

43  324/1’de “bagışlana”.
44  324/1’de dize “Kalbı gide pak ola gümüşlene” durumundadır.
45  324/4’de beyit “Aşıkun gözi yaşı hem göl ola/Ayagında saz bitüp kamışlana” hâlindedir.
46  Beyit Tatcı (2020d: 419)’da yoktur.
47  Beyit Tatcı (2020d: 419)’da yoktur.
48  Beyit Tatcı (2020d: 419)’da yoktur.
49  Beyit Tatcı (2020d: 419)’da yoktur.
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ʿâşıú50 yaşa51 dost bâhçesi bülbüli

Yûnus Emre’m arada turrâclanur52

653

ve lehu

bu semâʿa girmeyen işine54 peşîmân olur

irişür55 bizümle dem-be-dem56 ve peşîmân57 olur

dostdur bizi oúıyan üstümüze şaúıyan

şimdi üç buçuú oúıyan derin dânişmend58 olur

dânişmendüŋ59 câhili onamaz dervîşleri

dervîşlere dânişmend60 yavlak irişgen olur

dânişmendüŋ göŋlünde vesvese ùopùoludur

erenler semâʿına anlar gürüşgen olur61

dânişmend odur geldi ne olduàını buldı62

anuŋ63 dervîşlerile64 cânı úarışúan olur
50  324/5’te “cümle”.
51  324/5’te “şair”.
52  324/5’te “dürraclana”.
53  Yunus Emre Divanı (Tatcı, 2020d: 255)’nda yer alan bu şiirde, vezin cevazında bazı sözcük 

değişiklikleri yapılmıştır. Edisyon neşirli yayıma eklenilmesi düşünülmelidir. Yazmalardaki 
örnekliği şöyledir: F. 88b, T. 21b, NO. 184a, RY. 51b, K. 107b, B. 11b, A. 8, KOÇ. 65b.

54  58/1’de “sonına”.
55  58/1’de “arışur”.
56  58/1’de “ser-te-ser”.
57  58/1’de “düşman”.
58  58/2’de “danışman”.
59  58/3’te “danışmanun”.
60  58/3’te “danışman”.
61  58/4’ün tamamı “Bir niçenün gönline şeytanlar tolup durur/Erenler semaına bunlar 

gülüşgen olur” hâlindedir.
62  58/5’te dize “Danışman oldı geldi okıdugında buldı” biçimindedir.
63  58/5’te “ehl-i derd”.
64  58/5’te “dervişlere”.
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iy bî-çâre dânişmend65 dervîşile dervîşan

dervîşlere irişen ãoŋucı66 peşîman67 olur

Yûnus eydür Mevlânâ epsem otur yirüŋde

dem olur bir úarınca bunda Süleymân olur68

769

ve lehu

Óaúú’ı cândan sevdiyiseŋ70

yalvar úul Allâh’a yalvar

didârın71 görmek dilerseŋ

yalvar úul Allâh’a yalvar

giceler uyúudan uyan

gizlü sırlar olsun ʿayân

maórûm úalmaz72 Allâh diyen

yalvar úul Allâh’a yalvar

ùanı kendüdügi73 ùanı

neden yaratdı Óaú seni

boyuncuàuŋ egübeni

yalvar úul Allâh’a yalvar

yürekler çoşa gelincek

göz yaşı ùaşa gelincek
65  58/6’de “danışman”.
66  58/6’da “işine”.
67  58/6’de “pişman”.
68  58/7’de dize “Bu sıhbete döymeyen sonra savaşgan olur” şeklindedir.
69  Âşık Yunus’a atfedilen bu şiir, Tatcı (2019c, 69-70) ve Köksal (2017d: 289-290) neşirlerine 

göre farklı bir örnektir. Âşık Yunus külliyatına ilave edilmelidir.
70  46/1’de dize “can u gönülden seversen” hâlindedir.
71  46/1’de “maksuda/didarın”.
72  46/3’te “olmaz”.
73  46/4’te “kendi özün”.
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yük daòı başa gelincek
yalvar úul Allâh’a yalvar74

ʿÂşıú Yûnus çek belâyı
derdüŋe dermân arayı

diyüp aàlayı aàlayı75

yalvar úul Allâh’a yalvar
876

ve lehu
yanmayınca ʿaşú odına kimse cânân mı bulur
varlıàından geçmeyince kimse sübóân mı bulur

len tenâlu’l birre hattâ tunfikû77 didi óudâ
sevdügin terk itmeyenler yolda meydân mı bulur

úâl u úıyldan geçmeyince kimse óâle irmedi
yırtmadın benlik yaúasın kimse ʿirfân mı bulur

bu ùarîúat potasında sızuban úâl olmayın
ùanʿ-ı ôulmetde úalanlar nûr-ı yezdân mı bulur

ʿaynını râh-ı belâdan óabs iden kimesneler
ãu gibi ol aúmayınca baór-i ʿummân mı bulur

daʿvâ úo iy Yûnus sen ʿâşıúa maʿnâ gerek
başını ùop itmeyince vaãl ãancı mı bulur
240a
978

74  Bu dörtlük Tatcı (2019c, 69-70)’da ve Köksal (2017d: 289-290)’daki neşrin varyantı 
durumundadır.

75  46/5’te üç dizede “Yunus nuş eyle belayı/Yürü maksudun dileyi/İnleyüben hem aglayu” 
biçimindedir.

76  Bu şiir Tatcı (2019c, 2020d)’da yoktur. Fakat bu şiir Necati Aksu’nun internet ortamında 
erişime açtığı Yunus Emre şiirlerinde bulunmaktadır. (bk. https://www.necatiaksu.net/
dosya/yunus/A088.htm) Bu şiir, Yunus Emre külliyatı ve tenkitli metin açısından 
düşünülmelidir.

77  “(Allah yolunda) sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe” [Âl-i İmrân : 92]
78  Yunus Emre (Tatcı, 2020d: 267)’ye ait olan bu şiirin hem dördüncü beytin ikinci mısrası 

hem de iki beyti eksiktir. Şiirin geçtiği nüsha bilgileri şöyledir: Rt. 5, KOÇ. 62b, 252 a. 
DAY 73.
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ve lehu

yâr yüregüm yâr gör kim79 neler var

bu yolda bize ince güler var80

bu yol uzaúdur menzili yoúdur81

geçidi yoúdur derin ãular var

düşdük82 bu yola ʿaşúıla bile

àarîb ilde bizi sûver var83

her kim merdâne gelsün meydâna

úalmasun câna...........84

Yûnus sen de bunda meydân isteme

meydân içinde câna úıyan var85

1086

şükür87 geldi ʿaşú elçisi yine ùoldı meydânumuz

yine teferrücgâh oldı ãaà88 ve ãollu dört yanumuz

geldi89 maófiller düzüldi yine yârenler90 úuruldı

yine úadeóler sürüldi91 esrük oldı cânânumuz
79  79/1’de “ki”.
80  79/1’de bu dize “bu halk içinde bize güller var” biçimindedir.
81  79/3’te “çokdur”.
82  79/4’de “girdük”.
83  79/4’de dize “Gurbetlik ile bizi salar var” hâlindedir.
84  Dize tamamlanmamıştır. 79/5’e göre “kimde hüner var” şeklinde tamamlanmalıdır.
85  79/7’de dize “Meydan içine merdaneler var.” biçimindedir.
86  Yunus Emre Divanı (Tatcı, 2020d: 289)’na göre bu şiirin mahlasının da içinde yer aldığı 

beyitler eksiktir. Vezin gereği dizelerde sözcük değişiklikleri olmuştur. Bunlar da tenkitli 
metne örneklik teşkil etmektedir. Şiirin yazmalardaki seyri şöyledir: YE. 43a, NO. 187b, 
RY. 66a, K.177b, M. 60, DTCF. 344, KOÇ 65a.

87  118/1’de “yine”.
88  118/1’de “saglu”.
89  118/2’de “yine”.
90  118/2’de “badyalar”.
91  118/2’de “sunuldı”.
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göŋlüm92 ʿaşúıla ùoldı ulu kiçi ʿâşıú oldı
ʿâşıúlar93 murâdın94 buldı95 ùaàıldı perîşânumuz

gelincek bir niçemüz Óaú’dan oldı bir niçemüz ùaàdı ùolundı
göŋli diliŋi buldı ʿaşú taótına binenümüz96

meydânumuz merdân97 oldı cânlarumuz óayrân oldı
her dem ʿaşúa98 seyrân oldı óaôret oldı divânumuz

düşmiş idük dost úaldurdı ʿaşúuŋ içimizi ùoldurdı
birligin bize bildürdi dost yüzi budur îmânumuz99

11100

iy çoú úitâblar oúıyan niçün ùutarsın bize daú101

ki102 bilürsüŋ103 sırrı ʿayân gel ʿaşúdan oúı bir varaú

oúımaya104 bu naúlüŋ105 yüzin ʿilm ü ʿamel eyle güzîn
aç cânuŋdan106 bâùın gözin ʿâşıú ve maʿşûú óâline baú

maʿşûúı gör ne işdedür ʿâşıú daòı ol işdedür
92  118/3’te “ev içi”.
93  118/3’te “canlarumuz”.
94  118/3’te “hayran”.
95  118/3’te “oldı”.
96  118/4’de beyit “Bir niçemiz Hak’dan aldı bir niçemüz Hak’dan toldı/Bir niçe Süleyman 

oldı ışk tahtına binenümüz” biçimindedir.
97  118/6’da “meydan”.
98  118/6’da “arşa”.
99  118/7’de beyit “Düşmiş idük ol kaldurdı birligin bize bildürdi/İçümüze ışk toldurdı dürüst 

oldı imanumuz” şeklindedir.
100  Tatcı (2020d: 296-297)’nın neşrinde Yunus Emre’nin şiirleri arasında verilen bu şiirin 

yazmada üç beyti eksik yazılmıştır. Şiirin Yunus Emre Divanı’nın yazma nüshalardaki 
örnekliğiyse şu şekildedir: F. 102b, T. 28b, RY. 43a, K. 121b, YE. 46b, NO. 189a, RT. 10, Ç. 
23a, M. 31, DTCF. 232, KOÇ. 44b. 232.

101  130/1’de dize “iç çok kitaplar okıyan sen kim dutarsın bana dak” biçimindedir.
102  130/1’de “ta”.
103  130/1’de “bilesin”.
104  130/2’de “okımagıl”.
105  130/2’de “ilmün”.
106  130/2’de “gönülden”.
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ol ikisi sır işdedür aŋa baúup úalma ıraú107

bu cümle cübbe taót u tâc olsa gerek başúa òarâc108

úırú109 mürîd ile elli óac terk eyledi ʿAbdü’r-rezzâú

şunuŋ110 gibi dîn ulusı óâc oldı111 çaldı nâúûsı
sen daòı bıraú nâmûsı benlik112 putını113 oda yaú

ʿâşıú eyle maʿşûú bile ʿaşúdan gelür bu söz dile114

Bî-çâre Yûnus ne bile ne úara oúıdı ne aú
12115

çün Çalap’dan salıtdı116 kime gerek117 úonucaú
òoş ùutuŋuz úonuàı eviŋüze úonucaú118

ùaşın aàacın derûnî Mekke’ye binâ urdı
yapıldı tamâm oldı Óaú’dan destûr olıcaú119

Òalîl Mekke’yi120 yapdı teferrüc idüp baúdı
úonuú òaberi yeŋ çıúdı óaúîúate baúıcak

107  130/3’te beyit “Gör maşukun ne işdedür aşık dahı ol işdedür/İkisi bir sır işdedür iki sanup 
kalma ırak” durumundadır.

108  130/5’te dize “Cübbe vü hırka taht u tac bular virürler ışka bac” tarzındadır.
109  130/5’te “dört yüz”.
110  130/6’da “anun”.
111  130/6’da “öpdi”.
112  130/6’da “nefsün”.
113  130/6’da “itini”.
114  130/9’da dize “Yirde vü gökde ışkıla ışkdan gelür her söz dile” hâlindedir.
115  Bu şiir Tatcı (2019c: 103-104)’da Âşık Yunus şiiri olarak verilmiştir. Tatcı (2019c: 103-

104)’da bu şiir 13 beyitken burada 15 beyittir. Üstelik Tatcı (2019c: 103) bu şiir için şu 
kaydı düşmüştür: “HB nüshasında tam olmasına rağmen 7 beytin silinmesi sebebiyle şiir 
tamamlanamamıştır.” Böylece burada verilen farklı iki beytin bu şiire eklenmesi suretiyle 
şiirin tamamlanmasına yaklaşılacaktır. Ayrıca bu yazmadaki örnek şiir, Tatcı (2019c)’da 
verilen şiirden ufak da olsa ayrılan sözcük farklılarına sahiptir.

116  84/1’de “salındı”.
117  84/1’de “geldi”.
118  84/1’de dize “Konucagı hoş tutun salınuban gelicek” biçimindedir.
119  84/2’de beyit “Taşı topraga kordı Ka’be’ye bünyad urdı/Yapıluban rast oldı kırk yıl tamam 

olıcak” tarzındadır.
120  84/3’te “Ka’be’yi”.
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Òalîl anda ʿahd itdi kim úonuúına olmaya121

òïcam úonuú ãalmadı úırú gün tamâm olıcaú122

olıcaú úırú gün bir gice çıúa geldi bir úoca
aşa bile ãunmadı anı cehûd ãanıcak123

Òalîl namâza ùurdı úonuú yoluna girdi
Óaú’dan bir âvâz irdi ãabaó daúı olıcaú124

úanı Òalîl’üm úonuú ben125 yaratdum sen126 ùanuú
òoş ùutmak gerek idüŋ bu söz cehûd olıcaú127

görtüldi Òalîl işi artdı baàrınıŋ yaşı
aúdı gözinüŋ yaşı eksikligüni bilicek128

gör ki Òalîl n’itdi úonuúlar istedi úonuàı
üc günlük yol segirtdi ve gelinmedi n’olıcaú129

Òalîl’dür kim gözümle baú itdügüm bozulmaya
ben bölük önüşmem ol gün seninem úalıcaú130

úonuú eydür varımazam hem yayan yürimezem
meger ben varam anda sen omuzuŋa alıcaú131

Òalîl iŋili virdi úonuú boynuna bindi
121  84/4’te “taʿâm” şeklindedir.
122  84/4’te beyit “Halil anda ahd itdi yimez konuksuz taam/Hak konuk göndermedi kırk gün 

tamam olıcak” biçimindedir.
123  84/5’te beyit “Kırk birinci gün gice çıka geldi bir koca/Aşa bile sunmadı cehud sandı 

göricek” hâlindedir.
124  84/6’da beyit “Halil namaza turdı konuk da yola girdi/Allah’dan avaz geldi tanla sabah 

olıcak” şeklindedir.
125  84/7’de “sen”.
126  84/7’de “ben”.
127  84/7’de beyit “Kanı Halil’üm konuk sen ahd itdün ben tanuk/Niçün hoşça tutmadun anı 

sana salıcak” örnekliğiyledir.
128  84/8’de beyit “Halil yirinden turdı aglayu zarı kıldı/Yaş yirine kan dökdi eksikligin bilicek” 

hâlindedir.
129  84/9’da beyit “Gör ki Halil n’itdi konugı isteyü gitdi/Üç gün oldı segirtdi biş gün tamam 

olıcak” durumundadır.
130  Bu beyit, Tatcı (2019c)’daki 84 numaralı Âşık Yunus şiirinde yoktur.
131  84/12’de ikinci dize “Meger şöyle ola kim ben arkana binicek” tarzındadır.
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üc günlük yol getürdi úaçar ãandı úonucaú132

úonuú geldi oturdı Òalîl úıyâma durdı

úonuú göŋli òoş oldı burnundan úan úalıcaú133

240b
úonuú eydür iy kişi sen saŋa itdüŋ işi

bizde noúãân ne idi ana bile ãunucaú134

yara olmışı òoş ùut yir öteden ötüri

kâfir Müsülmân dimeyidür anı ùuyıncaú135

Yûnus Emre’m bu sözi úulaú...136

cân úulaàın aç ve diŋle maʿnîsine ùalıcaú137

13138

nişânı bu beŋzi ãarı139 gözleri yaşdur ʿâşıúuŋ

ʿaşú odına yanar cânı cigeri başdur ʿâşıúuŋ

dün gün óayrân yürür yüzini yirlere sürür

döşegi ùopraú u úum úaya yasduàı ùaşdur ʿâşıúuŋ140

kim ne bilür ʿâşıú óâlin nice geçer mâh u sâkin141

süpürmege dostı142 yolın yüzi ferâşdur ʿâşıúuŋ
132  84/13’te beyit “Halil arkasın döndi konuk omzına bindi/Anda ardından yitdi Medine’ye 

iricek” biçimindedir.
133  Bu beyit, Tatcı (2019c)’daki 84 numaralı Âşık Yunus şiirinde yoktur.
134  84/11’de beyit “Konuk eydür iy kişi niçün itdün bu işi/Noksanun oldıyısa konuk bile 

sunıcak” şeklindedir.
135  Bu beyit, Tatcı (2019c)’daki 84 numaralı Âşık Yunus şiirinde yoktur.
136  Dize bitirilmemiştir.
137  84/15’te beyit “Zinhar konugı yirme kandan yol diyü sorma/Yunus imdi karşu togruluban 

gelicek” hâlindedir.
138  Yunus Emre Divanı (2020d: 306-307)’nda yer alan bu şiirin bir beyti eksiktir. Şiirin 

yazmalardaki varlığı şu şekildedir: NO. 188a; KOÇ. 65b.
139  146/1’de “saru”.
140  146/2’de beyit “Dün gün yürür hayran olur ışk odına yanar erür/Döşegi toprag u kabir 

yasdugı taşdur aşıkun” hâlindedir.
141  146/3’te dize “Kimse bilmez aşık halin gönlide nedür ahvalin” durumundadır.
142  146/3’de “dostun”.
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ʿâşıú úılur143 dün ü gün ahı ùoàrı varur Óaúú’a râhı
göŋülde144 seyrângâhı makâmı ʿarşdur ʿâşıúuŋ

her bir kişi iş ùutar ol dosta yaúın olmaàa
işi güci145 nefsiyile her dem ãavaşdur ʿâşıúuŋ

Yûnus imdi ol melâmet ʿâşıúlıàına şeyòliài ãat
olıgör ehl-i òarâbât rüsvâyı başdur ʿâşıúuŋ146

14147

gerçek ʿâşıú olduŋısa dünyâ naúşı neŋdür senüŋ
dost yüzini gördüŋise ãuret-i naúşı neŋdür senüŋ148

meyòâne ile butòâne ne mescid oldı gerçek câna
aããıŋı virme ziyâna yalancılıú neŋdür senüŋ149

yigil içigil iy bî-çâre eksilürse Allâh vire
çoú arzûlar ùopraú olur kim girü úalan neŋdür senüŋ150

gel gidelüm dostdan yaŋa nedür cevâbuŋ di saŋa151

úandan geldüŋ bir kez aŋa yâ bu fenâ neŋdür senüŋ

Yûnus ne òoş isîrmişsin ol pâdişâh meclisinde
bu daòı óayrân geldüŋ ayuú olmaú neŋdür senüŋ152

143  146/5’te “kılar”.
144  146/5’te “gönüldedür”.
145  146/6’da “gice gündüz”.
146  146/7’de beyit “Yunus eydür ol melamet şeyhligi aşıklıga sat/Olıgör ehl-i harabat bed-

nameı hoşdur aşıkun” biçimindedir.
147  Yunus Emre Divanı (2020d: 308)’nda yer almaktadır. Yazmadaki örneğinde altı beyti 

eksiktir. Şiirin yazmalardaki şekli şu şekildedir: F. 106b, T. 31a, K. 79b, YE. 49a, Rt. 11, 
M. 13, DTCF. 149, KOÇ 65b.

148  148/1’de beyit “Ger uluya irdünise suret nakşı nendür senün/Maniye yol buldunısa işbu 
dünya nendür senün” tarzındadır.

149  148/6’da beyit “Büt-hane vü şarap-hane mescid oldı geçek cana/Bir pulun varmaz ziyana 
yalancılık nendür senün” şeklindedir.

150  148/8’de beyit “Yigil yidürgil bi-çare eksilürse Tanrı’n vire/Bir gün tenün yiregire girü 
kalan nendür senün” biçimindedir.

151  148/10’de “bana”.
152  148/11’de beyit “Yunus ol ışk badyasından sen inen esrük olmışsın/Bi-hod iken irdün 

Hakk’a ayuk olmak nendür senün” hâlindedir.
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15153

yoldaş olalum ikimiz
gel dosta gidelüm göŋül

úayúamaàıl oŋa ãuŋa154

gel dosta gidelüm göŋül

bu dünyâya úalmayalum
fânîdür aldanmayalum

ikimüz155 ayrılmayalum
gel dosta gidelüm göŋül

dünyâ degüldür pâyidâr156

aç gözüŋi cânuŋ uyar

olup bize yoldaş u yâr157

gel dosta gidelüm göŋül

bu dünyâdan biz göçelüm158

ol dost iline uçalum

ârzû hevâdan geçelüm
gel dosta gidelüm göŋül

ölüm òaberi gelmedin
ecel yaúamuz almadın

ʿazrâʾil óamle úılmadın
gel dosta gidelüm göŋül

gerçek ʿâşıúı bulalum
Óaúú’uŋ óaberin bilelüm

153  Şiir Tatcı (2020d: 315-316)’ya göre Yunus Emre’ye ait olup yazmada dört beyti eksiktir. 
Diğer Yunus Emre Divan’larının yazmalarındaki mevcudiyeti şöyledir:

 YE. 53b, NO. 187b, RY.(Mecmua). KOÇ. 64a.
154  160/1’de dize “Haldaş olalum ikimüz” durumundadır.
155  160/5’te “bir iken”.
156  160/8’de dize “Bu dünya olmaz payidar” şeklindedir.
157  160/8’de dize “Olgıl bana yoldaş u yar” örnekliğiyledir.
158  160/6’da dize “Biz bu cihandan göçelüm” tarzındadır.
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ʿÂşıú Yûnus’ı alalum159

gel dosta gidelüm göŋül

243a
16160

ve lehu
ne dilesem yaradur mâlumda fermân ùutaram
ne dirisem óükmümde derin óükm-i sulùân ùutaram161

ins ile cin dîv ü perî cümle benüm óükmümdedür
taòtum revân gökde benüm mühr-i Süleymân ùutaram162

iblîs ü âdem kim ola aza yaòûd azdura
cümle hep bu eyü yavuz úamusın andan ùutaruam163

senüŋ gibi cân var iken âb-ı óayât isteyeni
úaraŋulıàa gireni ben anı óayvân ùutaram

anısız olursam ölürem anuŋıla dirilürem164

siz ãanmaŋuz ki dirligi hemîşe cândan ùutarum

dînüm îmânum ol durur anısız165 olursam dünyede
ne büt ü óacca166 ùaparam ne dîn ü îmân ùutaram

Yûnus eydür ben ölem bu dünyâda kimden kim167

ben ne dirsem168 dost ùutar dost didügin ben ùutaram
159  160/10’da üç dize “Girçek erene varalum/Hakk’un haberin soralum/Yunus Emre’yi 

alalum” biçimindedir.
160  Yunus Emre (Tatcı, 2020d: 327)’ye ait olan bu şiirin bir beyti yazmada eksiktir. Yazmalar-

daki örnekliği şu şekildedir: F. 122a, T. 40a, YE. 61a, NO. 187b, K. 160b, RY. 68b, B. 50b, 
A. 13, M. 51, DTCF. 310., KOÇ. 43 b.

161  180/1’de “Ne dirisem hükmüm yürür elümde ferman tutaram/Ne dirisem hükmüm revan 
çün hükm-i sultan tıtaram” örnekliğiyledir.

162  180/2’de dize “Tahtum benüm yil götürür mühr-i Süleyman tutarum” hâlindedir.
163  180/3’te dize “Bu cümlesi eyü yavuz kamusın andan tutaram” biçimindedir.
164  180/6’da “diri oluram”.
165  180/7’de “ansuz”.
166  180/7’de “puta-haça”.
167  180/8’de dize “Yunus eydür hiç şek degül ol benven ü ben olvanun” şeklindedir.
168  180/8’de “dirisem”.
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17169

bayâtî
cânlar cânını buldum bu cânum yaàma olsun
aããı ziyândan geçdüm dükkânum yaàma olsun

ben benligümden gecdüm göŋül170 óicâbın açdum
dost vaãlına ulaşdum gümânum yaàma olsun

benden benligüm gitdi cümlesi171 dost ötdi172

lâ-mekâna irüşdüm mekânum yaàma olsun173

varlıú çün sefer úıldı bu úılıúda Óaúú’ı buldı
viren elin oldı sânem yaàma olsun174

ʿaşú ùonıla ùonandum ikilikden uãandum
derdüŋ óûyına úandum dermânum yaàma olsun175

Yûnus ne òoş dimişsin úand176 u sükker177 yimişsin
ballar balını buldum úovanum yaàma olsun
18178

ve lehu
dost göŋlümi yaàmaladı n’olsa gerek şimden girü
derd vermedi cânumı úolsa gerek şimden girü179

169  Yunus Emre (Tatcı, 2020d: 384)’ye göre bu şiirin iki beyti eksiktir. Nüshalarda bulunuşu 
şöyledir: F. 154b, T. 58b, NO. 191a, YE 73b, HB 13a, A. 18, KOÇ 64a.

170  271/2’de “gözüm”.
171  271/3’te “hep mülkümi”.
172  271/3’te “tutdı”.
173  271/3’te dize “La-mekan kavmi oldum mekanum yagma olsun” hâlindedir.
174  271/5’te beyit “Varlık çün sefer kıldı andan dost bize geldi/Viran gönül nur toldı cihanum 

yagma olsun” durumundadır.
175  271/4’te beyit “İkilikden usandum ışk tonını tonandum/Derdi hanına kandum dermanum 

yagma olsun.” tarzındadır.
176  271/8’de “bal”.
177  271/8’de “şeker”.
178  Tatcı (2020d: 393-394) bu şiiri Yunus Emre’ye bağlamaktadır. Yazmadaki şiirin, Divan’a 

göre üç beyti eksiktir. Şiirin yazmalardaki varlığı şöyledir: NO. 187b, Mecmua, Milli Ktp. 
Nu: 442, s. 71.

179  286/1’de dize “Derdi bırakdı canumı yansa gerek şimden girü” tarzındadır.
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derdüŋle cânum yanar ʿömür geçer devrân döner
geldükçe betüm beŋzüm ãolsa gerek şimden girü180

bu ne güc derd olur úaravaş ...181

bu gözlerümde úanlu yaş ùolsa gerek şimden girü182

evliyâda Óaúú’un sırrı yüzindedür Allâh nûrı
anı gören aŋa râzı úılsa gerek şimden girü183

görün bu Yûnus n’itdi varlıàını yoàa ãatdı
úaùre idi baóre yitdi ùolsa gerek şimden girü184

19185

vaãf-ı óâlin sevileyin vuãlat óâlin ãoranlara186

yidi dürlü nişân gerek óaúîúate erenlere

yidisinden bir dürlüsi eksük olursa erileye
ùutun bu yidi nişânı söyleŋ yola girenlere187

evvel nişânı budur yirmeye cümle dalları
....188

ikinci nişân budurur189 hîç nefsini semirtmeye
180  286/2’de dize “gün geldükçe benzün solar solsa gerek şimden girü”. şeklindedir.
181  Mısra bu şiirden sonra eksik bırakılmıştır. Mısranın tamamı Tatcı (2020d)’ya göre “Bu ne 

acayip ser-güzeş çıkardı bagrumuzda baş” biçimindedir.
182  286/4’te beyit “Bu ne acayib ser-güzeş çıkardı bagrumuzda baş/Gözlerümden kanıla yaş 

aksa gerek şimden girü” hâlindedir.
183  286/5’te beyit “Evliyadur Hakk’un sırrı alnındaki Allah nurı/Anı seven ah u zarı kılsa 

gerek şimden girü” durumundadır.
184  286/8’de beyit “Görün ki Yunus n’itdi varuban hazrete gitdi/Katredür ummana yitdi tolsa 

gerek şimden girü” biçimindedir.
185  Yunus Emre Divanı (Tatcı, 2020d: 402)’nda yer alan bu şiirde dize ve beyit eksiklikleri 

vardır. Şiirin yazmalardaki hâli şu şekildedir: F.162b, T. 64a, RY. 16a, B. 29a, NO. 181b, 
Rt 25, A. 22, Ç. 65a, KOÇ. 44b.

186  298/1’de dize “Vasf-ı halüm eydiserem vuslat halin bilenlere” şeklindedir.
187  298/2’de beyit “Bu yidisinden birisi eksük olursa olmaya/Birisi eksük gerekmez bu sarp 

yola varanlara” örnekliğiyledir.
188  Beytin bu dizesi boş bırakılmıştır. Beytin tamamı 298/3’te “Evvel nişanı bu durur yirmeye 

cümle milleti/Yirenler kaldı yirini yir degmedi yirenlere” şeklindedir.
189  298/4’te “budur”.
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zinhâr siz dostluú190 itmeŋüz191 nefsine úul olanlara

üçünci nişân192 budurur cümle hevesinden193 geçe
hevesden olan yorgun yitemez yola varanlara194

243b
20195

ve lehu
zihî deryâ ki úaùrede görindi
ne deryâdur ne úaùredür görindi

ʿaceb deryâ ki anda úaùre gizlü
bu kez bu sırrı sen sende görindi196

óicâb nûru ôulmet-i küllî sende
bu àaflet pes saŋa sende görindi197

saŋa gel sen saŋa gelsin baŋa gel
bu sende görinen kimdür görindi198

úıyâsı úo bulasın zevú-i vuãlat
bu sözler düş midür saŋa görindi199

aãılda ʿâşıú u maʿşûú u ʿaşú bir
bu yirde gerçi yüz yüz biŋ görindi200

190  298/4’te “andan”.
191  298/4’te “olmanuz”.
192  298/5’te “nişanı”.
193  298/5’te “heveslerden”.
194  298/5’te dize “Hevesler eri yolda kor yitemez yol varanlara” hâlindedir.
195  Yunus Emre Divanı (Tatcı, 2020d: 472)’nda yer alan bu şiirin yazmada iki beyti eksiktir. 

Şiirin yazmalardaki mevcudiyeti şu şekildedir: NO.191b, YE. 102a, K. 195b, RY. 62a, HB. 
12a, Ç. 77a, A. 26, KOÇ. 65a, KBY. 8b.

196  411/2’de beyit “Aceb katre ki derya anda mahfi/Bu mahfi sırrı sen senden sor indi” 
tarzındadır.

197  411/6’da dize “Niçe sen sen niçe ben ben gör indi” durumundadır.
198  411/4’de beyit “Sana gel sen seni sende bulıgör/Sana bak sendeki bil kimdür indi” 

örnekliğiyledir.
199  411/5’te mısralar “Fena ol kim bulasın zevk-i vuslat/Bu sözüm düş midür sana yor indi.” 

tarzındadır.
200  411/8’de dize “Bu birden gerçi kim yüz bin görindi” biçimindedir.
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eger aynîne biŋ olsa baúan bir
baúar birdür görinen biŋ görindi201

ãalâdur her kime àarú olmaú dilerse
Yûnus baóre àavvâã ol görindi
21202

gel imdi dinüŋ diregi ol Muãùafâ’ya
gel imdi ben daòı ümmet olagör

irmek dilerseŋ zevú ü sefâya
gel imdi ben daòı ümmet olagör

ãaúın yaŋılup bir òâtıra yaúma
otdan zincîr alup boyŋına ùaúma

esîrini işleyüp yolından çıúma
gel imdi ben daòı ümmet olagör

óâli bilinmez bu nice olanuŋ
sözi yumuşaú olur böyle gelenüŋ

gözi yaşlu gerek ümmet olanuŋ
gel imdi ben daòı ümmet olagör

bu nice olanlarıŋna ola mı
başa gelecegin nedür belâ mı

hep aú ãaràınıla ümmet ola mı
gel imdi ben daòı ümmet olagör

Yûnus Emre’m diye bir söze başla
nefsüŋi öldür şeyùânı ùaşla

emrini işle yolundan şaşmaya
gel imdi ben daòı ümmet olagör

201  411/9’da dize “Gören bir görinen bin bin görindi” hâlindedir.
202  Bu şiir Tatcı (2019c, 2020d)’da yer almamaktadır.
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22203

bu cümle eşyâdan ezelîdüm
yoàiken ol vara uàradum geldüm

on sekiz biŋ ʿâlem maòluú olmadın
úanduluàı söze uàradum geldüm

evliyâdan himmet ola acıla
ôâhir bâùın ʿayân ola secile

İsmâʿil’e úurbân inen úocıla
cennetde didâra uàradum geldüm

evliyâdan himmet oldı açılıdum
mâlâyaʿnî aóvâllerden secildüm

diŋer yâ eyle bile secilidüm
úo oúuduàı zâra uàradum geldüm

Musâ ile Kenʿân’da Ùur’da idim
Manãûr ile Baàdâd’da darda idim

Óaúú’uŋ emrile gülzârda eydüm
İbrâhîm ile nâra uàradum geldüm

göŋül virdüm mührile vefâya
sevdüm anı ãıdúla ãefâya

ʿarşuŋ saà yanında Muãùafâ ile
meclis úırúlara uàradum geldüm

ere ota boyın virdüm úaçmadum
Allâh bilür eri erden seçdüm

óaúîúat zamânından òaber açmadum
bir ʿacâîb söze uàradum geldüm

óaúîúat bu insân Óaú ölüdür
ve nefóa-i rûhumuŋ sırrıdur

203  Bu şiir Tatcı (2020d, 326-328-335)’daki en çok 178 nolu Yunus şiirine çok az da benzese 
de ondan büsbütün farklıdır. Dolayısıyla Yunus Emre külliyatı açısından düşünülmelidir.
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ʿâlem-i ervâóda ʿizzetdür mîsâúda
İsrâfîl’e ãûra uàradum geldüm

Yûnus eydür bu müftîler kâêılar
kitâbların öŋlerine úodılar

bu ʿilmi kimden ögrendüŋ didiler
meclis yirinde uàradum geldüm
250b
23204

yüce sulùânum
derde dermânum

yürekde205 cânum
hû dimek ister

ʿâlimsin ʿâlim
ùoàrıdur yolum

aàzumda dilüm
hû dimek ister

ʿâlim sırrında
tevóîd nûrında

mahşer yirinde
hû dimek ister

yüce yıllarda
ulu yollarda

tenhâ yirlerde
hû dimek ister206

varursın anda
gelmezsin bunda

204  Bu şiir Tatcı (2019c: 86-88)’da Âşık Yunus’a ait olarak verilmektedir. Yazmadaki bu 
manzume, şiirin farklı bir varyantını oluşturmaktadır. Zaten yazmadaki örnek de Tatcı 
(2019c: 86-88)’nın kaydettiği iki kayıttan farklıdır.

205  67/1’de bedende.
206  Bu dörtlük Tatcı (2019c)’da ve Köksal (2017d)’da yoktur.
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úaranluú siŋde207

hû dimek ister

ãu gibi aúsam
cigerim yaúsam

her neye baúsam208

hû dimek ister

Yûnus postunda
göŋül dostunda

ãırâù üstünde
hû dimek ister
Sonuç
Bildiriye konu olan mecmua içindeki şiirlerin ilk dizeleri, şairlerin kul-

landıkları mahlaslar ve şiirlerin Yunus Emre/Âşık Yunus’a olan aidiyetiyle il-
gili veri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:209 210

Şiirlerin İlk Dizeleri Mahlaslar
Yunus Emre/
Âşık Yunus210

1 çıúdum erik dalına anda yiyem üzümi Yûnus Yunus Emre

2
iy pâdişâh iy pâdişâh uş ben beni vir-
düm saŋa Yûnus Yunus Emre

3
bir şâóa úul olmaú gerek ayruú meşgûl 
olmaz ola Âşık Yûnus Yunus Emre

4
iki cihân mülkini Úaf’dan Úaf’a ùutduŋ 
ùut Yûnus Yunus Emre

5 her kime kim dervîşlik baàışlanur Yûnus Emre’m Yunus Emre
6 bu semâʿa girmeyen işine peşîmân olur Yûnus Yunus Emre
7 Óaúú’ı cândan sevdiyiseŋ Âşık Yûnus Âşık Yunus

207  67/3’te dörtlük “Gidersen bundan/Gelmezsin andan/Karanlık sinden” biçimindedir. Fakat 
Köksal (2017)’da bu kısım verilmektedir.

208  67/6’da üç dize “Su gibi aksam/Her neye baksam/Hazrete varsam” hâlindedir. Dörtlük 
Köksal (2017)’daki yayımına daha yakındır.

209  Şiirlerin mecmua içerisinde dağılımı 243b’ye kadar klasik tertip düzenine göredir. Sonraki 
şiirler biraz daha gelişigüzel yazılmıştır. Yazmada Yunus şiirlerinin yazı karakterinden 
anlaşılacağı üzere en az iki müstensihi vardır.

210 Buradaki şair aidiyetleri Tatcı (2019c, 2020d)’nın neşirlerine göre yapılmıştır.
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8
yanmayınca ʿaşú odına kimse cânân mı 
bulur Yûnus Yunus Emre

9 yâr yüregüm yâr gör kim neler var Yûnus Yunus Emre

10
şükür geldi ʿaşú elçisi yine ùoldı mey-
dânumuz

Mahlas beyti 
yok. Yunus Emre

11
iy çoú úitâblar oúıyan niçün ùutarsın 
bize daú Bî-çâre Yûnus Yunus Emre

12
çün Çalap’dan salıtdı kime gerek úo-
nucaú Yûnus Emre’m Âşık Yunus

13
nişânı bu beŋzi ãarı gözleri yaşdur 
ʿâşıúuŋ Yûnus Yunus Emre

14
gerçek ʿâşıú olduŋısa dünyâ naúşı 
neŋdür senüŋ Yûnus Yunus Emre

15 yoldaş olalum ikimiz Âşık Yûnus Yunus Emre

16
ne dilesem yaradur mâlumda fermân 
ùutarum Yûnus Yunus Emre

17
cânlar cânını buldum bu cânum yaàma 
olsun Yûnus Yunus Emre

18
dost göŋlümi yaàmaladı n’olsa gerek 
şimden girü Yûnus Yunus Emre

19
vaãf-ı óâlin sevileyin vuãlat óâlin 
ãoranlara

Mahlas beyti 
yok. Yunus Emre

20 zihî deryâ ki úaùrede görindi Yûnus Yunus Emre
21 gel imdi dinüŋ diregi ol Muãùafâ’ya Yûnus Emre’m Yunus Emre
22 bu cümle eşyâdan ezelîdüm Yûnus Yunus Emre
23 yüce sulùânum Yûnus Âşık Yunus

İBB Atatürk Kitaplığı T811 1 OE-Yz-0615_16 demirbaş numarası T811 
Şİİ 1 yer numarasıyla kayıtlı bir şiir mecmuasında Yunus Emre/Âşık Yunus’a 
ait 23 şiir yer almaktadır. Bu şiirlerden 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. şiirler Tatcı (2019c, 2020d)’daki şiir-
lerin varyantlığı durumundadır. Fakat 8, 21 ve 22’nolu şiirler Tatcı (2019c, 
2020d)’da yer almamaktadır. 12 numaralı şiirle Tatcı (2020d)’da kaydedilen 
şiirin tamamlanmasına yaklaşılacaktır. 23 nolu şiirde de Tatcı (2019c)’daki 
şiirin tamamen farklı yeni bir varyantına ulaşılmıştır.

240a’daki 9/4 ve 243a’daki 18/3’ün ikinci dizelerinin bitirilmediği, 
243a’daki 19’uncu şiirinin 3. beytinin ikinci dizesineyse yazmada hiç yer ve-
rilmediği görülmüştür. Ayrıca bu şiirlerin bazılarında mahlasın olduğu sözcü-
ğün/sözcüklerin üstünün çizildiği (1., 2., 3., 4., 5., 8., 11., 12., 13., 14., 17., 
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18., 20., 21., 23. şiirler) izlenirken bazılarınınsa çizilmediği (6., 7., 9., 15., 16., 
22. şiirler) saptanmıştır.

Yine yazmadaki 7., 15. ve 23. şiirler Tatcı (2019c, 2020d)’da ve Köksal 
(2017c)‘da olduğu gibi dörtlüklerle yazılmıştır. Diğer 20 şiirse beyitle kaleme 
alınmıştır.

Bildiriye konu olan yazmadaki 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 18. ve 20. numa-
ralı şiirler “ve lehu” başlığını taşırken sadece 17. numaralı şiiri “bayâtî” başlı-
ğına yazmadaki yerini almıştır. Geriye kalan 1., 2., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
19., 21., 22. ve 23. numaralı şiirlerde herhangi bir başlık bulunmamaktadır.

Her geçen gün farklı yazmalarda daha önce bilinen ve bilinmeyen Yu-
nus Emre şiirleriyle karşılaşılmaktadır. Her yeni şiirin Yunus Emre ve Eski 
Anadolu Türkçesi çalışmalarına vereceği katkı açıktır. Bulunan şiirlerin Eski 
Anadolu Türkçesinin önünü açan Yunus Emre’ye mi yoksa onu takip eden, 
ona benzemek isteyen Yunus Emrelere mi ait olduğu konusunda net konuşa-
bilmek güçtür. Anadolu’da şiir yazan Yunusları birbirinden ayırma konusun-
da bazı yöntemler belirlense (Tavukçu, 2004: 59-84), (Çoşar, 2018), (Köksal, 
2021) ve bu yollarla bazı denemeler yapılsa da şimdilik bu konuda çok ileri 
gidilebilmiş değildir. Elde olan ve yeni tespit edilen şiirlerle ilgili tasnifin ve 
ayrımın yapılabilmesi için en azından kütüphanelerde bulunan eserlerin ta-
ranması ve müstakil yazmaların dışında şiir mecmuaları/cönkleri içinde yer 
alan Yunus şiirlerinin de toplanması, bir araya getirilmesi ve bunlar üzerinde 
topluca bir değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.
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Yazmadan Örnekler
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YUNUS EMRE’NİN YUNUS EMRE TARİFİ

Serkan ŞEN*

Özet

Türk yazı dilinin Anadolu coğrafyasındaki dirilişine öncülük 
eden Yunus Emre, aynı zamanda tasavvuf düşüncesinin Türkçe sesi 
olmuştur. Onun şiirleri söz cephesinde arı, mana cephesinde derin bir 
görünüm arz eder. Mesnevi tarzında kaleme aldığı Risaletü’n-Nushiy-
ye’si ile aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirleri içeren Divan’ı, Yunus’un 
engin duyuşunun, zengin gönül dünyasının ürünüdür. Pek çoğu gazel 
tarzında olmakla birlikte mesnevi nazım türünün örneklerini de içeren 
Divan’da, yer yer hece vezniyle söylenmiş ilahilere de rastlanır. Gazel 
türünün bir özelliği olarak son beyitte şairin adının zikredilmesi, Di-
van’da bulunan şiirlerin büyük kısmında Yunus’un zatıyla ilgili ifade-
lerin geçmesini sağlamıştır. Bu ifadelerde şair, doğrudan adıyla ya da 
adını niteleyen değişik sıfatlarla kendisini tanımlamaktadır. ‘Miskin’, 
‘biçare’, ‘âşık’, ‘fakir’, ‘zayıf’ vb. şeklinde şahsını tarif eden Yunus 
Emre, tutumunu İlk adum Yûnus’ıdı adumı ‘âşık dakdum / Terk itdüm 
ud u edeb şöyle haber bırakdum beytiyle bizzat dile getirmiştir. Ayrı-
ca öznesi Yunus olan sıfat mahiyetindeki sözcüklerin yüklem görevi 
üstlendiği ifadeleri de mevcuttur. Yûnus Emrem ‘ışkludur eksiklüdür 
miskîndür / Her kim yimez mahrûmdur honını Muhammed’ün böylesi 
beyitlerdendir. Bildirimizde Mustafa Tatcı yayını esas alınarak Yunus 
Emre’nin şiirleri taranacak, onun kendi adını anarken kullandığı sıfat-
lar belirlenip sınıflandırıldıktan sonra şahsını nasıl tarif ettiği sorusuna 
cevap aranacaktır. Yunus Emre’nin benliğini tevazu odaklı olarak tak-
dimi, tasavvuf düşüncesi yanında Eski Uygur metinlerini kaleme alan 
yazıcıların üslubuyla benzeşmesi açısından da değerlendirilecektir. Bu 
doğrultuda Türk yazın kültürünün devamlılığı hususuna özellikle dik-
kat çekilecektir.

* Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, serkansen@omu.edu.tr
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Giriş

Tarihî Türk lehçelerinin ortak bir yazı dili ile temsil edildiği Eski Türkçe 
Dönemi’nin ardından Türkçenin gelişimi farklı bir seyir almıştır. Moğol istila-
sı sonucu kadim yurtlarından kopup değişik coğrafyalara göçen Türk kitleleri, 
yerleştikleri bölgelerde kendi lehçelerine dayalı yeni yazı dilleri inşa etmişler-
dir. Anadolu’yu yurt tutan Oğuzların bu toprakları memleket kılmasında hiç 
şüphesiz dillerinin de büyük payı vardır. “Türkçenin çekilmediği yerler vatan-
dır.” diyen Yahya Kemal’den ilhamla, atalarımızın ‘İklîm-i Rûm’u Türkçeyle 
sarıp sarmalayarak Türkiye hâline getirdiklerini söyleyebiliriz. Ancak süreç 
hiç de kolay olmamıştır. Evde, tarlada, çarşıda, pazarda, meydanda, sarayda, 
düğünde, dernekte vb. konuşulan Türkçenin Anadolu’da yazı dili kimliğine 
bürünmesi, uzun bir zaman ve çetin tecrübeler gerektirmiştir. Malazgirt’ten iki 
asır sonra ilk ürünlerine rastladığımız (Koç 2011, 168) Eski Oğuz Türkçesinin 
yazı dili olarak rüştü, Yunus Emre’nin vurduğu mühürle ispatlanmıştır. Türk 
yazı dilinin Anadolu coğrafyasındaki dirilişinin öncülerinden Yunus Emre, 
aynı zamanda tasavvuf düşüncesinin de Türkçe sesi olmuştur. Onun şiirleri 
söz cephesinde arı, mana cephesinde derin bir görünüm arz eder. Mesnevi tar-
zında kaleme aldığı Risâletü’n Nushiyye’si ile aruz ve hece vezniyle yazdığı 
şiirleri içeren Dîvân’ı, Yunus’un engin duyuşunun, zengin gönül dünyasının 
ürünüdür. Pek çoğu gazel tarzında olmakla birlikte mesnevi nazım türünün ör-
neklerini de içeren Dîvân’da yer yer hece vezniyle söylenmiş ilahilere de rast-
lanır. Gazel türünün bir özelliği olarak son beyitte şairin adının zikredilmesi 
kuralı, Dîvân’da yer alan şiirlerin büyük kısmında Yunus’un zatıyla ilgili ifa-
delerin geçmesini sağlamıştır. Bu ifadelerde şair, doğrudan adıyla ya da adını 
niteleyen değişik sıfatlarla kendisini takdim edebilmiştir. ‘Miskin’, ‘biçare’, 
‘âşık’, ‘fakir’, ‘zayıf’ vb. şeklinde şahsını tanımlayan bu sıfatlar, aynı zaman-
da onun mahlasıdır. Yunus Emre, tutumunu “İlk adum Yûnus’ıdı adumı ‘âşık 
dakdum / Terk itdüm ud u edeb şöyle haber bırakdum” beytiyle bizzat dile 
getirmiştir. Bunun yanında öznesi ‘Yunus’ olan sıfat mahiyetindeki sözcükle-
rin yüklem görevi üstlendiği ifadelerle de kişiliğini nitelemesi söz konusudur.

Çalışmamız, Mustafa Tatcı tarafından gerçekleştirilen Yûnus Emre Dîvâ-
nı (Tatcı 2014) ve Risâletü’n Nushiyye (Tatcı 1991) başlıklı metin yayınlarını 
esas alarak Yunus Emre’nin şiirlerinde kendisini nasıl takdim ettiği üzerine 
kurgulanmıştır. Bu amaçla adı geçen eserler taranmış, Yunus’un kendi adını 
anarken kullandığı sıfatlar belirlenip sınıflandırıldıktan sonra şahsını ne tür 
kavramlarla tarife uygun bulduğu, tarihî arka planıyla birlikte açıklanmaya 
çalışılmıştır. Şu bir gerçektir ki o, şiirlerinde kendinden bahsederken en ziya-
de ‘Yunus’ ismine gönderme yapmıştır. Risâletü’n-Nushiyye’de durumun 
istisnası görülmez iken Dîvân’ının yaralandığımız yayınında yer alan 417 
şiirin 19’unda ‘Yûnus Emre’, 13’ünde ‘Yûnus Emrem’, 1 tanesinde ‘Emrem 
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Yûnus’ adları geçmektedir. Bunların dışında adını sıfat içerikli mahlas ya da 
tamlayanlarla andığı veya yüklemi sıfat durumundaki isim cümlelerine özne 
kıldığı örnek beyitler, üçer örnekle sınırlandırılmak üzere aşağıda sıralanmış-
tır. Sıralamada Yunus’un kendini tarifte kullandığı sözcüklerin kullanım sıklı-
ğı göz önünde tutulmuştur.

MİSKİN: Yunus Emre’nin şiirlerinde kendisine layık gördüğü en yaygın 
sıfat ‘miskin’, Arapçada “zelil, hor, zavallı” kimseler için kullanılır. Kastı, 
varlık duygusundan sıyrılan kişilerdir. Aşağıdaki ve başka örneklerde görül-
düğü üzere çoğunlukla şairin isminin önünde zikredilmiştir. Böylesi örnek-
lerin sayısı otuzu bulmaktadır: Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ‘ışk elinden tiryâk 
olur / ‘İlm ü ‘amel zühd ü tâ’at pes ‘ışksuz helâl olmaya (5/7)1, Miskîn Yûnus 
erenlere tekebbür olma toprak ol / Toprakda biter küllîsi gülistânı toprak bana 
(10/5), Miskîn Yûnusun dünyede güldügini işitmeyin / Agladugum isteyene 
gözüm bınar olsun ana (13/7) vb.2

Bunun yanında ‘miskin’ sözünün Yunus’un adından sonra zikredildiği altı 
beyit mevcuttur: Yûnus miskîn bu ögüdi sen sana virsen yig idi / Bu şimdiki 
mahlûkâta ögüt assı kılmaz ola (6/8), Yûnus miskîn kalmaz câna virür cânını 
kurbâna / Gelsen sıgınsan Sübhân’a togru yola gitsen gönül (161/5), Yûnus 
miskîn bu sözi ‘ışk ‘âleminden söyler / Dime bilmedin ana kendözünden ka-
tarsın (248/12) vb.3

Ayrıca şu örneklerde görüleceği üzere ‘miskin’in ‘bîçâre’, ‘mestâne’, 
‘delü’, ‘‘ışklu’ ‘eksiklü’ sözleriyle birlikte kullanılarak şairi nitelemesi söz ko-
nusudur: Miskîn bî-çâre Yûnus tutgıl eren etegin / Tâ seni Hakk’a ilte düşgil 
soyına birgün (246/5), İy bî-çâre miskîn Yûnus günâhun çok neyleyesin / Sı-
gındum ol Allâh’uma didi hem ‘afv kılam diyü (286/7); Yûnus miskîn mestâ-
nesin sen seni gör ko bunları / Dünyâda riyâlu dirlik kişiye eyü ad degül 
(154/6); Yûnus miskîn delüdür hem sözinden bellüdür / ‘Ayıblaman yârenler 
eksüklügi varısa (300/10); Yûnus Emrem ‘ışkludur eksiklüdür miskîndür / 
Her kim yimez mahrûmdur honını Muhammed’ün (145/7).

Toplam olarak Yunus Emre’nin kendisini kırk bir beyitte ‘miskin’ şeklin-
de tarif ettiği görülmüştür.

BİÇARE: Yunus Emre’nin zatını tarifte ikinci sırada başvurduğu nite-
leyici ‘biçare’ sözüdür. “Çaresiz, zavallı” manasındaki sözcük, eserde sekiz 

1 Mustafa Tatcı’nın Yûnus Emre Dîvânı başlıklı çalışmasından aktarılan örnekler için önce 
şiirin eserdeki sırası, ardından geçtiği beytin numarası verilmiştir.

2 (43/5), (46/10), (49/13), (54/9), (73/9), (88/9), (92/8), (105/5), (149/10), (182/10), 
(197/7), (198/9), (231/9), (239/9), (250/6), (253/9), (269/8), (283/7), (285/5), 
(311/7), (327/8), (328/8), (331/6), (345/9), (357/7), (361/5), (371/9), (372/12), 
(376/7), (378/11), (384/8), (394/9), (399/6), (401/7), (405/8).

3 (99/8), (230/7), (292/8).



478 Yunus Emre’nin Yunus Emre Tarifi

beyitte Yunus’un adından önce kullanılmıştır: Bî-çâre Yûnus’ı gör derdile 
hayrân olmış / Anun her bir nefesi şehd ü şekere benzer (69/10), Bî-çâre Yû-
nus’un altûn sözini / Câhile söylemen kızıl pûl eyler (95/13), Eger virürlerse 
emân kullugum olmadı tamâm / İy bî-çâre Yûnus hemân dervîş olubilsem der-
vîş (123/7) vb.4

Metinde dört kez de şairin adından sonra ‘biçare’ sözüne yer verildiği 
görülür: Hey Emrem Yûnus bî-çâre / Bulunmaz derdüne çâre (277/7), İy Yû-
nus Emre bî-çâre / Özün dutgıl togru yâre / Ölüme yogımış çâre / Esenledüm 
dünyâm seni (413/9), Ben Yûnus-ı bî-çâreyem / Başdan ayaga yareyem / Dost 
ilinde âvâreyem / Gel gör beni ‘ışk n’eyledi (404/9), Di Yûnus sen bî-çâre / 
Allah görelüm n’eyler (71/11).

Bunlardan başka ‘biçare’nin, ‘miskin’, ‘za‘îf’, ‘ışk âvâresi’ gibi tanımla-
yıcılarla kullanıldığı dört beyit mevcuttur: Miskîn bî-çâre Yûnus tutgıl eren 
etegin / Tâ seni Hakk’a ilte düşgil soyına birgün (246/5), İy bî-çâre miskîn 
Yûnus günâhun çok neyleyesin / Sıgındum ol Allâh’uma didi hem ‘afv kılam 
diyü (286/7); Bî-çâre za‘îf Yûnus neye hased idersün / Kamu esbâbunı döküp 
‘uryân olasın birgün (229/5); Yûnus’dur ‘ışk âvâresi bî-çâreler bî-çâresi / 
Sendedür derdüm çâresi dermânum soram yüriyem (213/6).

Yunus toplamda on altı kez kendisini ‘biçare’ sözüyle tarif etmiştir.
ÂŞIK: Arapçada “seven” demektir. Sevgiyi en yüksek derecede yaşayan 

kimseyi ifade eder. Yunus’un şiirlerinde ilahi aşka müptela olanı anlatmak için 
kullanılmıştır. Metinde üç beyitte sözcüğün Yunus adından önce kullanıldığı 
görülür: ‘Âşık Yûnus sen cânunı Hak yolına eyle fidâ / Bu şeyhıla buldum 
Hak’ı ben gayrı nesne bilmezem (192/8), ‘Âşık Yûnus bugün gurbetde kaldı / 
Ki ‘ışkı söyledür dildâre karşu (289/9), ‘Âşık Yûnus sözlerin muhâl diyü söy-
lemez / Ma‘nî yüzin gösterür bu şâ‘irler kocası (351/14).

Bunun yanında yükleminde aşk geçen isim cümlelerinde şairin adının 
özne olarak kullanılması yoluyla da iki kez ‘âşık’ sıfatına gönderme yapılmış-
tır: Yûnus Emre ‘âşıksun ‘ışka key döydünise / Da’vet it ‘âşıklara dem evliyâ 
demidür (85/5), Yûnus ‘âşık durur ma’şûkın ister / Dahı hîç nesne istemezem 
ayruk (129/10).

Yunus’un zatını âşık olarak tarifinde bir başka yol ise aşkı kendisine kıla-
vuz kıldığını beyan etmesidir. Durumu şu iki beyitte gözlemek mümkündür: 
Delü oldumıdı Yûnus ‘ışk oldı bana kulavuz / Hazret’e degin yalunuz yüzi 
süri viren benem (212/8), Delü oldum adum Yûnus ‘ışk oldı bana kulavuz / 
Hazret’e degin yalunuz yüz süriye varan benem (177/9).

Ayrıca sözcüğün üç beyitte ‘koca’, ‘miskîn’, ‘sâdık’ niteleyicileriyle be-
raber Yunus’u tarifi söz konusudur: İki kişi söyleşür Yûnus’ı görsem diyü / 

4 (125/7), (130/9), (258/9), (322/6), (325/7).
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Biri eydür ben gördüm bir ‘âşık kocayımış (124/12), Miskîn Yûnus dir çagırur 
‘âşıkıyam miskînlerün / Dervîş degülise taşum içümi dervîş eyleyem (197/7), 
Yûnus eydür ben ‘âşıkam hem ‘âşıkam hem sâdıkam / Bu ayruk ‘âşıklar gibi 
yokdur arâyişüm benüm (204/6).

Bir beyitte ise ‘âşık’ sıfatının eş değeri olarak kabul edeceğimiz ‘ ‘ışklu’ 
sözü ile Yûnus kendisini tanımlamıştır: Yûnus Emrem ‘ışkludur eksiklüdür 
miskîndür / Her kim yimez mahrûmdur honını Muhammed’ün (145/7).

Toplamda on bir örnekte Yunus Emre, varlığını ‘âşık’ sözcüğünün kav-
ram alanı içinde tarif etmiştir.

TAPDUK (SULTAN) BENDESİ: ‘Bende’ sözcüğü, temelde “köle” ma-
nasına gelip tasavvuf terimi olarak kullanıldığında “mürit” anlamındadır. Yu-
nus, kastı şeyhi Tapduk Emre olan yedi beyitte ‘kul’, ‘esîr’, ‘kapucı’, ‘gedâ’ 
gibi sıfatlarla kendisini, onun bendesi şeklinde tanımlamaktadır: Yûnus senün 
kulun durur bellü bilürsin sen anı / Ko söyleyenler söylesin ne yapışur dilden 
ana (11/8), Yûnus’am ben Yûnus iş bu cihânda / Benem sultân kulı sultân, be-
nümdür (31/7), Şeyh ü dânişmend ü velî cümlesi birdür er yolı /Yûnus’dur der-
vîşler kulı Tapduk gibi serveri var (27/7), Eydür Yûnus yâr kulıyam dost bâ-
gçesi bülbüliyem / Söyleyeyüm şimden girü gülzâruma irdüm bugün (240/5), 
Yûnus öyle esîrdür ol kapuda / Diler ki olmaya ebedî râhat (20/11), Evliyâdur 
Hak kapusı Yûnus durur kapucısı / ‘Işkıla geldi bu yola ‘ışkı idindi hem turak 
(128/7), ‘Işk sultânı Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapuda / Gedâlara lutf ey-
lemek hem kâ’idedür sultâna (294/9).

Ayrıca bir beyitte şeyhinin yüzüne baktığında kendinden geçtiğini anlat-
mak üzere ‘bîkarâr’ olduğunu belirtir: Yûnus Emre bî-karâr şol hûb yüze in-
tizâr / Senden ayrılmaz nazar vardı yakıldı yandı (400/5).

Bu doğrultuda Yunus’un adını ‘Tapduk Yûnus’ biçiminde takdim ettiği şu 
beyit, onun şeyhiyle birlikte anılma isteğinden doğmuş olmalıdır: Saga sola 
bakmadın hoş söyler Tapduk Yûnus / Ol gerçege ‘âşıklar küllî sagdur sol de-
gül (163/7).

DİVANE: Tasavvufta ilahi aşk ile esriyip kendine hâkim olamayanlar 
için kullanılan ‘divane’ sıfatı, eş değeri durumundaki ‘delü’, ‘mestâne’ gibi 
sözcükleri de göz önünde tutarsak toplam beş beyitte kullanılmıştır: Bu göz 
kendözin görmez nişânun nişân virmez / Yûnus’un ‘aklı irmez inen oldı dîvâne 
(320/10); Delü oldum adum Yûnus ‘ışk oldı bana kulavuz / Hazret’e degin 
yalunuz yüz süriye varan benem (177/9), Delü oldumıdı Yûnus ‘ışk oldı bana 
kulavuz / Hazret’e degin yalunuz yüzi süri viren benem (212/8), Yûnus mis-
kîn delüdür hem sözinden bellüdür / ‘Ayıblaman yârenler eksüklügi varısa 
(300/10); Yûnus miskîn mestânesin sen seni gör ko bunları / Dünyâda riyâlu 
dirlik kişiye eyü ad degül (154/6).
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DERVİŞ: Tasavvuf yoluna baş koyan kimseler için kullanılan ‘derviş’ 
sözcüğü ile Yunus, şiirlerinde dört kez kendini tarif etmiştir: Derviş Yûnus 
hônı geldi teveccüh ma’şûka kaldı / Gönülde sevdügin buldı anunla gönlüni 
baglar (55/6), Dervîş Yûnus sen dahı incitme dervîşleri / Dervîşlerün du‘âsı 
kabûl olagan olur (96/6), Dervîş Yûnus sen dahı / Tur irte namâzına (315/7), 
Dervîş Yûnus’un cânı ‘âlem şefâ‘at kânı / İki cihân sultânı sensün yâ Resû-
la’llâh (344/6).

SADIK: Muhatabına sadakat gösteren kimseler için kullanılan ‘sadık’ 
sözü, tasavvufta tarikata içten bağlı olanları anlatmak için kullanılır. Yunus, 
adının öznesi olduğu isim cümlesi mahiyetindeki mısraların yüklemi şeklinde 
iki kez ‘sadık’ sıfatını kullanmıştır: Yûnus adun sâdıkdur bu yola geldünise 
/ Adın degşürmeyenler bu yola gelmediler (38/6), Yûnus eydür ben ‘âşıkam 
hem ‘âşıkam hem sâdıkam / Bu ayruk ‘âşıklar gibi yokdur arâyişüm benüm 
(204/6).

GÜNAHKÂR: Tasavvuf yolunda nefsini hor görme anlayışı mutasav-
vıfların kendilerini günahkâr olarak takdimine yol açmıştır. Bu anlayışla Yu-
nus’un kendini iki beyitte ‘günahlu’ ve ‘günahu çok’ şeklinde takdimi söz 
konusudur: Turmayup söylerem sözüm günâhuma göyner özüm / Günâhlu 
Yûnus’un sözin sen kabûl eylegil Çalap (16/8), Yûnus günâhun çokdur sen 
aglarısan hakdur / Yarın sana gerekdür Muhammed şefâ‘ati (385/8).

ZAYIF: Tasavvuf yolunda nefsini hor görme anlayışı çerçevesinde sufi-
lerin kendilerini ‘zayıf’ sıfatıyla tarifi, Yunus’ta iki beyitte gözlenir: Bu za’îf 
Yûnus’a çünki bile yoldaş olmadun / İy gönül ol şâhı gel taht-ı Süleymân ide-
lüm (200/7), Bî-çâre za‘îf Yûnus neye hased idersün / Kamu esbâbunı döküp 
‘uryân olasın birgün (229/5).

KOCA: Tarihî Türkçede “yaşlı, ihtiyar” anlamında kullanılan ‘koca’ sözü, 
şiirlerinde iki kez Yunus’u tarifte kullanılmıştır: İki kişi söyleşür Yûnus’ı görsem 
diyü / Biri eydür ben gördüm bir ‘âşık kocayımış (124/12), ‘Âşık Yûnus sözlerin 
muhâl diyü söylemez / Ma‘nî yüzin gösterür bu şâ‘irler kocası (351/14).

KİMSESİZ: Yunus Emre’nin hâlini tarifte kullandığı sıfatlardan biri de 
tarihî Türkçede “eşi dostu, yoldaşı bulunmayan” karşılığındaki ‘ögürsüz’ ve 
‘yalunuz’ sıfatlarıdır: Yûnus kulun ögürsüz / Kimsesi yok yalunuz / Fidî olsun 
cânumuz / Eve dervîşler geldi (373/6).

EKSİKLİ: Yunus’un nefsini dizginleme adına kendisini nitelendirdiği 
sıfatlardan bir tanesi de ‘eksikli’dir: Yûnus Emrem ‘ışkludur eksiklüdür mis-
kîndür / Her kim yimez mahrûmdur honını Muhammed’ün (145/7).

DEĞERSİZ: Yunus Emre, tasavvuf terbiyesi uyarınca nefsini alçakta 
tutarak ‘kamudan gönli kiçi’ sözleriyle kendini, herkesten daha değersiz bir 
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mertebede göstermiştir. Yûnus’un yanar içi kamudan gönli kiçi / Soya sayıl-
mamak suçı erenün himmetidür (34/7).

Yunus’un kendini tarifte kullandığı 106 adet niteleyiciye ulaşılmıştır. 
Bunlar sıklık sırasına göre şöyledir: ‘miskin’ /49 adet/, ‘biçare’ /16 adet/, 
‘‘âşık’ < (‘ışklu, ‘ışk oldı bana kulavuz) /11 adet/, ‘[-Tapduk- bendesi’] < (kul, 
esîr, kapucı, gedâ, -Tapduk’a baktığında- bîkarar) /9 adet/, ‘divane’ < (delü, 
mestâne) /5 adet/, ‘derviş’ /4 adet/, ‘sadık’ /2 adet/, ‘[günahkâr]’ < (günâhlu, 
günâhu çok) /2 adet/, ‘zayıf’ /2 adet/, ‘koca’ /2 adet/, ‘[kimsesiz]’ < (ögür-
süz, yalunuz) /2 adet/, ‘eksikli’ /1 adet/, ‘[değersiz]’ < (kamudan gönli kiçi) /1 
adet/. Yunus’un kendini takdimde kullandığı sıfatların dağılımını şu şekilde 
tablolaştırabiliriz:

Yunus Emre’nin şiirlerinde zatını tarif için başvurduğu sıfatların üç olgu 
etrafında yoğunlaşması dikkat çekicidir. Birincisi, nefsini dizginlemek için 
adını kıymetsiz niteleyicilerle anarak ortaya koyduğu tevazudur. Bu doğ-
rultuda ‘miskin’, ‘biçare’, ‘divane’, ‘günahkâr’, ‘zayıf’, ‘koca’, ‘kimsesiz’, 
‘eksikli’, ‘değersiz’ tanımlayıcılarına müracaat etmiştir. İkinci olgu olarak 
aşkı görebiliriz. Bu çerçevede ‘âşık’ ve ‘divane’ niteleyicileri öne çıkmakta-
dır. Üçüncü olgu ise şeyhi Tapduk Emre ile anılma arzusudur. Bu eğilimine 
‘-Tapduk’a- bende’ ve ‘derviş’ tanımlıkları karşılık gelir. Durumu şu şekilde 
tablolaştırabiliriz:
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Görüldüğü üzere Yunus Emre, eserleri vesilesiyle nefsinde meydana gelebi-
lecek yükselmelerin önünü kesmek ve tevazusunu muhafaza etmek amacıyla 
adını yoğun olarak Melamîmeşrep bir tavırla zikretmiştir. ‘Işk çengine düşe-
nün melâmet olur işi /Anun içün bed-nâmdur miskîn Yûnus’un adı (371/9) 
beytinde bu durumu kendisi de dile getirmektedir. Beyitte adını, bed-nâm 
“kötü anılan” şeklinde ele alması, aslında pek çok şeyi açıklamaktadır. Nefsi-
ni kınamayı temel prensip edinen Melamilik, Türk tasavvuf düşüncesine kay-
naklık eden Horasan ya da Nişabur ekolünün de ana ilkelerindendir (Bolat 
vd. 2019, 128-129). Nitekim Yunus Emre’nin şeyhi Tapduk Emre’nin Hora-
san’dan geldiği kaydedilmektedir.

Türklerde İslamlıktan önce mistik düşüncenin derinleşmesinde Budist Uy-
gur Dönemi’nin önemli bir rolü olmuştur. Zira Budizm, ruh terbiyesini esas 
alıp mistik eğilimlere son derece değer veren bir inanç sistemidir (Bolat vd. 
2019, 56). Bu doğrultuda maddeye ve onun getirdiklerine yüz çevirip tevazu 
içinde yaşamayı esas alır. Uygurlardan kalan Budist çevrede yazılmış metin-
lerde bu tutumu açıkça görmek mümkündür. Döneme dair yazmalarda geçen 
asra köngüllüg buyan edgü kılınçka ėyin bolurlar “Alçak gönüllülükle sevap 
sahibi olurlar” ifadesindeki asra köngüllüg deyimi, adak köngülin asra sakın-
çın yėg baştınkı köngülüg turgurup “Tevazu ile alçak gönüllülük ile en üstün 
düşünceyi taşıyıp…” ifadesindeki adak köngül “Gönlünü ayaklar altına serme 
> Alçak gönül”, asra sakınç “Düşüncelerini en aşağıda görme > tevazu” deyim-
leri (Şen 2017, 73), bu anlayışın ürünüdür. Budist Uygur yazınında dünyadan 
yüz çevirerek benliğini değersiz gösterme anlayışının ilgiye değer göstergeleri 
arasında dönemden kalan yazıcı kayıtları dikkat çekmektedir. Uygurca çalış-
malarda kolofon olarak adlandırılan bu kayıtlar, Yukıyo Kasai tarafından toplu 
hâlde yayımlanmıştır (Kasai 2008). Metinlerin son kısmında yer alan Uygurca 
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kolofonlarda zaman zaman çevirmen kimliği de taşıyan müstensihlerin kendile-
rini takdimindeki tevazu anlayışının çarpıcı örnekleri bulunmaktadır:

yavız toyın men /////// yangın körü bitidim (Kasai, 141-2 [71]) “Kötü rahip 
ben, … usulünce bakıp yazdım.”

altınç bölüküg bitiyü tolu boltı ėrinç suvastı toyın ötüg bolzun (Kasai 
2008, 293-6 [95]) “(Ben) zavallı Suvatsı Toyın, altıncı bölümü yazıp tamamla-
dım. Arz ederim!”

men unmaz yangı agduk bitgeçi alp tonga tegint(i)m singtsi [açari] üçün 
kutlug kıvl(ı)g bolmakı bolzun (Kasai 2008, 71b1-4 [159]) “Ben, yetersiz, ace-
mi, beceriksiz Alp Tonga, Singtsi Açari için (yazmayı) tamamladım. Kutlu, 
uğurlu olsun!”

tümge biligsiz tümeninç kulut kamıllıg arya açari tükellig bilge istonpa 
bahşınıng boşug y(a)rl(ı)gı üze evirü agtaru tegintim (Kasai 2008, 115a9-14 
[214]) “Akılsız, cahil, değersiz, hizmetkâr Kamıllı Arya Açari, eksiksiz bilge 
İstonpa Üstad’ın müsaadesiyle tercüme ettim.”

üç lükçüng balıklıg kulut m(e)n yangı boşgutçı sarıg tutung asuday ogul-
nıng lingçisi üze bitidim (Kasai 2008, 115b2-4 [215]) “Üç Lükçüng şehrinden 
hizmetkâr, ben acemi, çırak Sarıg Tutung, Asuday adlı şehzadenin talimatıyla 
yazdım.”

bo insadi (?) sudurnı adaktakı kulutı m(e)n çisimtu ayayu agırlayu bitiyü 
adakınta koşa tegintim (Kasai 2008, 1211-4 [221]) “Bu İnsadi Sutra’yı düşkün 
hizmetkâr ben Çisimtu, hürmetle yazarak sonunda kopyasını tamamlamayı 
başardım.”

kulut çinsuin bitiyü tegintim (12890 [238]) “Hizmetkâr Çinsuin yazıp ta-
mamladım.”

Aynı türden bir yazıcı kaydını ise “İyi ve Kötü Prens Öyküsü”nün sayfa 
kenarına düşülmüş kayıtlarda da görmek mümkündür:

men yangı agduk bitkeçi kün togmış (Hamilton 1998, LXVI [53]) “Ben 
acemi, beceriksiz yazıcı Kün Togmış.”

Bu ifadelerde yazıcılar, aktarma ya da çoğaltma yoluyla oluşturdukları 
metinlerde isimlerini yavız “kötü, fena, sefil” (Wilkens 2021, 877), ėrinç “fa-
kir, zavallı, biçare, acınası” (Wilkens 2021, 260), unmaz “yetersiz, yetenek-
siz” (Wilkens 2021, 800), yangı “acemi, deneyimsiz” (Wilkens 2021, 863), 
agduk “beceriksiz, aciz, değersiz” (Wilkens 2021, 17), tümge “cahil, akılsız” 
(Wilkens 2021, 772), biligsiz “bilgisiz, cahil” (Wilkens 2021, 174), tümeninç 
“değersiz” (Wilkens 2021, 772), kulut “hizmetkâr, köle” (Wilkens 2021, 422), 
boşgutçı “öğrenci, çırak” (Wilkens 2021, 189), adaktakı kulut “düşkün, de-
ğersiz hizmetkâr” (Wilkens 2021, 7) gibi sözlerle zikretmişlerdir. Tapınaklar-
da eğitim alan bu kimselerin kendilerini takdimde kullandığı sıfatlarla Yunus 
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Emre’nin şahsiyetini tarifte başvurduğu belirleyiciler arasındaki tevazu odaklı 
benzerlik dikkate değerdir. Bu benzerlik mistisizm paydaşlığında Budizm ve 
tasavvuf arasındaki benzerliklerin (Ocak 2003, 92) ötesinde Türk yazım gele-
neğindeki devamlılık olarak değerlendirilebilir.

Melamet düşüncesinin tevazu anlayışından farklı olmak üzere Türk ta-
savvufunun Yunus Emre ile ses bulan bir başka yönü ise muhabbet kavramı 
etrafında şekillenen Allah sevgisidir. Bu yaklaşım Yunus’un kendini âşıklık 
olgusu etrafında tarifine yol açmıştır.

Türk tasavvuf düşüncesinin mayalandığı Horasan ekolünün ikinci özelliği 
fütüvvet anlayışıdır. Fütüvvet anlayışında tasavvufun kurumsal yapılanmasına 
son derece önem verilir. Ayrıca, Yunus’un yaşadığı çağ, tasavvuf düşüncesinin 
artık tarikat yapılanması etrafında temsil edildiği ve Anadolu’da en nüfuzlu dö-
nemini yaşadığı (Bolat vd. 2019, 184) yıllara karşılık gelmektedir. Bu doğrultu-
da Yunus’un şeyhine nispetle zatını takdimini anlamak mümkündür.

Şiirlerinin üçte ikisinde belli bir sıfattan bağımsız olarak adını belirtmek-
le yetinen Yunus Emre’nin geri kalan manzumelerinde kendini tarif ederken 
kullandığı niteleyiciler, onun Türk hissiyatına nakşettiği dünya görüşünü yan-
sıtan göstergeler biçiminde değerlendirilebilir.
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Yûnus Emre Şerhleri

(Çıktım Erik Dalına Şerhleri)

Mustafa TATCI

Özet
Bu bildiride geçmişten bugüne Yûnus Emre’nin şiirlerine yapılan şerh-

lerle ilgili genel bir bilgi verildikten sonra onun özellikle edebî bir şathiyye 
kabul edilen “Çıktım erik dalına anda yedim üzümü” mısraıyla başlayan on 
üç beyitlik nutkunun şerhleri tanıtılacaktır. Son bölümde söz konusu şathi-
yenin yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınacak ve 
şiirle ilgili kendi değerlendirmelerimiz verilecektir.

Aşk ve İrfan Kaynağımız Yûnus

Yûnus Emre hiç şüphesiz yaşadığı 13. yüzyıldan itibaren Türk dilini ve 
Türk tefekkür hayatını çok derinden etkilemiş bir sufidir. Vücut birliği ina-
nışının ve ilahi aşkın coşkun bir temsilcisi olan bu büyük Hak âşığı gerek 
şahsiyeti ve gerekse nutk ettiği şiirleriyle milletimizi ve insanlığı etkilemeye 
devam etmektedir.

Yûnus ana dilimiz Türkçenin bir virtüözüydü. Dilimize mana elbisesini 
o giydirdi. O bizim aşk ve gönül dilimiz oldu. Kelimeler maveraya onun mıs-
ralarıyla kanatlandı. O İslam tasavvuf tarihinde sadece bir tecrübe olmanın 
ötesinde evde, çarşıda ve sokakta konuştuğumuz kuru ve sıradan kelimelere 
ses, ahenk ve mana vererek “aşk dili”mizin de müessisi oldu. Dilimizin “an-
lam bilgisi” âdeta Yûnus’tan önce ve Yûnus’tan sonra diye incelense yeridir. 
Onun büyüklüğünün sırrı buradadır.

Aşk ve irfan kaynağı bir insan-ı kâmil olan Yûnus, yaşadığı çağdan iti-
baren okunmuş, yorumlanmış ve örnek alınmış bir şahsiyettir. Onun 20. asrın 
başlarından itibaren tanındığını iddia etmek yanlıştır. Bir kısım şairlerin di-
vanlarında ve menakıpnamelerde onun hayatına ve şiirlerine yapılan atıflar 
Yûnus’un tekke erbabı tarafından daha yaşadığı asırdan beri çok iyi bilindiği-

* Dr., Emekli Öğretim Üyesi, tatci@hotmail.com
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ni göstermektedir. Diğer taraftan Yûnus’un bazı şiirlerine özellikle burada söz 
konusu edecek olduğumuz meşhur “çıktım erik dalına anda yedim üzümü” 
mısraıyla başlayan edebî şathiyesine (remzî şiirine) yapılan şerhlerin çokluğu 
onun yaygın şöhretinin en önemli tanığıdır.

Yûnus Emre’nin geçmişten beri okunup tanınmasının en önemli sebeple-
rinden birisi fikirlerinin her dem taze, her dem turfanda olması ve evrensel ha-
kikatleri ana diliyle söylemesidir. Bu bakımdan bir hazine değerindeki eserleri 
her dönemde yeniden yorumlanmakta ve yeni nesillerin yetişmesinde katkıda 
bulunmaktadır.

Bendeniz 1985 senesinden beri yaptığım bazı çalışmalarda Yûnus Em-
re’nin şiirlerine yazılan yorumlardan bahsetmiş onların önemini değişik ve-
silelerle gündeme getirmiştim. (bk. Mustafa Tatcı, “Yûnus’un Yeni Bir Şiiri 
mi?”, Erguvan Dergisi, Sayı 1, Mart, Ankara 1985, “Tasavvuf Edebiyatında 
Şathiyyat-ı Sûfîyâne Geleneği”, Türk Kültürü, S. 267, Ankara 1985, s. 481-
487; “Ledünnî Şiirde Şatahat Problemine Dair Notlar”, Türk Kültürü, S. 280, 
Ankara 1986, s. 500-300.) Daha sonraki yıllarda devam eden araştırmaları-
mızda Yûnus’un şiirlerine yapılan şerhleri derleyip yayınlamaya devam ettik. 
Bulduğumuz şerhler o tarihten bugüne yaptığımız yayınlarımızda mevcuttur. 
Fakat ilk günden beri tahmin ettiğimiz gibi kütüphanelerdeki kataloglar ta-
mamlandıkça Yûnus’a yapılan şerhler de artmış, bu konuda da bir kitaplık 
külliyata ulaşılmıştır.

Yûnus’un “Çıkdım erik dalına” şathiyesinin bugüne kadar bilinen dört 
şerhi var idi: Şeyhzâde, Niyâzî-i Mısrî, Bursalı İsmail Hakkı, Şeyh Alî Nev-
rekânî Şerhleri. Bunlara daha sonraki dönemlerde İbrahim Hâs, Bekir Sıdkî 
Efendi, Şevket Turgut Çulpan, ve şârihi bilinmeyen iki ayrı şerh daha ilave 
edilmiş ve böylece meşhur şathiyenin şerhi dokuza çıkmıştır. (bk. Yûnus Emre 
I Hayatı San‘atı-Şiir Dünyası Ve Şerhleri, H Yayınları, İstanbul 2021). Yû-
nus’un bu şerhlerinin dışında başka şiirlerine yapılan şerhler de vardır. Bun-
lar Bursalı İsmail Hakkı, Niyâzî-i Mısrî, Abdullah Salâhî ve Selâmî Mustafa 
Efendi gibi kişilere aittir. Yûnus’un şiirlerine yazılan şerhler hiç şüphesiz bi-
zim tespit ettiğimizden daha fazladır. Kütüphanelerin gizli köşelerinde bilin-
meyen bazı eserlerin var olabileceğini tahmin etmek hiç de zor değildir.

Yûnus’un yorumlanan şiirleri genellikle şathiyye denilen remzî manzu-
melerdir. Bu sebeple Yûnus Emre’yle birlikte başlayan ve zaman içinde “üs-
lûb-ı Yûnus” veya “tarz-ı Yûnus” denilen bir üslup ortaya çıkmıştır. Nev’i 
şahsına münhasır bu üslup bilhassa yukarıda zikrettiğim “Çıkdım erik dalına” 
manzumesine atfen zikredilmektedir. Bu nutk-ı şerif, Yûnus’tan sonra aynı 
çizgide eser veren mutasavvıf şairlerin nazireleriyle başlı başına bir nazire 
okulu hâline gelmiştir.
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Burada ayrıca işaret edelim ki Yûnus’un şiirlerine yazılan müstakil şerh-
lerin dışında yine onun izinde eserler veren mutasavvıflara ait risalelerde Yû-
nus’un bazı beyit veya dörtlüklerine pek çok atıflar yapılmıştır. Yûnus’u yo-
rumlama ve anlama çalışmalarında bu atıfların da önemi vardır. Bu nev‘i kısa 
şerhler ayrıca değerlendirilebilir. (Bazı örnekler için bk. Yûnus Emre-I-Hayatı 
San‘atı-Şiir Dünyası Ve Şerhleri, H Yayınları, İstanbul 2021).

*
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Yûnus Emre, Türk edebiyatı tarihinde ta-

savvuf dilinin yani mana ve aşk dilimizin kurucusudur. O kendine özgü bu 
dili bilhassa söz konusu şathiyesinde ortaya koyar. Bu sebeple hiç abartmasız 
diyebiliriz ki bu şiir yedi yüz seneden beri açıklanmaya çalışılmıştır. Şimdiki 
tespitlerimize göre 16. asırdan itibaren şârihlerin dikkatini çeken bu şiir Türk 
edebiyatında “edebî şathiyye“ denilebilecek bir türün doğmasına sebep ol-
muştur.

Bilindiği üzere “şath” Arapça bir kelimedir. Bu kelimeye asırlar içinde 
pek çok anlamlar yüklenegelmiştir. Kelimenin aslı “şahata”dır. Bu kavram 
zamanla “şataha“ hâline gelmiştir. Sözlükte Arapça “ş-t-h“ kökünden türeyen 
bu kelime “sarsılma, hareket etme, yürüme, yürüyüşte uzaklaşma, konuşmada 
uzaklaşma, titreme veya gevezelik etme” anlamlarına gelmektedir. Kelime za-
man içinde “hezliyat“ ve buna bağlı olarak “latife, şaka, eğlence, maskaralık 
etme“ gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde mistik ve 
edebî bir kavrama dönüşen şath her hâlde yukarıda anılan sözlük anlamlarıyla 
da ilgisini korumaktadır. Sonuçta şathiyeler “ilahi bir nükteyle söylenen söz-
ler olup meczupların sözlerini takliden yazılmış zahirde saçma sanılan fakat 
yorumlandığında manası açığa çıkan sözlerdir.

Şath konusunun İslam tasavvufu içinde özel bir yeri vardır. O özel konu-
mu anlayabilmek için burada bazı tasavvufi kavramlardan hareket edilmesi 
gerekmektedir. Farktan cem‘e gelen yani cezbe ile Hakk’ın nurunda kendini 
yitirme noktasına ulaşan sâlikin o hâl üzereyken ağzından bazı sözler çıkabi-
lir. İşte tasavvuf yolcusunun aşk hâlinin sarhoşluğuyla söylediği bu sözlere 
“şath” denir. Bu hâldeki âşık, coşkun ve taşkın bir hâldedir. Onun ağzından çı-
kan sözler de çıplak birer gerçek olduğu için halk tarafından yadırganacak ve 
çoğu zaman da inançlarına ters geldiği için tenkit edilmelerine sebep olacaktır.

Şath kelimesi İslam kültüründe 9. ve 10. yüzyıllardan itibaren tasavvufî 
bir terim olarak kullanılmaya başlanmış ve mana kazanmıştır. Benim tespitle-
rime göre bu kavramın geçirdiği üç evre vardır:

Kelimenin sözlük manasıyla kullanıldığı evre:
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Sözlük manasını verirken de söylediğimiz gibi bu evrede şath kelimesi, 
bir şeyin taşması, coşması, artması, hareket etmesi gibi anlamlarda kullanıl-
mıştır.

Şathın kavram olarak kullanıldığı evre:
Bu evrede şath, Hakk’a nazı geçen âşıkların cem hâlinde Hak sırlarını 

çıplak olarak dile getirdikleri sözlerdir. Bu nev’i sözlerde hâl söze galiptir. 
“Hak benim, kulların bütün ibadetlerini aldım kabul ettim, cübbemin içinde 
Hak’tan başka bir varlık yoktur, ben ne dersem Tanrı onu der, ben ne yaparsam 
Tanrı onu yapar gibi. Bu nev‘i sözler hadislerin içinde de vardır: Allah Âdem’i 
kendi sureti üzere yarattı.” veya “Rabbimi güzel bir suret içinde gördüm.“ 
şeklindeki cümleler buna örnektir.

Şathın edebî bir kavrama dönüştüğü evre:
Şath kavramı Türkçemizde ve özellikle de Yûnus Emre’nin burada söz 

konusu edeceğimiz “Çıktım erik dalına” şiirinden sonra edebî bir terim olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Önceki dönemlerde “vecd ve istiğrak” hâlinde söy-
lenen sözler anlamındayken yakın dönemlerde “hakikatin remzî söylemleri” 
için kullanılır olmuştur. Cem esriğinin Hak dilinden sözleri Yûnus’la birlikte 
yeni bir mana kazanmış, artık tanımlamanın içine remizler girmiştir. Fakat bu 
tespitimiz kimseyi yanıltmamalıdır. Zira Yûnus’ta ve onu izleyen muakkipler-
de cem sözleri yani şath çıplak bir hakikat olarak ayrıca devam edegelmiştir. 
Misal olarak şu matla beytiyle başlayan nutk-ı şerif bir şath örneğidir:

Evvel benem âhir benem cânlara cân olan benem
Azıp yolda kalanlara hâzır meded eden benem

*
Şath sözlerinde esasen benlik ve dava kokusu vardır. Benlik ve davanın 

olduğu yerde de noksanlık söz konusudur. Kendinden şath sâdır olan kişi ayı-
lınca noksanlığını anlar. Kendilerinden şath sâdır olan sufiler cem’den farka 
döndüklerinde “ene’l-Hak” kavramıyla özetleyebileceğimiz Hak sırrını “ene” 
ile yani ben ile sınırlandırdıkları için davalarından vazgeçmişlerdir. Bu tavır 
üzere olan sufiler Hak sırrını remizlerle örtmüşlerdir. Fark makamı hakikatin 
mecaz ile ifade edildiği yerdir. Yûnus burada söz konusu edilen şiirinde ha-
kikati anlatırken sadece mecazla yetinmeyip üslubuna bilmece, tekerleme ve 
sayışmaca gibi çocuk dili de katarak yepyeni bir dil geliştirmiştir. Böylece 
tasavvuf edebiyatında görülen ve asıl şath kabul edilen sözlerle bunlar örnek 
alınarak edebî ve mecazi bir üslupla yazılan şathiyeler iç içe girerek farklı bir 
gelişme göstermiştir. Bizim “edebî şathiye” dediğimiz tür bu nev‘i eserlerdir. 
Bu tür eserler ayrıca çoğunlukla manzumdur.

Edebî şathiyelerin remizleri çoğu zaman gerçeküstü olay ve rüya motif-
lerinden alınmıştır. Bunlar eskilerin “temessülât-ı ilahi“ dediği türden motif-
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lerdir. İlahi temessüller melekût âlemine aittir yani kaynağı rüyadır ve ay-
nen rüya tabir edilir gibi çözümlenir. Mesela burada konumuz olan Yûnus’un 
“Çıkdım erik dalına anda yedim üzümü“ yahut “Zira gözümle gördüm ağaçda 
bitdi karpuz.“ mısralarındaki “erik, üzüm, ağaç ve karpuz” doğada, bostanda 
yahut manavda gördüğü birer meyve değildir. Bunlar aynı zamanda “kurgu-
lanmış ve akli bağlantılarla çözümlenebilecek olan birer motif de değildir. 
Şatha ait remizlerin melekût/rüya âleminde birer karşılığı vardır ancak bu kar-
şılıklar o makamı yaşayan ve oradan haber getirenin gönlünde gizli kalmıştır. 
Öyleyse gönülden gönüle kurulan bu şifreli mektupları açmanın yöntemini 
anlamak gerekir.

Tasavvuf yollarında yaygın bir kural vardır. “Söyleyen bilmez, bilen 
söylemez.” Bilenin örtmesi zaruridir. İşin aslına bakılırsa bu örtme ilahi bir 
emir de. Zira “Settâr” olan Allah’ın muradı böyledir. Kaldı ki mana örtüsü 
Kur’ân’da da mevcuttur. Ehlullahın ilahi mecazlara müracaat etmesi İlahi mu-
rada ters düşmemek içindir. Gülşen-i Râz’da Mahmûd Şebüsterî pek güzel 
dile getirir:

“Bu âlemde görünen her şey, o âlem güneşinin aksi gibidir. (...) Bu du-
yulan sözler duygularımızla duyup bildiğimiz şeylere delâlet eder. O yüzden 
evvelâ duyup bildiğimiz şeyleri göstermek üzere söylenmişlerdir. Mânâ âlemi-
nin sonu yoktur. Söz onun sonunu nereden görecek nasıl ifâde edecek? Zevkten 
meydâna gelen mânâyı söz nereden anlatacak? Gönül ehli olanlar, mânâyı 
anlatırken bir benzeriyle söylerler.” (Mahmûd-ı Şebüsterî, Gülşen-i Râz, çev. 
A. Gölpınarlı, İstanbul 1944, s. 61-62.) Yine tezkireci Latîfî mana âlemindeki 
hakikatlerin ancak benzerleriyle anlatıldığına dikkat çekerek bu mecazları ke-
lime anlamlarıyla anlamamak gerektiğine işaret eder:

“Fazileti şiâr edinmiş şâirler hakîkatleri mecâz örtüsü altında dile getir-
mek için çeşitli sanatlarla def, ney, mâşûk ve meyden bahsederler. Fakat bu 
sözlerin dış görünüşüne bakıp da şarap, güzel ve sairenin vasfedildiği zanne-
dilmemelidir. Zira tarîkat ve hakîkat ehlince her lafzın bir mânâsı, her ismin 
bir müsemmâsı, her kelâmın te’vîli ve her tevîlin bir temsîli vardır. Sözleri 
zâhirde güzellerin vasfı gibi görünür ama hakîkatte yüce yaratıcıya hamd ü 
senâdır...Evliyâullâh hâllerini gizleyip örtmek için nice gayb sırlarını ve hakî-
katleri mecâz sûretinde ifâde etmişlerdir.” (Latîfî, Tezkire-i Latîfî, İstanbul 
1314, s. 11-12 ve 38.)

Niyâzî-i Mısrî de şairlerin kullandıkları mecazlar hakkında sorulan soru-
ya şöyle cevap vermiştir:

“Şöyle bir soru aklına gelebilir ve dersen:
Tasavvuf ehli şerîatte harâm olan bazı şeylerin helâl olduğuna zâhib ol-

muş gibi geliyor. Zira övüyorlar. Meselâ şarap ve meyhâneyi, kadeh ve kadeh 
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veren mahbûbu, o mahbûbun zülfünü, benini ve yanağını medhederler. Hattâ 
yüzündeki ayva tüylerini Kur’ân’a teşbîh ederler. Bunlar nedir ve ne demek-
tir?

Cevâbımız şudur:
Bu sûfîler zümresi taklîdî îmândan tahkîkî îmâna geçmişlerdir. Bu sebep-

le onlar eşyânın zâhirinden bâtınına sûretinden mânâsına sefer etmişlerdir. 
Cümle eşyâyı aslında olduğu gibi görmüş ve bilmişlerdir. Bu sebeple çoğu 
sözleri mânâ âleminden gelir.

Şarap demekten murâdları marifetullâhtır. Bunun sonu muhabbetullâha 
gider. Yani irfan duygusudur ve aşktır. Aşk ve muhabbet aynı mânâya gelir.

Meyhâneden murâd kâmil mürşidin gönlüdür. Zira orası Allâh sevgisinin 
hazînesidir.

Kadehten murâd ise Hak tâlibine yaptığı ism-i Celâl telkini ya da dilin-
den dökülen marifet-i ilâhiyyeye dâir sözlerdir. Sâlik onları dinledikçe verdik-
leri zevkle mest olup aklı bir şeye ermez olur.

Mahbûba gelince mürşid-i kâmilin kendisidir. Gönül onun manevî hâlini 
tam ve her bir nakşını yerli yerinde bulduğundan muhabbet eder.

Sâlike mürşid-i kâmilin derûnunda saklı maârif-i ilâhiyye yüz gösterip 
her bir işini ayrıca bâtınî sıfatlarını iyice bilip anlayınca kendisine zâhirdeki 
sevgiliden binlerce kat üstün görünür. Zira bu cândır öbürü ise ten.

Zülf ise mürşidin tâlip mertebesine inip ona câzip kelâmlar etmesidir.
Ben ise mürşidin bazı bazı istiğnâ âlemine geçişi ve oradaki visâl denizi-

ne dalışıdır. O anda mürşid irşâddan müstağnî olur.
Yanaktan murâd ise mürşid tâlibe göründüğünde iki cihân fikrini içinden 

söker hattâ kendi vücûdunu dahi yok gösterir. O da budur.
Yüzündeki ayva tüylerini Kur’ân’a teşbîh etmelerine gelince şöyle anla-

tabiliriz: Burada yüzden murâd dıştan görünen yüz değildir mürşidin gönül 
yüzüdür. Kur’ân’dan murâd ise ahlâk-ı ilâhiyyedir. Ki o mürşid ahlâk-ı ilâ-
hiyye ile ahlâklanınız hadîs-i şerîfinin mânâsında özünü bulmuştur. O büyük 
zâtların yukarıda geçen işaretli sözlerden murâdları işte bu ahlâk derecesini 
bulmaktır.”(Niyâzî-i Mısrî, El-Es’iletü Ve’l-Ecvibe, İstanbul 1966, s. 21-23.)

Bu tespitler daha da çoğaltılabilir. Fakat bu çerçevede en manidar tespit 
İbn Arabî’ye aittir. “Kelimelerin lafızları hâllerin anlamlarını taşımaya yet-
mez.”

Hakikaten o kendi şiirlerindeki ilâhî bilgileri kadın isimleri ve sıfatları 
vermiş, çeşitli nehir ve mekân isimleriyle anlatmıştır. Hâlbuki bunların hepsi 
remzî sözlerdir. Hz. Mevlânâ da Mesnevî’nin pek çok yerinde hakikati me-
cazlarla örttüğünü belirtir. Ona göre güzel, “Siyah bulutun arkasında saklı bir 
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ay”dır ki o, sevilmeye layıktır. Ama o güzelin vasfı ve aşkı ham kişilerin ya-
nında konuşulmaz. Onun, “Sus, ham kişinin yanında şarabın adını anma. Zira 
onun zihni o adı sanı kötü şaraba gider.” demesi bundandır.

Ehlullahın mecazlarını gerçek sanan kişiler o zamane güzellerinden bah-
sedilirken söylenen zülüften, hilal kaştan, öldürücü bakışlardan maksadın der-
vişin gönlünü arşa çıkaran ilahi sırlar olduğu anlayamaz. Nitekim Yûnus’un 
“Bizim sevdiğimiz Hak’tır bu halka göz ü kaş gelir.” Demesinin sebebi de 
budur. Sahabeden Ebû Hureyre’nin

“Hakk’ın sırrını açıklayacak olsaydım, şu boynum vurulurdu.” sözü de, 
farka gelen mana yolcusunun sırrı örtmek zorunda olduğunu pek güzel anlatır.

*
Sufi “Hâl kâl ile bilinmez.” misdâkınca vücut sırrını örtmek zorundadır. 

İşaret ve ima dilinin gelişmesinin bir sebebi de hâlin söze gelmemesidir. Bu 
sebeple peygamberler miraçlarında sufiler de süluklerindeki iç yolculukları 
sırasında edindikleri tecrübeleri ancak ima ve işaretlerle anlatabilmişlerdir. 
“Şath edebiyatı”nın buradan doğmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz üzere eren-
ler söz konusu işaret ve ima dili için “mantıku’t-tayr/kuş dili” tabirini de kul-
lanmışlardır. İdrîs-i Muhtefî “Bir mektebe uğradım kuş dilini okurlar.” der. 
Ehlinin bildiği gibi kuş dili mefhumundaki kuş, göçmen kuşlardan kinayedir. 
Ehlullah maddeden manaya göçen bir göçmendir. İşte onların rumuzlu sözleri 
namahrem görmesin diye geline çekilmiş duvak gibidir. Sırlar namahrem ki-
şilerden mecaz duvağıyla örtülür.

Yûnus Emre’nin söz konusu nutkunun şerhini yapan Muhammed Niyâzî-i 
Mısrî, “Gerçi görünüşte alay ve istihzâya ve çocuk eğlencelerine benzer ama 
bâtınen Allâh gelinleri olan ilâhî sırlar ve hakîkat mânâsı olan bâkirelerin 
yüzlerine nâ-mahremlerden örtmek için çekilmiş duvak ve nikâb gibidir. Tâ 
ki nâmahrem gözü görmeye ve eli ermeye. Yûnus Emre’ye bu beyt sahîh olur:

Her bir âşık bu yolda bir türlü nişân vermiş
Biri nişân vermedi nişânımdan ilerü
Bu kasîde agrebü’l-garâibdendir. Misli gelmediğinden ancak Yûnus Em-

re’ye mahsûsdur.” der.
Burada son olarak bizim edebiyatımızdaki şath örneklerinin çocuk teker-

lemeleri, sayışmacaları ve bilmecelerindeki üslupla alakasının olduğunu da 
belirtelim. Nitekim Niyâzî Mısrî’nin “Gerçi görünüşte alay ve istihzaya ve ço-
cuk eğlencelerine benzer ama...” demesi bundandır. Yine Niyâzî “Tatsız kabak 
gibi bir tekerleme söz ile/Yûnuslayın Niyâzî irfanı arzûlarsın“ diyerek hem 
“Çıktım erik dalına” şerhinde hem de divanındaki bir beyitte dikkat çekmiştir. 
Bunlar çoğaltılabilir.
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Şath kabilinden sözler ve bu konudaki birikim İslam kültüründe umumi 
olmakla birlikte edebî şath dediğimiz tür, özellikle bizim edebiyatımızda yay-
gın hâle gelmiştir. Bunun da müessisi hiç şüphesiz Yûnus Emre’dir. Yûnus 
mektebine bağlı olan şairler sonradan bu vadide hayli kalem oynatmışlardır. 
Fuad Köprülü “Yûnus Emre’nin ahlâkî ve felsefî manzumeleri yanında pek 
az şathiyyât-ı sûfîyâne şeklinde şeylere de rastlanır.” (Fuad Köprülü, Türk 
Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 297.) der. Biz burada Yûnus izinden giden 
şairleri tek tek ele almak niyetinde değiliz. Fakat bu konuda eser veren muta-
savvıf şairlerin başında Kaygusuz Abdâl, Lâmiî Çelebî, Elmalılı Ümmî Sinan, 
Niyâzî-i Mısrî, Bolulu Himmet Efendi, İdrîs-i Muhtefî, Şeyh Sahfî, Azmî, Dü-
kaginzâde Ahmed, Azbî, Nâzikî, Gâmizî Alî Baba, Şeyh Hayretî, Şeyh Verdî, 
Hasan Ünsî gibi zatların geldiğini belirtmekle yetinelim. Bu ve diğer zatların 
şathiyeleri hiç şüphesiz tarz-ı Yûnus üzere söylenmiş olup ona birer naziredir.

Yûnus’un Şathiyesi
Yûnus Emre’nin mana dünyasına girebilmek ve onu daha iyi anlamak 

için sufi şârihlerin yazdıkları şerhlerin önemini belirtmeye gerek yoktur. Yine 
mutasavvıfın “Çıktım erik dalına anda yedim üzümü“ mısralarıyla başlayan 
şathiye/gazeline yazılan nazirelerle geniş bir kültür meydana geldiğini yukarı-
da söylemiştik. (Bk. Türk Edebiyatında Şathiyye, Ankara 2001) Burada şerh-
lere geçmeden önce Yûnus’un şathiyesinin yazmalardan tespit ettiğimiz son 
şeklini vermekte yarar görüyoruz:

Çıkdum erik dalına anda yidüm üzümi
Bostân ıssı kakıyup dir ne yirsün kozumı

Kerpîç koydum kazgana poyrazıla kaynatdum
Nedür diyü sorana bandum virdüm özini

İplik virdüm çulhaya sarup yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar gelsün alsun bezini

Bir serçenün kanadın kırk kanluya yükletdüm
Çifti dahı çekmedi kaldı şöyle yazılı

Bir sinek bir kartalı kaldurup urdı yire
Yalan değül gerçekdür ben de gördüm tozını

Balık kavağa çıkmış zift turşısın yimege
Leylek koduk toğurmış bak a şunun sözini

Bir küt ile güreşdüm elsüz ayağum aldı
Güreşüp basamadum göyündürdi özümi

Kâf Tagı’ndan bir taşı şöyle atdılar bana
Öylelik yire düşdi bozayazdı yüzümi
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Gözsüze fısıldadum sağır sözüm işitmiş
Dilsüz çağırup söyler dilümdeki sözümi

Bir öküz bogazladum kakıldum sere kodum
Öküz ıssı geldi eydür boğazladun kazumı

Uğrulık yapdum ana bühtân eyledi bana
Bir çerçi geldi eydür kanı aldun gözgümi

Tosbagaya uğradum gözsüzsepek yoldaşı
Sordum sefer kancaru Kayserî’ye ‘azîmi

Yûnus bir söz söylemiş hiç bir söze benzemez
Münâfıklar elinden örter mana yüzini

Bu şiir şimdiki tespitimize göre dokuz farklı müellif tarafindan şerh edil-
miştir. Bir de kendimize ait bir şerh bulunmaktadır. Bu şerh ile birlikte nutkun 
on adet şerhi vardır (M. Tatcı, Yûnus Bir Söz Söylemiş/Çıktım Erik Dalına 
Şerhi, İstanbul 2020). Bu şârihler sırasıyla Şeyhzâde Muslihiddîn Efendi, 
Niyâzî-i Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî, İbrahim Hâs, Şeyh Alî Nakşbendî, Be-
kir Sıdkî Visâlî Efendi, Şevket Turgut Çulpan’dır. Tekke erbabına ait şerhler-
den iki tanesinin şârihi şimdilik belirlenememiştir. Şiirin yakın dönemlerde 
bilhassa Niyâzî-i Mısrî’nin şerhi esas alınarak yapılan tahlilleri de gündeme 
getirilmiştir. Yine manzumenin Ahmet Kabaklı, Haydar Hepsev ve İsmail Ya-
kıt tarafından edebî ve felsefi içerikli tahlilleri de yapılmıştır. Bunlar klasik 
sufi şerhlerinden farklı olduğu için konumuzun dışındadır.

Yûnus’un bu nutku hakkında sufi sohbet ve metinlerinde bazı atıflar 
da vardır. Nitekim Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, şeyhi Bursalı Mehmed 
Muhyiddîn Üftâde’nin (d. 1490-ö. 1580) sohbetlerinden derlediği notlarından 
birinde, Üftâde Hazretleri vahdet-kesret münasebetini anlatırken “Yûnus Em-
re’nin erik dalına çıktım, anda yedim üzümü” dediği beyhûdedir.” der. Onun 
bu konuşmasından Baba Yûsuf’un söz konusu nutk-ı şerife şerh yazdığını öğ-
reniriz fakat Üftâde Hazretleri Baba Yûsuf’un şerhinde isabet edemediğini 
söyler.

“Mümkinâttan hakîkatin zuhûru tebeddül vechi üzere değildir. Tebeddül 
bize göredir. Zîrâ hicâbdayız, onun içindir. Ve dahi emr-i maâş muhtell olma-
sın içindir. Zîrâ eğer hicâb kalkıp hakîkat hâli münkeşif olsa bize intikâl lâzım 
gelir. Belki inkişâf aynı zehâbdır. Bazı kimesneler ki, -onların vardır- hulku-
nun mâ-beynine çıka. Vaaz için kitâblara iştigâl lâkin bu iş onun cehlindendir. 
Zîrâ bir kimse ki hakîkate vâsıl olsa cümle ahvâl ona hâsıl olur. Görülmez mi 
şu kitâblara enbiyâ ve sahâbe zamanından sonra az birden tedvîn olunması-
dır. Onun için İmâm Alî buyurmuşlardır ki: İlim, cahiller çoğalttığı bir nokta-
dır. Kesret mümkinâttır. Nokta tevhîddir. Yûnus Emre’nin “Erik dalına indim, 
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yedim üzümü” dediği beyhûdedir. Ve Baba Yûsuf Efendi’nin dahi bunu şerh 
eylediği beyhûdedir. Zîrâ ma‘rifetullâh hâsıl olsa ol kimse kayıttan bir kayıtla 
kayıtlanmaz. Ve cümle merâtibi geçer. Ve muzmahil olur. Tevhîd-i küllî budur. 
Hattâ kutbiyetten bile geçer. Lâkin kemâl bundadır ki, hem kayıtta olavuz hem 
kayıtlanmayavuz. Sultan-ı Enbiyâ sallallâhü aleyhi ve sellem kayıtta idi ve 
irşâdda idi. Ammâ biriyle iken yine aslâ bir kayıtla kayıtlanmazlardı.” (Azîz 
Mahmûd Hüdâyî, Üftâde’den Aşk Dersleri, İstanbul 2020, s. 121.)

Yine Nakşbendî Şeyhi Süleymân Köstendilî’nin (ö. 1820) “Devince Tek-
yesi”nde postnişin olan halifesi Hâce Bekir Efendi’ye gönderdiği bir mektup-
ta söz konusu halifesinin gördüğü bir rüyayı yorumlarken Yûnus’un “çıktım 
erik dalına” beytinden misaller verip şunları söyler:

 “Gülzâr-ı tarîkatin ser-bülendi bizim Hâce Bekir Efendi, insânü’l-ayn 
ve ayn-ı insân olmaları duâlarıyla. Nümûde-i muhibbâneleridir ki mektûbu-
nuz vusûl ve mefhûm-ı ma‘lûm-ı fakîrânem olup rüyâlarınızın cümlesi güzel. 
Lâkin mertebe-i intibâh, hayâlden güzeldir. Zîrâ uşşâk, hâl-i intibâhına nazar 
edip dikkat etmelidir. Eğer hâl-i yakazasına hayâli mutâbık gelir ise rüyâ-yı 
sâdıkadır. Eğer mutâbık gelmez ise ve harâret ve muhabbeti der-kâr ise ol 
tebşîr istikbâle dâirdir. Ve eğer muhabbetinde dahi rehâvet müşâhede eder ise 
vaktiyle ya muhabbetin zuhûru veyâhûd adğâs ü ahlâmdır (karışık rüyâlar-
dandır). Hâsılı muktezâya göre usûl-ı ta‘bîre mehmâ emkine-i ıttılâ‘ lâzımdır. 
Zî-rûh ve bî-rûh (cânlı ve cânsız), havâss-ı evsâf (sıfatlarının özellikleri) ile 
ta‘bîr olunur. Meselâ lübbü zâhir ve kışrı bâtın, ya‘nî eti taşrada ve çekirdeği 
içerde kiraz ve vişne ve zerdâli ve kaysı ve envâ‘-ı erik, bunların cümlesi kışrı 
içerde ve lübbü taşrasındadır. Bunlar cümlesi riyâ ile olan amel semeresidir. 
Nitekim Yûnus Emre -kaddesallâhu sırrahû- buyurmuşdur. Beyit:

Bindim erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp, der ne yersin kozumu
Ya‘ni şerîat ki riyâ (iki yüzlülük, hakîkatten haberdâr olmadığı hâlde 

oldum zannetme) kapısıdır ki o ağaçtan hâsıl olan meyve riyâdır. Ve üzüm 
tarîkatdir ki kışrı ile lübbü muhtelitdir. Üzüm misilli ve ceviz, sırf hulûsdur. 
Zîrâ lübbü bâtın ve kışrı zâhir ve kışrıyla lübbü mahfûzdur. Makâm-ı mari-
fetdir, Tarîkden ma‘rifete güzer edip bostan ıssı ki ehl-i hakîkatdir. Hakîkate 
vâsıl olmadan niçin yersin kozumu diye itâb eder. Pes her ne kadar taâmı 
içeride ve kabuğu taşrada ceviz ve bâdem ve fındık ve fıstık misillü var ise 
riyâsız sırf hulûsdur. Ve üzüm ve elma ve armud misillü olan meyveler riyâ ile 
hulûsu karışıktır, sâlih amellerdir. Hayvânât dahi böyledir. Hangi hayvân bu 
âlemde hangi sıfât ile muttasıf ise ol sıfât ile ta‘bîr olunur. Ol sıfâtı yaşadığın 
veya yok ettiğin, gördüğün rüyânın hâlinden ma‘lûm olur. Bu mahallin tafsî-
li “Lemeât” nâm eserimizde mestûrdur. Teemmül nazarıyla nazar olunur ise 
hakîkat-i ta‘bîr, kabiliyet mikdârı ma‘lûm olur. Benim karındaşım, ol tarafda 
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olan karındaşların cümlesine duâlar olunur. Teblîği me’mûl-i hâlisânemiz-
dir.” (Bk. Hadicetül-Kübra Öksüz, Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Mektûbât-ı 
Erbaîn, Terkîbât-ı Erbaîn Ve Te’vîlât-ı Erbâîn İsimli Eserleri -İnceleme ve 
Metin-, Marmara Üniversitesi, SBE, YLT, İstanbul 2010, S. 107-108).

Bu atıflar daha çoğaltılabilir.
*
Burada şathiyeye şerh yazan şârihlerden, eserlerinden ve şerhlerinde işa-

ret ettikleri tasavvufi remizlerin içeriğiyle ilgili bazı tespitlerimizden kısa bil-
giler vermekte yarar görüyoruz:

Şeyhzâde Muslihiddîn Efendi
Şerhin nüshasında şârihin ismi sadece Şeyhzâde olarak geçmektedir. Bu 

zat muhtemelen İzmitli olan Kadı Beyzâvî Tefsîri’ne haşiye yazan özellikle 
Mesâbih, Meşârih ve Kasîde-i Bürde’ye şerhleriyle tanınan Şeyhzâde Musli-
hiddîn Mehmet Efendi’dir (ö. 951/1544). İstanbul’da Hoca Hayreddîn Efendi 
haziresinde metfundur. Yûnus’un söz konusu şiirinin şimdilik bilinen ilk şer-
hidir (telif: H. 902/M. 1497). Bu eserde şiirin 7 beyti şerh edilmiştir.

Şerhin nüshaları:
Süleymaniye Kt. Esat Efendi Nu: 1461, 97 vr. Yazı Nesih.
İÜ. Ktp. Ty. Yz. Nu: 4015, Vr. 66b-98b.
Millî Ktp. Yz. Nu: A /1983
Şeyhzâde bu nutk-ı şerifin son beytinde remizleri şöyle değerlendirmek-

tedir: “Tâlib olan azîzlere buyurup eydür: Ben bu yedi beyit gazelin içinde 
bir söz söylemedim ki ol söylenen sözlerimin sırrı bu benim bâtınım âleminde 
bulunmaya. Ve dahi bu âlemde bir söz söylemedim ki onun rumûzın ehl-i esrâr 
anlamaya ve dahi bu zâhir kelimâtda bir mahfî söz söylemedim ki onun fikri 
akla zarar vere ve dahi bu yedi beyit gazelin içinde bir söz söylemedim ki ol 
söylediğim sözlerin âfâkda ve enfüsde olan yedilerin nakşı hep bu mezkûr 
beyitlerin içinde bulunmaya. Ve dahi bu mezkûr beyitlerin içinde bir mahfî söz 
söylemedim ki onun rumûzın ehl-i esrâr anlamaya ve dahi bu zâhir kelimâtım-
da bir mahfî söz söylemedim ki onun fikri akla zarar vere ve dahi bu yedi beyit 
gazelin içinde bir söz söylemedim ki cemî‘-i hakîkat yedileri ferden ferdâ bu 
beyitlerin içinde bulunmaya.”

Niyâzî Mısrî

Asıl ismi Mehmed’dir. Niyâzî ve Mısrî mahlaslarıdır. Mısrî diye anılması 
öğrenimini Mısır’da yapması sebebiyledir. 8 Şubat 1618 Cuma gecesi Malat-
ya’da doğan Mehmed Niyâzî, Soğancızâde Alî Çelebî’nin oğludur. Malatya, 
Diyarbakır, Mardin, Kerbelâ ve Bağdat medreselerindeki öğreniminden sonra 
Mısır’a gelir. Kâhire’de el-Ezher’de devam eden öğrenimi sırasında bir Kâdirî 
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şeyhine bağlanır ve burada üç yıldan fazla kalır. 1053/1643’de Mısır’dan ay-
rılır. 1056/1646’da İstanbul’a gelir. Burada fazla kalmaz, Bursa’ya ve oradan 
da Uşak’a gider. 1057/1647’de Halvetî mürşidi Elmalılı Ümmî Sinan’a bağla-
nır. Dokuz yıl onun hizmetinde kalır. Seyr ü sülukünü tamamlayıp kendisine 
hilafet verilen Mısrî, bundan sonra şeyhinin arzusuyla Uşak’a, Kütahya’ya 
ve nihayet Bursa’ya gider. Bursa’da bulunduğu yıllarda Ulu Cami’de vaazlar 
verir. Devlet erkânının daveti üzerine iki kez Edirne’ye gider. Burada verdiği 
bir vaaz sonucunda Rodos’a sürülür. Dokuz ay sonra affedilir, Bursa’ya döner. 
Ancak bazı konuşmalarından ötürü bu kez de 1088/1677’de Limni’ye sürülür. 
Burada on beş yıl kalır. 1692 senesinde affedilse de kısa bir müddet sonra tek-
rar nefyedilir. Limni’deki dergâhında 17 Mart 1694’de 78 yaşında vefat eder. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: Dîvân, Risâle-i Devriyye, Risâle-i Es’ile ve 
Ecvibe-i Mutasavvıfâne, Risâle-i Tevhîd, Risâle-i Eşrâtü’s-Sâat, Tâbirnâme, 
Risâle-i Hızriyye, Risâle-i Arşiyye, Risâle-i Nokta, Akîdetü’l-Mısrî, Etvâr-ı 
Seb‘a, Şerh-i Esmâü’l-Hüsnâ, Mektûbât, Mevâîdü’l-İrfan, Devre-i Arşiyye, 
Tefsîr-i Fâtihatü’l-Kitâb. (bk. Niyâzî-i Mısrî, Dîvân-ı İlâhiyât, İstanbul 2018).

Mısrî’nin yazmış olduğu risalelerden birisi de, “Çıktım erik dalına şerhi”-
dir. Mevcut şerhler içinde en fazla istinsah edilip okunan şerh bu eserdir. Söz 
konusu metinde şiirin 9 beyti açıklanmıştır.

Mısrî’nin risalesinin resmî ve şahsi kütüphanelerde onlarca yazması bu-
lunmaktadır. Burada uzun bir liste vermeyi gerekli görmedik.

*
Mısrî Efendi’nin bu nutk-ı şerifin son beytinde şahta ait değerlendirme ve 

remizler fevkalade isabetli olup şahtı tanımını da vermektedir:
 “Hadd-ı zâtında Yûnus Emre Hazretlerinin bu sözü gibi bir söz selefde 

olan meşâyıhdan sâdır olmamışdır. Gerçi sûretâ hezeliyat (alay) ve suhriyat 
(maskaralık) ve çocuk oyununa benzer ammâ bâtınen Allah gelinleri olan es-
râr-ı ilâhî ve maânî-i hakkânî-i ebkârının yüzlerine nâ-mahremden setr için 
çekilmiş duvak ve nikâb gibidir. Tâ ki nâ-mahrem gözü görmeye ve eli ermeye.

….
Bu kasîdenin bir misâli de buna benzer ki buzağının burnuna kirpi deri-

sinden burunsalık bağlarlar. Ta ki anası depsin, emzirmesin diye.
İmdi nâ-mahrem olanlar her bir beytin manâsı südünü emmek istedikçe 

her beytin hakîkat manâsı südünü vermezler, red ederler.
Bu kasîde agrebü’l-garâibdendir. Bunun misilli kasîde gelmiş ve söylen-

miş değildir. Bu ancak Yûnus Emre (k.s.) Hazretleri’ne mahsûsdur.”

İsmail Hakkı Bursevî
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İsmail Hakkı Bursevî Bulgaristan’da, Aydos’ta doğdu (14 Eylül 1652). 
Aslen İstanbullu olan babası Mustafa Efendi daha sonra Aydos’a yerleşti ve 
burada vefat etti.

İsmail Hakkı ilk tahsilini Aydos’ta yapmıştır. On bir yaşında Edirne’ye 
giden İsmail Hakkı, burada Celvetî halifesi Şeyh Abdülbaki Efendi’nin ya-
nında bulunur ve hıfzını tamamlar. Yirmi yaşında bilgisini geliştirmek için 
İstanbul’a gelir. Burada Celvetiyye büyüklerinden Şeyh Osman Fazlî Efen-
di’ye intisap eder. Yirmi üç yaşında sülukünü tamamlayarak icazet alır ve ir-
şat faaliyetlerine başlar. 1677’de evvela Üsküp’e gönderilir. Dört sene sonra 
Köprülü’ye geçer (1681). Burada fazla durmaz, bir süre sonra Usturumca’ya 
gider (1682). Oradan da Bursa’ya nakleder (1684). Burada Ulu Cami, Orhan 
Cami ve Kayagan Cami‘sinde vaazlar verip eserler kaleme alır. Padişahın da-
vetiyle Avusturya seferine katılır (1698). Bu sefer sırasında yaralanır, tekrar 
Bursa’ya döner. İki kez hacca gider (1700, 1710). Üç yıl Tekirdağ’da bulu-
nur. Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî’yi ziyaret gayesiyle ailesiyle beraber 
Şam’a gider. Şam’da üç yıl kalır (1717-1720). 1723’de Bursa’ya dönen İsmail 
Hakkı Tuzpazarı semtinde Muhammedî Camisini yaptırır.

Mutasavvıfın “İsmail Hakkı Âsitânesi, Hikmetzâde Dergâhı, Sırrî Zâvi-
yesi“ de denilen tekkesi bu cami yanında bulunmaktadır.

İsmail Hakkı 1725 senesinde Bursa’da vefat etmiş, Cami-i Muhamme-
dî’nin kıble tarafına defnedilmiştir.

İsmail Hakkı Arapça ve Türkçe olarak manzum, mensur, tercüme ve telif, 
irili ufaklı iki yüze yakın eser yazmıştır. Bunlardan birisi de “Çıktım erik da-
lına“ şerhidir. Bu eserin müellif hattı nüshası risalelerini ihtiva eden bir mec-
mua içindedir: Süleymaniye Ktp. Esat Ef. Bl. No: 1521/2. vr. 26b-41a. Bu 
eserde şiirin 13 beyti şerh edilmiştir.

*
İsmail Hakkı Efendi bu nutk-ı şerif dibacesinde şöyle der. “Lisan ehlinin 

hâtemi, ihsan sahiplerinin özeti, gaybın kesin tercümanı Hz. Şeyh Yûnus Emre 
âriflerden başka kimsenin bilemeyeceği bazı ilâhî bilgilere işaret eder…”

Yine nutk-ı şerifin son beytinde remizleri şöyle değerlendirir:
“Yûnus bu lisânın hatmidir. Zîrâ ondan sonra gelen erbâb-ı mezâkın her 

biri onun mezâkı üzerine gitmiş ve nazımda onu taklîd etmişdir. Pes bir nazm 
yokdur ki, kelâm-ı Yûnus’da ol nazmın ma‘nâsı mefkûd ola. Eğerçi gayrın 
nazmında ârâyiş-i bedi‘î ve selâset-i tabi‘î ola.

Yine Yûnus “…nâdân olanların ta‘n u teşnî‘i zahmetinden ma‘nâ ve hakî-
kat yüzünü elfâz-ı serserî ve nikâb-ı temsîl ile setr etdi. Tâ ki erbâb-ı inkâr 
muttali‘ olmayalar ve müddeiyân ve mukallidân onun fehmine yol bulmayalar. 
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Nitekim Mesnevî’de gelir: “Dedim ki sevgilinin sırrının örtülü olması daha 
hoştur.”

İbrahim Hâs

İbrahim Hâs, Halvetî şeyhi Hasan Ünsî (ö. 1723) tarafından yetiştirilmiş-
tir. Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı araştırmaları için kaynak bir şahsiyettir. 
Ünsî hakkında derlediği Menâkıbnâme’de hayatıyla ilgili bilgiler de vermek-
tedir. İstanbul’da doğup büyümüş ve yaşamıştır. Kitabet ilmine vâkıf, devlet 
işlerinden anlayan ve devletin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan bir 
kişidir. Ünsî’nin kurmuş olduğu vakfın da uzun zaman kâtipliğini yapmıştır. 
Arif ve âlim bir şair olan İbrahim Hâs, aynı zamanda hat sanatıyla da uğraş-
mıştır. Onun bu kabiliyeti kendi eserlerinin müellif hattı örneklerinde görül-
mektedir. M. 4 Mart 1762 tarihinde vefat Salkımsöğüt’teki dergâh haziresine 
gömülmüştür.

Menâkıbnâme-i Hasan Ünsî, Mektûbât, Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Ka-
rabaş el-Kastamonî (Muhtasar Silsile), Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Karabaş 
el-Kastamonî (Mufassal Silsile), Kelimât-ı Pîrân, Dîvân-ı İlâhiyât, Şerh-i 
Ebyât-ı Yûnus Emre, Tezkiretü’l-Hâs. İsimlerini taşıyan eserlerinden birisi de 
“Çıkdım erik dalına” nutkunun şerhidir. Bu şerhin bilinen tek nüshası Millî 
Kütüphane yazmaları içinde bulunmakta olup (bk. Yz. Nu: A. 8311) tarafımız-
dan neşredilmiştir. Bu şerh 9 beyittir.

Hâs, Yûnus Emre’nin “lisân-ı âhar“ yani başka bir lisanla söylediği şiirini 
neden yazdığını ve kendisi bu şiiri niçin şerh ettiğini, Arapça kısa bir girişten 
sonra şöyle açıklar:

“Sübhânehu ve Taâlâ kullarının nicelerini nice nice inâmât ve ikrâmât 
ile inâyetine erişdirmişdir ki, esrârını içerilerinde hâl edinip zevk ü harâret 
ile hâlleri lisânlarından câri olmuşdur. Bâ-husûs, Yûnus Emrem âlem-i be-
şeriyyeti zevk ile güzer eylediği hâlinde cümleten buyurduğu ilâhiyâtı ser-
be-ser esrârdır. Bir ilâhîsinde dahi lisân-ı âhar ile kendi hâlini ve yürüdüğü 
makâmât-ı berzahı kâle getirip tâlibân-ı ilâ’llâha sülûka râgıb olup rızâullâh 
tahsîl eyleye. Ol ki marifetullâhdır, ba‘dehu ezvâk-ı evliyâullâhdan zevk-yâb 
olalar, diye sülûku beyân etmişdir. Bu ilâhînin her bir beytinde tâliblere ve 
sâliklere hikâye yüzünden bir dürlü nush murâd eder.”

Şârihi Bilinmeyen Bir “Çıkdım Erik Dalına” Şerhi

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin yazmaları arasında bulunan şârihi bilin-
meyen bu şerh “Hikâyet-i Sultanü’l-‘Uşşâk Yûnus Emrem” başlığını taşımak-
tadır. Telif veya istinsah tarihi bulunmayan yazmanın künyesi şöyledir: Ata-
türk Kitaplığı OE. Yz. 620/3, s. 30b-31b.
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Şerh “Hikâyet-i Sultânü’l-‘Uşşâk Yûnus Emre” serlevhası taşımaktadır. 
Bu başlık şiirin Yûnus’un hayatından bazı kesitlerin nakledildiği imasını ta-
şımaktadır. Zaten diğer şârihler de aynı şekilde düşünmüşlerdir. Bu şiir Yû-
nus’un mana yolunda başına gelen bazı olaylardan ibret almamız ve bu hata-
lara düşmememiz için yazılmıştır. Şârih girişte şunları söyler:

“Bir gün bir bölük ulemâ ehl-i kisvet dervîşler ile cem olup seyre giderken 
Yûnus Emrem’e buluşdular. İttifâk edip eyitdiler:

-Gelin bu câhil kocaya itikâddan bir suâl edelim. Bilmezse bir iyi kötek 
çalalım zîrâ bu câhil, dünyâyı azdırdı. Eğer bir küfür söylerse hemen katl edip 
âlemi bunun dalâletinden halâs edelim, dediler ve içlerinden birini ihtiyâr 
edip ‘sen suâl eyle’ dediler. O dahi ileri varıp eyitdi:

-Ey Yûnus Emrem! Sen bunca manzûm, mensûr sözler söyleyip halka 
itikâd verirsin. İmdi bize dahi bir şiir söyle ammâ gâyet iyi söyle dakîk olsun, 
dedi. Yûnus Emrem her ne kadar gadr etdi ise de, bunların elinden halâs ola-
madı, başladı söylemeye.

…
Çün gördü bunlar bu ma‘nâdan berîdirler, Yûnus Emrem dahi kendi söy-

ledi kendi dinledi ve sözünü tamâm edip yoluna revân oldu.”

Şârihi Bilinmeyen (Diğer) Bir “Çıkdım Erik Dalına” Şerhi

Bu şerhin de şârihi bilinmemektedir. DTCF Kütüphanesinde yazmaları 
arasında bulunan şerhin telif veya istinsah tarihi kaydedilmemiş olup “Pîr-i 
Ârif Yûnus’un Rumûzu” başlığını taşımaktadır. (bk. DTCF Kütüphanesi, Yz. 
A/457. Nu: vr.26b-27b). Şârih göre Yûnus’un sözleri “zâhir elfâza nazar edil-
memelidir. Zira öyle kabul edilirse bu şiiri okuyanlar hezeliyâta haml ederler 
(kendileriyle dalga geçiliyor sanırlar). Lâkin erbâbına rumûzu açıktır.”

Şeyh Alî Nevrekanî

Alî Nevrekanî’nin hayatıyla ilgili bilgimiz yoktur. “Güfte-i Yûnus ve 
Şerh-i Şeyh Alî Nakşbendî” serlevhasıyla yazılan şerhin tek nüshası Anka-
ra Millî Kütüphanede bulunmaktadır. (bk. Millî Ktp. Yz. Nu: A. 392/8. vr. 
156b-158b). Şârih risaleyi Niyâzî-i Mısrî şerhinden istifade ederek yazmıştır. 
Muhtemelen 18. yüzyıl metnidir. Kısa ve özlü cümlelerle kaleme alınan met-
nin sonunda Şeyh Ali de tıpkı Mısrî Efendi gibi şöyle der: “Yûnus Emre’nin 
bu sözü gibi bir söz selefde olan meşâyıh-ı izâmdan sudûr etmemişdir. Gerçi 
sûretâ hezliyyât ve mal‘abe-i sıbyâna benzer ammâ bâtınen olan esrâr-ı ilâhî 
ve ma‘nâ-yı Hakkâniyesi ehl-i inkârînin yüzlerine mahremdir. Setr için çekil-
miş nikâb gibidir. Tâ ki nâ-mahrem gözü görmeye ve eli ermeye.”

Bekir Sıdkı Visâlî
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Bekir Sıdkı Visâlî 20. asır mutasavvıflarındandır. Uşşakî azizlerinden 
Abdurrahmân Sâmi Efendi’nin halifelerinden olan Visâlî, 1881’de Kula’da 
doğmuş, 1962’de İzmir’de vefat etmiştir. Sâmî Efendi’nin yerine postnişin 
olan Sıdkî Efendi’nin şiirleri, dervişi Mehmet Rûhî Efendi’nin (ö. 1973) şiir-
leriyle birlikte basılmıştır. Bu manzumelerin içinde Yûnus’un şathiyesinin on 
iki beytine yazdığı bir şerhi de bulunmaktadır. (bk. Visâlî ve Rûhî, Hakîkat 
ve Marifet Sırları, İstanbul 1984). O, Yûnus’un bu nutkunu “ma‘nâ yüzünü 
câhillerden örtmek” için yazdığını söyler. “Doğrusu mana erenler meclisinde 
açılır.” der.

Şevket Turgut Çulpan

Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’ın Üç Sırlısı“ (İstanbul 2004) adlı 
eserinden öğrendiğimize göre Halvetî-Melâmî meşrepli bir bankacı olan Şev-
ket Turgut Çulpan 14 Mart 1910 tarihinde Üsküdar’da doğmuş yine aynı yerde 
30 Temmuz 1990 tarihinde vefat etmiştir. Çulpan, Nablus eşrafından Ahmed 
Hâmid Efendi ile Üsküdar Sandıkçı Rifâî Dergâhı’ndan Ârif Dede’nin kızı 
Muallime Hatice Hanım’ın oğludur. Üveysî meşreb olan Turgut Çulpan, manâ 
âleminde Halvetî Ümmî Sinan Hazretleri’nden feyz alarak seyr ü sülukünü 
tamamlamış daha sonra bu ahvalin sebep olduğu cezbeyi Eyüp’teki Ümmî 
Sinan Dergâhı’nın son postnişini, emekli gümrük müdürü Nasûhî Kargı Be-
yefendi’nin sohbetleriyle yatıştırabilmiştir. Hayriye Hanım ile evlenen Çul-
pan’ın bir kızı vardır. 30 Temmuz 1990’da Hakk’a yürüyen Turgut Çulpan’ın 
mezarı Karaca Ahmet’tedir.

Turgut Çulpan Rahmanî bir cezbe ile kaleme aldığı nefeslerinde “Şevket“ 
ya da “Şevket Ümmî“ mahlaslarını kullanmıştır. Onun Yûnus’un çıktım erik 
dalına nutkuna yazdığı bir de şerhi vardır. Bunlar yakın bir tarihte neşredil-
miştir. (bk. Üsküdarlı Sırlı Bir Eren-Şevket Turgut Çulpan, haz. Mustafa Tatcı, 
İstanbul 2018. Belirli bir forma bağlı olmayan ve zaman zaman şathiyat ola-
rak da tavsif edilebilecek pasajlar ihtiva eden bu nefesler, bazı mısraları aruz 
kalıplarına uymaktaysa da hece vezniyle yazılmış olup coşkun bir cezbeyi 
yansıtmaktadırlar. Bu şerhin daktilo edilmiş müellif hattı tek nüshası vardır. 
Bizim neşrettiğimiz metin ailesindeki bu asıl nüshadır.

Bu metnin girişinde Çulpan şunları söyler:
 “Nasâyih-i nushiyyesinden sonra Yûnus Emre Hazretleri’nin üzerinde 

çok durulmuş nutuklarından biri de, “Bindim erik dalına“ mısraıyla başlayan 
manzumesidir. Cemiyetin zâhiri ve bâtınî çöküntülerini müşâhededen doğan 
bu remizlerle dolu manzume bir çok kıymetli kimseler tarafından açıklanmaya 
mazhar olmuştur.

İctimaî ahlâkın esasını teşkil eden ferd ahlâkının gurûr ve cehâlet yüzün-
den düştüğü hâlâtı satır satır ifâde ve izâha çalışan bu manzumede görüşler 
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ve duyuşlar öyle zannediyoruz ki, asrının icâbı olarak mecbûren remzen ifâde 
edilmiştir. Bu sebepledir ki her satırı, hattâ her kelimesi tefsîre muhtaç bu 
nazmın tefsîrine bezl-i gayret eden eslâfa minnettarız.

Bununla beraber her remzin, safsataya kaçmamak şartıyla, istidâtlara 
göre manâlanacağını düşünerek bir de şu şekilde anlayış ve duyuşlarımızı 
bütün aczimize rağmen, okuyacak ehl-i insâfın müsamahalı nazarlarına arz 
etmeğe cesâret etmiş bulunmaktayız. Bu cesâret hiç şüphe yok ki eslâfa ve Hz. 
Yûnus’un aşkına olan sonsuz hürmetten doğmaktadır. Hatâlarımızın ve cür’e-
timizin bu sebeplerden ötürü hoş görüleceğine inanmaktayız.”

*
Son olarak “Yûnus bir söz söylemiş hiçbir söze benzemez!” diyerek şat-

hiye hakkında kısa bir değerlendirmede bulunalım:
1 Çıkdım erik dalına anda yedim üzümü
 Bostân ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu
  Erik dalına çıktım, onda üzüm yedim. Bahçenin sahibi ‘cevizimi 

niye yersin!’ diye beni azarladı.
2 Kerpîç koydum kazana poyraz ile kaynatdım
 Nedir diye sorana bandım verdim özünü
 Kazana kerpiç koydum. Rüzgârla kaynattım. ‘Kazanda kaynattı-

ğın nedir?’ diye sorana, özünü bir lokma banıp verdim.
3 İplik verdim Çulhâya sarıp yumak etmemiş
 Becid becid ısmarlar gelsin alsın bezini
 Çulhaya -işleyip de kumaş hâline getirsin diye- iplik verdim. -He-

nüz ipliğimi dokumadığı hâlde bana, ‘ipliğini dokudum, al götür!’ diye haber 
göndermiş.

4 Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yükletdim
 Çifti dahı çekmedi kaldı şöyle yazılı
 Bir serçenin kanadını kırk kağnıya (kırk çift öküze) yüklettim. 

Seksen öküzün götürdüğü bu kağnılar küçücük bir serçenin kanadını çekeme-
diler, öylece bulundukları yerde dönüp durdular.

5 Bir sinek bir kartalı kaldırıp vurdu yere
 Yalan değil gerçekdir ben de gördüm tozunu
 Bir sinek bir kartalı kaldırdı yere vurdu. Bu bir yalan değil gerçek-

tir. Tozunu ben de gördüm.
6 Balık kavağa çıkmış zift turşusın yemeğe
 Leylek koduk doğurmuş bak a şunun sözünü
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 Balık zift turşusu yemek için çınar ağacına çıkmış. Leylek (yavru) 
katır doğurmuş. Şunun sözüne bakar mısın? (Bu nasıl bir söz?)

7 Bir küt ile güreşdim elsiz ayağım aldı
 Güreşip basamadım göyündürdü özümü
 Kötürüm biriyle güreştim. Hayret! Elleri olmadığı hâlde ayağımı 

kapıp beni sırtüstü yere düşürdü. Onunla güreşip, üzerine basamadım. Ne ya-
zık ki içimi yaktı.

8 Kâf Dağı’ndan bir taşı şöyle atdılar bana
 Öylelik yere düşdü bozayazdı yüzümü
 Bana Kâf Dağı’ndan öyle bir taş attılar ki öylece (hiç sağa sola 

sapmadan, öğleyin yani gün ortasında) yere düştü. Neredeyse başımı gözümü 
yarıp (iç) yüzümü bozacaktı. (Yani beni hakikati ifşaya zorlayacaktı).

9 Gözsüze fısıldadım sağır sözüm işitmiş
 Dilsiz çağırıp söyler dilimdeki sözümü
 Gözsüze fısıldadım. Sağır sözümü işitmiş. Dilsiz dilimdeki sözü-

mü çağırıp söyler.
10 Bir öküz boğazladım kakıldım sere kodum
 Öküz ıssı geldi eydür boğazladın kazımı
 Bir öküzü öfkeyle yere yatırıp boğazladım. Öküz sahibi geldi ‘be-

nim kazımı’ niye boğazladın diye benden hesap sordu.
11 Uğruluk yapdım ana bühtân eyledi bana
 Bir çerçi geldi eydür kanı aldın gözgümü
 Bir çerçiden uğruluk (tırnakçılık) yaptım, -tablasından- aynasını 

çaldım. O (da) beni hırsızlıkla itham etti. ‘Benim aynamı niye çaldın?’ diye 
hesap sordu.

12 Tosbağaya uğradım gözsüzsepek yoldaşı
 Sordum sefer kancaru Kayserî’ye ‘azimi
 Yolda kaplumbağaya rast geldim. Baktım yanında köstebek vardı. 

‘Nereye gidiyorsunuz?’ diye sordum. ‘Kayseri’ye gidiyoruz.” dediler.
13 Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez
 Münâfıklar elinden örter ma‘nâ yüzünü
 Yûnus bir söz söylemiştir. Bu söz önceki gelenlerin hiçbir sözüne 

benzemez. O, bu remizli sözleri, mananın yüzünü (hakikatini) münafıkların 
elinden örtmek için söyler.
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YÛNUS EMRE’DE VE DÖNEM METİNLERİNDE 
ṢAĠINÇ SÖZCÜĞÜ HAKKINDA

İbrahim TAŞ*

Özet
Özgün anlamı ‘düşünce, fikir’ iken, sonrasında farklı bağlamlara göre 

‘derin düşünce, kaygılı düşünce; kaygı, endişe; arzu, istek’ anlamlarını ka-
zanan Eski Türkçe saḳınç sözcüğü, Yûnus Emre’de ve dönem metinlerin-
de, bekleneceği gibi ṣaġınç ‘düşünce, fikir’ şeklini almıştır. İlgili sözcüğün, 
gerek Yûnus Emre’de gerekse Anadolu’da gelişen yazı dilinin bazı metin-
lerinde, sözlüklerdeki anlamlarından farklı olarak ‘dünyevi hırs, bitmek 
bilmeyen hırs, sonu gelmeyen arzu’ anlamında kullanıldığı görülmektedir. 
Bu anlamın sık sık uzaḳ ṣaġınç, ıraḳ ṣaġınç, uzun ṣaġınç ve uzun saġış 
birleşikleriyle ifade edildiği de görülmektedir. Bu bildiride ṣaġınç ve diğer 
birleşiklerin anlam içerikleri metinler eşliğinde tespit edilmeye çalışılacak 
ve söz konusu sözcüğün yukarıda sözü edilen anlamının Türkçede anlam 
ödünçlemesiyle oluştuğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Giriş

Eski Anadolu Türkçesi ve Klasik Türk edebiyatı metinlerinde sık sık kar-
şılaştığımız ṣaġınç sözcüğü, Eski Türkçede, bekleneceği gibi, saḳınç şeklin-
dedir (Clauson 1972: 812a). Sözcüğün Eski Türkçede oldukça kuşatıcı bir an-
lam içeriğinin olduğu görülmektedir: EUyg. sakınç ‘düşünce, fikir, düşünme; 
zihniyet, tutum, tasarı, niyet, amaç, arzu, istek, derin düşünme, derin derin 
düşünme; meditasyon; dikkat, uyanıklık, göz önünde canlandırma; korku, en-
dişe’ (Wilkens 2021: 575a). Sözcüğün, etimolojik yapısını dikkate aldığımız-
da, ilk ve özgün anlamının, Clauson’un belirttiği gibi, ‘düşünce, fikir’ olduğu 
söylenebilir (Clauson 1972: 812a). Bu anlam pek çok metinde tespit edilmek-
tedir. Örneğin,

Hua. 331-332. neçe yavlak sakınç sakınur biz “Her ne kadar kötü düşü-
nürsek...” (Özbay 2014: 90).

* Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ibrahim.tas@
bilecik.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-1802-1534
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AY 1592-1599. kaltı emgeksiz meŋisiz tınlıglar üze biligsiz sakınçın kėte-
rip emgeklig tınlıglar üze övke sakınçın kėterip meŋilig tınlıglar üze azlanmak 
sakınçın kėterip kamagunı bir teg teŋ töz alku emgeklerintin ozgurgalı kü-
semek erür “Izdırapsız ve huzursuz canlılardaki cehalet düşüncesini giderip, 
ızdıraplı canlılardaki öfke düşüncesini giderip, huzurlu canlılardaki ihtiras dü-
şüncesini giderip hepsini bir gibi denkleştirip bütün ızdıraplardan kurtarmayı 
istemektir.” (Tokyürek 2018: 431, 582).

Altun Yaruk’ta bazı pasajlarda sözcüğün ‘keder, üzüntü, hüzün’ anlamı da 
söz konusudur:

AY 667-669. kiçigi oglum sakınur men, uçar erken beliŋteg, laçın kaptı 
kiçigin, bo busuşug sakınçıg sözlegeli kim ugay “Küçük oğlumu düşünüyo-
rum. Uçuyor iken aniden küçüğünü şahin kaptı. Bu kederi kim anlatabilir?” 
(Gulcalı 2021: 190).

Burada sakınç’ın ‘keder, üzüntü, hüzün’ anlamı kesindir zira sıralama 
birleşiğinin diğer ögesi olan busuş’un da temel anlamı ‘üzüntü, keder, gam, 
tasa’dır (Clauson 1972: 374b; Gulcalı 2021: 563).

İslami dönem metinlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk’te sözcük, madde ba-
şında Ar. hamm ile karşılanmıştır ki hamm da bir ‘üzüntü’dür ancak üzüntü-
nün daha yoğun ve kaygı hâliyle sonuçlanan ‘insanı yiyip bitiren, kemiren 
üzüntü’dür (Râğıb el-İsfahânî 2020: 1048-1049).

DLT saḳınç: saḳınç ‘insanı yiyip bitiren, kemiren üzüntü, kaygı, endişe 
(hamm)’.1

saḳınç, bu madde başı dışında üḏig maddesinde bir pasajda daha yer al-
maktadır ki burada da sözcüğün Arapça karşılığı hamm’dır:

ǖḏig mėni ḳomıttı
saḳınç (hamm) maŋa yomıttı
kȫŋlüm aŋar emitti
yǖzüm meniŋ sarġarur
“Aşk ve sevgiliye duyduğum sevgi beni coşturdu. Gönlüm ona meyledin-

ce bu coşku kaygıyla birleşti. Yüzümün sararması işte bu yüzdendir.” (Kaçalin 
2019: 531-532).

Yukarıdaki dörtlüğe göre aşk coşkusunun zamanla insanı yiyip bitiren 
ya da kemiren bir üzüntüye ve bunun sonucu olarak kaygı hâline dönüşmesi 
beklenen bir durumdur ve bu tam da hamm’ın içeriğidir.

saḳınç, DLT’de ıwrıḳ maddesinde son bir pasajda daha geçmektedir. Bu-
rada Arapça karşılık diğerlerinden farklı olarak ḥuzn’dur:

1 Kaçalin: saḳınç ‘kaygı (hamm)’ (2019: 386).
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ıwrıḳ başı ḳazlayu
saġraḳ tolu közleyü
saḳınç (ḥuzn) ḳuḏı kizleyü
tün kün bile sewnelim
“İbriğin başı kaz gibi (dik). Kadeh, pınar gibi dolu. Hüznü/tasayı yok 

edelim, gece gündüz birlikte eğlenelim.”2

Bu son pasajda saḳınç sözcüğünün, Ar. ḥuzn3 karşılığından hareketle, 
‘geçici ve dünyevi üzüntü’yü ifade ettiği söylenebilir. Dörtlükteki sewin- (~ 
sewinç / Ar. faraḥ), saḳınç (ḥuzn)’ın zıddıdır ve bu durum saḳınç’ın geçici ve 
bertaraf edilebilecek bir ‘üzüntü’ içerdiğine işaret eder.

Kutadgu Bilig’deki kullanımlarda da saḳınç / sewinç karşıtlığını görüyo-
ruz, ki bu, saḳınç’ın yukarıda olduğu gibi, ḥuzn anlamında olduğunu gösterir 
(Arat 1999: 84, 111):

677. erej mėnde emgek meniŋdin tezer
  sewinç mėnde saḳınç maŋa yol azar
[= Huzur bende, mihnet benden kaçar; sevinç bende, üzüntü bana ulaşa-

maz.4]
944. sewinç barça yomġı saŋa kelsüni
  saḳınç birle düşmen sızıp ölsüni
[= Bütün sevinçler sana gelsin; düşman üzüntüden eriyip bitsin.5]
Bu son beyitte saḳınç’ın, tıpkı hamm gibi, ‘düşmanı eritip bitirerek ölüme 

götüren üzüntü’yü ifade ettiğini söyleyebiliriz.
Kutadgu Bilig’de bazı pasajlarda sözcüğün ‘emel, arzu, ümit, hırs’ anla-

mında kullanıldığı da görülüyor (Arat 1999: 640):
6486. tiriglik ḳısıldı uzadı saḳınç
  baru arttı suḳluḳ ḳoradı sewinç

2 Mustafa S. Kaçalin, Mahmûd el-Kâşgarî’ye bağlı kalarak şöyle çevirmiştir: “İbriğin başı 
kaz gibi dik. Kadeh, pınar gibi dolu. Öyleyse sıkıntıyı altına gömelim ve gece gündüz 
sevinelim.” (2019: 196).

3 ḥuzn, ‘dünyevi bir lezzetle göğsün genişlemesi, ferah bulması’ anlamındaki faraḥ’ın 
zıddıdır ki bundan dolayı ‘geçici üzüntü’yü ifade ediyor olmalıdır (Râğıb el-İsfahânî 2020: 
261-262, 738-739).

4 Arat: “Huzur bendedir; mihnet benden kaçar; sevinç bendedir, üzüntü bana yol bulmaz.” 
(1959: 60); Dankoff:: “Pleasure is mine, pain flees from me. Happiness is mine, sadness 
loses its way to me.” (1983: 62).

5 Arat: “Bütün sevinçlerin hepsi sana gelsin; düşmanın endişe içinde eriyip bitsin.” (1959: 
79); Dankoff: “May joy come crowding upon you, may grief join your enemies to melt 
away and die.” (1983: 70).
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[= Hayat kısaldı, dünya arzusu çoğaldı; açgözlülük arttı, rıza azaldı.6]
Burada saḳınç, tam da Ar. emel’in, Kur’ani dünya görüşündeki ‘insanı oya-

layan, ahiretini unutturan dünyevi arzu ve tutkular’ anlamına karşılık gelmek-
tedir (Duman 1995: 87).7 sewinç ise yukarıdakilerden farklı olarak, saḳınç’ın 
değil suḳluḳ’un zıddıdır ve tam olarak riżā¢’yı karşılamaktadır. Riżā¢8’nın anlam 
içeriği geniş olmakla birlikte burada kastedilen ‘Allah’ın insan için lütfettiği 
rızıklara hoşnutsuzluk göstermeme’; başka türlü söylersek ‘ilahi takdire kanaat 
etme ya da hoşnutluk gösterme’dir (Râğıb el-İsfahânî 2020: 405-406).

Kutadgu Bilig’de, saḳınç’ın kimi sıralama birleşiklerinde, yer yer ‘kaygı, 
endişe’yi çağrıştırdığını görüyoruz (Arat 1999: 141, 125):

ḳaḏġu saḳınç ~ saḳınç ḳaḏġu (Ölmez 1998: 235-236)
1241. maŋa erse amdı bu ḳaḏġu saḳınç
  saḳınç ḳılma ḳılġıl sen amdı sewinç
[= Şimdi bu kaygı ve endişe benim için ise; endişelenme, müsterih ol.9]
1074. sewinç ārzū ni¤metler turu ḳalġalır
  saḳınç ḳaḏġu miḥnet maŋa kelgelir
[= Sevinç, arzu ve nimetler geride kalmak üzeredir; kaygı, endişe ve sı-

kıntılar bana yaklaşmak üzeredir.10]
Kutadgu Bilig’deki saḳınç uza- ifadesinin bir benzeri, Atebetü’l-Hakâ-

yık’ta emel uzat- şeklinde geçer, ki bu, saḳınç’ın emel ‘gerçekleştirilmesi uzun 
zamana bağlı bulunan istek, ümit, beklenti’ anlamında kullanıldığını kesinleş-
tirir (Arat 1992: 64).

293-296. yėme pendim al kel uzatma emel
  emel asrasında busuġlı ecel
  emel tėmişim dost uzun sanmaḳ ol
  uzun sanma saḳınç üküş ḳıl ¤amel

6 Arat: “Hayat zorlaştı, endişe çoğaldı; hırs ve tamah gittikçe arttı, huzûr azaldı.” (1959: 
464); Dankoff: “Now life is short and ambition is long. Greed has increased and contentment 
diminished.” (1983: 252).

7 emel sözcüğü Kur’an’da 15(Hicr)/3. ve 18(Kehf)/46. ayetlerde iki kez geçmektedir ki 
yukarıda kastedilen anlam, Hicr suresine atıfladır. Bu ayetlerin üzerinde ileride durulacaktır.

8 riżā¢ ‘hoşnutluk, memnunluk, katılma, kabul, muvafakat, rıza; keyif, memnuniyet; lütuf, 
kerem, teveccüh’ (Mutçalı 1995: 327a).

9 Arat: “Bu kaygı ve endişe benim için ise, hiç endişe etme; bilâkis, müsterih ol.” (1959: 99); 
Dankoff: “If you are anxious for my sake, you should rejoice and not give way.” (1983: 80).

10 Arat: “Sevinç, arzu ve nimetleri geride bırakıp, endişe, kaygı ve mihnetlere doğru gitmek 
üzereyim.” (1959: 88); Dankoff: “Joy and happiness are left behind, sorrow and care now 
are my companions.” (1983: 74).
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[= Gel de öğüdümü al, (dünyaya) ümit/hırs besleme. Emelin altında ecel giz-
lidir. (Ey) dost, emel dediğim uzun düşünmektir. Emeli uzatma, çokça amel et.11]

Buraya kadar verdiğimiz örneklerde saḳınç’ın bilinen anlamları (‘düşün-
ce, fikir; keder, üzüntü, gam; kaygı, endişe, tasa’) yanında özellikle Kutadgu 
Bilig’de ve Atebetü’l-Hakâyık’ta Arapça emel’in, Kur’ani dünya görüşüne 
bağlı olarak oluşan ‘gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı bulunan istek, ümit, 
beklenti’ ve daha hususi olarak ‘insanı oyalayan, ahiretini unutturan dünyevi 
arzu ve tutkular, dünya beklentisi, dünyevi hırs’ anlamlarında kullanıldığını 
görmüş olduk. Aşağıda bu hususi anlamın Yûnus Emre’de ve dönem metinle-
rindeki kullanımlarını irdeleyeceğiz.

Yûnus Emre’de ṣaġınç

Yûnus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye ve Divan’ında, aynı ṣaġınç sözcü-
ğünün yer yer yukarıda ifade edilen ‘dünya beklentisi, dünya arzusu, dünyevi 
hırs’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. Pasajların bazıları şöyledir (Baba-
can, 2017: 293: 2, 294):

RN 45v6. ḳolay tertìbile kim bula genci
  çün öyle varamazsın ḳo ṣaġıncı
[= Kolay yoldan hazineyi kim bulsun; böyle ulaşamazsın, dünya hırsını 

bırak!]
RN 46r2. ṣaġıncıla şeker kim yėdi yā bal
  bahāsın vėrmeyince ėrmedi el
[= Dünya hırsıyla kim saadete kavuştu; değerini vermeyince ulaşılmaz.]
RN 47r6. anı göstermeyen kìnile ġaybet
  o ṣaġınçdan saŋa heyhāt heyhāt
[= (Dünyayı) göstermeyen kin ve gıybet; yazık sana o dünya hırsından!]
Risâletü’n-Nushiyye’de bir örnekte ṣaġıncı uzat- ‘dünya hırsı beslemek, 

dünyaya tamah etmek’ birleşiğini görüyoruz (Babacan 2017: 267):
RN 14r6. oyanuḳlıḳ degül yolda ġāfillıḳ
  uzatma ḳo ṣaġıncı bunca yıllıḳ
[= Yolda (dünya yolculuğunda) uyanıklık/tedbirlilik değil, gaflettir; bun-

ca yıllık dünya hırsını bırak.]
Divan’da iki örnekte bitmez ṣaġınç ‘sonu gelmez, tükenmez dünya hırsı’ 

birleşiğini buluyoruz (Babacan 2017: 353, 396):
D 108r5. yüz biŋ yıllıḳ fikrile henǖz ḳuşlıḳ olmadın
  geçdük bitmez ṣaġınçdan gümānı yaġmaya vėrdük

11 Arat: “Gel, yine öğüdümü dinle, fazla emel besleme; emelin altında ecel saklıdır; ey dost, 
emel dediğim, uzun düşünmektir; düşünceyi uzun etme, (daha) çok amel kıl.” (1992: 93).
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[= Yüz bin yıllık düşünceyle daha kuşluk vakti olmadan sonu gelmez 
dünya hırsını terk ettik, şüpheyi yok ettik.]

D 155r5. geçdüm bitmez ṣaġınçdan osandum yaz u ḳışdan
  bostanlar başın buldum bostanum yaġma olsun
[= Sonu gelmez dünya arzusunu terk ettim, yazdan kıştan bezdim; feyz 

bağının başını buldum, feyz bağım yok olsun.]
Divan’da bir örnekte ṣaġınç yerine aynı anlamda Farsça endìşe sözcüğü-

nün kullanıldığını görüyoruz: uzun endìşe ‘dünya hırsı, dünyevi hırs, dünya 
arzusu’ (Babacan 2017: 361).

D 117v1. nėce uzun endìşeler yoldaşıdı bizümile
  dost fikretinden artuġı cümle ḳatıdur baṭṭāl
[= Nice dünya arzusu bizimle yoldaş idi; dostun düşüncesinden fazlası, 

hepsi, pek çetindir.]

Diğer Dönem Metinlerinde ṣaġınç

Sözcüğün, üzerinde durduğumuz semantik kategorisinin Yûnus’la sınırlı 
kalmadığı ve dönemin kimi eserlerinde de kullanıldığını görüyoruz. Sözcük, 
Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’sinde üç kez geçer ve üçünde de ‘dünya beklentisi, 
dünya arzusu, dünyevi hırs’ anlamındadır (Yavuz 2000a: 259, 261; 2000b: 
1075):

1198. cümle a¤żā ḳaldı işden oldı süst
  ḳopdı andan ḥırṣ u saġınç oldı cüst
[= Bütün uzuvları işlemez oldu, güçsüzleşti; onda dünya hırsı zuhur edip 

canlandı.12]
1205. cümle ¤ömri şunuŋıla ḫarc olur
  ėrmedin saġıncına bir gün ölür
[= Bütün ömrü bunlarla tükenir; (dünya) arzusuna kavuşmadan bir gün 

ölür.13]
Aşağıdaki son beyitte aynı anlamda uzaḳ saġınç birleşiği söz konusudur:

12 Yavuz: “Bütün organları gevşer ve işlemez olur; artık onda hırs ve düşünce ayağa kalkar.” 
(2000a: 259). Bu beyit şu hadisleri ima ediyor olmalıdır: “Âdemoğlu yaşlanır, onda iki şey 
(genç, canlı) kalmaya devam eder: Hırs ve emel.”; “Yaşlı kişinin bütün güçleri zayıflasa da 
dünya sevgisi ve uzun emel konusunda gönlü hep genç kalır.” (Türkiye Diyanet Vakfı 
2020: 439-440). İkinci hadiste harfiyen “uzun emel” şeklinde tercüme edilen ṭūl al-amal 
ibaresi “dünya hırsı, dünya beklentisi” şeklinde anlaşılmalı ve bu şekilde tercüme 
edilmeliydi.

13 Yavuz: “İşte bütün ömrü bunlarla geçer; arzusuna kavuşamadan bir gün ölüp gider.” 
(2000a: 261).
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5363. gāh uzaḳ saġınç14 gāh ġuṣṣa vü ġam
  yėr bu nefs olmaz yėre her dem-be-dem
[= Nefis, her an, yok yere, bazen (dünya arzusuyla) hırslanır bazen keder 

ve tasaya düşer.15]
Söz konusu anlam, dönemin bir diğer metni olan Ferîdüddîn Attâr’ın Tez-

keretü’l-Evliyâ’sının Eski Anadolu Türkçesine yapılan tercümesinde iki veri-
de geçmektedir (Hazai 2017: 268, 365):

211a/12-14. ve eydür: Ė dünyā ehli, sizüŋ sarāylaruŋuz Ḳayṣerìdür, ve 
köşklerüŋüz Ḫüsrevìdür, ve tekebbürligüŋüz ¤Ādìdür, ve māluŋuz Ḳārūnìdür, 
ve saġıncuġuz16 Nemrūdì ve Fir¤awnìdür. Ortaŋuzda bir Aḥmedì olsa, n’ola?

“‘Ey dünya ehli, sizin saraylarınız Kayser’inki gibidir, köşkleriniz Hüs-
rev’inki gibidir, kibriniz Âd kavmininki gibidir, malınız Kârûn’unki gibidir, 
dünya hırsınız Nemrud’unki ve Firavun’unki gibidir. Aranızda bir Ahmed’e 
layık olsa ne olur?’ der.”

Aşağıdaki ikinci pasajda uzun saġıncı ḳıṣa eyle- ibaresindeki ḳıṣa saġınç, 
uzun saġınç’ın zıddı yani ‘ahiret arzusu, ahiret beklentisi ve ümidi’dir. Bu hu-
susa ileride yer verilecektir. Böylece uzun saġıncı ḳıṣa eyle-, ‘dünya beklentisi 
ve hırsı yerine ahiret beklentisi ve ümidi taşımak, ahiret beklentisini diri tut-
mak’ şeklinde anlaşılmalıdır.

285a/1-4. ve eydür: Ünsüŋ daḫı bėş nişānı vardur. evvel: ḫalḳdan seçilüp 
ḫalvete girmek; ve uzun saġıncı ḳıṣa eylemek; ve ẕikirden ẕevḳ ve leẕẕet bul-
maḳ; ve Ḥaḳ yolı mücāhedesin rāḥat bilmek; ve ṭā¤at ipine berk yapışmaḳ.

“Ünsün (Allah’a yakınlık) alameti beştir. Birincisi: Halktan uzaklaşıp 
yalnız kalmak; (ikincisi:) dünya hırsı yerine ahirete ümidini taşımak; (üçün-
cüsü:) Allah’ı anmaktan tat almak; (dördüncüsü:) Allah yolunda mücadeleden 
hayıflanmamak; (beşincisi:) Allah’ın emirlerine sıkı sıkıya yapışmak.”

Dönemin bir diğer metni Kelîle ve Dimne’nin Eski Anadolu Türkçesine 
yapılan tercümesinde ise ibare, ıraḳ saġınçlu ‘gözünü dünya hırsı bürümüş, 
dünya beklentisi ve ümidinden başka bir şeyi olmayan, dünya beklentisiyle 
oyalanan, gafil’ şeklindedir, ki burada, gözü dünya hırsından başka bir şey 
görmeyen ve kendisini ‘dünya hırsı’ ile ‘oyalayan’ bir ġāfil’e atıf yapılmakta-
dır (Toska 1989: 18-19):

9b/4-9. Biregü bir ṣaḥrāda māl buldı, kendüsiyle danışdı kim eger ben 
bundan birez götürüp eve gidersem az nesne ėletmiş olam, gėlince zamān ge-

14 Yavuz: saġınç u (2000b: 1075).
15 Yavuz: “Nefis yok yere, zaman zaman, uzak emel peşine düşer, bazen de gam ve kedere 

batar.” (2000b: 1075).
16 Diğer nüshalarda saġıncuŋuz (Hazai 2017: 445516).
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çer ola kim āfet uġraya. Ol yėgrekdür kim kiri dutam, bir kezden alam gidem. 
Bu resme fikir ḳılup gölükler kiriye dutdı, mālı yükletdi, kendüden öŋdin evine 
gönderdi. Kiriciler mālı anuŋ evine ėletmekden kendüler evine ėletmegi maṣ-
laḥat gördiler. Ol ıraḳ saġınçlu ġāfil evine ėrişicek elinde ḥasretile peşìmān-
lıḳdan artuḳ nesne bulmadı.

“Birisi kırda bir mal buldu. Kendi kendine ‘Eğer ben bu maldan eve bi-
razını götürsem az götürmüş olurum, gelene kadar zaman geçer ki başına bir 
iş gelir. En iyisi yük hayvanı tutup bir seferde alıp gideyim.’ dedi. Bu şekilde 
düşünüp yük hayvanları tuttu, malı yükletti, kendinden önce evine gönderdi. 
İşçiler malı onun evine götürmek yerine kendi evlerine götürmeyi kazançlı 
gördüler. Gözünü dünya hırsı bürümüş o gafil, evine ulaştığında üzüntü için-
de, elinde pişmanlıktan başka bir şey kalmadı.”

Tarama Sözlüğü’nde, Miftâhu’l-Cenne, Kitâb-ı Güzîde ve Tefsîr-i Ebu’l-
Leys Tercümesi’nden aktarılan örneklerde, sırasıyla uzun saġış, uzun saġınç 
eyle- ve uzaḳ saġınç birleşikleri geçmektedir (Türk Dil Kurumu 1972: 4055-
4056)17:

uzun saġış ‘tûl-i emel, bitmez tükenmez istek’
MC bir zamān gele kim yigitlerden ḳocalar ḥarìs olalar dünyā sevmekte 

ve daḫi uzun saġışlar fikretmekte.
“Bir zaman gelecek ki ihtiyarlar gençlerden, dünyayı sevmek ve arzula-

mak konusunda daha tamahkâr olacaklar.”
uzun saġınç eyle- ‘dünyaya tamah etmek, dünya hırsı beslemek’
KG üçünci: uzun saġınç eylemek.
“Üçüncüsü: dünyaya tamah etmektir.”
uzaḳ saġınç ‘dünya arzusu, dünya tamahı, dünya hırsı’
Tefs. ol uzaḳ saġınçlar buları aldayup ġāfil eylesün.
“O dünya arzusu bunları aldatıp oyalasın.”

Ṣaġınç Sözcüğünün Kaynağı

Buraya kadar örneklerini verdiğimiz saḳınç uza-, emel uzat-, ṣaġıncı uzat-
, bitmez ṣaġınç, uzun endìşe, uzun saġıncı ḳıṣa eyle-, ıraḳ saġınçlu, uzun saġış, 
uzun saġınç eyle- ve uzaḳ saġınç ibarelerinin kaynağını yine Yûnus Emre’de 
buluyoruz: ṭūl-i emel18 ‘dünyevi hırs, dünya hırsı, dünya arzusu ve beklentisi’ 
(< ‘uzun emel’) (Babacan 2017: 322).

17 Burada Tarama Sözlüğü’nden aktarılan üç veri ile Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık ve 
Nehcü’l-Ferâdîs’teki kimi veriler Taş: 2021’de işlenmiştir.

18 Farsça ṭūl-i emel (Dihhoda, 22.09.2020), ödünçleme ile klasik Türk edebiyatında da yaygın 
olarak kullanılmış ve sözlüklerdeki yerini almıştır. Klasik Türk edebiyatındaki bazı 
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D 74v4. dost sevgüsin göŋülde cānıla berkitmeyen
  ṭūl-i emel defterin dürmeyen ¤āşıḳ mıdur
[= Dostun sevgisini gönlünde tahkim etmeyen, dünya hırsını bertaraf et-

meyen âşık mıdır?]
Farsça ṭūl-i emel’in kaynağı Arapça ṭūl el-emel olmalıdır (Dankoff 1983: 

266. Duman 1995: 87). İslami literatürde emel19, recā¢20 ve ṭama¤21 ile birlikte 
değerlendirilmiştir. Kur’ani dünya görüşü açısından değerlendirdiğimizde ise 
emel sözcüğünün iki ayette geçtiği görülmektedir. Hicr ve Kehf surelerindeki 
ayetler şöyledir:

15(Hicr)/2-3: “İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de Müslüman ol-
saydık, diye arzu ederler. Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları 
oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler!” (Türkiye Diyanet Vakfı 
1997: 261).

Bu ilk ayette ‘boş ümit’ şeklinde aktarılan emel sözcüğünün, ‘inkârcıların 
Müslüman olma arzularını engelleyen, onları dünya hayatında yiyip içme ve 
eğlence ile gaflete düşüren arzu, ümit’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. 
Daha genel olarak anlam, ‘insanın gözünü kör eden ve onu dünya hayatına 
tutsak eden arzu, beklenti, tutku’dur, diyebiliriz.

18(Kehf)/46: “Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan 
iyi işler ise Rabb’inin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağla-
maya daha lâyıktır.” (Türkiye Diyanet Vakfı 1997: 298).

Bu ikinci ayete göre ise mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür. Bunların 
karşısında ise sevap ve ümit bağlama açısından daha hayırlı olan, kalıcı sa-
lih amel işlemektir. Zira aynı surenin yedinci ayetine göre Allah, insanların 
hangisinin daha güzel amel edeceğini denemek için yeryüzündeki her şeyi, 
dünyanın kendisine mahsus bir zinet kılmıştır.22 Burada, bir önceki ayetten 
farklı olarak inkârcıların emel’i değil, müminlerin emel’i tanımlanmaktadır ki 
buna göre, mümin için emel, ‘dünya hayatını ve süsünü bir kenara iterek kalıcı 
olan salih işler yapmak arzusu ve beklentisi’dir. İki ayeti birlikte değerlendir-

örnekleri için bk. Polat 2018: 333-336. ṭūl-i emel ‘tamah, bitmez tükenmez hırs ve arzu’ 
(Yavuzarslan 2015: 1258b), ‘bitmez tükenmez hırs ve arzu, tamah. Mebde ittihaz olunan 
bir noktadan geçen nısfü’n-nehâr ile herhangi bir mahallin nısfü’n-nehârı arasındaki hatt-ı 
üstüvâ derecesi’ (Hayber 2015: 757b).

19 emel ‘ümìd ve recā¢ ma¤nāsınadır ki Türkìde bundan umu ile ve umma ile ta¤bìr olunur’ 
(Koç-Tanrıverdi 2014: 4335a).

20 recā¢ ‘bir nesneyi ummak, emel ma¤nāsına’ (Koç-Tanrıverdi 2015: 2476a).
21 ṭama¤ ‘bir nesneye harìs olmak’ (Koç-Tanrıverdi 2015: 1383b).
22 18(Kehf)/7. “Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye 

yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.” (Türkiye Diyanet Vakfı 
1997: 293).
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diğimizde şunu söyleyebiliriz: Emel, inkârcıların zihninde kendilerini dünya 
hayatına tutsak eden, yeme içme ve eğlence ile gaflet uykusuna sevk eden 
her türlü dünyalık arzu, tutku ve beklentiyi karşılarken, müminin zihninde ise 
Rabb’inin rızasına erişmek için dünya hayatını bir süs olarak görüp bu dünya-
da kalıcı olan salih ameller işlemek arzu ve ümidini karşılamaktadır.

Son olarak, Hicr 3. ayette geçen emel sözcüğünün Eski Anadolu Türk-
çesiyle yapılmış Kur’an tercümesinde ṣaġınç; Harezm Türkçesiyle yapılmış 
Kur’an tercümesinde ise umanç ile karşılandığını ilave edelim (Küçük 2014: 
197; Sağol 1993: 140):

276a/4-5. ḳo anları yėyeler daḫı göneneler daḫı meşġūl eyleye anlarnı 
ṣaġınç ṣoŋra bileler.

252b/1-2. ḳoḏġul anlarnı, yėsünler taḳı menfa¤at alsunlar, taḳı meşġūl 
ḳılsun anlarnı umanç23; bilgeyler.

Kısaltmalar

Ar.  Arapça
AY  Altun Yaruk Sudur (→ Tokyürek 2018; Gulcalı 2021)
D  Dîvân (→ Babacan 2017)
DLT Dîvânu Lugâti’t-Türk (→ Kaçalin 2019)
EUyg. Eski Uygurca (→ Wilkens 2021)
Hua. Huastuanift (→ Özbay 2014)
KG Kitâb-ı Güzîde (→ Türk Dil Kurumu 1972)
MC Miftâhu’l-Cenne (→ Türk Dil Kurumu 1972)
RN  Risâletü’n-Nushiyye (→ Babacan 2017)
Tefs. Tefsîr-i Ebu’l-Leys Tercümesi (→ Türk Dil Kurumu 1972)
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KERB-NÂME’DE HÂL EKLERİNİN KULLANIMI

Mehmet Emin TUĞLUK*

Özet
Kerb-nâmeler, Kerb Gâzî ile Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. Hanefîy-

ye’nin kahramanlıkları etrafında şekillenen eserlerdir. Kerb-nâmelerde 
genel olarak, Kerb Gâzî’nin kahramanlıkları anlatılır. Günümüze ulaşan 
Kerb-nâme nüshalarından bu eserlerin yüzlerce yıl dilden dile dolaştığı 
anlaşılmaktadır. Kerb-nâmelerin manzum ve mensur ciltleri bulunmakta-
dır. İncelediğimiz Kerb-nâme, Cihângirli Muhammed Ârif tarafından te-
lif edilmiş olup eser Mustafa ibn Ömer el-Bevvâb tarafından H 1076 - M 
1665/1666 tarihinde istinsah edilmiştir. Eski Türkçeden beri hâl eklerinin 
farklı fonksiyonlarda kullanıldığı bilinmektedir. Hâl eklerinin farklı fonksi-
yonlarda kullanımına tarihî Türk lehçelerinde, çağdaş Türk lehçelerinde ve 
Anadolu ağızlarında da rastlanmaktadır. Bu çalışmada 17. yüzyılın ortala-
rında istinsah edilen Kerb-nâme’de geçen hâl eklerinin şekilleri ve kullanıl-
dığı fonksiyonlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kerb-nâme, hâl ekleri, fonksiyon değişikliği, yalın 
hâl, belirtme hâli

Giriş

Cümle içerisinde isim ile fiiller arasında anlam bağlantısı kurmak üzere 
isimlerin girdiği durumları belirten ekler hâl ekleri olarak tanımlanır (Kork-
maz 2007, 239). Türkçenin tarihî dönemlerinde; şive, ağız ve eserlerde hâl 
eklerinin şekil ve fonksiyonlarında farklılıklar görülmektedir. Kaynaklarda 
hâl eklerinin farklı fonksiyonlarda kullanımı için “birbirinin yerine kullanım”, 
“nöbetleşe kullanım”, “fonksiyon değişikliği”, “ödünçleme”, “görev değişik-
liği” gibi terimler kullanılmaktadır. Hâl eklerinin farklı görevlerde kullanıl-
ması için “nöbetleşe” kavramını kullanan Demirci, hâl eki değişmelerinin 
sadece Türk dillerinde değil Ural ve Altay dillerinde de belirli oranda görül-
düğünü belirtmektedir (Demirci 2007, 137). Orhun Yazıtları’nda yalın hâlin 
çeşitli fonksiyonlarda kullanıldığı, +dA ekinin bulunma ve ayrılma durumu-

* Dr., Adıyaman Üniversitesi, emintugluk@gmail.com
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nun ikisi için de kullanıldığı bilinmektedir (Gobain 2007, 64; Tekin 2003, 
113). Korkmaz, Eski Türkçe metinlerinde yer ve yön gösterme eki olarak kul-
lanılan +tın/+tin ekinin Uygur metinlerinde ayrılma fonksiyonu dışında yön 
adları ve yer zarfları da yaptığını yani yalın ve bulunma hâli fonksiyonunda 
da kullanıldığını ifade etmektedir (Korkmaz 2011, 14). Gülsevin, Gülsevin 
ve Boz, Eski Anadolu Türkçesinde ismin hâllerinin birbirinin yerine kullanıl-
dığını belirtmektedirler (Gülsevin 2007; Gülsevin ve Boz 2013). Sev, tarihî 
Türk lehçelerinde hâl eklerinin farklı fonksiyonlarda kullanımına örnekler ve-
rir (Sev 2017).

Hâl eklerinin farklı fonksiyonlarda kullanılmalarına sadece tarihî Türk 
lehçelerinde rastlanmaz. Çağdaş Türk lehçelerinde de hâl ekleri farklı fonk-
siyonlarda kullanılmaktadır. Özkan, bazı tarihî Türk şiveleri ile yaşayan bir 
kısım ağız ve şivede görülen hâl ekleri görev değişikliğinin Gagavuz Türkçe-
sinde de görüldüğünü belirtir: “Gagavuz Türkçesi hâl eklerinin kullanılışları 
bakımından oldukça karışıktır. Bu karışıklığı tek sebeple açıklamak mümkün 
değildir. Bazı tarihî Türk şiveleri ile yaşayan bir kısım ağız ve şivede görülen 
hâl ekleri görev değişikliği benzer şekilde Gagavuz Türkçesinde de vardır. 
Bu benzerliğin kaynağı aynı tarihî ve kültürel köklere dayanmak ve karşılık-
lı etkileşimler olmalıdır. Ses değişmeleri ve ses düşmeleri yanında yabancı 
dillerin de bu durum üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.” (Özkan 1996, 
128). Kirişçioğlu da Saha (Yakut) Türkçesinde ismin hâllerinin farklı fonksi-
yonlarda kullanıldığını ifade etmektedir (Kirişçioğlu 1999, 75). Özeren, Kır-
gız Türkçesi ağızlarında yalın hâl, belirtme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli 
ve ayrılma hâllerinin birbirinin yerine kullanıldığını belirtmektedir (Özeren 
2016).

Anadolu ağızlarında da hâl ekleri farklı görevlerde kullanılmaktadır. 
Atmaca, “hâl eklerinin birbirinin yerine kullanılması” yerine “ödünçleme” 
kavramının kullanılmasının gerektiğini belirtir: “Gramerde eklerin ‘birbirinin 
yerine kullanılması’ gibi bir durumdan söz edilmemelidir. Hâl ekleri birbirle-
rinin yerlerini fonksiyonları noktasında ‘ödünçlerler’. Ekin bir diğer ekle ke-
limenin de bir diğer kelimeyle birbirlerinin yerlerini ödünçlemesi belli kural-
lar dâhilinde olur ve fonksiyonsuz olmaz. Ödünçleme esnasında Türk dilinin 
mantık yapısı da korunur. Türk dilinde yer ödünçlemelerinin olmasının temel 
nedeni, dilde tasarrufun sağlanmasıdır.” (Atmaca 2017, 158). Gülsevin, Uşak 
İli Ağızları’nda hâl eklerinin diğer hâl ekleri görevinde kullanılışına başlıklar 
hâlinde yer verir (Gülsevin 2002, 84-96). Akar, Muğla ve Yöresi Ağızları’nda 
(Akar 2013, 93-105), Günşen, Kırşehir ve Yöresi Ağızları’nda (Günşen 2019, 
100-108) ayrı başlıklar altında olmasa da hâl eklerinin farklı görevlerde kulla-
nılmasına yer verirler. Buran, Anadolu ağızlarında hâl eklerinin tüm şekil ve 
fonksiyonlarda kullanılmasını bir bütün olarak ele almıştır (Buran 1996). Bu 
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çalışmada 17. yüzyılda kaleme alınan Kerb-nâme’de hâl eklerinin hangi şe-
killerde kullanıldığı belirlenmiş ayrıca eklerin farklı fonksiyonlarda kullanımı 
var ise bunlara da yer verilmiştir.

1. Kerb-nâme

Kerb-nâmeler, Kerb Gâzî ile Hz. Ali’nin Benî Hanîfe kabilesine mensup 
eşi Havle binti Cafer el-Hanefîyye’den dünyaya gelen oğlu Muhammed b. 
Hanefîyye’nin kahramanlıkları etrafında şekillenen eserlerdir. Kerb-nâme-
lerde genel olarak, Kerb Gâzî’nin kahramanlıkları anlatılır. Günümüze ula-
şan Kerb-nâme nüshalarından bu eserlerin yüzlerce yıl dilden dile dolaştığı 
anlaşılmaktadır. Kerb-nâmelerin manzum ve mensur ciltleri bulunmaktadır. 
İncelediğimiz Kerb-nâme, Cihângirli Muhammed Ârif tarafından telif edilmiş 
olup eser Mustafa ibn Ömer el-Bevvâb tarafından H 1076 - M 1665/1666 
tarihinde istinsah edilmiştir. Kütüphane kataloğunda eserin 105 varak ve 19 
satırdan oluştuğu, 205x145, 155x95 mm boyutlarında olduğu bilgisi bulun-
maktadır. Ancak eserin katalog kaydında her ne kadar 19 satırdan oluştuğu 
kayıtlı ise de eserde 17 ve 18 satırdan oluşan sayfalar da vardır. Kerb-nâme, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığına MC_Yz_K.00274 demir-
baş numarası ile kayıtlı olup eser üzerine kapsamlı bir inceleme yapılmıştır 
(Tuğluk 2020).

2. Kerb-nâme’de Hâl Ekleri ve Kullanımları

2.1. Yalın Hâl
2.1.1. Şekilleri
2.1.1.1. +Ø (Eksiz)
kāfirlerüñ alayına urup bir cenk iderdi (67a/10-11), on pāre gemi bulup 

alup getürdiler (68a/3-4), sen daḫı ayruḳ at binüp ķılıç ķuşanup (71a/7)

2.1.2. Yalın Hâlin Diğer Hâl Ekleri Fonksiyonunda Kullanılması

2.1.2.1. Yalın Hâlin Belirtme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması
Hemān ol aradan ol vādiǿi ṭolanup Dil cū-yı ǾAyyār ḳulavuz ḳılup becid 

gitdiler (9a/15-16).
Bir sāǾat içinde bir ol ḳavmle cenk idüp biñden ziyāde kāfir helāk idüp 

(10a/12-13).
Ve hem bu esir aña iletürem, ol baña çoḳ māl virür (30a/3).
Daḫı yanuñda altunlar işlenmiş dest-mālüñ var-ise getür, baña vir didük-

de Ṭūl göñlinden Ḫoca ǾAmr düşnām iyledi (59b-12/14).
Kerb Ġāzi ṭutup esir idüp Hām Şāh’a ilede (68a/15).
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Ol nā-be-kār Kerb didükleri Ǿādiǿi eli baġlu ve ciger ṭaġlu ḥużūruma ge-
türüñ (98b/17-18).

Kerb Ġāzi üzre ḥamle idüp Kerb Ġāzi ṭutup bende çeküp Kelb Rūmi’ye 
getüreler (99a/14-15).

2.1.2.2. Yalın Hâlin Yönelme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Kim eger bizi daḫı bunlar zebūn iderse başumızı selāmet çıḳarmaḳ ardın-
ca olavuz, didiler (15a/13-14).

İki ṭarafdan yine dönüp bir ḳāǾide ḳondılar (17a/19).
Eṭrāf-ı Ǿālem Ǿayyārlar gönderüp nām ü nişānın bulmayup (35a/13).
Eger Muḥammed Ĥanifi’dür ve eger ġayrısıdur hiç kimse virmeyesin 

(41a/6).
Oġlan yaşından beri bu dem gelince (93b/17).
Andan ḫışm gelüp baş ḳaldurup eṭrāfında olan beglerine ve pehlevānla-

rına aytdı (98b/7-8-9).

2.1.2.3. Yalın Hâlin Ayrılma Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Ķız aydur: Sensin kim Muḥammed’üm Ǿisā Ǿaleyhi’s-selām yegdür dir-
sin (27a/9).

2.1.2.4. Yalın Hâlin İlgi Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Ümeyye dönüp yine şāh ḳatına gelüp ḫiźmet ḳıldı (1b/5).
Nažar ḳılup Ǿasker-i İslām ḳonduġı ṭarafda olduġın görüp diledi kim 

aşaġa ine (8b/8-9).
Ey serverler! Eger ben bildügüm nā-be-kārlar ise anlar kimseden ḳaçup 

gitmezler (13b/4-5).
Nā-gāh bir keşiş sürdi Ḫoca ǾAmr ḳatına geldi (39a/15-16).
Muḥammed Ĥanifi öñine getürdi (39b/19).
BaǾde bir nice serverler daḫı yine gidüp varup biraz gemiler daḫı tedārü-

kin görüp (68a/4-5)

2.1.2.5. Yalın Hâlin Vasıta Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

İmdi ne çāre cenk idüp sizler selāmet ḫalāṣ olursuz (10b/17).
Yüzüñüz ṣuyı-la girü gidüñ, başıñuz selāmet ḳurtaruñ (18a/14-15).
Oġlını ve ḳarındaşını selāmet geldiklerin gördükde (35b/10).
Ol demde Fettāḥ ǾAyyār daḫı niyet-i ġazā ḳaśd kāfir diyüp öñine gelene 

aṣlā amān virmeyüp (95b/15-16).
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2.2. Belirtme Hâli
2.2.1. Şekilleri
2.2.1.1. +I

ǾḪoca ǾAmr daḫı ol sözi oġlı Ümeyye’den işidüp sözi (3a/8-9), bir ḳılıç 
şöyle çaldı kim ḳılıç yıldırım-miŝāl inüp siperi iki pāre iyledi (5a/11-12), an-
dan ol mālı cümle Ǿasker-i İslām’a üleşdürüp (17a/6-7)

2.2.1.2. +n

Çü dünki ḳıṣṣamız buldı ḳarārın (1b/3).
Ṭūl’uñ gözine ḳarşu taş-ile şöyle döge döge balçaġın ufadup altunın gü-

müşin ṣoydı (5b/6-7).
Rūzgār esdikçe miski ḳoḳusı ādemüñ damaġın muǾaṭṭar ider (1b/9).
Yā şāh-ı Maġribi! Şol turunçlardan birin dilerin (1b/7-8).
ǾAmr, Ümeyye’yi şöyle geçdi kim Ümeyye ǾAmr’uñ tozın daḫı görmedi (2b/3).
Ben umarum ki İslām Ǿaskerin ortadan getürem veli yine benüm didügüm 

olmadı (7a/17-18).
Kerb Ġāzi’nüñ bārgāhın ortaya alup ceng-i Ǿažim kıldılar (6b/10-11).
Ķavlince din Ǿaşḳına çalışup ol rāhiblerüñ ol kelisānuñ intiḳāmın alalum 

(13a/15-16).
Küffār Ǿāskerinüñ hücūmın görüp ol on iki serverler ġayrete gelüp 

(13b/16-18).
Ḫoca ǾAmr’uñ ve Ümeyye-i ǾAyyār’uñ ellerin öpüp (38b/5).
Bu ḳızlaruñ ḥüsn-ü cemāllerin görüp ikisi de ḥayrān olup (38b/14).
Andan MaǾdi ve Esed yüzlerin Kerb’e ṭutup aytdılar (44b/7-8).
Hele anlaruñ cevr ü cefāların çekmekden ḫalāṣ oldılar (50a/3).
İslām Ǿaskeriniñ bārgāhların yaġmalayup (52a/11).

2.2.1.3. +İyelik Eki + Ø Belirtme Hâl Eki

İmdi tiz in raḫşuñdan, gel benüm elüm öp (4a/15-16).
Gözümüz açup gördük kim (12a/11-12).
Yüzüñüz ṣuyı-la girü gidüñ, başıñuz selāmet ḳurtaruñ (18a/14-15).
Şimden girü ġazā itmek ḳaldı, başımız alalum, girü dönelüm (46b/11-12).
Az buçuḳ anuñla başıñuz tiġ-ü ḳahrımızdan ḫalāṣ ide yorırdıñuz (60b/5-6).

2.2.2. Belirtme Hâlinin Diğer Hâl Fonksiyonlarında Kullanılması
2.2.2.1. Yönelme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması
Hemān tiġle Kerb’i çaldı (44a/19).
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Hemān ḳılıcın çekdi, ḳaldurdı kim ḫışımla Kerb’i çala (44b/13-14).
Zeyd, Esed’i ḳılıç ile çaldı (44b/16-17).

2.3. Yönelme Hâli

2.3.1. Şekilleri
2.3.1.1. +A
ol ḳılıca ḳolını ḳarşu virdi (44b-1), Ǿasker-i küffāra ḥamle ḳıldı (48a/8), 

var ḳuvvetlerin bāzūya getürüp (50a/10), gerçi bu yaşa gelince çoḳ rāhibler 
ve ruhbānlara (58a/1)

2.3.1.2. +ga

Yönelme hâl eki bir örnekte /ga/ şeklinde Eski Türkçedeki şekliyle kul-
lanılmıştır:

Ey şehzāde! Ben senüñ yüzüga ḳılıç çekmezem, şāh-ı velāyet ḫāṭırı içün 
eger hünerüñ varsa senüñle piyāde güreşelüm, didi. (45a/17-19).

2.3.2. Yönelme Hâlinin Diğer Hâl Ekleri Fonksiyonunda Kullanılması

2.3.2.1. Belirtme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Ol kelisāya görmekden murādı ol idi kim varup ol kelisāda ḥacılara ve 
putlara ḫiźmet ide (22b/19; 23a/1).

MaǾdi ardınca gönderdi. Pes Esbāṭ Rūmi eṭrāfa cāsūs gönderdi kim MaǾ-
di’ye göreler (30b/10-11).

Ķanda gelürseler gelüp MaǾdi’ye maġārada gördiler (30b/11-12).
İçine bıraḳdı, daḫı bir kez Hümāyūn Bānū’ya çağırdı (39b/11-12).
Hümāyūn Bānū’ya ol dem Bedder ez-Zamān’e ḳatına gönderdi (40a/2-3).
Bu yañadan Fettāḥ ǾAyyār kendüye bir maġrib şekline ḳodı (41b/14-15).
Muḥammed Ĥanifi Bedder ez-Zamān’e ādem gönderdi kim Hümāyūn 

Bānū’ya bize göndersün, didi (42a/6-7).
Aḥvāli beyān iyledi. Hümāyūn Bānū’ya isterler, didi (42a/7-8).
BaǾde gelüp raḫşına timār idüp ṣu virüp yemin aṣdı (90a/18).

2.3.2.2. Bulunma Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Kelb Rūmi’niñ bārgāhına cemǾ oldılar (7a/16).
Pes serverler Dil cū-yı ǾAyyār’ı ol cānibe gördiler (8b/15-16).
Andan ol kelisāya ol ḳadar altun gümüş buldılar kim vaṣfa gelmez 

(10b/11-12).
Ol on serverler ellerine tir ü kemān alup yol üzerine ṭurdılar (14a/3-4).
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Cenk iylerken bunlar benüm üzerüme iken çoḳ od ṣaçdılar (21b-11).
Kelisā ṭamı üzerine tütün yaḳdılar (27a/13).
BaǾde bir eşek nālin buldurup ateşe ḳızdurup üç yerde Ṭūl’uñ bir alnına 

iki de yañaḳlarına ṭamġa baṣdı (76a/1-2).

2.3.2.3. İlgi Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

İslām Ǿaskerine cümlesi źaḫireye ġani oldılar (21a/18).

2.3.2.4. Vasıta Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Kerb Ġāzi raǾd-vār naǾra urup ṣalavāt getürüp Ǿazm-i meydān idüp Ṭūl-ı 
Zengi’ye berāber geldi (4a/8-9).

Daḫı yüzi ṣaḥrāya ṭutup atları aramaġa meşġūl oldı (26a/1-2).
MaǾdi daḫı nāziklige içerü girdi, oturdı (29b/16).
Andan ḳadeḥi ayruġına virdi. Ol daḫı yer öpdi, ḳadeḥi eline itdi (30a/1-2).
Ol şādlıġa beşāret ṭabılların çaldılar (34b/19-35a/1).
Fettāḥ ǾAyyār, Kelb Rūmi Ǿaskerinde idi, geldi, Muḥammed Ĥanifi’ye 

buluşdı (40a/6-7).
Ol dem tesbiḥ çıḳarup eline alup oturup źikru’llāha meşġūl olup oturmaḳ-

da (90b/6-7).

2.4. Bulunma Hâli

2.4.1. Şekilleri
2.4.1.1. +dA

elinde ol altundan turuncı getürüp (2b/6-7), saǾādet ile gelüp cihān peh-
levānlıḳ ṣandalisinde oturdı (7a/6-7), anı kelisāda görmiş (42b/4).

2.4.2. Bulunma Hâlinin Diğer Hâl Ekleri Fonksiyonlarında Kullanılması

2.4.2.1. Belirtme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

ǾAskeriniñ ardın öñin çevirüp cümlesinde bir yere getürüp (104a/9-10).

2.4.2.2. Yönelme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Ḫoca ǾAmr bu sözi söyleyüp çıḳarup yüz altunı Behnām Şāh’uñ nažarın-
da ḳodı (1b/15-16).

Bir ol ḳadar altun daḫı çıḳarup Ḫoca ǾAmr’uñ öñinde ḳodı (59a/5-6).
BaǾde Kerb Ġāzi daḫı gelüp bargâhında geçüp ṣandalisinde ḳarār itdük-

den ṣoñra (75a/5-6).
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Her biri kendi ṣandalilerinde geçüp oturdılar (75a/7-8).
Bārgāhların getürüp Muḥammed Ĥanifi’nüñ dört eṭrāfında ḳurup 

(76b/13-14).
Kerb Ġāzi daḫı cümle begler-ile leb-i deryāda gitdi (76a/15-16).
Vücūd-ı şerifiñüz ziyāde żaǾifdür diyüp yine ol maḥalde yerinde oturda 

ḳodılar (82b/14).
Kendi tir ü kemānın öñinde ḳoyup tiġin daḫı Ǿüryān idüp ṣaġ ṭarafında 

ḳodı (90b/4-5).
Tāze pişmiş böreklerden, çöreklerden, baḳlavalardan, vāfir ṭaǾām öñinde 

ḳoyup (88b/9-10).
Enbān-ı kirāmeden vāfir ṭaǾām çıḳarup öñinde ḳoyup (90b/9-10).
Maġrib-zemin dil-āverlerinüñ üzerinde ṣıçrayup (95b/9).

2.4.2.3. Ayrılma Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Çün Muḥammed, ḳarındaşı Zeyd’i gördi Ǿažim şād oldı. İki gözlerinde 
öpdi, arḳasın yapdı, ḫāṭırın ṣordı (42a/3-4).

2.4.2.4. Vasıta Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Ĥāliyā Ĥaḳ TeǾālā’nuñ Ǿināyetde şöyle bil kim bu ḳadar leşker benüm 
cengüme pāy-dār olmazlar diyüp (50a/4-5).

DuǾā idesin kim senüñ himmetüñde ol düşmene ġalebe idüp (58b/2-3).
Ve bundan mā-Ǿadā buña daḫı sizler cümle gözde şāhid oluñ ki (94a/1).

2.5. Ayrılma Hâli

2.5.1. Şekilleri

2.5.1.1. +dAn

altundan turuncı żarbi Ümeyye’nüñ elinden alup (2b-4), ḳılıcuñ balçaġın-
dan getürüp yabana atdı (5b/4), ol aḳan ırmaḳdan içüp (8a/18), ol yerleri ve 
gökleri yoḳdan var iden (9b/3-4), elüñden gelmez kim düşmene cevāb viresin 
(45a/14-15).

2.5.1.2. -dIn

bir sāǾat geçmedin biñ beş yüz kāfiri ṭopraġa düşürdi (27b/2), hemān kim-
senüñ ḫaberi olmadın iletüp (28a/12)

2.5.2. Ayrılma Hâlinin Diğer Hâl Ekleri Fonksiyonunda Kullanılması
Kerb-nâme’de ayrılma hâli, bulunma hâli ve vasıta hâli yerine kullanıl-

mıştır. Özek; +DAn çıkma hâli ekinin yalın, belirtme, tamlama, yönelme, 
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eşitlik hâli işleviyle kullanıldığı örneklere Türk dilinde az rastlandığını, bu 
örneklerin çoğunun bireysel kullanımlar olduğunu ancak +DAn çıkma hâli 
ekinin bulunma ve vasıta işleviyle sık kullanıldığını belirtir. Özek, bu duru-
mun nedenini Eski Türkçede bulunma-çıkma görevinde kullanılan eklerin 
aynı olmasına ayrılma eki +DIn ve +tAn ekinin sonradan ortaya çıkmasına 
bağlar. “Çıkma hâli ekinin bulunma eki işlevi ile kullanılmasının temeli Eski 
Türkçeye dayanır. Bilindiği gibi Eski Türkçede bulunma-çıkma hâli eki olarak 
+DA kullanılmış, daha sonra +DIn ve +tAn ekinin ortaya çıkmasıyla +DA 
ekinin çıkma işlevi daralmış, bu ek bulunma işleviyle kullanılmaya devam 
etmiştir. Ancak, Türk dilinin çeşitli dönemlerinde, bulunma hâli eki çıkma hâli 
işlevini; çıkma hâli eki de bulunma hâli işlevini üstlenmiştir (Özek 2014, 14)

2.5.2.1. Yalın Hâl Fonksiyonunda Kullanılması

Hemān götüri Ǿasker-i İslām ile bir kezden cān u dilden küffāra ḥamle 
ḳılup cenk idelüm (3b/4-5).

Ol ḳaçanlaruñ birḳaç yüz ādem pirden ve civāndan gelüp Behnām Şāh’uñ 
bārgāhına irdiler (11b/12-13).

2.5.2.2. Bulunma Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Anı gördiler kim yine kāfir Ǿaskerinden gürül gürül kūs-ı ḥarbiler çalunup 
(3a/11-12).

Kūs-ı ḥarbi çaldılar yine seḥerden iki Ǿasker ṣāflar ve alaylar bağladılar 
(33b/9-10).

Bu ceng-i maġlūbenüñ ortasından Muḥammed Ĥanifi kendüsin uġurla-
yup (76b/9).

Seḥerden çıḳup bir hafta ṭaġlarda ve ṣaḥrālarda ve mesire yerlerde gezüp 
(94a/13-14).

2.5.2.3. Vasıta Hâli Fonksiyonunda Kullanılması
Bu anuñ içinde iki yüz rāhibi birer ḳılıçdan ikişer pāre ḳıldı (12b/4-5).
Ol ḳuş kebāblarından tamām ḳarnın ṭoyurınca vāfir miŝḳālledi (93a/7-8).

2.6. İlgi Hâli

İki isim arasında sahiplik ilgisi kuran ektir. Bu ekin diğer durum ekle-
rinden farkı, isimleri fiillere değil isimlere bağlamasıdır. Eski Anadolu Türk-
çesinde ekin ünlüsü genel yuvarlaklaşma eğiliminin etkisinde kalarak yuvar-
laklaşmıştır. (Akar 2018i 137) İlgi eki metinde hem düz ünlülü hem yuvarlak 
ünlülü olarak kullanılmıştır. Bu durum ekin uyuma girmeye başladığının gös-
tergesidir.
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2.6.1. Şekilleri

2.6.1.1. +Uñ, nIñ, nUñ
Kerb’üñ bārgāhınıñ etekleri yuḳarı ḳalḳup (49a/7), küffār Ǿaskeriniñ 

elinde İslām leşkeri (54a/13), kelisānuñ öñinde cümle ṣanemlerümizi çıḳarup 
yalvaravuz kim nuṣret vire (12a/5-6), küffāruñ başına teng iyledi (27b/14), 
kendüsi ol ḥarifiñ ardına düşdi (32a/6)

2.6.1.2. +İyelik Eki + Ø İlgi Hâli
Behnām Şāh’uñ taḥtı öñinde nice yüz altun turunçlar vardur (1b/6-7).
Yarın ḳıyāmet güninde ne cevāb virürsiz. Ķomañ, maǾbūduñuz intikamın 

(10a/3-4).
Ol iki serverler sürüp ol kelisānuñ ḳapusı öñine gelüp (22a/15-16).
Bir ḳız nedür ki anı bize lāyıḳ görmeye, kendü nefsi arzusına düşe, didi 

(43a/13-14).

2.7. Vasıta Hâl Eki

2.7.1. Şekilleri
Eserde vasıta hâl eki olarak -lA, -IlA’nın yanı sıra Eski Anadolu Türkçe-

sinde vasıta hâli görevinde kullanılan birle edatı da kullanılmıştır.

2.7.1.1. +lA
ḳarındaşlarımla ve ciger-gūşem Esed ile (3b/14), Ķılıçla saña üç ḥamle 

ḳılayın (5a/8), yüzüñüz ṣuyı-la girü gidüñ (18a/14-15), biñ dürlü nāzla ḫı-
ramāni ḫıramāni ṣalunup (26b/12)

2.7.1.2. +IlA
zindāncıya hem-dem olmaġ-ıla (41b/18), ammā şol şarṭ-ıla kim sen daḫı 

ayruḳ at binüp ḳılıç ḳuşanup (71a/6-7), gāh göz-ile ve gāh ḳaş-ıla (92b/4), 
envāǾ-ı dürlü meyveler-ile meclis müheyyā olduḳdan ṣoñra (93a/11)

2.7.1.3. birle
ḫışm ve kin birle geldüklerin görüp işitdükde ziyāde melūl oldı (102b-

17), ḳahḳahā birle gülüp andan yanında olan begleriniñ daḫı yüzlerine baḳup 
(103b-8)

2.7.1.4. +lar + Ø Vasıta Hâli

Daḫı ziyāde ḳuvvetlü olmaḳ dilerseñ daḫı yanuñda altunlar işlenmiş 
dest-mālüñ var-ise getür (59b/12-13).
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2.7.2. Vasıta Hâlinin Diğer Hâl Fonksiyonlarında Kullanılması
2.7.2.1. Yönelme Hâli Fonksiyonunda Kullanılması

Birbir-ile ḳılıçlar çeküp uruşırlardı (46b/10)
2.8. Eşitlik Hâli

2.8.1. Şekilleri

2.8.1.1. +cA
Rāviyān ḳavlince aydurlar kim (4b/13)
Kim bunca zamāndan beri çekdügimiz belā ve miḥnetler cümlesi de hebā 

oldı (54a/9-10
Ḫas biñ cānımız daḫı olursa bu ḥāl-ile ve bu ḳadarca azacıḳ ve daḫı böyle 

zebūn Ǿasker-ile (55b-8)
Senüñ ol ḳuşca cānuñı yine saña baġışlayup (70b-5)

Sonuç

Kerb-nâmeler uzun yıllar Anadolu’da evlerde, köy odalarında anlatıla-
rak dilden dile dolaşan kahramanlık hikâyelerindendir. Kerb-nâme’de hâl ek-
lerinin farklı şekil ve fonksiyonlarda kullanıldığı örneklere rastlanmaktadır. 
Kerb-nâme, hâl eklerinin kullanımları yönüyle incelendiğinde;

Hâl eklerinin farklı fonksiyonlarda kullanılmasında dilde tasarruf, vurgu, 
tonlama, ağız özellikleri ve müstensih hataları gibi birçok faktör etkilidir.

Hâl eklerinin farklı fonksiyonlarda kullanılması Türkçenin tarihî sey-
ri içerisinde gerçekleşmiş bir durumdur. Bundan dolayı hâl eklerinin farklı 
fonksiyonlarda kullanılması örneklerinin dönem ve eser bazlı olarak ortaya 
konulması önemlidir.

Kerb-nâme’de ayrılma hâli; yalın hâl, bulunma hâli ve vasıta hâli fonksi-
yonunda kullanılmıştır. Yalın hâlin belirtme, ilgi, yönelme ve eşitlik hâli fonk-
siyonunda kullanıldığı örneklere ise rastlanmamıştır. Bu durum +DIn ve +tAn 
ayrılma hâl eklerinin sonradan ortaya çıkmasıyla izah edilebilir.

Kerb-nâme’de ismin yönelme hâlinin belirtme hâli fonksiyonunda kulla-
nılışında, yönelme hâli genellikle özel isimlerden sonra gelmiştir.

Kerb-nâme’de belirtme hâli genellikle yönelme hâli fonksiyonunda, yö-
nelme hâli ise genellikle bulunma hâli fonksiyonunda kullanılmıştır. Kerb-nâ-
me’de eşitlik ve ilgi hâl ekinin farklı hâl eki fonksiyonunda kullanıldığı örnek-
lere rastlanmamıştır.
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YUNUS EMRE VE ALİ ŞİR NEVÂYÎ’DE ORTAK 
NASİHATLER: SABIR VE KANAAT ÖRNEĞİNDE

Fikret TÜRKMEN*

Soner SAĞLAM**

Özet
Türk dünyası edebiyatının iki zirve şahsiyeti olan Yunus Emre ve 

Nevâyî, Türkçenin anlatım gücü ve imkânlarından en güzel şekilde yarar-
lanarak eserler meydana getirmiş, asırlar öncesinden günümüze ulaşan söy-
leyişleriyle düşünce dünyamızı şekillendirmiştir. Anadolu’da teşekkül eden 
Türkçe (Oğuzca) edebiyatın kurucu isimlerinden olan Yunus, şiirleri ile sı-
kıntılı bir süreçten geçmekte olan Türk halkının gönül darlığını gidermiş 
ve Allah sevgisini onların yüreklerine nakşetmiştir. Bununla beraber aşk, 
ilim, ahlak ve nefis terbiyesi gibi konularda İslam tasavvufundan hareketle 
bir düşünce sistemi ortaya koyar. Bütün hayatını Türklük için yaşamış olan 
Nevâyî, divan ve hamseleri dışında tezkireler, dinî ve ahlaki eserler, tarih 
ve biyografiler de kaleme alan Türk dünyası edebiyatının zirve şahsiyetle-
rinden biridir.

Yaratılışı gereği sosyal bir varlık olan insan, toplumsal yaşama uyumu-
nu sağlayan becerilerinin birçoğunu aile ve çevresindeki insanlarla girdiği 
etkileşimle öğrenir. Paylaşmak, iş birliği yapmak, başkasının hakkına saygı 
duymak gibi toplumsal olgular, gerek sözlü gerek yazılı kültür unsurlarıyla 
bireye üyesi olduğu toplum tarafından telkin edilir. Bu telkinlerde toplumla-
rın içinden çıkan abide şahsiyetlerin sözleri büyük bir işleve sahiptir. Sabır 
ve kanaat kavramları hem Yunus Emre hem de Ali Şir Nevâyî’nin eserlerin-
de sıkça durdukları konuların başında gelmektedir. Her iki şahsiyet de sabır 
ve kanaati hayatın her alanında gerekli bir tavır olarak ele almış ve muha-
taplarında bu olumlu davranış kalıplarının oluşmasına gayret etmişlerdir.

Şüphesiz yaşamı boyunca insanın başına iyi kötü birçok olay gelecek-
tir. Sabır kavramı bu noktada, kişinin yaşadığı sıkıntılar karşısında göstere-
ceği dayanma gücünü ve bunun neticesinde elde edeceği mutluluğu karşılar. 

* Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, fikret.turkmen@ege.edu.tr
* Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, soner.saglam@gmail.com
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Kanaat, bireyin erdemli bir hayat yaşamasının anahtarı olarak kişinin kula 
değil Tanrı’ya kul olma yolunu açan önemli bir davranış kalıbıdır.

Yunus, Risâletü’n-Nushiye’de tamah kavramını ele alırken onu nefsin 
ulu oğlu olarak tanımlar. Öğüt işitmeyen bu ulu oğul, cihan mülkünün ta-
mamına da sahip olsa yetinmez. Bin askeri olan bu tamah, kişinin gönlünü 
esir almıştır. Yunus kişinin bu tamah askerlerinden kurtulması için kanaate 
sığınmasını tavsiye eder. Onu gören tamah askerleri kaçıp gider ve insa-
nın gönlü esaretten kurtulur. Nevâyî de kanaati tamah kavramının karşısına 
koymuştur. Hayretü’l Ebrar’ın yedinci bölümünü kanaat kavramına ayıran 
Nevâyî, tamahkâr kişinin tıpkı bir köle gibi olduğunu söyler ve onu bu du-
rumdan kurtaracak olan şey de kanaattir.

Kim ki iş boldı kanâ’at feni // bil ki anı kıldı kanâ’at gani
(yetinmeyi âdet edinen kişiyi bu âdeti zengin eder)
Çünki tama’ boldı gedâlar işi // bil ki gedâdur tama’ itgen işi
( tamah, kölelere göre bir davranıştır ve bil ki tamahkâr kişi köledir)(Hey-
retül Ebrar)
Görüldüğü üzere Yunus ve Nevâyî insanı esir alan açgözlülük, doyum-

suzluk gibi olumsuz davranışların karşısına kanaati koyarlar. Sadece kendi 
çağlarına değil 21. yüzyılın tüketim toplumunda sürekli daha fazlasını talep 
eyleyen günümüz insanına da mesajlar göndermektedirler.

Çalışmada Yunus Emre ve Ali Şir Nevâyî’nin eserlerinden - Risâletü’n 
Nushiyye, Hayretü’l Ebrâr, Mahbûbu’l Kulûb - örnekler verilerek sabır ve 
kanaat kavramlarını nasıl ele aldıkları ortaya konulacak ve iki zirve şah-
siyetin asırlar öncesinden verdikleri mesajların günümüz toplumundaki iz 
düşümleri değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler: Yunus Emre, Ali Şir Nevâyî, ortak nasihatler, sabır, 
kanaat

Giriş

Sabır kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de beş âyette geçer, ayrıca 100’e yakın 
âyette aynı kökten çeşitli isim ve fiiller yer alır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, 
“ṣbr” md.). Bu âyetlerde genellikle sabrın önemi ve fazileti üzerinde durul-
makta, sabırlı davrananlar yüceltilip onlara verilecek mükâfatlar anlatılmak-
tadır. Kur’an hayatta insanın başına gelen musibetlerin bir imtihan olduğunu, 
bu imtihanı sabırlı olanların kazanacağını bildirir (el-Furkān 25/20). (https://
islamansiklopedisi.org.tr/sabir) Bu hususta Furkan suresi 20. ayet ve Kasas 
suresi 80. ayetin meallerini vererek konuya giriş yapabiliriz:

“Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yer-
ler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi 
yaptık ki bakalım sabredecek misiniz! Rabbin her şeyi görüp gözetlemekte-
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dir. (Furkan, 20)” (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Furk%C3%A2n-sure-
si/2875/20-ayet-tefsiri)

 “Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle derlerdi: “Yazıklar olsun 
size! İman edip iyi işler yapanlar için Allah’ın mükâfatı daha üstündür. Ona 
da ancak sabredenler kavuşabilir. (Kasas, 80)”

İslami Türk edebiyatı dairesi içerisinde kaleme alınan pek çok eserde sa-
bır kavramı yukarıdaki ayetlerde belirtildiği üzere kişinin hem bu dünya hem 
de ahiret yaşamında saadete ulaşabilmesi için gerekli olan bir davranış kalıbı 
olarak işlenmiştir. Yunus ve Nevâyî’nin de sabrı bu doğrultuda ele aldıkları ve 
kendilerine özgü anlatımlarıyla eserlerinde işlediklerini görmekteyiz.

İncelemede, Yunus Emre’ye ait örnek mısralar kaynaklarda belirtilen 
Mustafa Tatcı’ya ait eserden alınmıştır. Mısraların yanında verilen rakamlar 
eserin beyit numarasıdır. Yine Hayeretü’l Ebrar’dan verilen örnek metinler 
kaynaklarda verilen eserden alınmıştır ve mısraların yanındaki rakamlar ese-
rin beyit numarasıdır.

İnceleme

Yunus Risalet’ün Nushiye’de özel olarak Dâstân-ı Sabır başlığını açmış 
ve bu bölümde sabrın önemi ve faziletini ele almıştır. Ancak bu bölüme gel-
meden önce de eserde sabırdan bahsedilmiştir. Risalenin 30. beytinden itiba-
ren tama kavramına değinen Yunus, işleri daima küfür ve nifak olan nefsin oğ-
lanlarının dokuz kişi olduğunu söyler. Hiçbir nasihati dinlemeyen büyük oğul 
tama, tüm cihanın mülküne sahip olsa da yetinmeyi bilmez ve doyumsuzdur.

Bu nefs oglanları tokuz kişidür // Müdâm küfr ü nifâk anun işidür
Ulı oglı tama’ öğüt işitmez // Cihan mülki anun olursa yitmez
Bin er tonlu tururlar tapusında // Esîr itmiş cihânı kapusında 30-33
Risâletü’n Nushiye’de bilindiği üzere Yunus, insan ruhunu bir ülkeye 

benzetmiş, nefsin askerlerini de o ülkeye saldıran düşmanlar olarak betimle-
miştir. Eserdeki hikâyeye göre tamanın elinde esir olan kişi ondan kurtulmak, 
ördüğü güçlü duvarları yıkmak ister. Tama, bin askeri ile ele geçirdiğini zin-
dana atmış, ayağına demir bağlamıştır. Yunus, burada soyut kavramları ken-
di yaşadığı dönemin şartlarına uygun bir anlatımla somutlaştırarak konunun 
daha iyi anlaşılmasını sağlar. Tamanın esiri olan kişi akla başvurur ve akıl bu 
kişiye kanaati işaret eder. Kanaat askerleri sayesinde bir ülkeye benzetilen 
insan ruhu rahata erer ve her yerde bereket artar.

Kanaat fakrıla uş gele şimdi // Bakadur düşmene gör nide şimdi 57
Anı gördü kaçar nefs haşeratı // Gör indi nitedür HÂlik sıfatı 61
Kamu şehr ü kamu il rahat oldı // Nereye vardısa pür nimet oldı
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Nevâyî de Hayretü’l Ebrar’da kanaat bahsine başlarken ilk sözünde 
yetinmek kavramına değinir. Dolayısıyla her iki şahsiyet, kanaat kavramını 
yetinmeyi bilmek ile aynı görür. Nevâyî, Hayretü’l Ebrar’ın yedinci maka-
lesinde kanaat konusunu işler. Kanaatle birlikte, tamah, alçak gönüllülük ve 
sabır da birlikte ele alınır. “Yitinçi Makalet” başlığının ardından kısa bir men-
sur bölüm gelir ve Nevâyî burada kanaatin cennetteki bengi suya uçmak için 
bir kanat, tamahkâr kişinin de altın taht üzerinde otursa da itibarsız olduğunu 
söyler. Ardından manzum bölüm başlar. Nevâyî burada ilk olarak gerçek zen-
ginliğin yetinmeyi bilmekle elde edileceğine vurgu yapar.

Yetinmeyi âdet edinen kişiyi bu âdeti zengin eder (1823)
Altın gümüş toplamayı zenginlik sanma; gerçek zenginlik kanaatle olur. (1824)
Yunus’un tamahkârı köleye benzetmesini, Nevâyî’de de görürüz. 

Nevâyî’ye göre tamahkâr kişi nefsinin esiridir. Söyleyişine etkileyicilik ka-
zandırmak için tezatlı anlatımdan ustalıkla yararlanan Nevâyî, kulübede mü-
tevazı bir yaşam süren bir derviş ile sarayda şatafat ve gösteriş içerisinde olan 
bir padişahı mukayese eder:

Kulübede yaşayan kanaatkâr derviş, tamahkar olan şahtan yücedir. (1827)
Nevâyî, bu sözünü açarak konuyu işlemeye devam eder. Okurun, neden 

kulübedeki daha yücedir sorusuna cevap verir. Buna göre tamahkâr nefsinin 
esiridir. Tamah da kölelere göre bir davranıştır, tamahkâr da köledir. Burada 
Nevâyî oldukça veciz bir ifade kullanır:

Başına tâç koyan değil, tâca ihtiyaç duymayan kişi şahtır. (1829)
Nevâyî kanaati bir kılavuza benzetir ve onun yolunu takip eden kişinin 

kimseye ihtiyaç duymayacağını, mal mülk ile değil kanaat zenginliğiyle başı-
nın hep dik olacağını söyler.

Kimin kılavuzu kanaat ise ınun iyi ya da kötü kimseye ihtiyacı olmaz. (1840)
Mal mülk ile kendine zengin deme, kanaat zenginliğiyle başı dik ol. (1842)
Nevâyî, tamah ve gösterişin gereksizliğini orijinal somutlaştırmalarla an-

lattıktan sonra bunlardan kurtulmanın reçetesini de yazar. Ona göre bir kişi 
elindeki maddi zenginliği ihtiyaç sahipleri ile paylaşmalı ve böylece esenlik 
içinde olmalıdır.

Gösteriş ve tamahtan uzak olanın sağlık ve esenliği daha güzel olur (1848)
Bu sözünden sonra Nevâyî, şu somutlaştırmaları yaparak konunun muha-

tabınca daha iyi anlaşılmasını sağlar:
İnsan çölde su bulduğunda altın kadeh değil kırık kâse ile de içer. (1852)
Aynanın tutulacak yeri altın olmazsa onun yüzüne nefes değmeyecek mi?(1854)
Susamış kişi su ile ferahlık bulur, o anda altın kadeh aklına gelmez. (1855)
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Dervişe iyilik olsun diye havuç ve şalgam yerine altın gümüş; // Nohut 
yerine değerli inciler, turp parçası yerine değerli taşlar; // yemeğin üstüne 
altın gibi safran, tabağın içinde ay gibi çörek olsa; Tanrı hakkı için insaf et! 
Aç olan kişi bunları nasıl yer?

Bu ifadelerden sonra Nevâyî, maddi imkânı iyi olanları hayır hasenat ya-
parak elindeki paylaşmaya, cömertlik yapmaya davet eder. Bunu yaparken de 
zenginlik ve iktidarları ile ün yapmış Karun, Cem ve Feridun’u telmih eder.

Kim ki karun hazinesiyle Cem’in mülküne ve Feridun’un tacına sahip-
tir; // Hayır işlemek üzere hazine kapılarını açmasa, karşılıksız inci cevher 
saçmasa // Aça yemek verse, çıplağa giyecek; yüz isteyene bin, biristeyene on 
verse // Neyi varsa yetinse Tanrı katında da halk önünde de kusurları bağış-
lanır. (1870-1874)

Yunus, eserin ikinci bölümü olan Dâstân-ı Kibir’de kibri, dağ başlarında 
oturan ve yol kesen haramilere benzetir (Tatcı 2008, 52). Haramiler, nefsin 
bir sıfatı olan kibri temsil ederken onun karşısına tevazu çıkarılır. Tevazuya 
karşılık olarak aşaklık kelimesi kullanılır. Hikâyeye göre tevazu ile kanaat 
birlikte kibir askerlerini mağlup ederler. Böylece şehir mamur olur, dostlar 
şad, düşmanlar mat olur.

Aşaklıkla kanaat hoş yar oldı // Ne kim isterisen orada var oldu
Çü mamur oldı şehr vilayet // Şad oldı dostumuz düşmanumuz mât (174-175)
Risalenin üçüncü bölümü olan Dâstân-ı Buşu Ya’nî Gazâb’da Yunus, 

buşu (öfke) ve gazap konusunu işler. Buşu, öyle güçlü bir bahadır ki düzeni 
bozmak için her an hazırdır. “Gittiği yerde ot bitmez.”, “Ansızın ortaya çıkıp 
tespihin imamesini koparır.” gibi somutlaştırmalarla buşunun zararlarını an-
latan Yunus, bu bahsin sonlarına doğru aklın tavsiyesi ile öfkenin karşısına 
sabrı çıkarır:

Ayıdur sabr kim tiz tutsun anı // Harâb itdi ili anun ziyanı
Çıkageldi sabır ana oluk-dem // Sanasın buşuya İbrahim Edhem
Görilmez oldı ol izi belürmez // Niçe izi hîç tozı belürmez
Bu kez gördüm düzenlik ü safâ hoş // Oturup ‘ıyş iderler nûş olan nûş (276-219)
Yukarıdaki mısralar Yunus’un sabır kavramına sosyal bir anlam yükledi-

ğini, ülkede dirlik ve düzenin sabır ile sağlanabileceğine inandığını gösterir. 
Yunus’a göre sabır, “atâ-yı devlet” tir, “kamu müfsidleri mat eder”, yine sabır, 
iyilik ve dostluk ile birdir. (Kaplan ) Sabır nerde olsa işi iyiliktir. Uzağı ve 
yakını daima azat eyler. “Sabır “kavramının kendinde bir süreklilik vardır bu 
nedenle sabırlının devleti daim olur, nasibi artar.

Sabır kandayısa eylükdür işi //Müdâm âzâd ider yâd u bilişi
Sabırlu devleti dâyim olısar // Nasîbi sabr olanlar uluyısar (286-287)
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Nevâyî, diğer eserlerinde olduğu gibi soyut kavramları kendi yaşadığı de-
virden ve sosyal hayatından faydalanarak somutlaştırır. Mahbûbu’l Kulûb’da 
sabır hakkında değerlendirmelerde bulunurken Nevâyî’nin orijinal benzetme-
leri ile karşılaşırız. Sıkıntılardan kurtulmanın anahtarı olan sabır, insanın iyi 
ve kötüden duyduğu her şeye tahammül göstermesidir. Acıdır, ancak yararlı-
dır; zordur, ancak belaları kovar. Güzel yürüyüşlü çevik bir ata benzer ve men-
zile ulaştırıcıdır. İki hörgüçlü deve gibi ağır gider, ancak güvenli bir konağa 
indirir. Ağır ilaç veren doktor gibidir, hasta ondan korkar, ancak sonunda sağ-
lığına kavuşur. Bunun gibi ifadelerin yer aldığı mensur kısımdan sonra sabrın 
önemini anlatan şu beyit verilmiştir:

Kim ki bir şiddete sabır ve tahammül eyledi // Talih onun zehrini bal, 
dikenini gül eyledi (Mahbûbu’l Kulûb 2014, 84-85)

Sabrı, canın gıdası olarak gören Yunus, dünyada dostu sabır olanın her 
lahza işi has olur der.

Şunun kim dünyede sabr ola yârı // Safâ vü zevk olur her lahza kârı (280)
Yunus, sabırlı kişilerin büyük devlet bulan ulu kişiler olduğunu ifade der. 

Sabrın insanları nasıl kurtuluşa kavuşturduğunu anlatmak için Hz. Yusuf’a 
telmih yapan Yunus, onun sabır göstererek atıldığı kuyudan çıktığı ve mükâ-
fata erdiğini söyler. Dolayısıyla sabır, insanları en aşağı noktadan en yüksek 
noktaya çıkarır, bu nedenle olgunlaşmak için sabır gerekir:

İşitdün Yûsuf’ı ol çâh içinde // Tururdı sabrıla ol mâh içinde (288)
Sabır kimdeyise ol arşa süner // Ki sabr içre bulunur dürlü hüner (302)
Sabırsız kişilerin dirliği hâm // Kim sabrıla eyü olur ser-encâm. (309)
Yunus, sabrın içinde türlü hünerler olduğunu belirtir. En zor işler sabır ile 

başarılır. Sabırlı kişinin yolu, tıpkı Yusuf gibi veliliğe, yahut nebiliğe uğrar. 
İlahi bir emanet olan sabır, insanın Tûr (tecelli) ve Mi’râc gibi tecellilere maz-
har olmasına vesiledir.

Ne işün kim ola sabır bitürür // Seni ulu saadete yitürür
Emanet el-emanet koma sabrı // Bulasın sabrıla Mi’râc u Tûr’ı (311-312)
Nevâyî, genel olarak kanaat konusunu işlediği yedinci bölümde üzerinde 

en çok durduğu husus elindeki ile yetinmektir. Kanaatin tam karşılığı olarak 
eldeki ile yetinmeyi verir. Bu noktada elindeki ile yetinmeyi bilmeyen bir de 
maddi imkânı olmayanlar vardır. Bu kişiler gereksiz harcamalarla ağır borç 
yükünün altına girerler. Hesapları tutmaz ve bu yüzden zor duruma düşerler. 
Nevâyî böyle kişilerin içler acısı durumunu da ele almıştır.

Kendi zenginliği hiç olmayıp da sarf ettiği ile yetinmeyen kişiler de var-
dır. // bunlar yerli yersiz harcayanları görüp onlar gibi davranmayı isterler. // 
Üstüne geçirmek için palaz bulamaz, ancak ister ki insanlara atlas versin.// 
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bu düşüncelere sahip kişiler borçlanmaya mecbur olurlar. // Borçlanmaktan 
başka bir şey bilmez, alır ancak vermeye imkânı olmaz (1875-1881)

Nevâyî’nin burada söyledikleri maalesef günümüz tüketim toplumunun 
en büyük sorunlarından biridir. Özellikle kredi kartı ile yapılan alışverişlerde 
kişinin gelirinin iki üç katı harcama yaparak borçlandığı ve bu borcu ödeye-
mediği için haciz vb. durumların yaşandığı bilinmektedir. Nevâyî, bu kişilerin 
düştüğü durumu şöyle betimler:

Bu yüzden de halkın arasında utanca düşer ya da başını alıp bir yana 
gider. // eldekiyle yetinmemek ülkesinden ayırır ve başına da yüz bin bela 
getirir. (1884, 1886)

İşte insanın böylesi zor durumlara düşmemesi için eldeki ile yetinmeyi 
bilmesi gerekir. Bunu bilen kişinin başına böyle işler gelmez. Kişinin kendi 
emeğiyle elde ettiği kazanç gibisi yoktur. Kimseye minnet etmeden çalışılarak 
kazanılan para veya mal büyük bir huzur kaynağıdır. Nevâyî bunu yine tezatlı 
anlatımla şöyle ifade eder:

Kendi emeğiyle iki kuruş kazanmak şahın bağışlayacağı hazineden daha 
iyidir. // Huzurla yenen katıksız ekmek, birinin minnetle verdiği çörekten iyi-
dir. (1888-1889)

Sonuç

Yunus ve Nevâyî, sabır ve kanaati kişinin hem bu dünyada hem de ebedî 
yaşamında saadete kavuşması bakımından ele almışlardır. Dünyevi ihtiraslar 
ve bitip tükenmeyen arzular insanın bu dünyaya aşırı bağlanmasına neden 
olur ve kendi nefsinin esiri yapar. Bu bakımdan hem Nevâyî hem de Yunus 
tamahkâr kişileri köleye benzetmiştir. Kişinin hür olması için de sabır ve ka-
naate yaklaşması gerektiğini söylerler. Kimseye minnet etmemek kadar güzel 
bir şey yoktur. Bu bakımdan elindeki ile yetinmek her iki şahsiyetin de üzerin-
de durduğu esas meseledir. Kişinin kendini tanıması ve kendini bilmesi, sahip 
olduklarının kıymetini idrak etmesi onun hayata bakışını şekillendirecek ana 
unsurlardır.

Yunus ve Nevâyî, sabrı hayatımızın her alanında gerekli olan bir tavır 
olarak kabul etmiş, sabırlı ve kanaatkâr kişilerin ruhi bakımdan güçlü kişi-
ler olduğuna dikkat çekmişlerdir. Günümüzde maalesef tüketim anlayışı ve 
israf hat safhadadır. Birçok kişi çok kısa bir sürede maddi refaha kavuşmak 
arzusundadır. Elindeki maddi gelirin çok üstünde harcamalarda bulunarak 
zor duruma düşen birçok insan vardır. Bu noktada kanaatkâr olmak, elindeki 
ile yetinmeyi bilmek oldukça önemlidir. Kültürümüzün önemli bir kavramı 
olan kanaati ve kanaatkâr olmayı çocuklarımıza, gençlerimize öğretmek ve 
bu noktada Yunus ve Nevâyî gibi şahsiyetlerin eserlerinden faydalanmak ge-
rekmektedir.
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Sonuç olarak Yunus ve Nevâyî, eserleriyle yalnız kendi devirlerini de-
ğil günümüze de ulaşabilen zirve şahsiyetlerdir. Eserlerinde her zaman insanı 
merkeze almış ve insanın iyi bir yaşama sahip olmaları için telkinlerde bulun-
muştur. Aralarında birkaç asır olmasına ve farklı coğrafyalarda yaşamalarına 
rağmen Yunus ve Nevâyî’nin değerlendirmelerinde söyleyiş ve muhteva bakı-
mından benzerlikler bulunmaktadır. Bu da beslenilen kaynağın ortak olmasın-
dandır ki bu da Türk kültür havzasıdır.
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TÜRKÇENİN ‘YÜKSEK DİL’ OLARAK
ANADOLU’DA OLUŞUMU VE GELECEĞİ

Mustafa UĞURLU*

Özet
Anadolu’da Türkçenin yaygın konuşulmasının, Oğuzların 11. yüzyıl-

dan itibaren bu bölgeye gelip yerleşmesiyle başladığı bilinen bir gerçektir. 
Ancak Anadolu bölgesinde Oğuz Türkçesinin bir ‘gündelik dil’den ‘yüksek 
dil’e evrilmesinin dil içi ve dil dışı şartları çok çeşitli sebeplerle yeterince 
bilinmemektedir. Ama yine de bu konuda, yerli ve yabancı birincil kaynak-
lardan elde edilen yaklaşık yüz yıllık bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Buna 
göre; Anadolu Selçukluları, özellikle de Anadolu Beylikleri Dönemi’ndeki 
şartların bir sonucu olarak Oğuz Türkçesi, gündelik yaşama ihtiyaçlarını 
ifade etmesinin yanı sıra Farsçanın yerine yönetim, hukuk, bilim ve edebi-
yatta da kullanılan bir ‘yüksek dil’ olma yolunda “Eski Anadolu Türkçesi” 
Dönemi’nde hızla ilerlemiş ve bu süreci başarı ile tamamlamıştır. Böylece 
“Osmanlı Türkçesi” 15. yüzyılın ortalarında bir ‘yüksek dil’ olarak ortaya 
çıkmış ve geniş bir coğrafyada kullanılmıştır. Bu ise yerini 20. yüzyılın ba-
şında “Türkiye Türkçesi”ne bırakmıştır.

Anadolu’da Türkçenin yazı dili oluşunu sağlayan etkenler, “çok uzak 
olmayan” gelecekleri açısından şöyle değerlendirilebilir:

1. Nüfus: Anadolu’ya yeterince çok sayıda Oğuz Türk’ü gelmişti. Ge-
lecekte de bu nüfus yapısında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

2. Yerleşiklik ve refah seviyesi: Anadolu’ya gelen Oğuzların önemli 
bir kısmı, bir süreç içinde yerleşmiş ve nispeten daha yüksek bir refaha 
sahip olmuşlardır. Bu bakımdan bir gerileme şimdilik gözükmemektedir.

3. Belli bir sayıda aydın ve “medeniyetlerle” bağlantı: Belli bir re-
fah seviyesine kavuşan Oğuzlar içinde bir sosyal grup olarak “aydınlar” da 
oluşmuş ve Türkçe yazmaya çabalamışlardır. Gelecekte de aydınların sayısı 
ve “medeniyetlerle” bağlantısı hususunda bir azalma değil, bilakis çoğalma 

* Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, muugurlu@mu.edu.tr
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görüleceği kuvvetle muhtemeldir. Ancak aydınların Türkçe yazma bağla-
mında aynı çabayı gösterecekleri söylenemez.

4. Yönetim: Türkçenin Anadolu’da yazı dili oluşunu sağlayan belirle-
yici etken, yöneticilerin Türkçe yazmak lehine tavırlarıdır. Bugünkü geliş-
melere bakarak yakın gelecekteki devlet yönetiminin de Türkçenin destek-
leyicisi olmayacağı kuvvetle muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Türklük bilimi, Anadolu’da Türkçe, Yazı dili (“Yük-
sek dil”), Anadolu’da Türkçenin yakın geleceği

Anadolu’da Türkler (“Oğuzlar”) ve Türkçe1

Türklerin Anadolu’ya, başka bazı siyasi veya başka maksatlarla uydu-
rulduğu intibası veren görüşler2 dikkate alınmazsa, Selçuk Bey’in soyundan 
yöneticilerin önderliğinde özellikle 1071 yılından sonra büyük topluluklar hâ-
linde gelip yerleştikleri bilinmektedir.3 Bunların büyük çoğunluğunun, konuş-
tukları dilin özelliklerine bakılarak Oğuz boylarından oldukları şüphesizdir.4

Oğuzlar5, Türklerin birçok bakımdan önemli ‘temel’ boylarından biridir. 
Araştırıcıların çoğunluğuna göre6 adlarının ilk anlamı, oġuz < oķ-u-z “oklar”, 
yani “tâbi olan-yönetilen boylar”dır7. Ancak zamanla oġuz kelimesinin an-

1 Bu çalışmada belirtilen görüşler, Oğuz Türkçesinin genel durumunu değerlendiren Uğurlu 
2011 ile birlikte daha iyi anlaşılabilir. Elbette ‘Anadolu’da Türkçe’ konusunda şimdiye 
kadar yapılan çalışmalar ve değerlendirmelerin kaynakları bile bir bildirinin hacminden 
fazla olacaktır; mesela bk. Korkmaz 2013.

2 Türklerin Anadolu’nun ‘en eski’ kavimlerinden olduğu; Hititlerle veya Sümerlerle akraba; 
Sümerlerin zaten Türk olduğu; Türklerin ana vatanının Anadolu veya hiç olmazsa Doğu 
Anadolu’ya yakın yerler olduğu yolunda epeyce farklı ve renkli görüşler eskiden beri 
yayınları ve yayımları süslemektedir. Hatta ‘Anadolu’nun 10.000 yıl öncesinden Türk 
yurdu olduğundan’ tutun da ‘Rumların, bir Türk boyu olan Hunların torunları olduğuna’ 
kadar görüşler de piyasaya sunulmaktadır; bk. http://www.yenicaggazetesi.com.
tr/2009/04/13/; http://www.vatanim.com.tr/2007/12/27.

3 Çeşitli zamanlarda yapıldığı bilinen akın ve yağma seferleri (mesela Hunlar) veya Bizans 
İmparatorluğu’nun hizmetinde olan çeşitli Türk topluluklarının Anadolu’nun bazı yerlerine 
küçük gruplar hâlinde yerleştirilmiş olması, kanaatimce bir ‘Türk yerleşmesi’ 
sayılamayacak durumlardır.

4 Bunu Anadolu’nun hemen her tarafında görülen Oğuz boylarının adlarına dayanan yer 
adları da teyit etmektedir; bk. Demirtaş 1949; Sümer 1999.

5 Adı geçenler ise, kendilerini “Türk, Azeri, Türkmen, Afşar, Kaşkay” gibi isimlerle 
adlandırmaktadır.

6 bk. Németh 1930, 44. Kafesoğlu, bu görüşün “doğru ve /…/ tutarlı olduğu muhakkaktır.” 
demektedir. (1997a, 188).

7 krş. Türkçe konuşan veya konuşmayan “tabi boylar” da oġuz ~ oġur (ġuz ~ uz) olarak 
adlandırılmışlardır. Bu çalışmanın amacı, “Oğuz” kelimesinin kökenini açıklamak 
olmadığı için ayrıntıya girilmeyecektir. Ancak birçok veri bu görüşü desteklemektedir. 
Örnek: “Oġuzı yeme tarkınç ol temiş” (Karadoğan 2006); “Yay verdiklerimin yeri daha 
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lamının, “tabi boylar” > “tabi boylar federasyonu ~ birliği” > “tabi boylar 
birliğinin çeşitli sebeplerle tek bir kavmî birlik olmuş hâli” şeklinde değiştiği 
düşünülebilir. Nitekim bugün “Oğuzlar” dendiği zaman, dil ve kültür bakı-
mından kendine mahsus ortak ve benzer özellikler gösteren Türk toplulukları 
anlaşılmaktadır. Ancak şu husus da vurgulanmalıdır: Birçok ortaklık ve ben-
zerliklerine rağmen Oğuzlar, bütünüyle homojen veya tekdüze bir topluluk da 
değildir.

Oğuzları Anadolu’ya Getiren Tarihî Süreç

Oğuzların tarihi hususunda, ‘iyi bilinemeyen’ dönemlerle ilgili kayıtlar 
bir kenara bırakılacak olursa, nispeten ilk aydınlatıcı bilgiler, 10. yüzyıla ait-
tir ve genellikle Müslüman tarih ve coğrafya yazıcılarının eserlerine dayan-
maktadır: Bunlara göre Oğuzlar, Karahanlı (912-1212) Devleti’nin batısında 
Seyhun Nehri (“Sirderya”) boylarında ve Aral Gölü civarında yaşamaktadır. 
Bağımsız ve merkezî bir devlete sahip değildirler ve “boy beyleri”nin saygı 
gösterdiği bir “yabgu” tarafından yönetilmektedirler.8 Kendi boyları arasında 
ve çevrelerindeki diğer Türk veya Türk olmayanlar; Slavlar, Hazarlar, Kıp-
çaklar (“Peçenek”; “Kimek”), Harezm bölgesi İranlıları, Karluklar (“Yağma, 
Çiğil” vs.) ile zaman zaman mücadele ediyorlardı. Bu dönemde bir kısmının 
gittikçe artan sayıda ve nitelikte Müslümanlaştığı da bilinmektedir. Dolayı-
sıyla birçok kaynakta “Müslüman” Oğuzlar, “kâfir” olanlardan ayırmak için 
“Türkmen” adıyla kaydedilmiştir.

11. yüzyılın başında ise Oğuzlar9, bölgelerinde ve İran’da gelişen bazı si-
yasi ve sosyal şartlar sayesinde Kınık boyundan Selçuklu ailesinin önderliğin-

üstte olsun ve orduda sağ kolu teşkil etsinler. Kendilerine ok verdiklerimin yeri daha altta 
olup sol kolu teşkil etsinler.” (Togan 1982, 48.); “Ok, boyların kağana tabi olduğunu 
göstermekteydi.” (Ercilasun 2004, 91). Ayrıca bk. Zal 2007.

8 Genel olarak bk. Şeşen 1985; Sümer 1999. Ancak burada ilk dönem eserlerinde oġuz ~ ġuz 
kelimesiyle kastedilenlerin her zaman bugünkü Oğuzlar olmayabileceği gerçeği göz 
önünde tutulmalıdır. Bazı eserlerde tokuz oġuz ~ tokuz ġuz kelimesi, “Uygurlar” anlamına 
gelmektedir. Nitekim destanda da Oğuz Kağan’ın Uygurların kağanı olduğu özenle 
vurgulanmıştır: /oġuz kaġan/ men uyġurnıñ kaġanı bola-men (Bang 1970, 21.) Ancak 11. 
yüzyıldan itibaren birçok kaynakta geçen Oġuz kelimesinin bugünkü anlamında Oğuzları 
karşıladığı da bir gerçektir. Örnek: 17. yüzyılda yazılan Şecere-i Terâkime’de ‘Türkmenler’ 
şöyle demektedir: bizniñ içimizde oġuz-nāme köp turur. (Kargı-Ölmez 1996, 109.) Burada 
kastedilen elbette Oğuz boylarının tarihidir. Ayrıca bu dönemdeki yaşayışın izleri, Dede 
Korkut Hikâyeleri’nde de görülebilir.

9 Oğuzların hepsinin Selçuklu devletine her zaman katkıda bulunmadıkları, hatta zaman 
zaman, Selçuklu Sultanı Sançar’ın (“Sancar”; “Sencer”) 1153’te esir alınmasında olduğu 
gibi büyük sorunlar çıkardıkları hatırlanmalıdır. Ayrıca 11. yüzyılda Karadeniz’in 
kuzeyinden Balkanlara doğru göçen “Uzlar”, “gelenek” üzere tabi boylar diye 
adlandırılmamışlarsa, “gerçek” Oğuz’durlar.
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de kuvvetli bir siyasi birlik meydana getirmişler; “Büyük” Selçuklu Devleti’ni 
kurmuşlardır.10

Büyük Selçuklu Devleti, çok kısa bir sürede doğuda Uygurların bölgesin-
den (“Doğu Türkistan”) başlayarak kuzeybatıda Kafkas dağlarının güneyine; 
batıda Suriye’ye ve Marmara denizine kadar olan oldukça geniş bir bölgeyi, 
doğrudan hâkimiyet veya yönlendirme biçiminde11, yönetmeye başlamıştır. 
Bu sürecin önemli dönüm noktaları şöyledir: Selçuklular, 1040 yılında Dan-
danakan Savaşı’nda Gaznelileri yenmeleriyle birlikte Horasan’ın ve İran böl-
gesinin hâkimi olmuşlar; 1055’te Abbasî Halifeliği’nin merkezi olan Bağdat’a 
girmişler; 1064’ten itibaren Kuzey Azerbaycan’ı, Kars’ı; 1070’te Suriye’yi; 
1071’den itibaren de Anadolu’yu hâkimiyetleri altına almışlardır. Artık 1075 
yılında İznik, Anadolu’daki Selçukluların merkezi idi.

Selçuklu ordusunun esasını teşkil eden Oğuzlar da devletin batıya ge-
nişlemesine koşut olarak alınan toprakların uygun buldukları bölgelerine boy 
özelliklerini nispeten koruyarak yerleşmişlerdir. Bu durum bugün de ana hat-
ları itibarıyla değişmemiştir.

Büyük Selçuklu Devleti, bazı iç ve dış sebepler yüzünden 1092’de Sultan 
Melikşah’ın ölümüyle bölünmüş12; Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkim olduğu 
Kirman, Irak, Suriye ve Anadolu bölgelerinde ayrı ayrı Selçuklu devletleri 
veya özerk “atabeylik”leri kurulmuştur.

Anadolu bölgesinde kurulan Selçuklu Devleti, diğerlerine göre nispeten 
daha uzun süreli ve istikrarlı olmuştur. Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve halef-
leri, Haçlılar13 ve Bizanslılarla14 sürekli mücadele içinde olmalarına ve bazı 
yörelerin hâkimiyetini zaman zaman kaybetmelerine rağmen, 1243 yılında 
yapılan ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol ordularına yenilgisiyle so-
nuçlanan Kösedağ Savaşı’na kadar Anadolu’daki hâkimiyetlerini genel olarak 

10 Bu dönemden itibaren Oğuzlarla ilgili bilgiler; sayısı, niteliği, yazarları ve yazılan diller 
bakımından gittikçe çeşitlenmiş, artmış, belirginleşmiş ve ayrıntılanmıştır. Örnek olarak, 
11. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud tarafından Oğuzların kültürü, özellikle de dili hakkında 
verilen bilgiler, oldukça gerçekçi, ayrıntılı ve aydınlatıcıdır; bk. Korkmaz 1995.

11 Mesela; Batı Karahanlıların 1089, Doğu Karahanlıların ise 1090’da Selçuklu üstünlüğünü 
tanımaları, Doğu Türkistan’dan Harezm’e kadar olan bölgenin, Selçuklulara “bağlı” hâle 
gelmesini sağlamıştır.

12 bk. Kafesoğlu 1997b, 373. Bu elbette itibari bir tarihtir. Bunun yerine 1157’de Sultan 
Sançar’ın ölümü de kabul edilebilir; bk. Köymen 1982, 308. Ayrıca, Selçuklu Devleti’nin, 
yönetim biçimi ve anlayışı bakımından mutlak bir bütünlüğünden aslında hiçbir zaman söz 
edilemez.

13 Anadolu’ya yönelik Haçlı Seferleri’nin ilki 1096-1099 yılları arasında yapıldı.
14 1176 yılında yapılan Karamukbeli (“Miryakefalon”) Savaşı’ndan sonra Bizanslılar artık 

büyük bir direnç gösterememişlerdir.
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devam ettirmişler ve bölgenin imarı yolunda da önemli faaliyetler gerçekleş-
tirmişlerdir.

1243 yılınddan itibaren Anadolu’daki Oğuzlar da diğer Oğuz boyları ve 
bazı kavimlerle birlikte, Moğol İmparatorluğu’nun tebaası durumuna düşmüş-
lerdir. Daha doğrusu bu devlet, gelenekleri itibarıyla merkezî bir devlet olma-
dığı için İlhanlıların yönetiminde kalmışlardır.

Doğudan batıya doğru hızla akan Moğollar, kendilerine tbi olmak iste-
meyen Oğuzların, önleri sıra batıya doğru kaçmalarına ve göçmelerine sebep 
olmuşlar15; böylece Batı İran, Azerbaycan ve Anadolu’daki Oğuz nüfusunun 
yoğunlaşmasını sağlamışlardır. Bir başka deyişle 1071’de başlayan Anado-
lu’nun “Türkleşmesi” 1243’te büyük ölçüde tamamlanmıştır.

1071 yılından sonra kendi boy özelliklerini nispeten koruyarak Anado-
lu’ya yerleşen Oğuz toplulukları, 1243 yılında Anadolu Selçuklu yönetimi-
nin fiilen ortadan kalkmasından ve İlhanlı yönetiminin, Selçuklu yönetiminin 
yeniden birliği sağlamasını önlemek için yaptığı teşviklerinden faydalanarak 
hâkim oldukları bölgelerde boy yönetimlerini (“beylik”) etkin hâle getirmeye 
başlamışlardı. Böylece Artuk, Karaman, Ertana16 (“Eretna”), Candaroğulları, 
Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Aydıno-
ğulları, Tekeoğulları, Dulkadiroğulları, Osmanoğulları gibi irili ufaklı beylik-
ler hüküm sürmeye ve birbirleriyle mücadele etmeye başlamıştı; bk. Uzunçar-
şılı 2003. Özellikle 1336 yılında İlhanlıların yıkılışıyla bu durum resmen de 
bağımsızlığa dönüşmüştü.

140217-1405 arasında kısa süreliğine Timur Devleti’ne bağlanmış sayılan 
bölgede, beylikler arasındaki mücadele sürmüş ve gittikçe güçlenen Osman-
lı Beyliği, 16. yüzyıldan itibaren artık Anadolu, Balkanlar, Kırım, Arabistan, 
Mısır ve Kuzey Afrika’ya kadar topraklarını genişleten Osmanlı İmparator-
luğu’na dönüşmüştür. 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi, bu dönüşümün 
çeşitli açılardan başlangıç noktası sayılabilir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi tarihi için bazı önemli dönüm noktala-
rı şöyle özetlenebilir:

Osmanlılar, 1353 yılından itibaren Balkanlar bölgesindeki topraklarını, 
çoğu Balkan devletlerinin birleşik ordularına karşı yapılan bir dizi meydan ve 
deniz savaşının sonucunda genişletmişler ve 138918 yılında Oğuzların bugün 

15 Bu duruma Belh’ten Konya’ya göçüp gelen Mevlânâ Muhammed Celâlü’d-din’in ailesi iyi 
bir örnek oluşturmaktadır.

16 bk. Uğurlu 2007, 479.
17 Bu yıl yapılan Ankara Savaşı’nda Timurlulara yenilen Osmanlılar, 1413 yılına kadar 

istikrarsız bir dönem (“Fetret Devri”) yaşamışlardır.
18 Bunun için “Birinci Kosova Savaşı” itibari bir tarih olarak alınabilir.
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de yaşadığı toprakları ele geçirmişlerdi. Bundan sonra da Bosna-Hersek’in 
(1483) ve Macaristan’ın (1541) fetihleriyle genişleme sürmüş ve 1683 yılın-
da Avusturya İmparatorluğu’nun başkenti olan Viyana’ya kadar ulaşmışlardır. 
Osmanlılar, kuzeybatıda “Eflak”, “Boğdan” ve Kırım bölgesinde de genişle-
mişlerdir; 1475 yılında Kırım Hanlığı, himaye altına alınmıştır. Osmanlı Dev-
leti, Balkanlardaki ilerleyişinin son dönüm noktası olan “Viyana bozgunu”n-
dan sonra kazandıklarını nispeten yavaş ve tedricen Avusturya İmparatorluğu, 
Rus Çarlığı ve Balkan devletleri lehine kaybederek “Doksanüç Harbi” (1878) 
ve Balkan Savaşı’nın sonunda (1913) bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırla-
rına çekilmiştir.

Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişine koşut olarak Anadolu’yu hâkimi-
yet altına alma; doğu ve güney bölgelerindeki fetihleri de sürmüştür: Ana-
dolu beyliklerinin yönetiminde olan topraklar birbirinin peşi sıra ilhak edil-
miş19; Trabzon Rum Devleti’ne son verilmiş (1461) ve Akkoyunlulara karşı 
kazanılan Otlukbeli (1473) ve Safevîlere karşı kazanılan Çaldıran Savaşı’yla 
(1514) Doğu Anadolu’nun hâkimiyeti sağlanmış; Kahire’nin Memlûklardan 
alınmasıyla (1517) Mısır ve uzantıları devlete bağlanmıştır. Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın sonunda (1918) Irak, Suriye ve Mısır’ın kaybedilmesiyle bugünkü 
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına çekilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın, Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisiyle so-
nuçlanmasından sonra işgal edilen ve Oğuzların çoğunlukla yaşadıkları 
toprakların (“Misak-ı Millî”) kurtarılması yolunda Mustafa Kemal Atatürk 
öncülüğünde yapılan “Kurtuluş Savaşı”ndan sonra 1923 yılında “Türkiye 
Cumhuriyeti” bugünkü sınırlarının üzerinde kurulmuştur.

Tarihî Süreç Bağlamında Sosyal ve Kültürel Ortam ve Anadolu’da 
Türkçenin (“Oğuzca”) Durumu

Oğuzca, geçmişten bu güne kadar hemen bütün Oğuzların anlaşma dili 
olagelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti öncesinde Oğuzca, boy sistemi içinde 
yaşayan Oğuzların “yüksek dil” eşiğinde sayılabilecek olan “gündelik” diliy-
di. Ama aynı zamanda, boylara göre az çok farklılaşan ağızlar (“dialekt”) veya 
“dil alanları”ndan; bir boy hayatının elverdiği ölçüde sınırlı sosyal gruplara 
yani kadınlara-erkeklere, boy ileri gelenlerine-çobanlara, yaşlılara-gençlere 
göre nispeten farklılaşan bir sosyal grup dilinden (“soziolekt”) oluşuyordu. 
Bunlar, sadece yan yana ve geçişken sınırlı alanlar değildi; en dar kapsamlı 
ağızlardan ağızlar üstü bölge ağızlarına (“koine”) kadar katmanları bulunu-
yordu. Dolayısıyla Oğuzca, hem bir boyun kendi içinde hem de boylar arasın-
da ses, yapı, anlam ve dizim açısından tek şekilli ve bağdaşık değil, göreceli 

19 Bunların en güçlüleri sayılan Germiyan 1428; Karaman ise 1468 yılında Osmanlı 
Devleti’ne katılmışlardır.
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olmak üzere değişkenli (“varyantlı”) idi. Ancak o günkü hayat tarzının ortaya 
çıkardığı bu durum, Oğuzlar için bir olumsuzluk veya eksiklik yaratmıyordu. 
Bilakis dildeki değişkenler, anlaşmada kolaylık sağlıyordu.

Oğuzca, gündelik yaşama ihtiyaçlarını ifade etmesinin yanı sıra elbette 
boy hayatının sürdürülebilmesi için gerekli olan yönetim, hukuk ve edebiyat 
yani destan, türkü, şiir, mani gibi “halk edebiyatı”; din, tarih, sağlık vs. ko-
nularındaki dil ürünleri (“söz”) için de kullanılıyordu. Ancak duruma diğer 
yönden bakılacak olursa; o zamanlarda Oğuzca, bir “yüksek dil” olamamıştı. 
Çünkü bir yüksek dil sayılabilmesi için; bir dil alanında aynı kavramı karşıla-
yan değişkenlerden (“varietät”) birinin, bütün konuşurlar tarafından katılımcı 
ve “gönüllü” olarak daha “güzel” veya “saygın” bulunması ve bir zaman sü-
recinde işlenerek veya yoğrularak kullanım sıklığı sayesinde öne çıkarılma-
sı veya seçilmesi; ses-yapı bakımından tek bir şeklinde (“standardvarietät”) 
anlaşılmış olması gerekirdi. Ancak Oğuzcada bu kullanımların belirlenmesi, 
düzenlenmesi veya yazıya geçirilmesi gerçekleşmemişti; hatta bu “saçma” ve 
gereksiz olarak görülüyordu.20 Ayrıca bir dilin, hayatın her yönünü, duruma ve 
“söz” türüne uygun bir şekilde ifade etme kabiliyet ve kapasitesinde olması 
(“polyvalenz”) gerekirdi. Bir başka deyişle “seçilen” şekillerin, aynı durum, 
olgu veya olayın ifadesinde; samimi bir ortamda sohbet, şiir veya nesir tar-
zında “nitelikli edebiyat”21, hukuk, herkese açık hatırat, resmî belge, bilim 
vs. için “söz” üretirken, farklı biçimlerle ve terimlerle farklı üslûplarda (“bi-
çem”) ifade edecek kadar sayıca çok ve yeterlilikte olması gerekirdi. Yani bir 
dil, kullananlarca kabullenilmiş tek şekilli, çok yönlü, farklı üsluplu ve yazılı 
olması durumunda yüksek dil sayılabilir. O zamanlarda Oğuzca bu durumda 
değildi. Bu, Oğuzların boy hayatının sürdürülmesinde gerekli de değildi.

Kısacası, Büyük Selçuklu Devleti kurulduğu yıllarda Oğuzca, henüz bir 
“yüksek dil” görevini üstlenemezdi. Bu yüzden Büyük Selçuklu Devleti, ha-
lefleri olan Selçuklu devletleri ve Harezmşahlar, öncelikle idari işlerde, yazış-
malarda ve edebiyatta; hatta az da olsa hukuk ve bilimde de Farsçayı kullan-
mışlardır.22 Bu devletlerin yönetici kesimlerinin ‘Türklük bilincinde eksiklik’ 
vs. ile açıklanamaz. O zamanki şartlar23 bunu gerektiriyordu. Okula (“medre-
se”) giden herkesin24 az çok öğrendiği Arapçayı ise az sayıdaki seçkin, daha 

20 Durumun başarılı bir tasviri için bk. Tekin 2001, 138 vd.
21 Bu kavram, düzenlenişi ve ifade gücü bakımından nitelikli bir çaba veya eğitim ve yüksek 

bir yetkinlik gerektiren; genellikle aydınlar tarafından üretilip benimsenen; “halk 
edebiyatı” ürünlerinin dışında kalan “edebiyat” için kullanılmaktadır.

22 Bunu zorunlu kılan şartlar için bk. Uğurlu 2011, 132-134.
23 bk. Uğurlu 2011, 132-134.
24 Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlayabilmek ve diğer temel dinî bilgileri kazanmak elbette 

eğitimin temelini teşkil ediyordu; bu ise öncelikle Arapça dil bilgisini öğrenmekle 
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çok hukuk ve bilim çalışmalarında kullanmıştır. Rumcaya ise Oğuzlara da-
yanan devletler hemen hiç itibar etmemiş, kullanmamıştır.25 Bunun sebeple-
ri açıktır: Anadolu’ya hâkim olan Selçuklulara, yönetimlerini sürdürebilmek 
için Horasan’dan getirdikleri Farsça yetiyordu ve Rumca konuşanlar canları-
nın ve dinlerinin düşmanı (“kâfir”) konumunda idiler.

Anadolu’da Türkçenin Yüksek Dil Oluşu ve Gelecekteki Durumu

Anadolu’da Türkçenin yüksek dil (“yazı dili”) olmasını sağlayan şartlar 
ve etkenler ile bunların çok uzak olmayan gelecekteki durumları hakkında 
şunlar söylenebilir:

1. Nüfus: Anadolu’da Türkçenin yazı dili oluşunu sağlayan etkenlerin 
başında, 11. yüzyıldan itibaren bu bölgeye gelip yerleşen Oğuz Türklerinin 
yeterince çok sayıda oluşu gelmektedir. Çünkü bir dilin, sadece gündelik dil 
olarak bile, bir toplumda iletişim vs. görevlerini yerine getirebilmesi, belli bir 
coğrafi alanda belli yoğunlukta bir konuşura sahip olması gerekir. Bir dilin 
yüksek dil olarak görev yapabilmesi için ise, gündelik dil olmaktan çok daha 
fazla kullanıcı sayısına sahip olması gerekir.

Anadolu’nun nüfusu; bazı aksi yöndeki ısrarlı iddialara26 rağmen, tarihî 
sürecin bir gereği olarak çoğunlukla Oğuzlardan oluşuyordu.27 Bunu sıra-
sıyla Rumlar ve diğerleri takip ediyordu.28 Elbette, Oğuzların bu çoğunluğu 
hemen ve bir anda sağlanmamıştır. İlk dönemlerde, muhtemelen çoğunluğu 

mümkündü.
25 Burada devlet yazışmaları kastedilmektedir. Anadolu bölgesinde, elbette insanlar, kültürler 

ve diller arasında etkileşimler olmuştur: Uzun bir zaman sürecinde Oğuzcaya çok sayıda, 
özellikle yerleşik hayat ve denizcilikle ilgili Rumca kelime alınmış; diğer taraftan 
Anadolu’nun bazı bölgelerinde Oğuzca, Rumların “ana dili” durumuna gelmiştir.

26 Bu görüşü savunanlardan Speros Vryonis, “Unfortunately almost nothing is known about 
the numbers of the population in Byzantine Anatolia and its towns” şeklindeki itirafına 
rağmen, mesnetsiz gerekçelerle Anadolu’daki Rum nüfusunun yaklaşık 13.000.000, 
Oğuzların ise 1.000.000 kişi olduğunu söylemektedir (1971; 25, 179). Bunun Türkiye 
basınına başka birisinin ağzından yansıması “Orta Asya’dan göç etme bir efsanedir.” 
şeklinde olmaktadır; bk. http://www.sabah.com.tr/2007/12/10/.

27 Durumun güzel bir tasviri için bk. Tekin 2001, 138 vd.; Turan 2017, 39 vd. Başka türlüsü 
zaten düşünülemez. Modern dönemler öncesinde genel okullaşmanın olmaması, iletişim 
imkânlarının sınırlı olması vs. sebeplerle nüfusu çok olanın dili, diğerlerini etkilerdi. 
Zaman içinde Anadolu’nun bazı bölgelerinde Türkçenin, Rumların “ana dili” durumuna 
gelmesi, ancak Türkçe konuşanların sayıca çokluğu ile açıklanabilir.

28 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin genel nüfusu 13.648.270 idi. Bunların 11.778.810’u 
(%86.42) ‘ana dili’ olarak Türkçeyi belirtmiştir; bk. NT: 31. 1924 yılında mübadele edilen 
Rumların yaklaşık 1.250.000; 1915 yılında tehcir edilen Ermenilerin 413.000 kişi olması 
bu bağlamda az çok bir fikir verebilir. Bu bağlamda şu husus da göz ardı edilmemelidir: 
Özellikle Batı Anadolu’daki Rum nüfus, 1829’dan sonra siyasi ve ekonomik sebeplerle 
Mora’dan, Ege adalarından gelen göçmenlerle çoğalmıştır; bk. Baykara 1986.
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yanlarında besledikleri hayvanlarıyla göçer evliler olmak üzere boylar hâlinde 
gelenlerden, Harezm veya Horasan bölgesinde bir müddettir yerleşmiş iken 
Moğolların (“Tatar”) “zulmünden” aileler hâlinde kaçanlara kadar her boy-
dan, meşrep ve mezhepten Oğuz29 uzunca bir sürede ve dalgalar hâlinde Ana-
dolu’ya gelmiştir.

Anadolu’nun ilk dönem nüfusu hakkında Türkçe yazılmış edebî metin-
lerde de birçok delil bulunmaktadır. Germiyan Beyliği hizmetinde bulunan 
Şeyhoğlu Mustafa (1340-1410 ?), Anadolu bölgesindeki halkın bütünüyle 
(“yek-ser”) Türkçe konuştuğunu şöyle belirtmiştir:

İlüm Türkdür dilüm Türkdür didüm / /…/ Velįkin Rūm ilinüñ ķavmi yek-
ser / Inıġup Türk dilini söyleşürler30 (Ayan 1979, 423)

Yakın gelecekte de Anadolu’da Oğuz Türklerinin nüfusunun, bazı araştır-
malara göre oran olarak azalma eğilimi göstermesine rağmen31 yeterli olacağı 
söylenebilir. T.C. vatandaşları kendilerini veya başkaları onları ‘sosyolojik’ 
olarak ‘Türk’, ‘Kürt’, ‘Arap’, ‘Zaza’, ‘Çerkes’, ‘Arnavut’ vs. sayabilirler; ama 
‘dil kimliği’ ile ‘sosyolojik’ ve ‘hukuki’ kimliğin bazı durumlarda örtüşmediği 
de bir gerçektir.

2. Yerleşiklik ve refah seviyesi: Bilinen en eski dönemlerden itibaren 
yerleşik yaşayan ve tarım yapan insan toplulukları, avcı-toplayıcılık ve göçe-

29 Burada elbette çoğunluk kastedilmektedir; mutlak anlamda alınmamalıdır.
30 Bu çalışmada metinlerin kopyasından veya yayımlayanlardan kaynaklanan hatalar, dikkate 

alınmamış, aynen alıntılanmıştır.
31 bk. KONDA şirketinin 2006 ve 2010 yılında yaptığı “Biz Kimiz” araştırma 

sonuçları; http://konda.com.tr/tr/rapor/biz-kimiz-kurtler-ve-kurt-sorunu/; http://
konda.com.tr/tr/rapor/biz-kimiz-toplumsal-yapi-arastirmasi/; https://konda.com.
tr/tr/rapor/kurt-meselesinde-algi-ve-beklentiler/. Kendini etnik bir kökenden 
sayma ile ‘ana dili’ ilişkisi her zaman örtüşmez. Nitekim anket çalışmalarında da 
kendini mesela ‘Kürt’ olarak tanımlayanların % 2.21’i, gündelik dillerinin 
‘Türkçe’ olduğunu beyan etmektedir; “Tarhan Erdem’in KONDA firmasının 
araştırmasına göre, 2006 yılında Türkiye’de nüfusun %76’sı Türk, %16’sı Kürt 
kökenli idi. 2010 yılında ise bu oran %73 Türk, %18 Kürt oldu. Yani kaba bir 
hesapla her yıl Türk nüfus %1 azalırken, Kürt nüfus %1 arttı. Bu artış oranına 
göre, yaklaşık 26 yıl sonra yani 2040 yılında Kürt nüfus Türk nüfusu geçecek.”; 
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1316512/mesut-akbulut/turkiyede-
kurt-nufusuturk-nufusunu-ne- zaman-gececek. Ayrıca hiç de azımsanmayacak 
sayılara ulaşan Suriyeli ‘daimî’ misafirlerin de Türkiye’nin nüfus yapısına etkileri 
dikkate alınmalıdır. Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) hazırladığı 
“Türkiye’de Suriyeliler” başlıklı özel rapora göre; “10 yıl sonra Türkiye’de 
Suriyeli nüfusu 5 milyonu bulabilir.”; bk. https://www.ombudsman.gov.tr/
suriyeliler/rapor.html; http://www.milliyet.com.tr/kalici-politika-olusturulmali-
gundem-2772827/. Afganistan’da gelişen olaylar sebebiyle Türkiye’ye 
‘göçen’lerin, başta bazı Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere çeşitli 
ülkelerden Türkiye’ye ‘kaçan’ların durumları da bu bağlamda değerlendirilebilir.
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belikle geçinenlere göre daha fazla nüfusa ve gelire, dolayısıyla daha yüksek 
bir refaha sahip olmuşlardır. Bu toplumlar sosyal yapıları bakımından da tek-
düze değil, katmanlı ve bölümlüdür; siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkileri de 
buna bağlı olarak tekdüze değil, karmaşıktır. Toplumun sosyal bütünlüğünün 
sürdürülebilmesi, ancak hayatın karmaşıklığını veya her yönünü ifade etme 
yeteneğinde olan bir yüksek dille mümkündür. Dolayısıyla bir yüksek dilin 
de oluşabilmesi ve sürdürülebilmesi, ancak böyle toplumlarda mümkündür.

Anadolu’da, uzunca süre hayvan besleyen göçer evliler olarak boylar hâ-
linde hayatlarını devam ettirenlerin varlığına rağmen, Oğuzların büyük bir bö-
lümü, şehir ve köylerde yerleşmişler; tarımcı (“çiftçi”), esnaf, tüccar, memur, 
din adamı vs. olmuşlardır. Anadolu topraklarının tarım, maden vs. gelirleri 
Oğuzların da refahını ve devletin zenginliğini arttırmıştır.

Yakın gelecekte de Anadolu’da, zaman zaman gelip geçen ekonomik 
krizlere rağmen, yerleşiklik ve refah seviyesi bakımından bir gerileme için bir 
sebep şimdilik gözükmemektedir.

3. Belli bir sayıda aydın ve “medeniyetlerle” bağlantı: Belli bir gelire 
ve refah seviyesine kavuşan, sosyal yönden tekdüzelikten çıkan toplumlarda, 
“aydınlar” da bir sosyal grup olarak genellikle oluşur. Çünkü böyle toplum-
ların, diğerlerinin yanı sıra el ve vücut emeğine dayanmayan, gerekli işlerini 
yapacak amir, memur, sanat, bilim, din adamı vs. insanlara ihtiyacı vardır. Di-
ğer taraftan bu tür bir grubun yaşayabilmesi de toplumun diğer unsurlarının, 
belli bir refahı (“artık değer”) devam ettirmesine bağlıdır; yani prensip olarak 
aydın sayısı, refah seviyesine bağlı olarak artacak veya azalacaktır. Bir dilin, 
yüksek dil olmasının ve bu durumunu sürdürmesinin önemli şartlarından biri 
de belli bir sayıda aydının varlığı ve belli bir dili kullanıyor olmasıdır. Bir baş-
ka husus ise aydınların sadece belli bir dili sürekli kullanıyor olmalarının yanı 
sıra “dünyadan” da haberlerinin olması gerekir. Bir başka deyişle dünyanın 
başka toplumlarındaki gelişmeleri, değişmeleri anlayabilmeleri, kendi yüksek 
dilleriyle bunları ifade edebilmeleri gerekir.

Anadolu bölgesinde artan refaha bağlı olarak okullaşma ve okuryazarlık 
nispeten artmış; azımsanmayacak sayıda aydın yetişmiştir. Bunlar, memurlar 
olarak özellikle Osmanlı Devleti’nin merkezî idaresinin sağlamlığında ve sür-
dürülmesinde çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Ayrıca Sünniliğin daha da 
benimsenmesi ve etkili hâle gelmesine katkıda bulunmuşlardır.32

Anadolu’da Selçuklu Dönemi’nin bir sonucu olarak Farsça ile yönetim 
tecrübesi olan, ancak Oğuzca da bilen bir aydınlar veya memurlar topluluğu 
bulunuyordu. Bu aydınların, kendi ifadelerine göre birer “kaba köylü” olan ve 

32 Belki de bu yüzden Anadolu Oğuzları, potansiyelin nispeten bulunmasına rağmen, 
İran’daki gibi bir “dönüşüm” yaşamamışlardır.
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suhân cevherini seng ü meder sanan beylerin hizmetini görmekten başka ça-
releri yoktu. Çünkü Selçuklu Devleti’nin veya Harezmşahlığı’nın dağılmasın-
dan sonra işsiz kalmışlar; yeni imkânlar ve fırsatlar arıyorlardı. Bu bağlamda 
devlet yazışmalarını Oğuzca olarak (“Turkî”) yapmaları istense bile bir çare-
sini bulacaklardı, tabiri caizse reddetme “lüksleri” yoktu. Ancak Oğuzcada 
bunları oluşturmanın çok zor ve zahmetli olduğuna; hatta Oğuzcanın bu “ince 
işlere” hiç de uygun olmadığına yürekten inanılıyordu. Türkçe kaba, yazım 
şekli ve kuralları bilinmeyen, ifade gücü zayıf (“tatsız-tuzsuz; yavan; soğuk; 
kuru; sert”) vs. birçok olumsuz sıfatlarla tasvir ediliyor; iyi (“tatlı”) olanın ise 
Farsça (“tat dili”) olduğu vurgulanıyordu. Türklere ve dolayısıyla Türkçeye 
kimse ilgi göstermiyordu. Bu yüzden 14. yüzyılda yazılmış eserler, Türkçe 
yazdığı için zorlanan, sızlanan, utanan, mazeret belirten ifadelerle doludur33; 
aydınların Türkçe metin yazma sebepleriyle ilgili ayrıntı için bk. Yavuz 1983.

İşte, pek çoğunun soyunun Türk olduğu düşünülen aydınların Türkçe 
aleyhine sözlerinden bazı örnekler:

/…/ Ŧat egerçi Ŧat diline var durur yat (Ayan 1979, 423)

[Türküñ dili] Göbüt dildür bu dili irdedüm çoķ / Aġaçdur ya ħō taşdur kim taśu
Sovuķdur ŧadı yoķdur ŧuzı yoķdur / Yavandur lezzeti vü özi yoķdur
Belürmez aślı faślı yöni yoşı / Bilinmez ķanķıdır nā-hôşı hôşı
Dinür nice gelürse dile nā-çār / Śalımı hezle giñ ü cidde key ŧar (Ayan 1979, 424)

/…/ Ki Türküñ dili nā-malūm dildür / ‘İbāretden neden mahrūm dildür
Ķuru vü śulb ü serddür Türke beñzer / Ter ü nāzük dil andan ürke beñzer
Ri’āyet ķılur isen bunda śūret / Ķalur tertįb-i ma’nįnüñ żarūret
Çü śūret göresin ma’nį bozılur / Töreysüz oķınur aġduk yazılur
Gerek ma’nį gide śūret yüzince / Yāħōd śūret gide ma’nį düzince (Ayan 1979, 140)

/…/ Eger Türkį diyüp yirmezler ise / Çoġından uśanıp ırmazlar ise
/…/ Garaż ĥūbuñ cemālidür kemāli / Gerek Türkį ŧonansun ger Moġālį 

(Ayan 1979, 424)

Diñle imdi Türkçe manžūm kitāb / İtdügümçün siz baña itmeñ ‘itāb
İy nice gördük ulu ‘ālimleri / ‘İlmi’ile ‘āmil ü kāmilleri
Türk dilince düzdiler bunca kitāb / Ma’nį yüzinden götürdiler nikāb
Kimse görüp anı inkār itmedi / Hem idenler daħı hįç ‘ār itmedi

33 Hatta bazı edebî metin yazarları; kendilerinden hiç beklenmeyen müderrislerin, hadis 
bilginlerinin ve tefsircilerin bile Türkçe konuştuğu bir zamanda ve ortamda olduklarını; 
dolayısıyla kendisinin eserini Türkçe yazarak çok da büyük bir ‘suç’ işlemediğini beyan 
etmektedir.
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‘Özrini hem anda ķıldılar beyan / Ħayr-ı nās olmaķ dilediler hemān (Ak-
tan 2002, 110)

/…/ Türkį olmaķ manžūm olmaķ bes kelam / Aña hįç ‘ayb olmaz-ımış 
ve’s-selām

Türkçe dir dersi müderrisler aħı / Hem muĥaddiŝler müfessirler daħı 
(Aktan 2002, 111)

Türk diline kimsene baķmaz-ıdı / Türklere hergįz göñül aķmaz-ıdı / Türk 
daħı bilmez-idi ol dilleri / İnce yolı ol ulu menzilleri (Yavuz 2000, 955)

Burada bir yanlış anlamayı önlemek için şu hususlar vurgulanmalıdır. Bu 
tutumları dolayısıyla onların ‘kötü’ insanlar oldukları anlaşılmamalıdır. Onlar 
da bugünkü aydınlar gibi sadece okullarda öğrendikleri ve yazmaya alıştıkları 
dili savunmaktadır. Onlar olmasaydı ve Türkçe yazmak zorunda kalmasalardı, 
biz bugün bir ‘yüksek dil’ olan Türkiye Türkçesinden asla söz edemeyecek 
idik. Haklarını teslim etmek ve emeklerine minnet duymamız gerekir.

Gelecekte de aydınların sayısı ve “medeniyetlerle” bağlantısı hususunda 
bir azalma değil, bilakis çoğalma görüleceği kuvvetle muhtemeldir. Ancak 
aydınların dilinin Türkçe (“Oğuz Türkçesi”) olması bağlamında aynı şey söy-
lenemez. Çünkü Türkiye’de devlet kademelerinde veya özel sektörde önemli 
görevleri alabilen, bilim vs. alanlarında öne çıkabilen aydınların çoğunluğu, 
Tanzimat Dönemi’nden itibaren Fransızca, 1950’den, özellikle de 1980 yılın-
dan itibaren İngilizce eğitim yapan okullardan mezun olmaktadır.34 Bu aydın-
lar, İngilizceyi yalnızca öğrenmemişler; nispeten edinmişlerdir de.35 Konunun 

34 Örnek olarak Robert Kolej verilebilir: “Dördü Bulgar olmak üzere yedi başbakan, sayısız 
devlet adamı, yazar, sanatçı, müzisyen, tiyatro oyuncusu, sporcu, iş adamı, mühendis, 
doktor, hukukçu ve eğitimcinin mezun olduğu Kolej” /…/ (https://www.iae.org.tr/Sergi/-
Bir-Gelenegin-Anatomisi/160). Bu okullardan mezun olanların başarısını, sadece ‘okulda 
verilen eğitimin başarısı’ olarak sunmak elbette yanıltıcıdır; hatta İngilizce edinmeyi 
özendirmek için bir reklam olarak algılanabilir. Bu başarıda çeşitli yollarla ‘cazip’ hâle 
getirilmiş bu tür okullara seçilen ve toplanan ‘nitelikli’ öğrencilerin katkısı da göz ardı 
edilmemelidir.

35 [Robert Kolej’de] “Eğitim dili olan ingilizce okulda öğrenlen (!) dilinin ötesine geçerek, 
ana dile yakın biçimde öğretilmiştir.” (Acun 2015: 159). Bu ifade, araştırıcının “ana dil” 
kavramını bilmediğini göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de insanların çoğunluğunun, “dil 
edinimi” ve “dil öğrenimi” arasındaki farkı da bilmedikleri anlaşılmaktadır. Dil edinimi, 
bir dili sosyal ortamda ‘bilinçsizce’ ve ergenliğe kadar olan sürede kazanmak, dış dünyayı 
o dille algılamak, kavramak, anlamlandırmaktır. Edinilen dil, bir kişinin “ana dili”dir. 
Bunun kişinin ana babasıyla veya genetik özellikleriyle hiçbir ilgisi prensip olarak yoktur. 
Oysa Türkiye’de bu terim, çoğu kere bir kişinin kendini sosyolojik olarak mensup saydığı 
etnik topluluk adıyla eşleştirilmektedir. Dil öğrenimi ise, bir dili ‘bilinçli’ olarak bilmektir; 
bu, dilin kelimelerini, kurallarını vs. bir metotla ve belli bir seviyede kazanmaktır. Bu da 
bir kişinin “yabancı dili”dir. Bir kişi, kendi öğrenme yeteneğine göre yabancı dilleri 
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anlaşılması için şu tespiti yapmakta fayda vardır: Türkiye’de anaokulundan 
itibaren yoğun olarak İngilizce dil ortamında bulunan36, İngilizce eğitim alan, 
İngilizce düşünen, İngilizce üreten aydınların ana dilleri Türkçe değil, İngi-
lizcedir. Oysa bunlar, kendilerini ‘Türk’ saymaktadırlar.37 Aslında Türkçe, 
bunların gündelik olarak konuştukları yabancı dilden başka bir şey değildir.38 
Ancak Türkiye’de yüksek eğitimli okuryazarların çoğunluğu için şu tespit 
daha doğrudur: Bunlar, İngilizcede sadece “basic vocabulary” kazanmış, ama 
bunun farkında olmayanlardır; ne Türkiye Türkçesini ne de İngilizceyi yüksek 
dil olarak kazanmış durumdadırlar.39 Bunun en açık delili, ‘temel’ İngilizce 

hayatının her döneminde öğrenebilir.
36 Buna “immersif” dil edindirme (“language immersion”) denir. Bu terim, kısaca bir dilin 

sadece bir dil olarak öğretilmesini değil, eğitimin ve okul dışında gündelik hayatın dili 
olarak kullanılmasını karşılamaktadır: “Learning by immersion means that the children 
are immersed in a ‘language bath’. They hear, speak and learn the language in authentic 
everyday contexts and experience it in their familiar surroundings.” https://archinfos.com/
library/lecture/read/81542-what-is-immersion-teaching-method.

37 İnsan ‘birincil’ dilinin, yani ana dilinin mensubu olur. Bir başka deyişle İngilizceyi 
‘birincil’ dil olarak edinmiş birinin ‘Türk’ olması asla mümkün değildir.

38 Bu duruma, bugün Türkiye’deki bazı üniversite kampüslerinde sıkça rastlanmaktadır: 
Öğrenci ve öğretim elemanı ‘Türkler’, snack barda nescafe içerken yaptıkları gündelik 
hayatla ilgili konuşmalarında arada bol bol İngilizce katışımlar da yaparak “Türkçe” 
kullanırlar; ama ders, konferans, bilim yazısı vs. söz konusu olunca derhâl değişirler; 
herkes birbirine bilebildiği kadarıyla, çoğu kere “kırık-dökük” bir İngilizce ile bir şeyler 
anlatmaya çabalar. Hatta bu satırların yazarı, gündelik dil olarak Türkçe kullanan, ama 
bilimle ilgili bir şeyler söyleyeceği zaman kendi eliyle yüzüne bir şaplak atarak İngilizce 
konuşmaya başlayan bir profesörü ibretle seyretmiştir.

39 bk. “(Ekrem Kadri) Unat’ın belirttiği gibi, ‘Türk öğrencilerine, Türk öğretim üyelerinin 
Türkçe yerine yabancı dille ders vermesi, yalnızca öğretimi zorlaştırıcı değil, gülünçtür 
de.’ Rona Aybay’ın deyişiyle de bu iş, ‘Türk’ün Türk’e yaptığı işkencedir.’ (http://www.
doganhasol.net/ogretimde-turkceden-kacis.html); “Milliyet gazetesi 2 Ekim 1994’te 5 
sutüna manşet attı: “BU NASIL KAFA!” ... Altını okuyorsunuz: “Üniversitede Yabancı 
Dille Eğitimin Kaldırılmasına Büyük Tepki”. Evet, YÖK’ün yabancı dille eğitim yapan 
yeni üniversitelere izin vermeyeceği yolundaki haberler üzerine ortalık birbirine girmişti. 
Gazetedeki yazı şöyle sürüyordu; “... Bu karar büyük tepki yarattı. Çok sayıda öğretim 
üyesi, öğrenci ve vatandaş, Türkiye’nin bu kararla çağ dışına itilmek istendiğini savundu. 
Çok sayıda veli ‘Çocuklarımız uzun yıllar süren büyük emekler sonunda yabancı dille 
eğitim veren bir fakülteyi kazandı. Mutlu olduk. Şimdi devletin yaptığı eziyet değil mi?” 
derken öğrenciler de ‘Gece gündüz çalışmamızın karşılığı bu mu olmalıydı? Şimdi biz 
öğrenimi Türkçe mi yapacağız?’ diyorlar”. Bu telaş YÖK’te bir Mehmet Sağlam dönemi 
icraatı sonucunda ortaya çıkmıştı. Neyse, Sağlam’dan sonra yeni YÖK başkanına kavuştuk, 
“Türkçe bilim dili olamaz... Türkçe ile bilim eğitimi yapılamaz.” görüşünde bir YÖK 
başkanına, böylece telaşa da, artık, gerek kalmadı. Yabancı dilde eğitime son verme 
konusu da Mehmet Sağlam’la birlikte ortaöğretime kaydı. Şimdi artık liseliler ve onların 
velileri telaşta. Ben ODTÜ’de karatahtalara “Kahrolsun sanat! Sanat yok devrim var!” 
sloganları yazan öğrenciler gördüm; kız erkek kolkola gezmeyi, öpüşmeyi “devrimciliğe 
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kelimelerle mesela fizik alanında makaleler yazdığı için profesör olan; ama 
yönetici olduğu birimde Türkiye Türkçesinde üretmek zorunda olduğu resmî 
yazıyı, gündelik dilimsi özel mektup üslubuyla yazanlar şu anda bile Türki-
ye üniversitelerinde çalışıyor olmasıdır. Ama bu asla şaşırtıcı değildir. Anao-
kulundan itibaren öğrenilmesi, başarılması, yazılması, konuşulması gereken 
dilin İngilizce olduğuna inandırılan, akademik hayatında da İngilizce yazı-
lan yazıları ‘taklit’ ederek başarılar kazanmış40, yükselmiş, teşvikler almış bir 
insanın birdenbire özgün ve düzgün, aynı zamanda farklı üsluplarda Türkçe 
metinler üretmesi elbette mümkün değildir.

Bunu ortaya çıkaran temel sebep elbette okuldur. Zira Türkiye’de dev-
lete ait veya özel olması fark etmeksizin, anaokulundan üniversiteye kadar 
bütün okullar, İngilizce eğitim yapma veya İngilizceyi edindirmenin (“immer-
sion”) gayreti içindedir. Bazıları bunu zaten uzunca bir süredir uygulamakta-
dır.41 Özellikle İngilizce eğitim yaptıklarını belirterek öğrenci, para, saygınlık 

sığmaz” diye yasaklayan örgütler, emperyalizmin simgesidir diye CocaCola’ya karşı 
çıkanlar gördüm. Ama, 34 yıldır o kurumda çalışıyorum, ingilizce eğitime karşı çıkan ne 
bir öğrenci örgütü ne de bir öğrenci gördüm. Oysa, iki gün önce yayımlanan bir anketin 
sonuçlarından öğrendiğimize göre, ODTÜ öğrencilerinin yüzde 50’den fazlası yabancı 
dilde eğitimin tartışmalara katılma ya da düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilme 
açısından başarısız olduğu kanısındadır, yüzde 48’i ise eğitimin Türkçe olmasından 
yanadır. Kendisi de ODTÜ’de yıllarca ders vermiş olan Sayın Rona Aybay’ın “Türk’ün 
Türk’e yaptığı işkence” diye nitelendirdiği yabancı dilde eğitime ilişkin olarak Sayın Memet 
Fuat şöyle yazmıştı: “... Ama profesör Türk, karşısındaki öğrenciler Türk, ders yabancı dille 
yapılıyor... Oyun oynar gibi... Sanırım amacı dil öğretmek olan okullar bize üniversite diye 
yutturulmaya kalkılıyor!” İki alıntıyla bu konuyu kapatmak istiyorum. Birincisi alıntı, 
ODTÜ’den bir öğrencinin sınav kâğıdındaki bir yanıttan aynen aldığım üç tümce (bu dile 
“Tarzanca” nitelemesini yakıştıran Sayın Mümtaz Soysal’ın kulakları çınlasın): “What is the 
usage yazılan yer B portunun 03 entry’lerinin herhangi birinin sırayla set olması dolayısıyla 
diyotların sırayla set olması keylerin kontrolü yapılıyor. BCS ise bütün keyler kontrol edilmiş 
ve tekrar kontrol için LOOP2’ye dönülmüştür. Diğer şekilde Port A nın OF le Andlenerek 
Anın ilk dört bitinin herhangi birinin basılıp basılmadığı kontrol ediliyor. Eğer geçerli bir 
input var ise LOOP 3 e gidiyor. Geçerli inputlardan sonra COUNT ile entry tamamlanıyor.” 
(www.emo.org.tr/ekler/8bea99c85bcbaab_ek.doc?tipi=46). Bu ileride, Selçuklu 
Devleti Dönemi’nde olduğu gibi, Türkiye Türkçesini sadece gündelik dil olarak kullanabilen, 
ama yüksek dil olarak kullanamayan büyük bir okuryazar yığınının oluşmasını 
doğurabilecektir. İkisi arasındaki fark ise şudur: Selçuklu aydınları Farsçayı yüksek dil 
olarak kullanabiliyorlar; türüne uygun tarzda yönetim, hukuk, bilim metinlerinin yanı sıra 
nitelikli edebiyat metinleri de üretebiliyorlardı. Şimdi ise İngilizcede bunu başarabilecek bir 
tek aydın bulmak mucizedir.

40 Mesela Türkiye’de İngilizce ile ilgili veya ilgisiz olmasına bakılmaksızın herhangi bir işe 
girmek için önce bir yabancı dil sınavından (“İngilizce”) geçmek gerekmektedir. Bu 
ayrıca, hayat tarzları, fikirleri ‘uygunsuz’ olanları ‘elemek’ amaçlı da zaman zaman 
kullanılabilmektedir.

41 Bunu doğuran şartların ve süreçlerin başlangıcı şöyle özetlenebilir: 1839’da ‘Tanzimat’ın 
ilanından sonra açılan tıp ve mühendislik okullarında Fransızca öğretilmeye başlamıştır. 



551Mustafa UĞURLU

kazanmak için tanıtım yapmaktadırlar.42 Bunu henüz uygulayamayan, daha 
doğrusu öğrencilerinin durumları bu eğitime ‘uygun’ olmayan okullar ise di-
ğerlerine gıpta ile bakmakta ve en kısa zamanda diğerlerine katılmak için plan 
üstüne plan yapmaktadırlar.

1863 yılında açılan Robert College (İstanbul Amerikan Koleji), Türkiye’de yabancıların 
açtıkları ilk özel okul olmuştur. Amerikan kültürünü yaymak için açılan bu okulda İngilizce 
eğitim yapılmaktadır. Bundan sonra da başka yabancı özel okullar açılmaya devam 
etmiştir. Ancak 1 Eylül 1868’de Sultan Abdülaziz’in katıldığı bir törenle “Mekteb-i 
Sultânî”nin, daha doğru adıyla “Lycée de Galatasaray”ın açılması Türkiye’de yabancı dil 
öğretimi açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu, devlet eliyle yapılan yabancı dille 
eğitim dönemidir. Bu akım, gittikçe kuvvetlenerek ve artarak günümüze kadar sürüp 
gelmiştir. Önceleri eğitim dili Türkçe olan, ama yabancı dili de öğreten okullar, zaman 
içinde yabancı dille eğitime geçmişlerdir. Mesela Atatürk’ün yönlendirmesiyle Türk 
Maarif Cemiyeti tarafından kurulan Yenişehir Lisesi, 1951-1952 öğretim yılına kadar 
takviyeli İngilizce öğretimi yaparken bu öğretim yılından sonra hem adını Ankara Koleji 
hem de eğitim dilini İngilizce olarak değiştirmiştir.

42 Türkiye’de devletin veya özel kişi veya kurumlara ait okulların bu konuda yaptıkları 
reklamlara örnek olarak şu metinler verilebilir: “İlkokul döneminde, öğrencilerimiz 
tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından araştırmaya, öğrenmeye meraklı, entelektüel ve 
duygusal olarak okula bağlı olarak yetiştirilirler. /…/ MEB programı yanı sıra okul 
öncesinden itibaren, ana dil olarak kabul edilen İngilizce, sınıf seviyelerine göre artarak 
ilerler ve gelişir.” (http://www.kilittasiokullari.k12.tr/akademik-mufredat) 
“Sınıflarımızda ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz bulunur. Öğretim şeklini oyunlarla 
drama yöntemiyle kaygı zemini yaratmadan keyifli hâle getiriyoruz. Öğretmenlerimiz 
beden dilleriyle jestlerle ve mimiklerle ara sıra yapılan sevecen espirilerle çocuklarımıza 
anlaşıldıklarını hissettirirler. Bizler bu yaşlarda atılan yabancı dil tohumlarının ileriki 
yaşlarda çok güzel filizlendiğini uygulamalarımızdan biliyoruz.” (http://www.
besttomorrows.com/ingilizce-bolumu.html)

 “BrightKids Preschool is an international preschool with two campuses in Kadıköy /…/ All 
our programs are delivered by our highly competent and experienced team consisting of 
Native English speaker teachers. /…/ Our mission is to raise our children as world citizens, 
help them grow as rational, multi-cultural individuals who understand the global world 
and adapt to it.” (http://www.brightkidsanaokulu.com/) “İstanbul Teknik Üniversitesi 
yakın zamana kadar tüm bölümlerinde Türkçe eğitim veriyordu. Ancak son eğitim 
dönemiyle birlikte bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere tüm 
bölümlerinde İngilizce eğitime geçmiştir. Türkçe bölümleri kapatan üniversite önümüzdeki 
dönemden itibaren tamamen İngilizce eğitim veren devlet üniversiteleri kapsamına 
girecektir.” https://www.atakurumsal.com/turkiyede-ingilizce-egitim-veren-
universiteler/; “Üniversitemizin yabancı dille eğitim yapılan birimlerinde görev yapan 
öğretim elemanlarının İngilizce yetkinliklerini artırmak, ileriye dönük olarak planlanan 
İngilizce eğitim veren bölüm/program sayısının çoğaltılmasını sağlamak amacıyla 30 
Ekim 2018 tarihinden itibaren daha geniş öğretim elemanı katılımıyla sürdürülmesi 
planlanan Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan 
İngilizce Destek Kurslarına katılmak isteyen Bölümümüz öğretim elemanlarının 02 Kasım 
2018 tarihine kadar Sekreterliğimize bildirmeleri gerekmektedir.” Burada herhangi bir 
kurumu veya okulu işaretlemek, onların lehinde veya aleyhinde görüş bildirmek 
amaçlanmamıştır. Sadece durum tespiti yapılmıştır.



552 Türkçenin ‘Yüksek Dil’ Olarak Anadolu’da Oluşumu ve Geleceği

Hayatını bu işle kazananların; İngilizce öğrenmenin, İngilizce ile eğitim 
yapmanın ‘pek çok faydaları’ üzerine sürekli gizli-açık reklam yapmaları bu 
açıdan hiç de şaşırtıcı değildir. Nihayetinde ‘ne kadar müşteri o kadar pa-
ra’dır! Şaşırtıcı olan, bu konuda maddi bir çıkarı olmadığı hâlde, çoğu kere bir 
yabancı dil öğrenmenin ne olduğunu da tam bilmeyenlerin, reklamlara kana-
rak anaokulundan üniversiteye kadar İngilizce eğitimi savunmalarıdır.43

Bu bağlamda yönetim, hukuk ve nitelikli edebiyatta44 Türkiye Türkçesi-
nin yerine İngilizcenin kullanılması şu anda söz konusu değildir. Ancak Türki-
ye Türkçesinin bilim alanındaki payı yıldan yıla İngilizce lehine azalmaktadır. 
Hatta fizik, kimya, biyoloji vs. alanlarda “yeni bilgi” Türkiye Türkçesinde ne-
redeyse hiç üretilmemektedir45; çünkü bu durumda devletten veya akademik 

43 Anaokullarında İngilizcenin edindirilmesine karşı birisinin yazdığı birkaç satıra yazılan 
yorumlardan, Türk halkının bu konuda iki gruba ayrıldığı, ama yazanların çoğunluğunu 
İngilizce edindirilmesini destekleyenlerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Yazılanlara 
bakılacak olursa, Türk halkının her ferdinin birer ‘dil uzmanı’ olduğu düşünülebilir. Ama 
her birinin İngilizceden farklı farklı beklentileri vardır. Bunları da çoğu kere bozuk 
imlalarıyla şöyle dile getirmektedirler: “Milletvekilleri, bakanlar, başbakan, 
Cumhurbaşkanı, hepsi güzel ingilizce bilselerdi, Dünya Liderleri ile çok daha samimi 
dostluklar kurarlar, ülkemize faydalı olurlardı. Çocuk küçük yaşta lisanı kolay öğrenir. 
Bırakalım önce ingilizce öğrensinler, bizde onların sayesinde biraz öğrenelim. Türkçeyi 
nasıl olsa öğrenirler.” Konuyu gayet iyi anladığı iddiasında olan bir nine ise; “Torunum 4 
yasında ve su anda iki dili de mukemmel anlıyor. /…/ Kızım dil ogretmeni olarak dilin asıl 
6 yasına kadar gercek anlamda kolay ve anadili gibi kolay ogreneblinecegini soyluyor.” 
demekte ve çocuklarına İngilizce edindirmeyenleri şöyle uyarmaktadır: “İleride 
cocugunuzun ingilizceyi bir kelimeyi 20 kere yazarak ezberleyerek zorla ogrenmesini ve 
aksansız konusamamsını istemiyorsaniz hic durmayın ve daha dogar dogmaz mumkunse 
onunla ingilizce de konusun. (ya da anne babadan biri konusabilir ) Ingılizceniz yeterli 
degilse ve butcenize uygunsa sadece ingilizce egitim veren anaokulun yazdırın. Inanın 
pisman olmayacaksınız.”; bk. http://blog.milliyet.com.tr/anaokulunda-ingilizceye-
hayir----/Blog/?BlogNo=51646. Bu bağlamda basında çıkan bir yazıdan alıntılanan şu 
satırlar, yabancı dil bilmenin ne olduğunu bilmeden yabancı dil tutkunu olan Türk halkının 
tutumunu özetlemektedir: “/…/ daha anadiliyle düşünce yetisini kazanmamış, henüz 
kendisini anadiliyle ifade edemeyen, kelime dağarcığı oluşmamış 4-5 yaşlarındaki 
yavrularımıza yabancı dil öğretmeye kalkmak, ihanet demeyeceğim, ahmaklıktır!.. Evet, 
cehaletin getirdiği ahmaklık!.. Fatma Hanım, oğlum beş yaşında, İngilizce 10’a kadar 
sayıyor, bana goodmorning, I am going to school diyor, diye seviniyor! Ahmaklığına 
doymayasın Fatma!..” (http://www.gunes.com/yazarlar/prof-dr-mehmet-celik/
ogretmenim-ingilizce%C2%A0konusarak-asabimi-bozma-914076)

44 Şimdilik günübirlik şarkı sözlerinde görülen kaç ve larç (“large”) kelimelerinin kafiye 
yapılması ve bir zamanların “kutsal” Arapça kelimeleri gibi asıl imlaya sadık kalınarak 
yazılması gelecekle ilgili bir işaret verebilir: “Onun aşkı bana extra large, bana extra 
large, bana extra large / Giydim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim 
yaşım kaç.”

45 Mesela çalışmaları doğrudan devlet bütçesinden karşılanan TÜBİTAK’ın yayımladığı 
dergilerde Türkçe yazılmış makale kabul edilmemektedir.
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kurumlardan teşvik, puan vs. yoktur veya azdır. Türkiye’de, Türkiye Türkçe-
sinde üretilen çalışmaların payı, bazı bilim alanlarında 2021 yılında %50’nin 
altındadır:46

Kısaca, 1950’den sonra başlayan ve 1980 yılından itibaren gittikçe hızla-
nan İngilizce öğrenme; hatta edinme gayretleri, aydınların, Türkiye Türkçesi-
ni bir yüksek dil olarak bilmesini ve kullanmasını ortadan kaldırabilecektir.47 
Çünkü bunun için, genç Türklerin birçoğunun anlayışları uygun hâle gelmiştir 
veya böyle giderse yakın zamanda gelecektir48, denebilir. Dolayısıyla kendi 

46 20.05.2021 tarihinde http://dergipark.org.tr/ adresinden verilen bilgilere göre bazı bilim 
alanlarında yayımlanan dergilerin ‘birincil’ dili İngilizce olanların oranı şöyledir. 
Matematik: %76.92; Kimya (Ortak Disiplinler): %72.00; Farmakoloji ve Eczacılık: 
%58,06; Biyoloji: % 6.62; Fizik (Ortak Disiplinler): %55.00; Mühendislik (Makine) 
%51.56. Sınırlı bir konusu olan ve az sayıda dergi yayımlanan Astronomi ve Astrofizik’te 
ise bu oran %80.00’dir. Tıp (Genel ve Dâhili) alanında ise Türkçe burun farkıyla öndedir: 
İngilizce Oranı: %45.00. Ancak tıp alanında ‘Türkçe’ sayılan birkaç yazının başlığı durumu 
aydınlatmaktadır. Bunlarda çoğu kere “ve, karşılaştırma, mıdır” vs. kelimeler Türkçedir. 
Örnek: “Akut Myeloid Lösemi Prognozunu Belirlemede Flowsitometrik İmmunfenotipleme 
Kullanışlı mıdır?; Pankreasın İntraduktal Onkositik Papiller Neoplazmı; Primer Lenfositik 
Sikatrisyel Alopesiler: 36 Vakanın Retrospektif Analizi”. Sosyal alanlarda dergilerin 
‘birincil’ dilleri henüz Türkçedir. İngilizce oranları düşüktür. Örnek: Hukuk: %13.92; 
Sosyoloji: %11.72; Tarih: 9.37; Din Bilimi: % 8.22. Ancak burada ‘desteklenen dil’e de 
bakmak gerekir. Bu degilerin hemen tamamının desteklenen dili İngilizcedir. Yani, 
‘birincil’ dili Türkçe olan bir dergiye İngilizce bir makale gönderildiğinde memnuniyetle 
hemen kabul edilir; ancak ‘birincil’ dili İngilizce olan bir dergiye Türkçe bir makale 
gönderildiğinde kabul edilmez.

47 Burada akıllara gelen bir hususa daha değinmek gerekir: Selçuklu Dönemi’nde de 
aydınların eğitim dili Arapça, özellikle de Farsça idi ve yazdıkları her türlü metni bu diller 
ile yazıyorlardı. Osmanlı Dönemi’nde de aydınların çoğu bu sayılan dillerden kelimeleri 
kendi yazdıkları Türkçe metinlere çekinmeden katmışlardır. Yine de Türkçe yaşamaya 
devam etmiş; zengin bir yüksek dil olarak varlığını devam ettirmiştir. Bundan sonra da 
Arapça, Farsçanın yerine İngilizce konsa, Türkçe yine zengin bir yüksek dil olarak varlığını 
devam ettirecektir, diye düşünülebilir. Ancak bu düşünce, kanaatimce, yanlıştır. Bu bir 
oran meselesidir. Çünkü hem Selçuklu hem de Osmanlı Devleti dönemlerinde aydınlar, 
daha doğrusu okuryazarlar toplumun çok küçük bir kesimini, mesela yüzde beşini teşkil 
ediyorlardı. Herkes medrese tahsili yapamıyordu. Dolayısıyla büyük çoğunluğun tek 
bildiği Türkçe yaşamaya devam etmiştir. Şimdi ise her Türk vatandaşı en az 12 yıl okula 
gidiyor. Öğrencilerin bir kısmı İngilizceye anaokulunda, ama tamamı ‘zorunlu’ olarak 
ilkokul 2. sınıftan itibaren değişik yoğunluklarda maruz kalmaktadır. Özellikle okul 
çağındaki çocukların tutkusu hâline gelen bilgisayar, telefon vs. ile ilgili yazılımlarda, 
oyunlarda İngilizce kullanılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin küçük-büyük bütün şehirlerinde 
bulunan ve alan-almayan herkesin gezip dolaştıkları, çokça vakit geçirdikleri AVM’lerde, 
birçok gross market, galleria, plaza, showroom, café, restaurant, disco vs. mekânlarda 
sadece İngilizce sözlü müzik duyulabilmektedir. Kısacası Türkiye’de insanların karşısına 
hayatın her anında İngilizce çıkarılmaktadır.

48 Bunun birçok sebebi vardır. Mesela, Türkiye’deki gelir seviyesi dolayısıyla İngilizce 
konuşanların refahına duyulan özlem; ABD’nin siyaset, ekonomi, bilim, sanat ve kültür 
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alanındaki bütün işleri, sadece İngilizce üzerinden öğrenen ve uygulayan ay-
dınlardan, elbette ‘mucizevi’ bir şekilde kendi alanında Türkçenin işlenmesine 
ve gelişmesine katkı yapması beklenemez. Bir dilin zenginleşmesi, işlenmesi 
ve her alanda çağının gereklerini karşılayabilecek bir yüksek dil olarak varlı-
ğını devam ettirebilmesi için, yeterli sayıda aydının o dille düşünüyor, konu-
şuyor ve üretiyor olması gerekir.

4. Yönetim: Yüksek dil olmak bağlamında yönetim veya yöneticilerin 
tavır, davranış ve yönlendirmeleri de belirleyici düzeyde çok önemlidir. Daha 
doğrusu, diğer belirtilen şartların bulunduğu durumlarda, o veya bu dilin, yük-
sek dil olarak kullanılması yöneticilere bağlıdır, denebilir.

Anadolu’da beyliklerin yöneticileri, Farsçanın yerine Oğuzcanın (“Türk-
çe”) kullanılması yolunda, Selçuklu yöneticilerinden farklı bir tavır ve davra-
nış göstermişlerdir. Bu bağlamda Karamanoğlu Mehmed Bey’in (?-1280) adı, 
özellikle günümüzde çok duyulmasına rağmen49, Anadolu’daki hemen bütün 
beylerin bu hususta teşviki, yönlendirmesi ve çabası olmuştur. Zira bu durum, 
sadece Karaman bölgesinde değil, başta Germiyanoğulları ve Osmanoğulları 
olmak üzere diğer beyliklerde de gözlenmektedir. Bunun sebepleri olarak şu 
hususlar vurgulanmalıdır: Anadolu beylikleri, esas itibarıyla Oğuz boy sis-
temine dayanıyorlardı; bu bakımdan Kınık boyuna dayanan Selçuklulardan 
farksızdılar. Ancak onlar gibi “bir anda” çok geniş bir coğrafi alanda, yani İran 
ve Irak bölgesinde çoğunluk yaşayan, kendilerine karşı savaşmayan, kendileri 
gibi Müslüman olan ve yönetimlerini daha önce tecrübe etmedikleri halkların 
yöneticisi olmamışlardır. Bilakis küçük bir coğrafi alanda hâkimdiler. Halk-
larının çoğunluğu, her yönden güvenebilecekleri, “beyliği sırtında taşıyan” 
ve kendi boyundan olan Oğuzlardan oluşuyordu. Devleti yönetmek demek 
esas olarak bunları yönetmek demekti. Çoğunluğu kılıç zoruyla ve korkusuyla 
uysallaşmış, güvenilemez50 Hristiyan tebaanın dili ise bu bağlamda söze bile 
değmezdi.

Bu dönemdeki aydınların gözünde birer “kaba köylü” (“rûstâ”) olan bey-
lerin, şimdiye kadar çokça dile getirilen, Farsça bilgilerinin eksikliği de bu 
bağlamda önemlidir. Çünkü memurlarının “doğru” yazdıklarından emin ol-

alanlarındaki yoğun üretimleri ve etkileri vs. sebebiyle doğan hayranlık; İngilizce 
öğretmekten para kazananların sürekli yaptıkları gizli-açık reklamlar; İngilizceyi, 
Türkiyelilere ana dili olarak edindirmek gayesinde olan bazı sivil toplum kuruluşlarının 
sürdürdükleri faaliyetler ve her şeyden önemlisi Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin 
İngilizce lehine yaptıkları düzenlemeler bunlardan bazılarıdır.

49 Bu konuda meşhur fermanın 1277 yılında çıkarıldığı bilinmektedir.
50 Bu bağlamda; 1207 yılından itibaren Selçuklu hâkimiyetinde yaşayan Antalya Rumlarının 

1212 yılında cuma namazı için toplanmış Selçuklulara ansızın saldırarak şehri ele 
geçirmeleri hatırlanabilir. Antalya, 1216 yılında tekrar Selçuklu hâkimiyetine girebilmiş ve 
Müslüman ve Hristiyan mahalleleri güvenlik sebebiyle ayrılmıştır.
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mak, ancak iyi bildikleri bir dilde olması hâlinde mümkündü. Bu da Türkçe 
(“Oğuzca”) idi. Zira saraylarda birçok “düzenbazlık” öğrenerek yetişmiş me-
murlara gözü kapalı güvenilemezdi.

Anadolu’da Türkçenin yüksek dil olma sürecinin önemli bir bölümünü51 
teşkil eden, Anadolu bölgesinde Oğuzcanın ürettiği nitelikli edebiyatın geli-
şimini de göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü bir dilin ifade kabiliyeti 
ve kuvvetinin artmasında, hayatın çeşitli yönlerini ifade etmede yetkin hâle 
gelmesinde nitelikli edebiyatın katkısı çok gereklidir; hatta olmazsa olmazdır. 
Bu edebiyat, Farsça ile oluşturulan nitelikli edebiyatın içine Oğuzca katışım-
lar yerleştirmekle başlamış; zaman içinde daha çok Arapça ve Farsça kelime 
katışımları istisna tutulursa, bütünüyle Oğuzcaya döndürülmüştür.52 Anado-
lu bölgesi Oğuzcası ile meydana getirilen edebiyat, sadece Oğuzcanın değil, 
Türkçenin de en verimlisidir. Çünkü yaklaşık sekiz yüzyıl içinde Anadolu ve 
çevresindeki bölgelerde her türden sayılamayacak kadar çok eser meydana 
getirilmiştir.

Bu edebiyatın dil bakımından dönüşümünde yöneticilerin tavır ve davra-
nışının, ödedikleri telif ücretinin ve teşvikinin önemi çok büyüktür:53 “Marifet 
iltifata tabidir.” Bunu, beyliklerin âdeta zenginliklerine göre şair-yazar barın-
dırdığından veya şair-yazarların imkânları bol beylik merkezlerine koşup top-
landıklarından kolayca anlamak mümkündür. Bu bağlamda Kütahya merkezli 
Germiyanoğulları Beyliği (1283-1428) ilginç bir örnek olarak verilebilir. Bu, 
bölgesinde çıkarılan şap madeninin satışından dolayı zenginlikte, dolayısıyla 
önemli edipleri barındırmakta diğer bazılarının önüne geçmişti.54 Yani, şap pa-

51 Hatta birçok Türklük bilimcinin “Anadolu’da Türkçe” gibi bir ifadeyi, sadece bu edebiyatı 
kastederek kullanması dikkat çekicidir.

52 İlk dönemlerde yüksek dil olarak Farsçayı kullanan, ancak Oğuzcayı da bilenler, bu 
ürünleri meydana getirmeye gayret etmişlerdir. Bunların bazılarının, bir dil bilincinden 
ziyade, “cahil” Türklere dini, tasavvufu tanıtmak, yaymak amacıyla Oğuzca yazma işine 
giriştikleri anlaşılıyor; bk. Yavuz 1983.

53 Bu konuda en iyi tasvirlerden birini, ‘tipik’ bir Osmanlı aydını olan Gelibolulu Mustafa Âlî 
(1541-1600) yapmıştır: “Mevlānā Şeyhį ‘asrınuñ ser-āmedi ve zamānenüñ emįrü’l-kelām-ı 
mü’eyyedi idi. Germiyānoġlı nāmındaki ĥākim-i rüstāyį ki suĥan cevāhirini seng u meder 
sanurdı. Mezbūrūñ ķaśā’id u eş’ārını fehm itmedügine binā’en ri’āyetinden ve istimā’-ı 
nažmından uśanurdı. Menķūldür ki rüstāyį evzān n’idügini bilmez ozanlardan biri 
Germiyānoġlına gelmiş. Benüm devletlü sulŧānum / ‘Āķibetüñ (‘Aķįbatuñ!) hayır olsun / 
Yidügüñ bal ile ķaymaķ / Yörüdügüñ çayır olsun güftesini oķımış. Mįr-i ħoş-fehm ki 
mįzācına muvāfıķ olan mażmūn-ı ġarįbi fehm itmiş. Ol ħar-ı dü-pāya bezl-i ‘atā ķılup bir 
si-pā (?) baġışlamış. Henüz bir ħoşça söz işitdüm. Fehvā ve edāsını pesend itdüm. Bizüm 
Şeyhį hįç bilmezin ne söyler medĥimüz itmek ister ammā güyā bizi zemm eyler dimiş. 
Derdmend Şeyhį işitdügi gibi ġamından helāk olmış /…/ Mevlānā Aĥmedį ve ġayrı bu 
sebeble Türkį edāya rāgıb imiş.” (İsen 1994, 112-113)

54 bk. İnalcık 2006, 242 vd.



556 Türkçenin ‘Yüksek Dil’ Olarak Anadolu’da Oluşumu ve Geleceği

ralarıyla edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Gerçekten de Şeyhoğlu 
Mustafa (“Sadrü’d-dîn Mustafa”) (1340-1414), Şeyhî (“Sinânü’d-dîn Yûsuf”) 
(?-1431), Ahmedî (“Tacü’d-dîn İbrahim b. Hızır”) (1334-1413), Ahmed-i Dâ’î 
(“Ahmed b. İbrahîm b. Mehmed”) (?-1421) gibi devrin birçok önemli ve tanı-
nan şairi burada yaşamış; sonra da güçlenen Osmanoğullarının hizmetine gir-
mişlerdir. Kısacası Anadolu bölgesinin hemen bütün Oğuz yöneticileri, elle-
rindeki her türlü imkânı, Oğuzcanın nitelikli edebiyatta kullanılmasında veya 
yüksek dil olması yolunda takdire şayan bir cömertlikle kullanmışlardır. Bu 
geleneği daha sonraki dönemde güçlü ve zengin Osmanlı İmparatorluğu dev-
ralmış; teşvik ve cömertliğini daha da arttırarak sürdürmüştür. Bu da nitelikli 
edebiyatla yakından ilgilenen azımsanamayacak sayıda55 bir aydın grubunun 
oluşmasını sağlamıştır. Bunlar da çok çeşitli nitelik ve türlerde sayısız eserin 
meydana gelmesini sağlamıştır.

Belirtildiği üzere, yöneticilerin Oğuzca hususundaki kararlı tutumları, 
yönlendirici tavır ve davranışları sadece edebiyatın gelişmesi yönünde değil; 
aynı zamanda yönetim, hukuk, bilim için de söz konusudur. Bunlar, bir yük-
sek dilin hem farklı metin türlerini ifade etmede yetkinleşmesinde hem de bir 
toplum veya coğrafi alanda yaygınlaşması ve kökleşmesinde belki edebiyat-
tan daha önemlidir. Bu konuda sadece Anadolu bölgesi Oğuzcasının, daha 
beylikler döneminden başlamak üzere kendini geliştirmeye başladığı açıkça 
görülmektedir. Bu alanlardaki Oğuzcanın da önündeki örneği, edebiyatta ol-
duğu gibi, Farsçadır. Ancak zamanla Oğuzca, örneği olan Farsçayı bütün bu 
alanlarda hem yazım şekli ve teknikleri56 hem de ifade gücü bakımından geç-
miştir. Bu elbette bütün alanlarda aynı hızla gelişmemiştir; mesela tıp bilimiy-
le ilgili eserlere57 göre hukuk kayıtlarında (“şer’iyye sicilleri”) dilin Oğuzcaya 
döndürülmesi daha geç olmuştur, denebilir. Ancak bu Osmanlı Devleti’nin 
kuvvetlenmesi ve merkezîleşmesiyle koşut olarak gerçekleşmiştir. Dolayı-
sıyla artık 16. yüzyılda Anadolu bölgesinde gelişen Oğuzca ile; dinî eserler 
(Kur’an-ı Kerim ve hadis tercümesi ve tefsirleri, peygamberlerin hayatıyla il-
gili ibretlik hikâyeler (“Kısâs-ı Enbiyâ”), ahlaki ve tasavvufi eserler, menakıp-
nameler vs.); edebiyat (“Tezkire-i şu’arâ”), tıp, coğrafya, denizcilik, gramer, 
sözlükçülük, tarih, siyaset gibi dallarda bilim kitabı; devletler arası anlaşma 
(“ahidname”), diplomatik mektup, ferman metni (“nâme-i hümâyûn”), hukuk 
kuralları ve kayıtları (“şer’iyye sicilleri; kadı sicilleri”), vergi kanunları ve 
55 Osmanlı şair ve yazarlarının tam bir listesini yapmak herhâlde imkânsızdır. Başta 

padişahlar ve devlet adamları olmak üzere, neredeyse her okuryazarın şair veya yazar 
olduğu bir toplumda önemlilerinin adlarının listesi bile, cilt cilt edebiyat tarihleri yazmayı 
gerektirmiştir.

56 Bu bağlamda “divani”, “siyakat” gibi yazı çeşitleri hatırlanabilir.
57 Bu alanda birçok eserin daha Beylikler Dönemi’nde telif veya tercüme edildiği 

bilinmektedir; bk. Erdağı 2001.
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defterleri (“kanunname; mühimme; tahrir; vakıf vs.”); seyahat, gümrük, vergi 
muafiyeti belgesi, sınır tahdit raporları, sefaretname, seyahatname gibi daha 
nice alanlarda türüne uygun kelime seçimi ve ifade şekliyle metinler yazılabi-
lirdi ve yazılmıştır.58

Osmanlı Devleti, daha kuruluşundan itibaren yönünü “Batı”ya dönmüştür, 
denebilir. Bu yöneliş, önceleri Balkanlar ve daha ilerisinde hâkimiyet alanları 
elde etmek ve ‘fethedilen’ yerleri savunmak için yapılan sayısız savaşlar şek-
linde idi. Devlet, gücünü kaybetmesinden59 sonra da yönünü “Batı”ya dönme-
ye devam etmiştir. Göreceli bir tarih verilecek olursa, 1839 yılında ‘Tanzimat 
Fermanı’ olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nun okunmasından itibaren 
devlet yöneticilerinin ve aydınların artık ‘ileri’ ve ‘medeni’ bulunan “Batı”ya 
karşı düşünce ve tutumları, ‘hayranlık’ ve ‘teslimiyet’ şekline dönüşmüştür. Bu 
kısaca, Avrupa’da ne varsa ‘iyi’, Osmanlı’da ne varsa ‘kötü’dür, noktasına ulaş-
mıştır.60 Dolayısıyla aydınların ve devlet yöneticilerinin her alandaki hedefi, Av-
rupa’da olanları aynen ‘taklit’ ederek memlekete getirmek olmuştur.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne birçok alanda, özellikle 
de devlet yönetimi vasıtasıyla büyük ve geri dönülemez değişimler yapılmış-
tır. Değişmeyen ise devlet yöneticilerinin ve aydınların yabancı dil tutkusu ve 
yabancı dil ile eğitim yapılması için ellerinden geleni yapmalarıdır, denilebi-
lir. Nitekim belirtildiği üzere, 1868’de Sultan Abdülaziz, devlet eliyle yapılan 
yabancı dille eğitim dönemini başlatmıştır. Bu süreç o günlerden günümüze 
kadar her düzeydeki devlet yöneticileri tarafından desteklenmiş; yabancı dille, 
özellikle İngilizce eğitim yapan okulların ve eğitim alanların veya edinenlerin 
sayısı gittikçe artmıştır. Öğrenenler ise zaten belli bir yaşın altındaki bütün 
Türk vatandaşlarıdır.61

58 Bu konuda tek bir Evliya Çelebi bile yazdığı 10 koca ciltlik Seyâhatnâme’nin kapsamı ve 
ifadesiyle bunu ispat etmeye yeter de artar.

59 Bunun için mesela 1683 yılındaki “Viyana Bozgunu” bir dönüm noktası olarak alınabilir.
60 Bu mesela Yakup Kadri’nin cümleleriyle şöyle ifade edilmektedir: “Dünyanın başka 

yerlerinde öyle memleketler vardır ki düzenini periler kurdu zannedersiniz. Bastığınız yere 
sanki kadifeler döşenmiş gibidir. Teneffüs ettiğiniz hava insanın başını döndüren bir 
kevserdir. Kadınları çiçekler ve çiçekleri kadınlar gibi kokar. Orada herkes her dakika 
mütebessimdir. Her dakika herkes için düğün, bayramdır ve her oturulan sofra sanki bir 
hükümdarın ziyafet sofrasıdır. Geceleri sizi bekleyen yatak, kuş tüyündendir. Öyle ki 
vücudunuzu içine bıraktığınız zaman kendinizi göklerde bir buluta yaslanmış sanırsınız ve 
tavan başınızın üstünde yıldızlı gecelerin kubbesinden daha süslüdür. İşte, bu altımızda 
tepinen mağrur, mütehakkim araba da oralardan getirilmiş bir sürat ve rahat âletidir. 
Hayatı oralardaki yaşayışa göre anlayan vücudumuzun sizin yaptığınız kağnı arabalarına 
binmeye artık tahammülü yoktur, nasıl ki bir gececik olsun sizin yattığınız yerde yatamayız, 
nasıl ki bir defacık olsun sizin yediğiniz ekmekten yiyemeyiz.” ([Adıvar] 1974, 90 vd.)

61 Bu bağlamda elbette okula, öğretmene ve kişilere göre çok farklı seviyeler söz konusudur. 
Bazen İngilizce öğretmenlerinin ‘İngilizce bilmedikleri’ yolunda haberlere bile 
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Bu süreç elbette tekdüze değildir. Bu zaman zarfında yine devlet kademe-
lerindeki herhangi bir memurdan devlet başkanlarına kadar Türkçenin lehine 
tasarılar, planlar, yönetmelikler, kanunlar, uygulamalar vs. yapılmaya gayret 
edilmiş62; Türkçe için önemli hizmetler gören kurumlar oluşturulmuştur. Özel-
likle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk, bu hususta elinden gelen gayreti göstermiştir63; bk. Korkmaz 1974. 
Mesela 1933 yılından sonra canlarını kurtarmak için Türkiye’ye gelen ve üni-
versitelerde çalışan Alman bilim adamlarına ilk üç yılın sonunda derslerini 
Türkçe yapma şartı da koşuluyordu.64 Şimdilerde ise Türkiye’de Türk bilim 
adamlarına derslerini, Türk öğrencileri için İngilizce yapma şartı koşuluyor.65

rastlanmaktadır: “İngilizce öğretmenleri İngilizlerle tercümanla anlaştı.” (http://www.
milliyet.com.tr/2008/01/04/son/sonsiy03.asp?prm=0,420642888666)

62 “1970’lerde Üniversitelerarası Kurul, Türkiye’de üniversite dilinin Türkçe olduğunu 
benimsemiş, hatta Orta Doğu ve Boğaziçi Üniversitelerinin Türkçe eğitime geçmeleri için 
iki yıllık bir süre vermişti. Yine o yıllarda YÖK Genel Kurulu da, devlet üniversitelerinde 
yabancı dille eğitim yapan bölümler açılmasına izin verilmemesini kararlaştırmıştı. 
Bunlar uygulanmayan kararlar oldu. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı da ‘Anadolu 
Liseleri’nde fen derslerinin Türkçe okutulması yönünde bir karar almıştı. 33 demokratik 
kitle örgütü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın o girişimini desteklediğini aşağıdaki satırlarla 
bildiriyordu: ‘Bazı okullarda eğitim yabancı dille verilirse Türkiye’nin dünya ile daha 
kolay anlaşacağı, Türkçenin bilim dili olmadığı, İngilizce ile daha iyi bilim yapılacağı gibi 
görüşler yanlıştır. Bu görüşler, emperyalizmin sömürge ülkelere dayattığı anlayışın 
sonucudur. Her ülkede bilim, ancak o ülkenin diliyle yapılabilir. Yabancı dilde eğitim ve 
öğretim, eğitim bilimine aykırıdır. Bir insan dünyayı en sağlıklı biçimde ancak kendi diliyle 
algılayabilir ve anlatmak istediğini de en güzel kendi diliyle anlatabilir.’. Bakanlığın 
aldığı karar da YÖK kararı gibi, uygulanmadı.” (02.07.2015; Doğan Hasol; http://ismd.
org.tr/makaleler/universitelerde-yabanci-dille-ogretim/)

63 Türkiyat Enstitüsünün, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin (> Türk Dil Kurumu), DTCF’nin 
kurulması vs. ilk anda sayılabilecek olanlardandır. ‘Atatürk ve Türk dili’ konusunda birçok 
araştırma makalesi, yazı vs. yazılmıştır; mesela bk. Ercilasun 1997. Atatürk’ün Türkçe 
lehine sözleri çok yaygın olarak bilinmekte ve belli toplantı veya törenlerde çok sık dile 
getirilmektedir. Örnek: “Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim 
diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir 
insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.” 
(1930); diğer bazı sözler için bk. https://www.ataturkhayati.com/ataturkun-turk-dili-ile-
ilgili-sozleri. Ancak bu sözleri tekrar edenlerin bile, Türkçe lehine uygulamalardan 
muhtemel ‘mahalle baskısı’ sebebiyle çekindiği veya kaçındığı da bir başka gerçektir.

64 Mesela Hitler’in baskısından kaçarak Türkiye’ye gelen Alman bilim adamı Ernst E. 
Hirsch’in çalışma sözleşmesinin 2. maddesinin 3. bendinde şu yükümlülük konmuştur: 
“Profesör, üçüncü yılından sonra derslerini Türkçe olarak vermek için elinden geleni 
yapmakla yükümlüdür.” (Hirsch 2012: 215)

65 “YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz Ankara Üniversitesinde katıldığı bir Senato 
Toplantısı’nda yıllar sonra, 1996’da şöyle konuşacaktır: “Türkçe bilim dili değildir, yakın 
bir gelecekte de bilim dili olacağa benzememektedir.” (www.emo.org.tr/
ekler/26c321538d951fe_ek.pdf?dergi=4)
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Bütün bu Türkçe lehine gayretlere rağmen, devletin her kademesindeki 
‘aydınlar’ın çoğunluğu, yabancı dil bilmenin, dolayısıyla bunun en kestirme 
yolu olarak gördükleri ‘yabancı dil ile eğitim’ konusunda ‘kesin inançlı’ ol-
dukları için tutumlarını devam ettirmişlerdir. ‘Türkçe sever’ amirlerine karşı 
çıkamadıkları zamanlarda ve durumlarda işleri komisyonlara havale etmiş-
ler; ‘yapar’ gözükmüşler, ama bildiklerinden şaşmamışlardır. Kendileri gibi 
düşünen amirler işbaşına geldiği zamanlarda ise yapmak istediklerini hemen 
uygulamaya geçirmişlerdir. Bu anayasaya rağmen de olabilmektedir.66

Belirtildiği üzere, Tanzimat Dönemi’nden itibaren devlet yönetimi, Türk-
çe kullanımını geriye götürecek düzenlemeleri “gönüllü” olarak yapmıştır67; 
bu süreç 1980 yılından itibaren yıldan yıla artmaktadır. Bu süreci, Türkçe lehi-
ne çevirmek zor görünmektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti’nin her durumunda 
etkili olduğu varsayılan ve hemen herkesin belli günlerde büyük bir saygıyla 
andığı68 Atatürk bile, yabancı dil sevdasına kapılmış aydınlara etki edememiş; 
66 Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1924 yılındaki “Teşkilât-ı Esasiye Kanunu”nun 2. 

maddesinde “Türkiye Devletinin /…/ resmî dili Türkçedir.”; hâlen yürürlükte olan 
Anayasa’nın 3. maddesinde de “Türkiye Devleti, /…/ Dili Türkçedir.” hükmü yer almasına 
rağmen Türkiye’de yabancı dille eğitim yapan anaokulundan üniversiteye kadar, resmî 
veya özel eğitim kurumları faaliyettedir. “Sömürge tipi” aydın ve okuryazarların sayısı ve 
etkinliği nispeten fazla olan ülkelerde, bu ‘önemli kişiler’, kâğıt üzerinde yazan hükümlere 
aldırmadan istediklerini ‘bir şekilde’ yapabilmektedirler. Nitekim yürürlükteki 
Anayasa’nın, yukarıda belirtilen ve ‘değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek’ açık hükmüne 
rağmen 2923 sayılı Kanun’un 2. maddesinin c) (Değişik: 30/7/2003-4963/23 md.) fıkrası, 
“Türkiye’de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit 
edilir.” hükmünü koyabilmiştir.

67 Türkiye’deki durumla birebir örtüşmemesine rağmen, benzerlik gösteren bir durumu bu 
bağlamda dile getirmekte fayda vardır. Fransa’da milletvekili Paul Molac’ın uzunca süren 
gayretleriyle 8 Nisan 2021’de bir kanun parlamentoda çoğunlukla kabul edilmiştir. Buna 
göre Fransa’nın bazı yörelerinde mahallî diller Fransızcanın yanında okullarda ikinci bir 
dil olarak öğretilebilecekti. Fransız hükûmeti buna karşı çıkmış, konu Anayasa 
Mahkemesine (“Le Conseil constitutionnel”) götürülmüştür. Mahkemenin 21 Mayıs 
2021’de verdiği kararın 20. maddesi şöyledir: “20. Par conséquent, en prévoyant que 
l’enseignement d’une langue régionale peut prendre la forme d’un enseignement immersif, 
l’article 4 de la loi déférée méconnaît l’article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à 
la Constitution.” https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021818DC.htm. 
Yani mahkeme, Fransızca dışındaki dilin ‘çok yönlü ve kapsamlı’ (“immersif”) olarak 
öğretilmesini Anayasa’nın 2. maddesine aykırı bulmuştur. Fransa Anayasası’nın 2. maddesi 
ise şöyledir: “La langue de la République est le français.” Türkiye’de yürürlükte olan 
Anayasa’da da buna çok benzer bir maddenin bulunduğu hatırlanmalıdır.

68 Türkiye’de, bir kooperatif toplantısından Cumhuriyet Bayramı anmalarına kadar her türlü 
bir araya gelmede önce “Atatürk ve şehitlere saygı duruşu” yapılır ve hep bir ağızdan 
“İstiklal Marşı” okunur. Ancak işin ironisi ise şudur: Bu saygı duruşu, Amerikan İç Savaşı 
esnasında General Daniel Butterfield tarafından bestesi düzenlenen ve “the United 
States Army”nin kendi şehitleri için 1874’ten itibaren standart hâle getirdiği “Military 
Taps” eşliğinde yapılmaktadır; bk. https://en.wikipedia.org/wiki/Taps.
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dolayısıyla eğitim dilinin Türkçe olması, özellikle ölümünden sonra yeterli 
düzeyde sağlanamamıştır.

Devletlerin yöneticilerinin de her türlü inanç, düşünce ve anlayışları, el-
bette yaşadığı sosyal çevrenin, özellikle de eğitim aldıkları okulların bir sonu-
cudur. Öyle ise her zaman ve her yerde olduğu gibi, gelecek zamandaki Tür-
kiye’nin yöneticileri de bugünlerde veya yakın gelecekte alacakları eğitimin 
sonucu olan insanlar olacaktır. Bu bağlamda devletin en üst düzey yönetici-
lerinin etkisi de sanılanın aksine sınırlıdır. Devleti esas olarak bir alt düzey-
deki yüksek bürokratlar yönetirler. Devletin dil tercihini belirleyen bu yüksek 
bürokratlar, herhâlde İngilizce eğitim yapan okulların mezunları olacaklardır.

Yönetim şekli ve şartları göz önüne alındığında, Anadolu bölgesinin ge-
lecekteki yöneticilerinin, 14. yüzyılda hüküm süren “beyler” gibi davrana-
mayacakları açıktır. Artık bunlar Türkçeden başka dil bilmeyen “alplar” da 
olmayacaktır. İngilizce eğitim yapan ‘nitelikli’ okullardan mezun olacakları 
tahmin edilebilir. Bu bakımdan aldıkları eğitimin ve diğer aydınların genel ka-
naati doğrultusunda davranacakları kuvvetle muhtemeldir. Bir başka deyişle, 
bugünkü gelişmelere bakarak yakın gelecekteki devlet yönetiminin de Türk-
çenin destekleyicisi olmayacağı söylenebilir.

Sonuç
Sonuç olarak şöyle denebilir: Oğuz Türkçesi, Oğuzların Anadolu’da gün-

delik anlaşma dili olmasının yanı sıra, yeterli nüfus, yerleşiklik, refah seviye-
sinin artması, aydın kesimin oluşması ve yöneticilerinin kararlı tavırları gibi 
birçok sebebin bir araya gelmesi sonucunda bir yüksek dil olma yolunda hızla 
ilerlemiş ve yaklaşık üç yüz yıl içinde bunu başarı ile tamamlamıştır. 15. yüz-
yıldan itibaren “Osmanlı Türkçesi”, 20. yüzyılın başından itibaren de “Türki-
ye Türkçesi” adıyla bir yüksek dil (“yazı dili”) olarak kullanılmaktadır. Ancak 
şartlar, yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek olursa, çok uzak olmayan bir 
gelecekte İngilizce, Türkiye Türkçesinin yüksek dil olarak kullanılmasını teh-
likeye düşürebilecek; Türkçe bağlamında tekrar eski ‘gündelik dil’ dönemine, 
bir başka deyişle âdeta Selçuklu Dönemi’ne geri dönülmüş olacaktır. Tek fark 
şudur: Farsçanın yerine yine bir Hint-Avrupa dili olan İngilizce geçecektir.69
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YUNUS EMRE VE ÖZBEK ŞAİRİ HAZİNİ’NİN 
ŞİİRLERİNDE GEÇİCİ DÜNYA KONUSU

Avazkhon UMAROV*

Özet
Bu çalışmada Türk ve İslam dünyasının en önemli şairlerinden olan 

Yunus Emre’nin geçici dünya ve insana verilen dünya hayatını iyi değerlen-
dirme hakkındaki şiirlerine ve onların manevi yönüne değineceğiz. Bu ko-
nuları işlerken Yunus Emre ve Özbek mutasavvıf şairi Hazini Hokandi’nin 
şiirlerindeki ortak manevi noktaları değerlendirmeye çalışacağız. Makale-
mize konu ettiğimiz her iki şair, dilinin halk diline ne kadar yakın olduğunu 
ve ondan dolayı halk tarafından çok sevildiğini izah etmeye çalışacağız.

1. Yunus Emre’nin Hayatı ve Düşünce Yolu
Yunus Emre Türk-İslam edebiyatında çok önemli yere sahip olan muta-

savvıf şair olarak bilinmektedir. Tarihî kaynaklarda geçen bilgilere göre Yu-
nus Emre, 1240 yılında Eskişehir’e bağlı olan Sariköy’de dünyaya gelmiştir. 
Yunus Emre Türk edebiyatı tarihinde en çok öğrenilen şairlerden olsa da o 
hakkında yeterli tarihî bilgiler bulunmamaktadır. Menakıba göre Yunus Emre 
1320-1321 yılında vefat etmiştir.

Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiyye (Öğüt Kitabı) ve Divan-ı İlahiyat 
(Şiirler) olmak üzere iki önemli eseri bilinmektedir.

Yunus Emre; yaklaşık yedi yüz yıldır Türk halkı tarafından dilden dile ak-
tarılmış, türkü ve ilahilere söz olmuş, zaman zaman atasözü misali dilden dile 
dolaşmış mısralarıyla Türk kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar 
sağlamış bir gönül adamıdır. Onun sayesinde Türk dili, bütün dünyada aşk dili 
olarak bilinmektedir.

 Edebiyat ve tefekkür dünyamızda Yunus Emre’yi daha iyi anlamak için 
tasavvuf düşüncesini öğrenmek gerekir (Kaplan 2018, s. 155). Yunus Emre, 
hocası Tapduk Emre’nin dergâhında kırk yıla yakın bir süre eğitim aldı ve 
tasavvuf dünyasının en önemli isimlerinden biri oldu. Yunus Emre:

* Ege Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeleri Doktora Öğrencisi, avazkhanumarov@gmail.com
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Şeyh u danişmend ü veli cümlesi biridir er yolu
Yunus’tur dervişler kulu Taptuk gibi serveri var
*
Taptuk’un tapısında kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idi piştik elhamdü lillah

gibi beyitler ile kendisinin Taptuk Emre’ye bağlı olduğunu belirtmektedir 
(Gölpınarlı 2006, s. 25).

Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan 
Yunus Emre, Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söy-
leyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuş ve Rumeli coğrafyasında gelişen 
tasavvuf edebiyatı ondan büyük ölçüde etkilenmiştir (Tatcı 2013, s. 600-606).  

Her şeyden önce Yunus’un tasavvuf anlayışı; Kur’an ve sünnete, kendi-
sinden önce yaşayan mutasavvıfların düşüncelerine ve tecrübelerine dayanır. 
Gerçekte Yunus’un sevgi temeli üzerine kurulu düşünce dünyası, insanı sev-
me noktasında kalmayıp Allah sevgisine uzanır. Ondaki sevgi, kademe kade-
me zerreden küreye bütün varlığı içine alan ilahi bir sevgiye dönüşür (Tatcı 
2013, s. 600-606).  

Yunus Emre şiirlerinin önemli konularından biri Allah’a olan aşk olup 
ona göre insanı sevmek ve insana değer vermek, insanları Allah’a yaklaştı-
racaktır. Yunus Emre şiirlerinde, dünyanın fâni ve aldatıcı olduğu; evliyanın, 
peygamberlerin bile sonunda vefat ettiği konusu da sık sık tekrar edilmektedir. 

Ahmed Yesevî ekolünün devamcısı olan Yunus Emre, Anadolu’da yeni 
tasavvuf mektebini kurmuştur. Sonraki dönemlerde de Yesevî ve Yunus Emre 
yolundan giden birçok şair yetişmiştir. Türkistan bölgesinde Sufi Allayar, Ba-
barahim Meşreb ve Çağatay edebiyatının son dönem yıldız şairlerinden Hazi-
ni Hokandi gibi şairler, tasavvuf edebiyatının en önemli vekillerindendir.  İşbu 
bildiride Yunus Emre ve Özbek şairi Hazini’nin dizelerindeki benzer noktala-
ra değineceğiz. 

2. Hazini Hokandi’nin Hayatı ve Düşünce Dünyası
Türk halkları edebiyatı tarihinde çok önemli yere sahip olan Çağatay dev-

ri edebiyatı, 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Çağatay edebiyatı etki-
sinde şekillenen Hokand edebî ortamı, kendisinde çok önemli yazar ve şairleri 
yetiştirdi. Hokand edebî ortamı Pisendi, Muhyi, Zevki, Mukımi, Zari, Nisbeti, 
Furkat, Mahmud Hekim, Yari gibi şairleri yetiştirdi. Mevlana Hazini Hokandi 
de Hokand edebî ortamında yaşayan en önemli mutasavvıf şairlerinden idi. 
Ne yazık ki Hazini Hokandi hakkında çok detaylı bilgilere sahip değiliz.  Şa-
irin hayatına ait bazı bilgilere onun amcaoğlu Valihan Mastonov’un elinde 
bulunan 5 el yazması eserde rastlamaktayız. Beş el yazmanın ikisi, Hazini 
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ecdatlarının şecere kitabıdır. Hazini Hokandi, hem anne hem de baba tarafın-
dan Peygamberimiz soyundan gelmektedir. 1870 yılında yapılan şecerede 22 
mühür basılmıştır (Madaminov - Joraboyev 1999, s. 3). 

Şairin gerçek ismi Ziyavuddin olup babasının ismi Kattahujadır. Hazini; 
1867 yılında, Fergana vilayetinin Üçköprük iline bağlı Katta Kenagas (Büyük 
Kenegas) köyünde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından aldı. Bazı kay-
naklar onun sonradan medresede okuduğunu kanıtlamaktadır. Hazini Hokan-
di, o dönemde Fergana Vadisi’nde bilinen önemli tasavvuf âlimlerinden olan 
Muhammed Hakimhan Molla’ya (r.a) biat ederek ona mürit olmuştur (Yıgın 
2011, s. 30).

Böylelikle Muhammed Hakimhan, Hazini Hokandi’nin mürşidi olup 
onun ilmiilahiden haberdar olmasına ve ileride çok etkileyici arifane şiirler 
yazmasına vesile olmuştur. Hazini Hokandi; 1923 yılında doğduğu köyde, 56 
yaşında vefat etmiştir. 

Hazini Hokandi; otuzlu yaşlarından itibaren şiirlerini hüzünlü, kederli, 
mahzun anlamlarını bildiren “Hazini” mahlası ile yazmaya başladı. Şiirleri-
nin ana konusu; arifane şiirler olup tıpkı Yunus Emre’de olduğu gibi dünya 
ve dünyanın aldatıcılığı, ahiret hayatı, Allah’ı unutmama konuları etrafında 
dönerdi.

Hazini Hokandi’nin şiirlerinin en önemli yönlerinden biri; Yesevî, onun 
devamında Yunus Emre ekolünde de olduğu gibi halk diline yakın üslup ile 
yazılmış olmasıdır.  Şiirlerindeki güzel benzetmeler, ibretli hikâyelerden oku-
yucu bir an olsa da sıkılmaz. Hazini şiirleri halk diline çok yakın olduğu için, 
şiirleri kendi döneminde şarkılara dönüşmüştür. Yine Yunus Emre’de de ol-
duğu gibi Hazini’nin şiirlerinin çoğunun kaynağı Kur’an’daki ayetler ve Pey-
gamberimizin hadisleridir. 

3. Yunus Emre ve Hazini Şiirlerinde Dünyanın Vefasızlığı Meselesi
 Yunus Emre ve Hazini’nin bir tasavvuf şairi olduklarını önceki bölüm-

lerde belirtmiştik.  Her iki şair de şiirlerinde Allah’a olan aşk, zikir ve ibadet, 
tövbe, peygamberleri sevme gibi konuları ele almışlardır. Yunus Emre ve Ha-
zini şiirlerindeki önemli konulardan biri de dünyayı vefasızlık merkezi olarak 
tanımlamaktır. Bilindiği üzere sufi edebiyatında dünya, bir imtihan ve nimet 
yeri olarak bilinmektedir. İslam dinine göre de insanların Allah’ın rızasını ka-
zanmak ve asıl âlem olan ahiret âlemindeki ebedî hayata erişebilmek için gön-
derildikleri imtihan âlemine, geçici âleme dünya denilmektedir. 

Yine sufi edebiyat vekilleri, dünyanın aldatıcı sözlerine kanmadan verilen 
dünya nimetini doğruya kullanarak gerçek nimet olan cennete kavuşmak ge-
rektiğini sık sık söylemişlerdir. Yunus Emre ve Hazini’de de dünya ve geçici 
dünya meselesi en önemli meselelerden biridir. Her iki şairde de dünyanın 
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peygamberlere bile vefa göstermediği üzerine bastırılarak söylenmektedir. 
Yunus Emre’deki şu mısralar sözümüzü kanıtlamaktadır.

Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur,
Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatur

Cennette buğday yiyen, gaflet gömleyin giyen
Hem dünyayı meyleden, Adem Peygamber yatur

Arkasiyle kum çeken, göz yaşiyle yoğuran
Kabeye temel kuran, Halil İbrahim yatur

Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden
Belalara sabreden, Eyyup peygamber yatur

Balık karnında yatan, deryaları seyreden
Kabak kökün yastanan, Yunus peygamber yatur

Kuyuda nihan olan, kul deyüben satılan
Mısrda sultan olan, Yunus peygamber yatur...

Ol Allah’ın Habibi, dertlilerin tabibi
Enbiyalar serveri, Rasul Muhammad yatur (Toprak 2006, s. 68-69).

Hazini’nin şu muhammesinde Yunus Emre’nin mısralarına çok yakın 
olan beytler vardır:

Bu cihan içre ölüm, Adem Ata’nı bırakmadı
Şiş ve İdris Nuh gibi lisan sahibini bırakmadı

Halilullah gibi Allah dostunu bırakmadı
Kendini kurban eden İsmaili bırakmadı

Ölüm, sonunda bütün enbiyayı bırakmadı...
Bedenini kurt yiyen alim Eyyub nerede?

Gitti Daniyal ve Lut ve Hut, Yahya, Musa nerede?
Gitti Salih ile Yunus, Meyem ve İsa nerede?

Hızır ve İlyas ve Circis, hemde Allah’ın nebisi nerede?
Her iki âlemin güneşi Mustafanı bırakmadı...

Ey Hazini, şimdi de sıra sana geldi, ey vah
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Durmadan düşün ki, ölüm şah u gedayı bırakmadı (Madaminov - Jorabo-
yev 1999, s. 134).

Yunus Emre şu dizelerinde derki:

Bu dünyaya gelen kişi ahir yine gitmerk gerek,
Müsafirdir vatanına bir gün sefer etmekl gerek... (Gölpınarlı 2006, s. 120)

Yine başka bir şiirinde:

Yavlak acayip geldi bana dünya içinde işbu hal
Geçe konuk olan kişi gene sabah göçer filhal

Eğer gerçek konuk isen aç gözünü uyanık isen 
Sen bu söze tanık isen geri kalır mülk ile mal… (Gölpınarlı 2006, s. 121)

dizelerinde Yunus Emre, insanın bu dünyaya ancak bir anlık misafir olduğu-
na vurgu yapmaktadır. Hazini Hokandi’nin işbu gazeli, Yunus Emre’yi âdeta 
devam ettiriyor:

Vefasız dünyadan sonunda, bir gün gidiş vardır,
Bu dünya bir köprü herkes konar, birer birer geçiş vardır.

İnanma bağ u bostanın, malu mülkün, tacu tahtına,
Güneşten ibret al, sabit değil, sonunda bir batış vardır.

Eğer bin yıl ömür görsen, cihana padişah olsan,
Tozu toprak olup, mezar içre yatış vardır.

İbadet eyle Tanrıya daima, uykusuz, geceler
İmanini sağlam tutmaya nice tehlike vardır.

“Genclik devrini sürdür, yaşlanınca ibadet edersin” diye,
“Sevabına Tanrı muhtac değil”, diye akıl veren vardır.

Hazini kullukta epey boş yürürsün, habersiz, gafil,
“Kiraman katibayn” ki hayır ve şerrini yazan vardır.

Gördüğümüz üzere Yunus Emre ve Hazini dünyayı vefasızlık merkezi 
olarak görmektedirler. Peygamberler, evliyalar, hükümdarların da bir gün bu 
dünyadan göçecekleri sık sık dile getirilmiştir. Her iki mutasavvıf şair de dün-
yayı unutmanın tek çaresinin Allah’a ibadet etmek olduğunu çeşitli dizelerle 
ifade etmişlerdir.
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4.  Yunus Emre ve Hazini Dizelerinde Allah’a İbadet, Tövbe ile İlgili 
Benzer Mısralar

Yunus Emre dizelerinde; Allah’a olan ibadet, saygı ve sevgi, bütün iba-
detlerin üstündedir. İnsan ilmine güvenip kibre verilmemeli ve ölümü sık sık 
hatırlayıp tefekkür etmelidir. Bunları yaparken Allah’tan umudunu da kesme-
melidir. Yunus Emre der ki:

Dünyaya gelen kişiler yola bile gelmek gerek
Ölümü anıbanı dün ü gün ağlamak gerek  

Bu dünya kahir evidir, hem baki değil fanidir
Aldanıban kalma buna tez tövbeye gelmek gerek… (Gölpınarlı 2006, s. 

146)

Hazini Hokandi; mahzun, hüzünlü anlamına gelen mahlasından da anla-
dığımız gibi dizelerinin çoğunda Allah’a olan saygı, tövbe, ahiret derdi gibi 
konuları ele almıştır. Şair derki:

Günaha tövbe edip, şimdi ibadet etmesem olmaz,
Hata ve masiyetlere pişmanlık duymasam olmaz

Boşa gitti yiğitlik devri, pişmanlık ve gaflet içre
Bu hayat bir fırsattır, ibadet etmesem olmaz...

Yunus Emre; ahiret derdini, orada onu neler beklediğini şu mısraları ile 
dile getirir:

ʻAceb bu benim canum azad ola mı ya Rab
Yoksa yedi Tamu’da yana kala mı ya Rab

ʻAceb bu benüm halüm yer altında ahvalüm
Varup yatıcak yerüm akreb dola mı ya rab

Yunus kabre vardukda Münker-Nekir geldükte
Bana su’al sordukta dilüm döne mi ya rab (Tatcı 2013, s. 14).

Hazini de ahiret derdi ile yanarak Allah’tan umudu kesmeyip şöyle der:

Günahımı, ey Huda, mahşer günü hesap etme,
Bana müşrükler, kafirler ile azap etme.

Cehennem ateşinde yakıp  kebap etme,
Sana yalvarırım, benim umudumu kırarak, beni azarlama... ( Madaminov 

- Joraboyev 1999, s. 147).
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Yunus Emre ve Hazini şiirlerinde geçen Allah’a ibadet, ahiret derdi, töv-
be konuları ile ilgili dizelerin sayısını daha da çoğaltmak mümkündür. Yunus 
Emre ve Hazini, tasavvufta her zaman önemli konulardan olan Allah’a ibadet 
konusunu sade ve basit bir dil ile kâğıda dökmüşlerdir.

Sonuç
Yunus Emre; sade, masum, içinde aşk ve şevket dolu şiirleri ile daha ken-

di döneminde iken şöhret kazanmıştır. Moğol istilasından yıpranmış, umudu 
tükenen halka, şiirleri ile moral olmuştur. Yunus Emre, Ahmet Yesevî ve onun 
ekolü tarafından Türkistan’da başlayan sufi edebiyat zincirini Anadolu’da 
devam ettirmekle beraber kendine özgü “sufi mektebini” yaratmıştır. Yunus 
Emre şiirleri sayesinde, bütün dünyada Türkçe aşk dili olarak bilinmektedir.

Sufi edebiyatın en önemli konularından olan aşk, Allah’ı yâd etme, geçici 
dünya meselesi Yunus Emre dizelerinin vazgeçilmez yönüdür. Yunus Emre; 
dünyayı, hem bir imtihan yeri hem de büyük nimet cennete ulaştıracak yer 
olarak görmektedir. 

Özbek edebiyatında mutasavvıf şair olarak bilinen Çağatay edebiyatının 
son dönem şairi Hazini Hokandi; sade, halk diline yakın tatlı dili ile Yunus 
Emre’ye çok benzemektedir. Her iki şairin icadında da hem kaleme aldıkları 
konular olarak hem de Yesevî ekolüne bağlı olan yönleri olarak çok benzer-
likler vardır. Yunus Emre ve Hazini Kokandi arasında yıl olarak altı yüz yılı 
aşkın fark olsa da şiirlerinin çoğunda ortak ruh vardır.
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PİR VE USTA OZAN OLARAK YUNUS EMRE’NİN 
TÜRKİYE SAHASI ÂŞIK TARZI TÜRK ŞİİRİNE 

KATKISI

Ali YAKICI*

Özet
Dillerin coğrafyalar ve tarihler arası yolculuğunda, temelini dillerin 

attığı ve dillerle örülen güçlü kültür kalelerinin oluşmasında, coğrafyaların 
ana yurtlara dönüşmesinde, insanların topluluk olmaktan çıkıp millet oluş-
larında yol göstermiş, öncülük ve önderlik etmiş, içinde bulundukları toplu-
ma yardımlarını esirgememiş ulular vardır. Uzun asırlar içinde Orhun Nehri 
vadisinden Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanan kadim Türkistan’dan yük-
lendiği Türkçenin sözlü kültür mirasını Anadolu, Balkanlar ve Avrupa içle-
rine kadar taşıyan bu Türk uluları, bu kültürel mirasın taşıyıcıları olmuşlar, 
dünden bugüne ve nesilden nesile aktarıcılığını sağlamışlardır. Bu uluların 
başında Bilge Tonyukuk, Yolluğ Tigin, Kâşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, 
Edip Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi gibi dil, din, kültür ve siyaset adamları 
gelmektedir. Türkistan merkezli bu uluların Türkiye’deki temsilcileri ise 
Mevlana, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’dir.

Yunus Emre, Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi’den aldığı güç ve destek-
le aydınlanmış, Ahmet Yesevi hikmetleri tarzında, yaşadığı dönemin güzel 
Türkçesiyle ilahiler meydana getirmiş, manevi piri Hoca Ahmet Yesevi gibi 
Türkçenin, tasavvuf ve âşık tarzı Türk şiirinin Türkiye sahasındaki piri ol-
muştur. Yunus Emre, güzel Türkçesi ve eserlerindeki hikmetli yaklaşımlarla 
Türkçenin konuşulduğu coğrafyalardaki insanların gönül tahtına oturmuş, 
“Yaradan’dan ötürü yaratılana” sevgiyle yaklaşımı sayesinde evrensel bir 
boyuta taşınmış, yol, erkân, meşrep farkı gözetmeksizin bütün ev, dergâh, 
mescit ve mekteplerde yerini almıştır. Bu ulu kişi, Türkiye sahasında olu-
şan ve gelişen âşık tarzı Türk şiiri temsilcilerinin de tarikatı/cemaati, yolu/
erkânı ne olursa olsun piri, manevi ustası olmuştur. Bu bakımdan Türkiye 
sahasında Dede Korkut’un açtığı kapıdan yürüyen ozanlar, Yunus Emre’den 
aldıkları manevi güç ve destekle Türkiye sahası âşık tarzı Türk şiirinin güç 
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kazanması ve Türk edebiyatı içindeki müstakil yerini almasında etkili ol-
muşlardır.

Yunus Emre, özellikle 1908’den sonra gelişen Türk şiirinin oluşumun-
da da eserleriyle yol gösterici olmuştur. Bu dönem şairlerinden önemli bir 
bölümünün müşterek özelliklerinden biri de halk şiiri tarzında eser vermiş 
olan usta şairlerin koşma, destan, ilahi, nefes, türkü vb. türündeki şiirlerini 
örnek alarak şiir oluşturmalarıdır. Örnek alınanların başında ise Yunus Emre 
gelmektedir.

Yunus Emre, sosyal ve edebî hayatın birçok safhasında örnek kabul 
edilmiş, birçok sanat dalına konu olmuş, şiirin, edebiyatın, müziğin, tiyatro-
nun, operanın vd. işlediği konular arasında yerini almıştır. İlahileri yıllardır 
insanların dilinden düşmeyen Yunus Emre, özellikle âşık tarzı şiir söyleyen/
yazan birçok şairin ilham kaynağı olmuş, yolundan gidilmiş, taklit edilmiş, 
Türk şiirinde bir okul olmuştur. Tarih içinde birçok şairin yetişmesinde güç 
ve desteği görülen ulu ozan Yunus Emre, tasavvuf şiirinde olduğu gibi gü-
nümüzde de temsilcilerinin manevi pir ve ustası olarak Türkiye sahası âşık 
tarzı Türk şiirine katkısını sürdürmektedir.

Bu bildiride Yunus Emre’nin kendisine ilham kaynağı olduğu şairlerin 
şiirlerinden örneklerle konu tartışılacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler: Yunus Emre, âşık tarzı Türk şiiri, pir, usta.
Kültürlerin, dil başta olmak üzere tarihin eski çağlarında, mitolojik olu-

şumlar döneminde ortaya koyduğu kimi değerler vardır. Bu değerler, o kültü-
rün taşıyıcıları yaşadıkları sürece varlıklarını sürdürürler. Bu değerlerden biri 
de sanat, edebiyat ve şiirdir.

Türklerin edebiyatlarının oluşumunda şiirin etkili olduğu bilinmektedir. 
Hatta Türk edebiyatını meydana getiren ilk ürünlerin, sığır (av), şölen (kur-
ban), yuğ (yas) törenlerinde bir enstrüman eşliğinde, ezgili olarak söylenen 
manzumeler olduğu görüşü genel kabul görmektedir. Genel kabul gören bu 
görüşe göre Türk dilinin edebiyatını oluşturan ilk ürünlerin sonradan âşık ola-
rak ünlenecek olan ozanlara ait olduğu belirgindir.

Yazının yaygın olarak kullanılmadığı dönemde ozanlar, dönemlerinde 
yaşayan Türkçeyle, sonraları yazıya aktarılarak günümüze kadar ulaşan Ya-
ratılış, Alp Er Tunga, Şu, Oğuz Kağan, Attila, Bozkurt, Ergenekon, Göç, vd. 
birçok destanın oluşmasına öncülük etmişlerdir. Böylece hem kültürel mira-
sın zenginleşmesi ve kalıcı kılınmasına katkı sağlamışlar hem de Türk dilinin 
asırlar ötesine güçlenerek uzanmasında etkili olmuşlardır.

Adı ozan olsun, âşık olsun, baksı/ bahşı olsun, oyun olsun, emre olsun, 
kul olsun, dede olsun vd. bütün halk şairleri, “içinde yaşadıkları insan ve top-
lulukların dili olan Türkçeyi, kendilerinde en iyi biçimde kullanmaya gayret 
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etmişler hatta Türkçeyi kendilerince bir sevdaya dönüştürmüşler, var oluşları-
nın sebebi olarak kabul etmişlerdir. Böylece hem Türkçenin geniş kitleler ara-
sında daha iyi kullanımını sağlamışlar hem de dil etrafında oluşan millet olma 
sürecine hız kazandırmışlardır. Ayrıca milat öncesinden itibaren Türkçeyi bin-
lerce yıl dini, siyasi, sosyal, kültürel vb. her alanda kullanan ozanlar/âşıklar, 
bu dilin yeni kelimeler, yeni deyimler kazanmasında etkili olmuşlardır. Bir dil 
olarak Türkçenin yalnız bir iletişim aracı değil, insanlarının saygıda, sevgide, 
tasada, kıvançta, iyi günde, kötü günde, acıda, sevinçte vd. birleştikleri kut-
sal bir varlık olduğu gerçeğini de hedef kitleleriyle paylaşmışlardır.” (Yakıcı 
2009: 46).

İşte Yunus Emre, böylesine önemli bir gücün 13. yüzyıl Türkiye sahasın-
daki önemli bir temsilcisidir.

Doğduğu varsayılan milat öncesi tarihlerden itibaren İslam dininin Türk-
ler tarafından toplu kabulünün gerçekleştiği onuncu asra kadar Uluğ Türk, 
Yolluğ Tigin, Kül Tarkan, Aprinçur Tigin, Kalım Keyşi, Asıya Tutung, Çısuya 
Tutung, Ki-Ki, Çi-Çi vd. sanatçılar tarafından temsil edilen ozanlık gelene-
ği, İslam’ın kabulündeki yıllardan sonra Ahmet Yesevi ile yeni bir muhteva, 
üslup ve heyecan kazanmıştır. Ahmet Yesevi ile başlayan bu yeni dönemde 
ozanlık/âşıklık geleneği, yeni bir ruh ve heyecanla Yunus Emre misali yeni 
temsilcilerin yetişmesi ve yeni eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yunus Emre, Balasagunlu Yusuf Has Hacip, Kâşgarlı Mahmut, Edip Ah-
met ve Ahmet Yesevi gibi Türk dilinin ve tasavvufunun bilinen ilk ulularının 
o gün yaşadıkları coğrafyada başlattıkları Türk dil, edebiyat ve tasavvuf hare-
ketini Türkiye sahasında temsil eden önemli bir mutasavvıf şair, söz ustası bir 
ozandır. Zaten “Emre” terimini kullanması da bunun en belirgin unsurlarından 
biridir (Yakıcı 2016: 101).

Ahmet Yesevi’nin kendisinden sonra yetişen halk şairleri, mutasavvıf şa-
irler, ozan ve âşıklar üzerindeki tesiriyle ilgili olarak Fuat Köprülü şu görüşe 
yer vermektedir:

“Hoca Ahmet Yesevi’yi takip edenler arasında halk şair-mutasavvıfların-
dan, yani tekke şairlerinden başka, edebi telakkilerinin esasını bilhassa tekke-
lerden almakla beraber, büsbütün mutasavvıf da sayılmayacak halk şairleri, 
yani ellerinde sazları tekke tekke, kahve kahve, şehir şehir dolaşan birtakım 
âşıklar da yetişti. Eski Türk ozan ve baksılarının yerini alan bu ‘bestekâr-mu-
ganni’ şairler, ekseriyetle hiç medrese tahsili görmeyerek kendi kendilerine 
yetiştikleri için halkın zevkini, ruhunu daha iyi biliyorlar ve halk edebiyatın-
dan geniş ölçüde faydalanıyorlardı.” (Köprülü 1993: 170).

Yunus Emre, Türkistan’ın piri Ahmet Yesevi’den aldığı güç ve destek-
le aydınlanmış, Ahmet Yesevi hikmetleri tarzında, yaşadığı dönemin güzel 
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Türkçesiyle ilahiler meydana getirmiş, manevi piri Hoca Ahmet Yesevi gibi 
Türkçenin, tasavvuf ve âşık tarzı Türk şiirinin Türkiye sahasındaki piri olmuş-
tur. Yunus Emre, güzel Türkçesi ve eserlerindeki hikmetli yaklaşımlarla Türk-
çenin konuşulduğu coğrafyalardaki insanların gönül tahtına oturmuş, “Yara-
dan’dan ötürü yaratılana” sevgiyle yaklaşımı sayesinde evrensel bir boyuta 
taşınmış, yol, erkân, meşrep farkı gözetmeksizin bütün ev, dergâh, mescit ve 
mekteplerde yerini almıştır. Bu ulu kişi, Türkiye sahasında oluşan ve gelişen 
âşık tarzı Türk şiiri temsilcilerinin de tarikatı/cemaati, yolu/erkânı ne olur-
sa olsun piri, manevi ustası olmuştur. Bu bakımdan Türkiye sahasında Dede 
Korkut’un açtığı kapıdan yürüyen ozanlar, Yunus Emre’den aldıkları manevi 
güç ve destekle Türkiye sahası âşık tarzı Türk şiirinin güç kazanması ve Türk 
edebiyatı içindeki müstakil yerini almasında etkili olmuşlardır.

 Yunus Emre, Türk kültürünü, mitolojisini, edebiyatını tasavvuf içinde 
yoğurarak şiirlerine yansıtan bir söz ustasıdır. Yunus Emre’nin söz varlığına 
bakıldığında, kendisinin yetişmesinde etkili olan kültürel kaynakların yalnız-
ca İslami dönemle sınırlı olmadığı görülmektedir. Yunus Emre’nin söz varlığı 
incelendiğinde, milattan önceki dönemlerde ozanlar çevresinde gelişen destan 
edebiyatından milattan sonraki ilk asırlarda Göktürk Kitabelerinde görülen 
Yolluğ Tiginlere, Uygurlar döneminin mutasavvıf şair ve ozanları Aprinçur 
Tiginlerden Kül Tarkanlara Türk kültürünün simgeleri kabul edilen birçok un-
surdan izler taşıdığı görülmektedir (Yakıcı 2016: 101).

Türk kültürünün var olduğu mitolojik dönemlerden günümüze kadar 
uzanan ozanlık geleneğinin Türkiye sahasında yeniden filizlenip dal budak 
salmasında, Türk edebiyatının önemli şubelerinden birinin oluşturmasında 
etkili olan unsurlar vardır. Bunlardan ilki Dede Korkut’tur. Dede Korkut Yu-
nus Emre de dâhil olmak üzere 13. asırdan itibaren sanatı ve şiirleriyle adını 
edebiyat, sanat sayfalarına yazdıran onlarca şaire yol göstermiş, destek olmuş, 
katkı sağlamıştır. Yunus Emre ise Dede Korkut’tan aldığı bu güç ve destekle 
Türkiye sahasında yetişen, bağlı bulunduğu ve yetiştiği mektebi ve meşrebi 
birbirinden farklı onlarca ozanın/âşığın manevi piri ve ustası olmuştur.

Yunus Emre’nin sanatçı kişiliği üzerinde Dede Korkut’un büyük etkisinin 
olduğu, Yunus’un şiir dilini kurarken Dede Korkut Destanı’ndan etkilendiği 
bu konuda araştırma yapanların ortak kanaatleri olarak belirginleşmektedir 
(Başgöz 2012: 348).

Dede Korkut’un zaten ozanlık geleneğinin Türkiye sahasına taşınmasın-
da ve orada âşık edebiyatı olarak şekillenmesinde önemli bir yeri ve etkisinin 
olduğu bilinmektedir (Yakıcı 2007: 40-47).

Yunus Emre, şiirlerinde âşık şiirinin koşma nazım şekliyle de şiirler söy-
lemiştir/yazmıştır. Yunus’un, âşıkların belirgin özelliklerinden olan gezginci 
bir derviş ozan olduğu açıktır. Derviş ozanlığın icaplarından olan irticalen/
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doğaçlama şiirler söylediği de genel kabuller arasındadır. Bunlara ilave olarak 
Yunus’un âşıkların vazgeçilmezlerinden kopuzu/sazı çaldığı da ileri sürülen 
görüşler arasındadır (Başgöz 2012: 354).

Yunus Emre’nin şiirlerinde müzik aletlerinden kopuz ve şeşte yer almak-
tadır ama bu şiirlerde Yunus bu enstrümanları çaldığını değil, dinlediğini dile 
getirmektedir:

Ben oruç namaz içün suci içtim esridim
Tesbih seccade için dinledim şeşte kopuz
Ey kopuz ile şeşte aslın nedir bu işte
Ayrı değil âriften bu kopuz ile şeşte (Başgöz 2012: 354)

İlhan Başgöz bu konuda şu görüşe yer vermektedir:
“Yunus Emre ‘kopuz ve çeşte çalarım’ demiyor, ‘dinlerim’ diyor. Ben 

vaktiyle Yunus Emre’nin bu müzik aletlerinden birini çaldığını ileri sürmüş-
tüm. Bugün de aynı fikirdeyim. Kopuzun, ozanın elinde destan söylemeye eş-
lik ettiğini biliyoruz. Dede Korkut Destanı’nda ozan, zaman zaman özellikle 
destanda ritmik nesre geçerken kopuz çalıyor.” (2012: 354)

Ozanlık geleneğinde kopuz, devamı olan âşıklık sanatında saz geleneğin 
vazgeçilmez unsurlarındandır. Âşıklık geleneğinde bu sanata gönül vermiş 
olan, bu sanatı icra etmek isteyen herkes saz çalmak istemekte ve de bu ens-
trümanı en iyi şekilde çalmaktadır. Kimileri ise iyi bir âşık olmak için saza 
hevesle başlamakta fakat az da olsa medrese öğrenimi görmeleri sebebiyle saz 
çalma işini yarıda bırakmakta ya da gördükleri bir rüya ve içtikleri/içmedik-
leri bir bade sebebiyle saza hiç başlamamaktadırlar (Yakıcı 2016: 103; Günay 
1992: 151-152).

Yunus Emre medrese öğrenimi gördüğü belirtilen bir mutasavvıf halk 
şairidir. Bu sebeple saza/kopuza heveslenmesi ama onu çalmaması doğaldır. 
Yunus’un kopuz çalıp çalmadığı bilinmemekle birlikte kendisinin kopuzdan 
kopup geldiği şairlerin mısralarında yer bulmuştur. Türk şiirinin 20. yüzyıl-
daki önemli ustalarından olan Bahtiyar Vahapzade, “efsane mi yoksa gerçek 
mi” olduğu konusunda tereddütlerinin bulunduğunu belirttiği Yunus Emre’nin 
Türk’ün kopuzundan kopup geldiğine vurgu yapmaktadır:

(…)

Bir yerde ölüp bes niye min yerde mezarı
Her gün kazılır çünkü gönüllerde mezarı
Otlarda, çiçeklerde ve güllerde mezarı
Efsane mi, gerçek mi? Bu insan nece insan?
Varlık sesidir, kopmuş o, Türkün kopuzundan (Vahapzade 1986: 5)

Âşıklık geleneği içinde yer alan halk şairlerinin kendilerini diğer şair-
lerden farklı gördükleri ve önemsedikleri özelliklerinin başında irticalen/do-
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ğaçlama/hazırlıksız söyleyebilmeleri gelmektedir. Bu yaklaşıma göre onlar 
“Hak’tan aldıklarını halka” ulaştırmakla görevlidirler. Çünkü onlara bu söz 
söyleme gücü Hak’tan gelmektedir. Tıpkı Yunus Emre’de görüldüğü gibi: 
“Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah.”

Bir farkla ki âşıklar bu gücü gördükleri bir rüya sonucu kendilerine bade 
sunan hızır, pir, ulu ozan vb. kutsal varlıkların vasıtasıyla elde ettiklerine inan-
maktadırlar (Günay 1992: 97-98).

Yunus Emre, bir usta âşık, bir pir olarak Türkiye sahasında âşıklık ge-
leneği içinde yetişen cümle âşıkların ya rüyalarının piri ya da âşık şiirindeki 
ustaları olarak tesirini göstermiştir. Ayrıca Yunus Emre de diğer âşıklar gibi 
halk şiiri yazıcıları tarafından yazılan cönk ve mecmualardaki yerini almıştır. 
Yunus Emre’nin Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelerde yer alan cönk ve 
mecmualarda onlarca şiirinin olduğu bilinmektedir (Köksal 2017: 163-209).

Yunus Emre’nin bir ozan, bir emre, bir âşık, bir kaynak kişi olarak Türk 
müziğine de önemli katkısının olduğu belirgindir. Başta Türk halk müziği ol-
mak üzere Türk müziğinin her alanında Yunus Emre’nin etkisi görülmektedir.

Armağan Coşkun, bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır:
“Sözlü kültür geleneği içerisinde topluma ait özgün müzik geleneğinin 

oluşmasında temel araç olan hafıza aktarımı; yerel icranın ihtiyaç duyduğu 
müzikal yapı, edebi yapı, işaret, formül ve şifreleri içeren kalıplar ile yapı-
labilmektedir. Bu temelde Yunus, anonim halk müziği, dini-tasavvufi tekke 
müziği, âşık müziği, halk edebiyatı, halk şiiri, dini-tasavvufi tekke edebiyatı, 
âşık edebiyatı, âşık şiiri vb. birçok köklü geleneğe katkı sağlamıştır.” (Coşkun 
2021: 151; Coşkun Elçi 2009: 199).

Yunus Emre’nin Türk sanat müziği repertuvarı içerisinde de önemli bir 
yeri vardır. Asırlar boyunca şiirleriyle Türkçenin yaşamasına önemli katkı 
sunmuş olmakla beraber kendi etrafında oluşan “Yunus geleneği” ile diğer şa-
irlerin gönlün de de taht kurduğunu, Yunus Emre’den etkilenen şairlerin onun 
gibi şiirler yazdıklarını ve mahlaslarında Yunus ismini kullandıklarını belirten 
Cengiz Şengül, bu konuda şunları söylemektedir:

“Yunus Emre’nin şiirleri, şairlerin yanı sıra Türk bestecilerinin de ilgisini 
çekmiştir. Türk sanat müziği repertuvarı içerisinde özellikle ‘ilahi’ formunda 
sözleri Yunus Emre’ye ait 300 dolayında eser bestelenmiştir.” (Şengül 2021: 
155-156).

Türklerin kültürel hayatının tarihî süreci içerisinde tarikat-tekke-tasavvuf 
geleneği ve bu düşünsel yaklaşımları yayan, geliştiren dervişlerin, ozanların 
Türk müzik kültürüne önemli etki ve katkılarının olduğunu belirten Zeki Na-
cakcı, Yunus Emre’yle bağlantılı olarak şu görüşlere yer vermektedir:
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“Yunus Emre, on üçüncü yüzyıldan itibaren Anadolu’daki tekke-tasav-
vuf geleneği içinde şiir, müzik ve ilahilerle toplum içinde birleştirici bir rol 
oynamış, Anadolu’nun Türk-İslam inanç ve tasavvuf yaşamında önemli bir 
yer edinmiş ve çok değerli katkıları olmuştur. Yunus Emre’nin şiirleri ve mü-
zik bağlamı incelendiğinde; aralarında birbirini destekleyen ve besleyen çift 
yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Şöyle ki; Yunus’un şiirlerinde tasav-
vuf felsefesi ve anlam yükü bestecileri bu şiirleri bestelemeye yöneltmiş, bu 
durumda yaklaşık sekiz yüzyıl boyunca Türk müziği repertuvarının zengin-
leşmesine ve çeşitlenmesine yol açmış, diğer yönden de yüzyıllar boyunca 
farklı bestekarlar tarafından bestelenen Yunsu’un şiirleri bu besteler sayesinde 
halkın hafızasında kalıcı bir iz bırakmış, Yunus öğretilerinin günümüze taşın-
masına yardımcı olmuştur.” (Nacakcı 2021: 171-172).

Türk kültürünün yapı taşlarından olan Yunus Emre, sosyal hayatın çeşitli 
safhalarında örnek kabul edilmiş, sanatın çeşitli dallarına konu olmuş, özellik-
le şiirin işlediği konular arasında yer almıştır. İlahileri yıllardır Türk insanının 
ağzından düşmeyen Yunus Emre, birçok şaire ilham kaynağı olmuş, yolundan 
gidilmiş, taklit edilmiş, Türk şiirinde bir ekol hâline gelmiştir. Bu sebepledir 
ki birçok şair bu büyük mutasavvıfı şiirlerine konu yapmış, felsefesini dile 
getirmiş, şiirleriyle Yunus’u abideleştirmiştir (Yakıcı 1993: 24)

Yine der ki Ulu Tapduk
Dervişi biz Yunus yaptık
Damlaydı okyanus yaptık
Ne ucu var ne bucağı (Gençosmanoğlu 1989: 7)

Ucu bucağı olmayan bu ulu ozan, Türkiye sahasında âşıklık geleneği-
nin gelişmesine öncülük yapmış, kendi yolundan giden, kendini rehber kabul 
eden birçok âşığın yetişmesine vesile olmuş, onlara manevi ustalık yapmıştır. 
Yunus Emre’nin kendileri için bir pir, bir usta, bir rehber, kısacası bir okul 
olduğunu âşıklar sık sık şiirlerinde dile getirmişlerdir.

Âşık Mevlüt İhsani, âşıkların kabulleri içinde yer alan Yunus Emre’nin 
saz ve söz ustası bir usta ozan olduğuna dair düşünceleri mısralarında dile 
getirmektedir:

Derviş Yunus âşık adı
Yunus bizim biz Yunus’un
Bütün âşıklar üstadı
Her dergâhta saz Yunus’un

Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
İnsanısan bir hisse kap
Paha yetmez söz Yunus’un
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(…)

Mevlüt İhsani gel çekme zar
Âşık olan eder mi ar
İnsanlığa hizmeti var
Türkçe dili öz Yunus’un (Yakıcı 1991: 162)

Âşık Gülhani, bir şiirinde Yunus Emre’nin âşıklar için bir önder, bir kıla-
vuz olduğunu ifade etmektedir:

Hakk’a vasıl oldum diyen âşıklar
Önümüzde Yunus vardır vallahi
Kudret lokmasıyla doyan âşıklar
Nanımızda Yunus vardır vallahi

Âdap meclisinde susar dilimiz
Bize öyle emreyledi Ulumuz
Kılavuzsuz kayıp etsek yolumuz
Yanımızda Yunus vardır vallahi
(…) (Yakıcı 1991: 142)

Âşık Halil Karabulut mısralarında, Yunus Emre’nin şairlerin sultanı ol-
duğuna, hikmet dolu sözleri sayesinde âşıkların Yunus’un izinden gittiğine 
işaret etmektedir:

Gerek ümmi gerek aydın
Şairlere sultan Yunus
Her sözü bir inci, altın
Cevher dolu dükkân Yunus

Âşık Hak şerbetin içti
Üç makamı birden geçti
Hakikat kapısın açtı
Oldu dosta mihman Yunus

(…)

Şu Halil yürür izine

Bir nazar etse yüzüne
Hikmetler dolu sözüne
Etti beni hayran Yunus (Yakıcı 1991: 181)

Ozan Rehberi şiirinde, Yunus Emre’nin bir güneş misali kendilerini ve 
bütün insanlığı aydınlattığını bu yönüyle yalnız kendilerinin değil, bütün in-
sanlığın âşığı olduğunu belirtmektedir:

(…)

Önderimsin ilhamımsın işimsin
Sazımdasın sözümdesin coşumsun
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Gece gündüz hayalimsin düşümsün
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

İlim sensin irfan sensin dil sensin
Gerçekleri tarif eden dil sensin
Dostluk bağlarında açan gül sensin
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

Hacı Bektaş Taptuk Emre elinde
İrşad oldun Hak kelamı dilinde
Sevgiyle yürüdün birlik yolunda
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

(…)

Güneş gibi doğdun yollarımıza
Güzellik getirdin dillerimize
Sevmeyi öğrettin kullarımıza
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

Bütün insanlığın âşığısın sen
Gönül kapısının eşiğisin sen
Ozan Rehberi’nin ışığısın sen
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus (Yakıcı 1991: 248-249)

Âşık Mehmet mahlasıyla şiirler yazan Mehmet Akça da “pir” olarak ka-
bul ettiği Yunus Emre’ye şu dörtlüklerle seslenir:

(…)

Âşığın sırrını bilen
Seherde namazı kılan
Dünkülere bâde veren
Pirim Yunus Emre geldi

(…)

Bâdeler doldururlar
Hem ağlatıp güldürürler
Yeşil hırka giydirirler
Pirim Yunus Emre geldi (Yakıcı 1991: 4-5).

Türkiye sahasında gelenek içinde yer alan kadın âşıklar da şiirlerinde Yu-
nus Emre’nin yolundan gittiğini, onu rehber edindiklerini ve izinden gittikle-
rini söylemektedirler. Bunlardan biri de Âşık Ayşe Çağlayan’dır:

Hak âşığı her an Hakk’a
Ağlayan Yunus’un izindeyim ben
Gönlünü Hak için bunca mahlûka
Bağlayan Yunus’un izindeyim ben
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Yaradan vermiştir bunca vergiyi
Kâinata sermiş güzel sergiyi
İnsanlardan yedi asır sevgiyi
Sağlayan Yunus’un izindeyim ben (Özsoy 1991: 56).

Yunus Emre, yalnız Türkiye sahası âşıklık geleneğini değil, Azerbaycan 
sahası âşıklık geleneğini de etkilemiş, Azerbaycan’da yetişen birçok âşığın 
yanı sıra Nesimi gibi ünlü mutasavvıf âşıkların da Yunus tesiriyle yetişmesine 
katkı sağlamıştır:

“Azerbaycan’ın el şairlerinin, âşıklarının şiirlerini okudukça görürüz ki 
tüm mahlukatı, doğayı, Yaradan’ı ve yaratılanı candan seven Yunus Emre’nin 
ünü kendisinin şiir söylemeye başladığı devirden bugüne kadar Azerbaycan’da 
da yayılmış ve binlerce hayranını bulmuştur. Azerbaycan’da yayınlanan bir-
çok kitapta Yunus Emre ve Karacaoğlan’ın adı Azerbaycanlı saz şairlerinin 
adı ile bir sırada verilir.” (Kafkaslı 1995: 277).

Yunus Emre, özellikle 1908’den sonra gelişen Türk şiirinin oluşumun-
da da eserleriyle yol gösterici olmuştur. Bu dönem şairlerinden önemli bir 
bölümünün müşterek özelliklerinden biri de halk şiiri tarzında eser vermiş 
olan usta şairlerin koşma, destan, ilahi, nefes, türkü vb. türündeki şiirlerini 
örnek alarak şiir oluşturmalarıdır. Örnek alınanların başında ise Yunus Emre 
gelmektedir.

Çağdaş Türk şairlerinden Rıza Tevfik, bir şiirinde Yunus’a Yunusça ses-
lenir:

Yüce dağlar ardından
Deniz aşırı geldim
Evliyalar yurdundan
Selam tapşuru geldim

Ulu bir şara vardım 
Dosta armağanım var
Erenlerin bağından 
güller devşiru geldim

(…)

Yunus’un toprağına
Vardım yüzüm sürmeğe
Sildim gönül pasını
Yanuben aru geldim (Yakıcı 1991: 64-65).

Âşık tarzı söyleyişleriyle günümüz çağdaş Türk şiirinin temsilcilerinden 
Bekir Sıtkı Erdoğan, Yunus’u dizelerinde yaşatmaktadır:
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Gel dost bu ruh aynasıdır puf arama
Hakk’ın ezeli nuruna fanus arama
Gel kuşkunu defnetmeye yeter Karaman
Yunus yaşıyor başkaca Yunus arama (Yakıcı 1991: 116).

Erdoğan, toprağının manevi bereketi olarak gördüğü Yunus Emre’yi, de-
vamında Yunusça yazdığı onlarca dörtlükle Yunus’tan ne ölçüde etkilendiğini 
ifade etmektedir:

İçimde bir dertli bülbül
Öter Yunus Yunus diye
Söz bahçemde her gün bir gül
Biter Yunus Yunus diye

Bir ateş ki içten içe
Halim duman gündüz gece
Göğe her doğrulan baca
Tüter Yunus Yunus diye

Gündüz bir dert gece bir dert
Bilemedim nice bir dert
Sol böğrüme ince bir dert
Batar Yunus Yunus diye

Aşk yumuş arıtmış beni
Dert serip kurutmuş beni
Mansur Hallaç tutmuş beni
Atar Yunus Yunus diye

(…)

Bekir Sıtkı’m bu meydana,
Birçok sözle gelmiş sana
Bilen için bir tek mana
Yeter Yunus Yunus diye (Yakıcı 1991: 4-5).

Buraya kadar verilen örnekler dışında Türkiye sahasında başta âşık tarzı 
Türk şiirinin temsilcileri olmak üzere, yüzlerce şair tarafından Yunus Emre’yi 
konu alan, onu farklı yönleriyle değerlendiren şiirler yazılmıştır. Şiirlerin ta-
mamına yakınında Yunus Emre’nin ozanlar, âşıklar ve şairler için de bir pir, 
bir usta, bir yol gösterici olduğu gerçeğidir.

Ozanların, âşıkların ve şairlerin yaklaşımları da göstermektedir ki Yunus 
Emre, Türk kültür ve edebiyatının binlerce yıl önce ilk temsilcileri olarak ka-
bul edilen ozan, kam, bahşı gibi döneminde dinî, millî toplantıları da yöne-
ten dinî, millî şairler zincirinin asırlar sonra Türkiye sahasında ortaya çıkmış 
olan güçlü bir halkasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan Yunus Emre, çoğu eski 
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Türk dini mensubu olan İslamiyet öncesi ozanların şiir geleneğini İslam ta-
savvufuyla yoğurarak bir senteze ulaşmış, kendine özgü tasavvufi bir anlayış 
meydana getirmiştir. “Yaradan’dan ötürü yaratılanı sevmeyi” ilke olarak kabul 
etmiş, temeli sevgi olan bu anlayışı sayesinde Türkiye sahasında ortaya çıkan 
ozanları/âşıkları büyük ölçüde etkilemiştir. Hangi inanç, yol, erkân, meşrep ve 
mezhebe mensup olursa olsun Türkiye sahasında yetişen bütün âşıklar tarafın-
dan yol gösteren, aşk badesi sunan bir pir, bir ulu ozan olarak benimsenmiş, 
yediden yetmişe bütün âşıkları kendi şemsiyesi altında toplamış, onlar için bir 
güneş olmuş, onları ışığıyla aydınlatmıştır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına 
rağmen bundan sonra da yeni yetişen/yetişecek olan âşıklara/ozanlara usta bir 
âşık olarak rehberlik yapmaya, onları tasavvuf ışığıyla aydınlatmaya, onlara 
Türkçesiyle yol göstermeye devam edecektir.

Yunus Emre, sosyal ve edebî hayatın birçok safhasında örnek kabul edil-
miş, birçok sanat dalına konu olmuş, şiirin, edebiyatın, müziğin, tiyatronun, 
operanın vd. işlediği konular arasında yerini almıştır. İlahileri yıllardır insan-
ların dilinden düşmeyen Yunus Emre, özellikle âşık tarzı şiir söyleyen/yazan 
birçok şairin ilham kaynağı olmuş, yolundan gidilmiş, taklit edilmiş, Türk şii-
rinde bir okul olmuştur. Tarih içinde birçok şairin yetişmesinde güç ve desteği 
görülen ulu ozan Yunus Emre, tasavvuf şiirinde olduğu gibi günümüzde de 
temsilcilerinin manevi pir ve ustası olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye 
sahası âşık tarzı Türk şiirine katkısını sürdürmektedir.
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YUNUS EMRE İLE ABAY KUNANBAYEV 
ESERLERİNDEKİ DİNÎ DEĞERLERİN SÜREKLİLİĞİ

Magripa YESKEYEVA*

Özet
Güncelliğі. Süreklilik fenomeni, derin tarihi olan, kendi arasında uz-

laşan genel Türk kültürünün altın temelidir. Genel Türk maneviyatından 
kaynaklanan Kazak halkının değerlerini, Türk dünyasının büyük şahsiyet-
lerinin eserlerinin dili temelinde, kelimenin dilsel, felsefi anlamı ile incele-
me çok önemlidir. O yüzden ХІІІ-ХІV. yüzyıllarda yaşayan büyük düşünür 
Yunus Emre ve XIX. yüzyılda yaşayan Kazak şairi Abay Kunanbayev’in 
eserlerinde yer alan İslam dünya görüşünün sürekliliğini dilsel bakımdan 
inceleme önemli meselelerden biri sayılır.

Amacı. Tasavvuf geleneğinin en büyük temsilcilerinden biri Yunus 
Emre ve Kazak şairi Abay Kunanbayev şiirlerindeki dinî değerleri dilsel 
bakımdan inceleyerek ortaklıkları ile ayrıntılarını dilsel gösterge temelinde 
göstermek.

Tartışma bölümü. Türkçe konuşan halkların manevi değerler sistemi 
eski Türk kültüründen kaynaklanır. XI-XIV. yüzyıllardaki tarihsel olaylar-
la ilgili “İslam medeniyetinin Türkistan dalından” geçerek [1,257], XV-X-
VIIII. yüzyıllar arasında her halkın özel kimliğini karakterize eden bağımsız 
değerler sistemin kurmuş olduğu herkesçe malumdur. Akraba Türk halkla-
rının genel Türk kimliği ve özel kimliğinin göstergesi de “etnosun manevi 
ve kültürel yaşamının çekirdeği ve kendini keşfetme kriterileri de dildir” [2, 
11]. Türk dünyasının iki büyük düşünürü Yunus Emre ve Abay Kunanbayev 
geleneksel manevi kültürümüzün diğer kültürlerden etkilenmeye başladığı, 
manevi ve kültürel yönelimi yenilemenin ihtiyaç duyulduğu zor dönem-
lerde yaşadılar. Toplumdaki karmaşık kültürel ve sosyal süreçlerin yönünü 
halkının yararına göre uyarlama düşünürlerin eserleri ve faaliyetleri yoluyla 
gerçekleştirildi. Yunus Emre ve Abay Kunanbayev’in eserlerindeki Allah’ın 
hakikatinin tanınması, sevgi, nezaket, merhamet, çalışkanlık, alçak gönül-
lük, adalet ve dürüstlük üzerine kurulmuştur. Eserlerin dili, büyük düşünür-

* Prof. Dr., L.N. Gumilyev Avrasya Ulusal Üniversitesi Nur-Sultan, Kazakistan, mag61103@
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lerin temel idealleri, halkın çıkarları, halkın Türklük veya Kazaklık özel 
kimliğini, kendine özgü maneviyatını koruyarak evrensel manevi değerleri 
tanımasına yön gösterme ve ahlaki, eğitimli nesil kalıplaştırarak büyük bir 
ülkeye dönüşmenin yönünü belirtmek olduğunu gösterir.

Anahtar sözcükler: Yunus Emre, Abay Kunanbayev, dinî değerler, dilsel 
ve felsefi yöntem, anlam bilimi.

Kazak halkının manevi ve kültürel değerleri, Türk maneviyatının sürekli 
gelişiminin sonucudur. Manevi değerlerin kuşaktan kuşağa iletilmesini sağla-
yan, çeşitli dönemlerde yaşamış olan Türk düşünürlerinin eserlerine yansıyan 
dünya görüşlerinin sürekliliğidir. Süreklilik fenomeni, derin tarihi olan, kendi 
arasında uzlaşan genel Türk kültürünün altın temelidir.

Genel Türk maneviyatından kaynaklanan modern Türk halklarının değer-
lerini, Türk dünyasının büyük şahsiyetlerinin eserlerinin dili temelinde, keli-
menin dilsel, felsefi anlamı ile inceleme çok önemlidir. O yüzden ХІІІ-ХІV. 
yüzyıllarda yaşayan büyük düşünür Yunus Emre ve XIX. yüzyılda yaşayan 
Kazak şairi Abay Kunanbayev’in eserlerinde yer alan İslam dünya görüşünün 
sürekliliğini dilsel bakımdan inceleme önemli meselelerden biri sayılır.

Manevi ve kültürel değerlerin temelinde dinî değerler yatmaktadır. 
Din, çatışmasız barış içinde bir arada yaşamanın temelidir. Bu nedenle Türk 
halkının büyük düşünürleri Yunus Emre ve Abay Kunanbayev’in eserle-
rindeki dinî değerleri inceleme diğer değerleri daha iyi anlamamızı sağlar. 
İnsanoğlunun kendini, dünyayı ve çevreyi tanıma arzusu, toplumuna ait ma-
nevi değerleri belirleyen bir pratik bilgi birikimini oluşturur. İnsanın dünya 
bakışı ve tutumunun özelliği, kendisini ve diğer insanları, çevresindeki her 
şeyi, fenomenleri, süreçleri hayırseverlik, adalet, güzellik, yararlık vb. değer-
ler açısından değerlendirmektir. Değerler, aynı zamanda bireylerin manevi 
zenginliğinin, ahlaki bilincinin ölçüsüdür, çevredeki şeylere ve fenomenlere, 
diğer insanlara karşı duygularının, kendi hayatının, hedeflerinin anlamıdır.

Etnik topluluk üyelerinin kendilerine ait olumlu niteliklerini takdir etme-
leri, yalnızca etnosun manevi değerlerinin tanımını değil, aynı zamanda etnik 
kültür düzeyini de yansıtır. Bir toplumun ideal değerleri, toplum üyelerinin 
iyi ve kötüyü, olumlu ve olumsuzu, yararlı ve yararsızı ayırabilme veya değer 
gösterme ölçüsünü tanıtır. Değer nitelikleri, anne sütüyle, ana dili aracıyla 
kendi tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini öğrenmekle sağlanır. Ger-
çek değerleri yanlış değerlerden ayırt edebilme, insanın dünya görüşüne bağ-
lıdır. Medeniyetin gelişimine, tarihî olaylara uygun olarak toplumda kurulan 
manevi ve kültürel değerler de değişime uğrayabilir veya yeniden doğabilir.

Türkçe konuşan halkların manevi değerler sistemi eski Türk kültüründen 
kaynaklanır. XI-XIV. yüzyıllardaki tarihsel olaylarla ilgili “İslam medeniye-
tinin Türkistan dalından” geçerek [2,257], XV-XVIII. yüzyıllar arasında her 
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halkın özel kimliğini karakterize eden bağımsız değerler sistemini kurmuş ol-
duğu herkesçe malumdur.

Akraba Türk halklarının genel Türk kimliği ve özel kimliğinin gösterge-
si de “etnosun manevi ve kültürel yaşamının çekirdeği ve kendini keşfetme 
kriterileri de dildir” [2, 11]. Dil dünyası, etnosun kimliğine ait binlerce hatta 
milyonlarca anlamsal birimin bir araya gelmesi, sentezidir. [3, 11].

Türk dünyasının iki büyük düşünürü, Yunus Emre ve Abay Kunanbayev 
geleneksel manevi kültürümüzün diğer kültürlerden etkilenmeye başladığı, 
manevi ve kültürel yönelimi yenilemenin ihtiyaç duyulduğu zor dönemlerde 
yaşadılar. Toplumdaki karmaşık kültürel ve sosyal süreçlerin yönünü halkının 
yararına göre uyarlama düşünürlerin eserleri ve faaliyetleri yoluyla gerçekleş-
tirildi. Bireyin, zamanının, insanlarının sorunları hakkında her zaman derin 
bir anlayışa sahip olduğu ve kişisel nitelikleri ne kadar yüksek olursa, manevi 
ve ahlaki sorumluluğu o kadar yüksek olduğu bilinmektedir.

ХІІІ-ХІV. yüzyıllarda Anadolu’da yaşayan Yunus Emre ve ХІХ. yüzyıl-
da kazak bozkırında yaşayan Abay Kunanbayev’in eserlerinin dili tarafından 
tanımlanan manevi ve dinî değerlerin yansıması, büyük düşünürlerin bir amaç 
peşinde olduğunu, eğitimli nesil kalıplaştırarak büyük bir ülkeye dönüşmenin 
yönünü belirtmek olduğunu gösterir. Her ikisinin de yaşam ilkesi: “Hakikat 
yolu insanın yoludur”. Çünkü bir halk topluluğunu oluşturan, ortak çıkarları 
düzenleyen ideolojik bir mekanizma, ilişkileri düzenleyen bir yapı olarak ka-
bul edilen dinin içeriği, toplumsal öneme sahip kutsal değerlerin tanınmasın-
dan ibarettir. Gelişmiş, olgun dinlerin temel ilkeleri, ahlaki normlara (merha-
met, adalet, vb.) uyulması gereken toplumun uyumlu bir varlığını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Yunus Emre ve Abay Kunanbayev’in eserleri dilindeki dinî 
değerler, dilsel, söz dizimsel, bağlamsal ve metin seviyelerinin dil temsilcile-
rini içerir.

Türk halkları arasında İslam dini değerlerinin yayılmasıyla, Arap-Fars 
kültürünün hâkim olduğu dönemlerde yaratıcılıkla ilgilenip Hoca Ahmed Ye-
sevi aracılığıyla tasavvuf okulunu geliştirmiş olan Yunus Emre’nin tasavvuf 
geleneğine dayanması doğaldır. Ancak büyük düşünür, Türk kimliğini, hal-
kının ideolojik özelliklerini koruyabilmiş, Türk kültürünün ve maneviyatının 
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Eserlerinde İslam ilkelerini esas alarak 
Türklerin dünya görüşü ve manevi değerlerini kaleme almış. Hak yolunun 
tercihini, nezaket ve merhametin teminatı olarak nitelendirmiştir:

Nefsi Müslümän iden Hak yolın toğru varur.
Yarın ana olısar Muhammed şefäatı.

Yünus imdi sen dahı girçeklerden olıgör.
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Girçek erenler imiş cümlenün ziyäreti [4,94].
Yunus Emre, toplumun uyumlu gelişimi ve insan ilişkilerinin düzenlen-

mesi için bir kural olarak dinin sosyal işlevinin önemine vurgu yapmıştır.
Abay toplumu, Kazak halkının geleneksel kültürünün ve manevi değer-

lerinin değişmeye başladığı, Kazak bozkırlarında manevi, kültürel ve politik 
nitelikte yeni fikirlerin ortaya çıkmaya başladığı döneme denk geldi. Kazak 
toplumu, ulusal kimliği koruyarak, çağdaş topluma ulaşma, ileri kültüre hâ-
kim olma ihtiyacını duymuştur. Bu ilgi, Abay’ın çalışmalarının çekirdeğini 
oluşturdu. Büyük yazar, İslam dininin, İslam felsefesinin hümanist ilkeleri-
ni övdü ve onu Kazak halkının manevi ve kültürel yaşamını geliştirmek için 
kullandı. Örneğin aşağıdaki dörtlükte, insanların namusunu bileyerek insanlar 
arası ilişkileri düzenleme fikri açıkça ifade edilmektedir:

Allah’ın, Peygamber’in yolundayız,
Gayretimizi kırmayan inancımız.

Kâr, kibir, taklit - şeytanın işi,
Suç, şehvete yasak olmamız mı? [5, 251].

Bu fikir Yunus Emre’nin eserlerinde de yansımıştır. Şair, Allah’ın varlığı 
hakikat olduğunu, şehvet, kibir ve yalanlardan uzak durmayı, maddi çıkar-
lar peşinde koşmamayı öğütler: Hak cihana doludur. Kimseler Hakk’ı bilmez. 
Onu sen senden iste. O senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın. Rızka benimdir 
dersin. Niçin yalan söylersin? Çün sen dediğin olmaz [4 ,12].

Abay’ın dinî değerlerle ilgili felsefi görüşleri hem sözlerine hem de şiirle-
rine yansır. Profesör G. Yesim, Abay’ın tasavvufun önde gelen temsilcilerinin 
eserlerini yakından tanıdığını ve tasavvuf ile hem görüş birliği hem de görüş 
ayrılıkları olduğunu kaydetti: “İslam bağlamında iki konuyu ele almamız ge-
rekiyor. Bunlar dinî ideoloji ve dinî felsefedir. Abay dinî ideolojiden uzak du-
rur. Bu yüzden onun bakış açısı dinî felsefe açısından araştırılmalıdır.” [6, 73].

Yunus Emre’nin de Abay’ın da bilim ve eğitime vurgu yapmaları, insan 
kimliği ile insani değerlerin anlamını ve bilim ile eğitimin önemini İslam dini 
felsefesiyle incelemeleri, halkın zihinlerini etkileme, manevi değerleri bilim 
ve eğitime yönlendirme yolunu aramış mükemmel düşünce neticesidir.

Yunus Emre: “İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bil-
mezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne? Kişi Hakk’ı bilmektir. Çün 
okudun bilmezsin. Ha bir kuru ekmektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıl-
dım deme. Eğer Hak bilmez isen. Abes yere gelmektir.” [4, 20-21].

Abay Kunanbayev: “İnsan ilme, bilime, hakikata, gerçeğe heveslenerek, 
her şeyin kökenini, hikmetini bilmeye çalışır. O Allah’ın ilmi değil, her şeyi 
bilen ilme olan tutku, bu da insana kendince ilim verir. Bu Allah’a olan sevgi-
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dir. İlim, Allah’ın bir görüntüsüdür, o hakikat, ona olan sevgi hem hak hem de 
insanlıktır.” 38-ks. [6, 415].

Yunus Emre eserlerinin dilinde dinî değerlerin yansıması olan sözlük dü-
zeyindeki dil birimleri “Hak, Müslüman, şeriat, ahiret, namaz, ilim” vb. Arap-
çadan geçmiş kelimelerdir. Peygamberlerin isimleri (“Muhammed” vb.) sıkça 
kullanılmaktadır.

Din felsefesi alanında derin bir bilgi birikimine sahip olan Abay Kunan-
bayev’in eserlerinin dilinde de dinî değerlerin dilsel temsili ağırlıklı olarak 
Arapçadan oluşmaktadır: kaf-kamil ← كاف كامل“tam” [7, 590]; kıraat ← القراءة 
“Kur’an okunuşu” [7, 592]; nafile ← النفل   “nafile namaz kılmak” [7, 787]; 
küfürالُكف  “dinsizlik, inançsızlık” [7, 656]; âlim ← العالماء “ilim sahibi, bilen, 
bilgin (bilge, Allah’ı en iyi bilendir)” [7, 494]; şeriat ← الشريعة “şeriat, kanun” 
[7, 370]; hakikat ← الحق “gerçek, dürüst, adil” [7,173] vb. Ayrıca saf bir Türk 
Tanrısı, Yaratıcı’sı, ibadeti vb. sözler sıkça kullanılır.

Yunus Emre, eserlerinde “Hak” kelimesi sıkça kullanılmıştır. Abay dilin-
de dominant kelime, Allah teonimidir. Ayrıca Arapçadan geçen “Allah”, “Al-
lahu Teala”, Farsçadan gelen “Kuday” sözleriyle birlikte Türklerin “Tanrı”, 
“Yaratıcı” sözleri eş anlamlı kelimeler olarak kullanılmaktadır.

Yunus Emre ve Abay Kunanbayev’in eserlerine yansıyan dil temsilinin 
içeriği “Allah’ı tanımak; kendini tanımak, başkalarını tanımak, doğayı tanı-
mak”, “Allah’ı tanımak; sevginin özünü anlamak”, “Allah’ı tanımak; bilgi, 
bilim ve sanatın temeli”, “Allah’ı tanımak; ahlak ve iyiliğin temeli”, “Allah’ı 
tanımak; uyumlu yaşamın garantisi”, “Allah’ı tanımak; toplumun uyumlu ge-
lişiminin garantisi” gibi fikirlerden oluşur. Bu da aradaki beş yüzyılın, tüm 
Türklerin manevi ve dinî değerlerinin devamlılığı üzerinde olumsuz bir etki 
yaratmamış olduğunu yani tüm Türk bilincinin gücünü karakterize etmekte 
olduğunu göstermektedir. Düşünürlerin eserlerinde dinî değerlerin dilsel tem-
silinin yapısal ve anlamsal özellikleri Batı Türk kollarının Oğuz-Kıpçak, Kıp-
çak-Oğuz doğasını belirlemektedir.

Yunus Emre ve Abay Kunanbayev’in eserlerindeki Allah’ın hakikatinin 
tanınması, sevgi, nezaket, merhamet, çalışkanlık, alçak gönüllük, adalet ve 
dürüstlük üzerine kurulmuştur. Eserlerin dili büyük düşünürlerin temel ide-
alleri, halkın çıkarları, halkın Türklük veya Kazaklık özel kimliğini, kendine 
özgü maneviyatını koruyarak evrensel manevi değerleri tanımasına yön gös-
terme ve ahlaki, eğitimli nesil kalıplaştırarak büyük bir ülkeye dönüşmenin 
yönünü belirtmek olduğunu gösterir.
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YUNUS EMRE ŞİİRİNİN LENGÜAPOETİK 
ÖZELLİKLERİ
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Özet
Yunus Emre’nin en büyük özelliği Türkçenin ses ve söz varlığından 

büyük bir maharetle yararlanmasında görünür. Yunus Emre’nin kullandığı 
deyimler, kavramlar, konuşulan dile getirdiği derinlik yüzyıllar boyu başka 
şairler için âdeta kılavuzluk etmiştir. Yunus Emre şiirleri ile ilgili araştırma-
ların tamamında büyük ozanın şiirlerini oldukça sade ve akıcı bir Türkçe 
ile yazdığı, tasavvuf ile ilgili en zor konuları bile oldukça yalın bir biçim-
de anlattığı vurgulanır. Biz bildirimizde şairin “Yunus Emre Dîvânı” isim-
li eserindeki bazı şiirleri lengüapoetik açıdan değerlendireceğiz. Bilindiği 
üzere üslup bilimciler yazarın maharetini göstermeye çalıştıklarında “karşı-
lıklı etkileşim” denilen yaklaşıma dayanırlar. Yani metinde kullanılan dilin 
genel halk diliyle ilişkisi ve yazarın halk dilini ne derece etkilediği ile ilgili 
gözlemler dikkat merkezinde tutulur. Lengüapoetik tahlilde ise edebî metne 
bedii-estetik bütünlük olarak yaklaşım esas alınır. Eser, dilin belli bir düze-
yinde (fonetik, leksik, semantik, sentaktik) veya bütüncül bir biçimde ele 
alınsa bile dil birimlerinin metindeki poetik aktüelleşme tarzını belirleme 
araştırmanın esasını oluşturan temayüllerden biri sayılır. Bildiride Yunus 
Emre şiirlerinde öne çıkan fonetik ve leksik-semantik birimlerin dilsel ve 
poetik özelliklerden bahsedilir.

Girş
Ben bu sempozyum bahanesiyle biraz kaynak taraması yaptım. İnternetin 

Özbek segmentinde birkaç çeviri dışında pek elle tutulur araştırmaya rastla-
madım. Ahmet Yesevi diye ararsanız sayısız araştırmaya ulaşabilirsiniz. Yunus 
Emre ile ilgili akademik çalışmalar neden yapılmamış, yapılmışsa da internet 
saytlarına yüklenmemiş olabilir, diye düşündüm. Açığı şaşırdım ve dedim ki, 
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bu büyük bir eksiklik. Edebiyat bilimi için de dil bilimi için de genel olarak 
filolojik çalışmaların tekâmülü için de büyük bir eksiklik. İnternetin Türk seg-
mentinde Yunus Emre korpusu ile ilgili yazı yazmak isterseniz ciltler dolusu 
kitap olacak nitelikteki bilgiyle karşılaşırsınız. Yunus Emre ve eserleri her açı-
dan değerlendirilmiş. Ama bu yeterli mi derseniz, tabii ki hayır deriz. Zaten 
yeterli olmadığından bugün Türkçenin dehasını yâd etmek için burada top-
lanmış bulunuyoruz. Bence her neslin her çağın kendi Yunus’u olmalı, kendi 
Nevai’si, Yesevi’si, Fuzuli’si, Mahtumkulu’su ve Abay’ı olmalı. Onlar Türkçe 
yabancı dillerin etkisine girdiği zamanlarda “Ey Türk Titre ve Kendine Dön!” 
emrinin tecellileri olarak doğru yolu gösterenlerdir. Onlar Türkçenin, fevkala-
de güzel dilimizin sonsuza dek hayatta kalması için Tanrı’nın bizlere armağan 
ettiği yalavaçlardır. Onlar birer mihenk taşları gibidir. Gençlerin başka dillere, 
başka hülyalara özenerek yolunu kaybetmemesi için ufku aydınlatan birer fa-
nus gibidirler. Bu yüzden de her bir kuşak Yunus Emre’yi kendi dünyasının 
gerçekleri ışığında keşfetmelidirler. “Avrupa’nın en önemli inanç ve kültür 
araştırmacılarından birisi olan Rene Guenon’nun kadim kültürlerin özellikle-
rine dair araştırmasında yaptığı şu tespit gerçekten dikkat çekicidir: ‘Kadim 
kültürler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarında, kendilerini bağlı 
bulundukları kültürel ürünlerinde saklarlar. Bir başka ifadeyle kendilerini bu-
ralarda kodlarlar. Bu tavır koruyucu bir davranıştan çok, ileriki zamanlarda 
uygun şartlar oluştuğunda insanlığın bu kültürü yeniden ayağa kaldırması için 
geliştirilmiş bir tohum bankasına benzetilebilir.’ Kültürümüzün bugünkü du-
rumunu anlamada son derece önemli bir tespit diyebiliriz.” (Uysal 2016, s. 7)

Yunus Emre’nin en büyük özelliği Türkçenin ses ve söz varlığından bü-
yük bir maharetle yararlanmasında görünür. Yunus Emre’nin kullandığı de-
yimler, kavramlar, konuşulan dile getirdiği derinlik yüzyıllar boyu başka şa-
irler için âdeta kılavuzluk etmiştir. Yunus Emre şiirleri ile ilgili araştırmaların 
tamamında büyük ozanın şiirlerini oldukça sade ve akıcı bir Türkçe ile yaz-
dığı, tasavvuf ile ilgili en zor konuları bile oldukça yalın bir biçimde anlattığı 
vurgulanır. Biz bildirimizde onun şiirlerinin lengüapoetik açıdan değerlendir-
menin zaruriyetine değineceğiz. Bilindiği üzere dil bilimciler metindeki dil 
birimlerinin kullanımından yola çıkarak fonetik, morfolojik, leksikolojik ve 
sentaktik açıdan değerlendirirler. Metnin gramer özelliklerine dikkat ederler. 
Üslup bilimciler ise yazarın maharetini göstermeye çalışarak “karşılıklı etki-
leşim” denilen yaklaşıma dayanırlar. Yani metinde kullanılan dilin genel halk 
diliyle ilişkisi ve yazarın halk dilini ne derece etkilediği ile ilgili gözlemleri 
dikkat merkezinde tutarlar. Lengüapoetik tahlilde ise edebî metne bedii-este-
tik bütünlük olarak yaklaşım esas alınır. Eser, dilin belli bir düzeyinde (fone-
tik, leksik, semantik, sentaktik) veya bütüncül bir biçimde ele alınsa bile dil 
birimlerinin metindeki poetik aktüelleşme tarzını belirleme, araştırmanın esa-
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sını oluşturan temayüllerden biri sayılır. Metinler arasılık ve diğer prensipler 
uygulanarak şairin mahareti ortaya konulur.

Bilindiği üzere “Yunus Emre’nin yüzyıllar boyunca Türk halkını etki-
leyen asıl eseri şiirleri ve bu şiirlerin toplandığı Divan’ıdır. Bu divanda yer 
alan şiirlerin pek çoğunda coşkun bir lirizmle Tanrı sevgisini dile getirmiştir. 
Yunus Emre, Anadolu’da Türk dilinin bir edebiyat dili hâline yeni yeni yük-
selmeye başladığı bir dönemde şiirlerini söylemiştir.”

Özbek edebiyat bilimcisi İbrahim Hakkul, Ahmet Yesevi hakkındaki bir 
makalesinde şöyle yazıyor: “Yunus Emre’nin Divan’ının umumi ruhu ve ge-
nel pafosu ile Yesevi misyonundan fark etmiyor. Zira, Yesevi Yunus Emre’nin 
ulu selefidir.”

Ҳақдин манга назар бўлди,
Ҳақ эшигин очар бўлдим.
Кирдим ҳақнинг ғазнасина,
Дурру гавҳар сочар болдим… —

der Yunus Emre. Ahmet Yesevi de aynı ihtiyaç ve amaç ile hikmet tertip 
etmemiş miydi? “Толибларга дурру гавҳар сочтим мано” diyen Yesevi Türk 
şiirindeki Yunus Emre’ye benzer sufi şairlere:

Ҳақ йўлига кириб бўлмас пок бўлмасанг,
Ломаконда Ҳақдин сабоқ олдим мано, —

diye ders niteliğindeki fikirleri dile getirmiştir…” (Ҳаққулов 1989, 24-
бет)

Özbek şairi Bahram Rozimuhammed’e göre insan, şiirsel bir sözle “Ol!” 
emriyle yaratılmıştır. O kelimenin özünde şiir vardı ki bu yüzden Tanrı, insanı 
yaratırken aynı zamanda şiiri de yaratmıştır, der. Yunus’un şiiri işte o emrii-
lahinin amacına uygun bir şiirdir. Azerbaycan şairi Ramiz Röşen, “Kainat bir 
zerrenin patlamasından oluşmuştur derler; bu düşünce doğruysa poetik söz 
yani şiirin özünde, sonsuza saçılıp giden kainatı toparlayıp yine aynı noktaya 
sığdırma isteği yatar.” der. Ardından, şairin uhdesindeki kutsal görev hakkın-
da “Her usta şair Tanrı’yı kendi ana dilinde tasvir eder ve Tanrı’ya varmak için 
de kanat çırpa çırpa kendi ana dilinin gökyüzünü genişletir.” şeklinde devam 
eder. Kuşun kanat çırpmasındaki ahenk, musikiye ve söze dönüşür yani, “Uç-
suz bucaksız gökyüzü, kuşlara ve şairlere armağan edilmiştir.” vecizesi boşa 
söylenmemiştir. Yunus Emre de kanatlarını çırpa çırpa Türkçenin sınırlarını 
genişleten mustesna şairdir. “Eğer o zatı evliya dersek evliyaların evliyası, 
mütefekkir dersek mütefekkirlerin mütefekkiri, şair dersek şairlerin sultanı-
dır.” Ali Şir Nevai için söylenen bu söz aslında Yunus Emre için daha uygun-
dur. Hiçbir şair yaşamın anlamını, insanın dünyadaki misyonunu Yunus Emre 
kadar derin ve etkili bir dille yazmamıştır.
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“Benim adım dertli dolap,
Suyum akar yalap yalap.
Böyle emreylemiş Çalap,
Derdim vardır inilerim.

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, “Yunus Emre şiirinin en önemli özel-
liklerinden biri de soyut kavramları ve durumları anlatırken halkın hayatın-
da yer alan nesne ve varlıkları ifade eden kelimeleri de bir benzetme unsuru 
olarak kullanmasıdır. Yunus Emre, Türk yazılı ve konuşma dilini birleştire-
rek onun ifade gücünü göstermiştir. Türk dilinin estetik ölçülerinin belirlen-
mesinde önemli rol oynayan Yunus Emre’nin dil ve üslubunun incelenmesi 
zaruridir.” der (Yunus Emre Poetikası, 2011). Ve büyük ozanın şiirlerini üç 
bölüm olarak ele alır. İlk önce onun dili kullanmadaki ustalığını lengüistikpo-
etik adı altında araştırmanın gerekli olduğu düşüncesini ileri sürer. Bu konu-
da Türk destan dili, özellikle Kitab-ı Dede Korkut hakkındaki araştırmaları 
başlıca kaynak olarak kullanır. Bunun yanı sıra şiirlerdeki ses sistemini, ri-
tim ve vurgu özelliklerini de değerlendirir. Bu bölümü “Türk Dilinin Fonetik 
Poetikası’’ diye adlandırır. İkinci bölümde Yunus Emre’nin eserlerini oluş-
turan kelime hazinesi araştırılmaya çalışılmış. Kelimelerin anlam farklılığı, 
mana çeşitliliği, deyimlerin Yunus’un şiirindeki zenginliği ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu bölüm “Türk Dilinin Fonetik Leksikolojisi” diye adlandırıl-
mıştır. Ressam fırçasından çıkan renkler ve desenler ile bu şiirlerin arasında 
bağlantı kurmaya çalışılmıştır. “Müslüman Türklerin tarihinde millî benliğe 
ulaşmada Türk dilinin önemi büyüktür.” der. Gerçekten de bu dilde yazılan 
-oğuznameler, destanlar, masallar, mâniler, Orhun Abideleri, Uygur yazıları, 
Kâşgarlı Mahmud’un Divan’ü Lügati’t-Türk’ü, Yusuf Has Hacip’in Kutadgu 
Bilig’i Türk milliyetçiliğinin oluşmasındaki temel unsurlardandır. Türk dili-
nin mücadelesi XI. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar sürer. Yunus Emre 
de bu dilin sancağını göklere yükseltmek için gelmişti. Onun sanatının temel 
taşı güzel Türkçedir. Yunus Emre Türk yazılı ve konuşma dilini birleştirerek 
onun ifade gücünü göstermiştir. Bu bağlamda Nevai, Fuzuli, Mahdumkulu 
onun halefleridir. Bu yüzden Türk dilinin estetik ölçülerinin belirlenmesinde 
önemli rol oynayan Yunus Emre’nin dil ve üslubunun incelenmesi zaruridir. 
(Nerimanoğlu 2011, s. 13)

Âlimin 2011’de yayımlanan Yunus Emre Poetikası adlı kitabından öğre-
nilecek çok şey vardır. Nerimanoğlu Türk filolojisinde Yunus Emre eserleri-
nin lengüapoetik süzgeçten geçirilmesi gerektiğini dile getiren ilk bilim ada-
mıdır. Lengüapoetik kavramı lengüistik ve poetik terimlerinden oluşmasına 
rağmen metin üzerinde en geniş çapta inceleme yapmaya elverişli disiplinler 
arası çalışma yöntemidir. Eserdeki dil birimlerinin semantik, etimolojik, et-
nografik, pragmatik, lengüakültürel ve başka hangi özelliklerinden bahsedilse 
bile o birimlerin estetik bir yapı ve mana çerçevesinde metnin şekillenmesine 
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ve bütününe ne derece katkı sağladığı araştırmacının dikkat merkezinde bu-
lunmalıdır. Poetika terimi filolojik araştırmalarda en çok işlenen terimdir. “Şa-
irin, kendi şiir anlayışına ilişkin görüşlerinin bütünü olarak poetika, bir sanat 
dalı olan şiir için genelleştirilemeyecek, bir başka deyişle bütüncül olarak şiir 
türünü kapsayacak nitelikte olmayan bir kavramdır. Şiirin “ne”liği, iç ve dış 
yapısıyla ilgili görüşlerin poetika olarak değerlendirilmesi bir şair tarafından, 
kendi şiir anlayışıyla ilgili olarak ortaya konulmuş görüşlerin bütünlüklü bir 
nitelik taşımasına bağlıdır. Şiir sanatının ve şairin anlayışının özgünlüğü ve 
bunların şairin kişiliğine, yetişme koşullarına ve zihniyet dünyasını biçim-
lendiren etkenlere göre değişkenlik göstermesi poetikayı tıpkı şiir sanatının 
kendisi gibi şairin şahsına münhasır kılar.” (Güneş 2011, s. 134)

Bu çok önemli bir husus, edebî metne dilsel ve yazınsal yaklaşımı bir ara-
da uygulamayı öneren bir yaklaşım olarak lengüapoetik gündeme geleli yarım 
asrı geçti. Avrupa ve Rus teorisyenleri tarafından önemli edebî şahsiyetlerin 
eserleri lengüapoetik açıdan değerlendirildiğini biliyoruz. Yunus Emre Türk 
dünyasının yetiştirdiği ender şahsiyetlerden biridir. O ilhamını Kur’an-ı Ke-
rim’den, heyecanını halk destanlarından, üslubunu mutasavvıf Türk büyükle-
rinden almıştır.

Genelde Yunus Emre yaratıcılığı ve ilham kaynağı hakkında söz açılınca 
“Pîr-i Türkistan” olarak bilinen Ahmet Yesevi anılır. “Ahmed Yesevi’ye bağlı 
erenler için “Horosan Erenleri” tabiri kullanılmıştır. 13. yüzyılın ilk yarısında 
Moğol istilası ya da farklı nedenlerden dolayı Horasan’dan Anadolu’ya ge-
len Horasan Erenlerinin Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük 
hizmetleri olmuştur.” (Tansü 2021, s. 6)

“Maddesine bağlı olmayan ve lahuti alemin adeta ruhani kuşları konu-
munda olan bu insanlar, yine kendi alemlerinde kanat vuran kişilerin anlaya-
cağı bir dil geliştirmişlerdir ki ‘mantiku’t-tayr’ (kuşdili) diye adlandırılan dil 
budur. Yunus Emre’nin bu beyti bu misaldendir: Her bir aşık bu yolda bir türlü 
nişan vermiş Biri nişan vermedi nişanımdan ilerü.” Bu mısralar agrebü’l-ga-
rabibdendir yani, şimdiye kadar misli gelmediğinden ancak Yunus Emre’ye 
mahsustur denilir. (Tatcı 2008, s. 28-29)

“Yünus, yaşadığı devrin en önemli bir iletişim aracı olan şiiri çok iyi 
kullanarak, duygu ve düşüncelerini sadece kendi asrına değil asırlar ötesine de 
vermeyi başarahilmiş az sayıda insandan birisidir. Yunus Emre’nin yaşadığı 
XIII. ve XIV. yüzyıllarda, Anadolu’da ilim ve edebiyat dili olarak Arapça ve 
Farsça etkinliğini sürdürüyordu. Yunus Emre, böyle bir atmosferde Anado-
lu’da, Türk dilini en iyi kullanan ilk şair olmuştur. Yunus’un Farsça ve Arapça 
bildiği ve bazı İslami kaynakları okuyup iyice anladığı anlaşılmaktadır. Ana-
dolu’da, Türkçe şiir dilinin öncüsü olan Yunus Emre, diğer bir kısım muta-
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savvıf şairler gibi şekilden ziyade öze önem veren bir şairdir.” (Güneş 2011, 
s. 386)

“Yunus, insanlara doğruyu, güzeli ve hakikati söyleyen, önce mutasavvıf 
sonra şair bir düşünce ve gönül adamıdır. Dolayısıyla; onu sadece bir şair ola-
rak nitelendirmek eksiklik olur. Temel hedefi sadece sanat yapmak ve güzel 
şiir söylemek olmamasına rağmen Yunus’un sözlerinin fesahat bakımından 
da kusursuz olduğu söylenebilir. Mesela ‘derviş gönülsüz gerek’ mısraındaki 
‘gönülsüz’ kelimesine yüklenen ‘gönül koymama ve alçak gönüllük’ anlamla-
rının yadırganmadan kabul gördüğü bilinir.” (Güneş 2011, s. 399)

Yunus Emre hakkında Köprülü şunları kaydeder: “Yûnus Emre’ye gelin-
ce, o, üstâdı (Ahmed Yesevi) gibi yeni bir tarîkat kurmamakla beraber, Yûnus 
tarzı diye hala lezzetle okuduğumuz ve müteessir olduğumuz orijinal bir ede-
biyat, bir tasavvufi halk edebiyatı yaratmış ve bütün tekke şiirlerinde, Bektâşî 
şiirlerinde, hatta âşık edebiyatında büyük bir âmil olmuştur.” (Köprülü 1981, 
s. 357.)

Yunus Emre şiirleri sadece Anadolu Türkçesi çerçevesine sığmaz. Bugün 
yaşayan Türk lehçelerinin hepsinden birer söz, ek veya ifade tarzı bulunur. O 
yüzden “Türkçenin Piri” derler. Mesela, günümüz Türkiye Türkçesinde kul-
lanılmayan birçok kelime Özbek Türkçesinde veya başka bir Türk lehçesinde 
bulunmaktadır. Örneğin, süñük = kemik, yel- = koş-, neñ = şey, nesne, görklü 
= güzel, elt- = götür-, sagınç = özlem/düşünce endişe, tamug = cehennem, uç-
maq = cennet, od = ateş, anda = orada, em = ilaç, öküş = çok, bular = bunlar, 
el = halk, cemaat, tut- = çevir-, dur- = kalk-, öz = kendi, tap- = bul-, var-= git-, 
sınuḳ - kırık, ton - elbise, oġrı - hırsız, ḳanı - hani, nerede, ḳaraḳ - göz bebeği, 
ḳarı : yaşlı vbg.

Çokluk 1. şahıs zamiri “bz / biz”in ekleşmesiyle oluşmuş çokluk 1. şa-
hıs bildirme ekinin ayrıca /+vUz/ şekli de görülür: Ön.: eglen-//-e+//+vüz = 
eğlenelim. var-//-a+//+vuz = varalım, gidelim. Günümüz Taşkent şivesinin en 
belirgin özelliği bununla ilgilidir. Kelavuz – geliriz, ketavuz – gideriz, bara-
vuz, baravuza - varırız.

Yunus Emre’nin eserleri lengüapoetik açıdan incelendiğinde belli bir 
mana ifadesi için dil birimlerinin estetik kullanımına dikkat edileceği kesin. 
Mesela fonetik yönden incelendiğinde Mustafa Tatcı’nın (2008 b: 290) belirt-
tiği gibi “Aşağıdaki beyitin ilk mısrasında yoğunlukta bulunan “ḳ/ġ”, “t/d”, 
“l” sesleriyle bulutların kümeleşmesi; ikinci mısrada ise diş/diş eti sesleri olan 
“ç”, “ş”, “s/z”, “n” sesleriyle yağmur sesi imajı yaratılmak istenmiş olsa ge-
rek: Karlu taglarun başında salkım salkım olan bulut, / Saçun çözüp benüm 
içün yaşın yaşın aglar mısın.
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Deha bestekârların en büyük ideali, musikide ilahi sese en yakın tınıyı 
bulmak ve dinleyiciye cennetin sesini, Bihişt’in sedasını dinlettirmektir. Bilim 
adamları ise insanoğlunu düşündüren sorulara çözüm arama ve kesin cevaplar 
bulmak için her türlü zahmeti çekerler. Şairler ise milletin vicdanı, millî de-
ğerlerin koruyucusu ve duyguların aynası kabul edilirler. Yunus Emre de bu 
bakımdan Türkçenin en fedakâr bir muhafızıdır. O her bir sözü kutsal emanet 
gibi görüp üstüne titrer. Bu yolda atılacak ilk adımın da ana dilinin korunması 
olduğunu söyler.

Yunus Emre’nin üslubundaki başarı tesadüfi değildir. Onun şiirleri lisan 
açısından da fesahet yönünden de büyük bir fenomendir. Kamil Veli Narima-
noğlu’nun dediği gibi: “Bir eline Divan Edebiyatının, öteki eline Halk Ede-
biyatını alan, bu ikki cevherden kendi üslubunu oluşturan Yunus, söz sana-
tının piridir. Ne biraz eksik, ne biraz fazla; Yunus sözü içerisindeki hakikat 
kadardır. Anadilinin gelişmesinde onun etkisi büyüktür. Onun adı anadilinin 
ruhunda, belleğindedir.” Böyle bir icatkârın ortaya koyduğu eserler de yeni 
yaklaşımlar ışığında enstitüsyonel ve sistemli incelenmelidir. Lengüapoetiğin 
temel prensipleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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YÛNUS EMRE İLE MAHTUMKULU’NUN 
ŞİİRLERİNDEKİ ORTAK DEYİMLER ÜZERİNE

Bilâl YÜCEL*·

İşbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur
Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmış gibi

(Yûnus Emre)

Jan guşy bu tende bäş gün myhmandyr
Perwaz edip bir gün uçar ýaranlar

(Mahtumkulu)

Özet
Yunus Emre, Oğuzcanın Anadolu’da yazı dili hâline gelmesinde pay 

sahibi şahsiyetlerin öncüsüdür. Tasavvuf temelindeki şiirlerini konuşma di-
line yakın, sade ve akıcı bir üslupla dile getirerek bir yandan halkın sevgi-
sini kazanırken bir yandan da yazar ve şairlere önderlik etmiştir. Böylece, 
Batı (veya Güneybatı) Türkçesi, başka bir terimle Oğuzca, resmî yazışma 
dili yerleşik Farsçaya ve bilim dili Arapçaya karşı büyük bir zafer kazanarak 
Türk dili temelinde ayrı bir kol olarak varlığını ortaya koymaya başlamıştır.

Yunus Emre’den yaklaşık 450 yıl kadar sonra farklı bir coğrafyada, 
Hazar’ın doğusunda Mahtumkulu Firaki’nin, asırlardır devam eden “Müş-
terek Orta Asya Edebî Diline”, başka bir terimle Çağataycaya karşı Oğuz-
canın Doğu koluyla yazdığı şiirleri sayesinde Türkmencenin yazı dili hâline 
gelmesinde son derece önemli rolü olmuştur.

Bu iki âbide şahsiyetin, yazı dili kuruluşundaki öncülükleri, sanatkâr-
lıkları, kullandıkları sade dil sayesinde tasavvuf gibi ağır bir alanı geniş 
halk kitlelerine sevdirmeleri, asırlar boyu ve hâlâ anlaşılıp okunmaları ve 
şiirlerinin gönülden gönüle dilden dile yaşamaya ve yön göstermeye devam 
etmesi gibi üstünlükleri yanı sıra eserlerinde geçen ortak deyimlerin dil ta-
rihi açısından son derece büyük önemi vardır.

* Prof. Dr., yucel.bilal@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-9874-7230
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Deyimler; bir dilin işlenmişliğini, kavramları karşılama imkânlarını, 
kelimelerin anlam inceliklerini, sanat gücünü, anlatım genişliğini ve zen-
ginliğini gösteren dil birimleridir. Yunus Emre ile Mahtumkulu’nun şiir-
lerinde geçen ve çoğu günümüzde kullanılmakta olan ortak deyimlerden 
bazıları şöyle sıralanabilir:

Aklını almak, aklı gitmek, aman vermek, baş açık yalın ayak, baştan 
ayağa, bel bağlamak, belini bükmek, boyun burmak, can vermek, candan 
geçmek, canını yakmak, cefa çekmek, cefa görmek, ciğeri yanmak / dağ-
lanmak / kebap olmak / büryan olmak, dile düşmek, dile gelmek, dünyadan 
geçmek, dünyaya doymak, ecel şerbetini tatmak, el çekmek, el uzatmak, 
gönül vermek, gözünü açmak, içi yanmak, kan ağlamak, kana boyamak, 
kan içmek, kendini / özüni bilmek, kurban olmak, külünü (göğe) savurmak, 
mana saçmak, mekân tutmak, oda atmak / yakmak / yanmak, yele vermek, 
yere girmek, yolu gözlemek, yoldan azmak, yaka tutmak, yüreği yanmak, yüz 
döndürmek, yüz tutmak, yüzü kara… 

Bu bildiride, farklı yüzyıllarda ve coğrafyalarda yetişmiş iki büyük sa-
natkârın eserlerindeki ortak deyimlerin, Oğuzcanın yazı dili olma sürecin-
deki değerleri dikkatlere sunulacaktır.

Giriş

Biri Anadolu’da diğeri Türkistan’da beş yüz yıl arayla iki büyük şairin 
mısralarında pek çok kavramın aynı düşünüş tarzı, aynı kelimeler, aynı sanat-
lar ve aynı deyimlerle ifade edilmesi; taşıdıkları dil ve kültür tarihi değerleri 
sebebiyle üzerinde çalışmayı önemli hâle getirmektedir.

Yûnus Emre (1240-1320), Oğuzcanın Anadolu’da yazı dili hâline gel-
mesinde pay sahibi şahsiyetlerin ilki ve öncüsüdür. Tasavvuf temelindeki şi-
irlerini sade ve akıcı bir üslupla kaleme alarak bir yandan halkın sevgisini 
kazanırken bir yandan da yazar ve şairlere önderlik etmiştir. Böylece Batı 
(veya Güneybatı) Türkçesi, başka bir terimle Oğuzca; bilim ve eğitim dili 
olan Arapçanın yanı sıra resmî yazışma ve edebiyat dili Farsçaya karşı büyük 
bir zafer kazanarak Anadolu’da Türk dili temelinde mevcudiyetini ortaya koy-
maya başlamış, yazı dili seviyesine yükselmiştir.

Mahtumkulu Firaki (öl. 1783’ten sonra); gerek Yesevî’den beri olgunlaşa-
rak gelişen tasavvuf ve hikmet vadisindeki şiirlerini gerekse toplumun birçok 
yönünü yansıtan tespitlerini halkın konuşma dili Oğuzcayla terennüm ederek 
Türkmenceyi, dört asırdır kullanılmakta olan “Müşterek Orta Asya Edebî Yazı 
Dili”nden -başka bir terimle Çağataycadan- koparıp Hazar’ın doğusunda ede-
biyat ve yazı dili seviyesine yükselten öncü şahsiyettir.
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Deyimler; bir dilin işlenmişliğini, kavramları karşılamadaki imkânlarını, 
kelimelerin anlam inceliklerini, sanat gücünü, anlatım genişliğini ve zenginli-
ğini gösteren dil mirasıdır.1 Yûnus Emre ile Mahtumkulu’nun Türkçenin yazı 
dili oluşundaki öncülükleri, asırlar boyu ve hâlâ anlaşılıp okunmaları, sanat-
kârlıkları, kullandıkları sade dil, geniş halk kitlelerince sevilmeleri, şiirlerinin 
gönülden gönüle dilden dile yaşamaya ve yol göstermeye devam etmesi gibi 
ortak üstünlükleri yanı sıra eserlerinde geçen deyimler, ayrı ayrı çalışma ko-
nusu edilecek kadar bol ve çeşitlidir.2

Deyim olmayan birleşik yapıları konu dışında bırakıldığı3 ve metafor te-
riminin tercih edilmediği4 bu bildiride, Yûnus Emre ile Mahtumkulu’nun şiir-
lerindeki yüzlerce deyim arasından seçilmiş pek çoğu günümüzde de bilinen 
bire bir aynı kelimelerle kurulmuş elli adet ortak deyim; tasavvufi açıklamala-
ra girilmeksizin anlam5 ve edebî sanat6 yönleri esas alınarak yorumlanacaktır.

1. Organ adlarıyla kurulmuş deyimler

Her dilde kültür kelimelerinin ilk grubunda şahıs zamirleri, ikinci gru-
bunda vücut ve organ adları sıralanır. Organ adlarından ve vücutla ilgili ke-
limelerden yararlanılarak anlam aktarması yoluyla kurulmuş söz sanatları ve 
deyimler, Türkçede de hayli yaygındır (Aksan 1978, s. 124-126, 149-151). 

1 Deyimlerin çeşitli yönlerinin ele alındığı çalışmalar ile yayınların künyeleri için bk. 
Özyaşamış Şakar 2021, s. 11-17 (1-5. dipnotlar).

2 Bir örnek: Yûnus Emre Divanı’ndaki deyimlerin özellikle tasavvuf yönüyle incelendiği, 
önerdiğimiz bir çalışma için Cesur 2010’a bakılabilir (s. 65-244).

3 Nelerin deyim olmadığı konusunda belirsizlik ve bazı yayınlarda açıklamalar var (Aksoy 
1976, s. 415-422; yakın tarihli bir örnek: Akyalçın 2012, s. 9-40). Temel anlam baskın 
olduğu için deyim sayılamayacak birleşik yapılardan bazıları şunlar: acı söz, cefâ çek-, 
sevdâya düş-, yakasız don biç-, ma’nî saç-, mekân tut-, dünyaya doy-, sır aç-, tuzak kur-, 
yere gir- (Subaşı 1988, s. 61-63).

4 Deyim, edebî sanatlar, metafor kavramları ile bunlar arasındaki bağlantılar üzerine çok 
farklı değerlendirmeler dikkat çekiyor. Dil ve edebiyat alanında özellikle metafor, “alâ-
vezni anafor” yakıştırmasına uygun biçimde tam bir girdaba ve mecazlı (metaforik?) 
anlamıyla “karmakarışık” bir terime dönüştü. Konunun tarihsel ve teorik yönlerini Doğu-
Batı karşılaştırmasıyla ele alan yakın tarihli bir eser: Duman 2019 (Mayıs). Anılan eserin 
tamamında ve özellikle Hakikat ve Metafor (s. 323-352), Metafor Karşısında İsti’âre (s. 
371-376), Teşbih-İsti’âre-Metafor (s. 519-521), Metafor=Mecâz-ı Mürsel (s. 568-570), 
Mecâz (s. 606-708), Yön Metaforları / Deyimsel Metaforlar (s. 761-763) bölümlerinde 
konuyla ilgili günümüzdeki karmaşayı çözmeye yönelik görüşler sunuluyor. Bu eserden 
sonraki şu iki yayın da yine metafor konusunda dikkat çekiyor: Demir ve Karakaş Yıldırım 
2019 (Aralık), s. 1085-1096; Duman 2021 (Haziran), s. 330-412.

5 Dil bilimi açısından değerlendirme ve gruplandırma için başlıca bk. Aksan 1978, s. 123-
133 ve 149-158; Subaşı 1988, s. 55-63.

6 Bu bildiride ele alınan deyimlerdeki edebî sanatlar için bk. Saraç 2019, s. 103-153 (Delâlet, 
Lafız Mana İlişkisinde Hakikat, Mecâz, İstiâre, Teşbîh, Kinâye).
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Soyut kavramlar, anlam aktarmalarıyla “mecaz” üst terimi altındaki sanatlarla 
ifade edilirken iç içe fevkalade simetrik geçişler sağlanmakta, organ adların-
dan hareketle estetik inceliğe sahip deyimler kurulmaktadır.

1.1. Kinayeli deyimler

Vücutla ilgili kelime, hemen gerçek anlamıyla bilinir ancak başka bir ke-
limeyle birlikte mecazlı anlam kastedilerek kurulmuş deyimler, konuşma dili 
akışında ve fakat kültür birikiminin sanatla ifadesi şeklindedir.

1.1.1. Bėl bagla-: “Güvenmek, dayanmak; inanmak; arkasından veya 
yolundan gitmek”. Deyimin kültürel arka planı malum. Bele bağlanan ku-
şak (elif nemed veya tiğbend) bir akdi sembolize eder. İlk bakışta bele kuşak 
bağlanması ve söz verilmesi ilgisi kurulabilirse de bu deyim, “bir dervişin 
beline kuşak bağlamak suretiyle söz vermesi gibi” biçiminde teşbihle açılabil-
mektedir. Gerçek anlamı çağrıştıran ve mecazlı anlamı kastedilen bu deyim, 
gönderme (telmih, alüzyon) niteliğiyle de deyim kuruluşunda yer alır.

Dervîş olan bėl baglaya dolaplayın çok aglaya / Her kanda dolap varısa 
anda bâg u bostân olur (YE 97/2). Ol kadehüŋ içi tolı anı içen olur deli / Ol 
hocanuŋ tâlibleri bėl baglamış yollarına (YE 345/3).7

Dünýä ýalançydyr hyrsy-höwesdir / Ýalançyga bil baglamak hebesdir (M 
122/25). Bu dünýä bil baglan galar zyýana / Dünýä dostlugyna bitip bolmaýar 
(M 150/3). Dostlar bil baglamaň köne dünýäge / Bu dünýä bazygär biliň al 
eder (M 166/22). Bezirgenler mydam ýola bil baglar / Nadan ötse yrak giden 
il çaglar (M 571/16).8

1.1.2. Bėl(ini) bük-: “Bir şey yapamaz duruma getirip büyük üzüntü için-
de bırakmak” anlamındaki deyimde kastın bel yahut vücudun bir kısmıyla 
ilgisi kalmamıştır. Deyim, “belin bükülmesi gibi…” biçiminde bir sağlamaya 
imkân vermesiyle teşbih esaslı ancak gerçek anlamını da çağrıştırıp mecaz 
anlamını kastettiği için kinayeli bir yapıdır.

Bir nicenüŋ bėlin büker bir nicenüŋ mülkin yıkar / Bir nicenüŋ yaşın dö-
ker var gücini üzer ölüm (YE 198/3). Ecel büke bėlümüzi söyletmeye dilümüzi 
/ Hasta iken hâlümüzi soranlara selâm olsun (YE 231/2).

Gan ýyglap atamyň bili büküldi / Kaýda watan tutduň gardaş Abdylla 
(562/19). Magtymguly kes tiliňni / Bükerler elip biliňni (M 619/2).

7 Yûnus Emre tanıklarındaki rakamlar, Tatcı 1997’deki şiir ve beyit numaralarıdır. Tanıklar 
üzerinde Eski (Orta Çağ) Oğuz Türkçesi özellikleri vekaynaklar bölümünde  belirtilen 
“Yûnus Emre Divanı Nüshaları” göz önünde tutularak küçük değişikliklere gidildi.

8 Mahtumkulu tanıklarındaki rakamlar, Ekäýew-Baharly 2014’teki sayfa ve satır 
numaralarıdır. Tanıklar, Aşyrow 2012 ile Aşyrpur 2009-2010 vb. yayınlarla karşılaştırıldı; 
imla bakımından Türkiye’deki şiir imlası geleneğine uyuldu.
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1.1.3. Boyun bur-: “İster istemez kabul etmek, razı olmak; birisine saygı 
ve bağlılık göstermek”. Deyim, bir hüküm karşısında itaat etme soyut kavra-
mını mecazlı olarak anlatırken okuyanın veya dinleyenin gözünde somut bir 
hareketi (boynunu bükmeyi, boynunu eğmeyi) de canlandırır, dolayısıyla bu 
yapıda kinaye vardır.

Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur / Kim n’ėderise boyun bura 
çâre yok göŋül yıkmaga (YE 1/8). Âlem halkı zebûn emrüŋ içinde / Kimdür ki 
kullıga boynı burılmaz (YE 107/9).

Boýnuň burup arzyň aýtsaň dost olmaz / Serhoş olma, ýyrak eýle özüňni 
(M 470/20). Ança mertler boýun burup / Namartda ýesire döndi (M 640/15).

1.1.4. El uzat-: “Dokunmaya, almaya kalkışmak”. Bu deyimde de kinaye 
yoluyla mecazlaşma söz konusudur.

Cümle hazîneler senüŋ kime dilerseŋ vėresin / Kimüŋ ne zehresi ola 
destûrsuz el uzatmaga (YE 323/3).

Bir namardyň köp minnetli aşyndan / El uzatma oýlanawer daşyndan (M 
249/25). Sakla gybatdan tiliň ugrunda gez ynsap edip / El uzatma köp pisada 
ýör Hudadan howp edip (M 499/9).

1.1.5. Göz yum-: “Hoş görmek, kabullenmek” deyimi de yukarıdakiler 
gibi kinayelidir.

Kamu vasfı vü arz-ı hâli oldı / Akıl ne dėdise göz yumdı kaldı (YE R571).
Isa aňyp Lukman kylmaz dert yhsan / Göz ýumup duşundan ötüp baradyr 

(M 652/25).
1.1.6. Gözüni aç-: “Dikkatli olmak, uyanık olmak”. Bu deyim de yine 

kinayeli anlatım tekniğiyle kurulmuştur.
Gâfil olma aç gözüŋi hâlüŋe bak öleni gör / Kürelik ėtme dünyede yazuk-

laruŋ dileni gör (YE 22/1). Ėy ışk eri aç gözüŋi yėr yüzine kılgıl nazar / Gör 
bu latîf çiçekleri bezenüben Hakk’a gider (YE 28/1).

Bir nazar sal ýagşyja göz birle öz ahwalyňa / Aç gözüň ybrat bile topraga 
dolmasdan burun (M 520/26).

1.1.7. Kan agla-: “Çok acı içinde sızlanmak, büyük üzüntü duyup çok 
yakınmak”. İfadede mübalağa bulunmakla birlikte aşk derdiyle çok ağlandığı 
zaman artık göz pınarlarında yaş kalmaz ve gözdeki kılcal damarlar kanlanır, 
belirginleşir; bu gerçek anlama karşılık mecazlı anlam kastedildiğinden kina-
yenin düşünülmesi uygun olacaktır.

Âşıkuŋ gözi yaşı dün gün dökülür durmaz / Âşık kan agladugı ma’şûk 
sorıncayımış (YE 124/8).

Nijeler gan ýyglap öter zulmatdan / Müwäkkel perişde kakar syratdan 
(M 77/1). Nijeler gan ýyglap bolarlar şeýda / Ata, ene, aga, ini biperwa (M 
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119/12). Gardaşlar syrdaşlar ýakynlar ýatlar / Gara geýip gan ýyglaşdy diý-
diler (M 147/30). Gury kelle bolup özüm gutuldym / Huda’ga gan ýyglap 
mynajat kyldym (M 476/10).

1.1.8. Kana boya-: “Acı ve ızdırap vermek; kan içinde bırakmak”. Mecaz 
anlam kastedildiği için bu deyimde de kinaye var.

Ben yürürem yana yana / Işk boyadı beni kana (YE 404/2).
Sözleýir Magtymguly sözün beýan diýr erdiýa / Binamaz gullarny Taňry’m 

ýüzüni gana boýa (M 494/7).
1.1.9. Kulak tut-: “Dikkatle dinlemek”. Vücudun bir parçası olan kulak, 

dinlemenin aracı ve idrakin başlangıç noktasıdır. Bu açıdan bakınca, araç / 
nesne ve eylem ilgisi biçiminde mecazımürsel ortaya çıkıyor. Deyimde, me-
cazlı anlamın kastedilmesiyle kinaye de görülmektedir.

Delüyem pendi tutmazam degme yire ben gitmezem / İşbu sözi işitmezem 
tutmışam kulagum anda (YE 310/6). Okınan Kur’ân’a kulak tutulmaz / Şey-
tânlar semirdi kuvvetlü oldı (YE 387/2).

Hoş edipdir muhubbetiň gandyndan Gulak tutmaz zahydlaryň pendinden 
(M 123/11). Telmuryp, dat etseň gulak tutmaz sen / Ýyglap ýaş dökene rehim 
etmez sen (M 394/3). Aşyk aýdar azda-köpde pähmiň bar / Akyl bolsaň söze 
gulak tut ýagşy (M 435/13).

1.1.10. Yüz dönder-: “Ayrılmak, ilgiyi kesmek, vazgeçmek” deyiminde 
gerçekte olabilecek bir eylemin mecaz anlamının kastedilmesiyle kinayeli an-
latım var.

Evvel göŋül almagı hûblara nisbet ider / Âhir yüz döndermegi acûz mek-
kâra beŋzer (YE 69/4). Yüz biŋ cefâ kılsaŋ baŋa / Senden yüzüm döndermezem 
(YE 219/1).

Ýüz dönderip gardaşlar / Gaçdy diýip aglaryn (M 362/18). Hakykat är 
ýüz döndermez beladan / Hak ryzasy bilen başa daş gelse (M 374/11).

1.1.11. Yüz tut-: “Yönelmek, birine veya bir şeye meyletmek”. Bu de-
yimde ruh (yönelen, meyleden varlık, insan) ile yüz arasında parça-bütün ilgi-
sini düşünmek mümkünse de engelleyici ipucu bulunmadığı ve mecazlı anlam 
kastedildiği için kinaye var.

Bu âhıla bu zârıla bu hikmeti kim ne bile / Bilse daḫı gelmez dile tutdum 
yüzüm senden yaŋa (YE 8/3). Bî-çâre Yûnus’uŋ çokdur günâhı / Anuŋ dergâ-
hına yüz tutmışam ben (YE 258/9). Yûnus eydür Allâh dėrüz Allâh’ile kapılmı-
şuz / Dergâhına yüz tutuban hemân bir ikrârdur bize (YE 333/7).

Masewany taşlap Hak’a tut ýüzüň / Bir Hak’dan özgesi ýagydyr-ýagy 
M 450/19. Ýüzüm tutup çykdym jandar baryna / Özüm rowa geldim hijran 
daryna (M 562/18).
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1.1.12. Yüzi kara: “Utanacak duruma düşmüş, itibarını yitirmiş; arsız, 
rezil” deyiminde kara kelimesindeki olumsuz mecazlı anlam sebebiyle kinaye 
var.

Bunda şeytâna yâr olan varup anda âvâr olan / Hazret’de yüzi kar’olan 
erden nazar olmayandur (YE 99/3). Kaza kaza indüm yėre gör bu nefsi yüzi 
kara / Hürmeti yok Peygamber’e bendlerini bozar oldum (YE 222/9). İmdi key 
Yûnus kalmış hazretde yüzi kara / Çün nesnesi yok müflis neyile bâzâr ėtsün 
(YE 232/9). Şöyle mücrim yüzi kara / Ben n’ėdeyin n’ėyleyeyin (YE 275/6).

Gabryna salmazlar dünýä malyndan / Ýüzi gara jowap gelmez dilinden 
(M 292/19). Müňküriň ýüzi garadyr / Magşar gün mizan ugraşsa (M 54/24).

1.2. Teşbih ve istiareli deyimler

Deyim kuruluşunda mecaza dayalı söz sanatlarından teşbih ve istiareye 
sıkça rastlanılmaktadır. Teşbihin beliğ ve pekiştirilmiş şekillerinde gerçek 
dışı oluş (karine-yi mânia) ve mecaz vardır. Ayrıca teşbihi kelimelerle sınırlı 
tutmayıp yapının geride kalan gerçek anlamıyla mecazlı anlama kayan veya 
aktarılan yönlerini öne çıkarmak gerekiyor. İşte burada, benzerlik ilgisinin ku-
rulduğu sırada istiare sanatıyla müştereklik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iç içe 
bu iki sanatı bir başlıkta ele almak uygun düşüyor.

1.2.1. Ayaga düş-: “Değersiz hâle gelmek; âciz kalmak” deyiminde kişi-
nin itibar kaybetmesi, ayaklar altında sürüklenmeye benzetilerek mecazlaştı-
rılmış. Kavramın çarpıcı bir anlatıma kavuşması için somutlaştırma tekniğin-
den yararlanılmış.

Gelüŋüz gidelüm gelüŋ ki Yûnus geçdi gönildi / Ayaklara düşer Yûnus bu 
yola baş olan kimdür (YE 30/5).

Yşk aldy köňlümi dile söz berdi / Aýakdan-aýaga düşdüm ýaranlar (M 
124/26).

1.2.2. Ciger biryân / kebâb ol- / kıl-: “Büyük bir acıya uğramak, derde 
düşmek, ızdırap çekmek”. Bu deyimde kişinin ruhsal ızdırabı ve hissedeceği 
derin acı; ciğerin tıpkı kebap gibi ateşte pişmesine benzetilerek ifade edilmiş. 
Buradaki mecazlaşma, istiare yoluyla olmuş.

Göŋül hayrân olupdur ışk elinden / Ciger biryân olupdur ışk elinden (YE 
245/1). Bir meclisdür meclisümüz anda ciger kebâb olur / Bir şem’adur anda 
yanar ay u güneş pervânesi (YE 406/2).

Magtymguly kylmyş jigerin bürýän / Ýürege gan dolmuş bu çeşmi-girýan 
(M 194/12). Jiger bolar narda kebap / Ýüregimde bişip barar (M 603/24).

1.2.3. Ciger dagla-: “Çok büyük acı ve ızdırap çekmek”. Aynı şekilde, 
insanın ciğeri gerçekte dağlanamayacağına göre çok acı çekme soyut kavramı 
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ateşle yakmaya benzetilmiş (somutlaştırılmış) ve böylece istiare tekniği kul-
lanılmış.

Irmak gibi ben çaglaram gâh gülerem gâh aglaram / Nefsüm cigerin dag-
laram kibr ü kîni yıkan benem (YE 187/2). Akar sulayın çaglaram / Dertlü 
cigerüm daglaram (YE 404/7).

Jigerin daglaý daglaý / Zünnaryn baglaý baglaý (M 403/1). Serhoş bolup 
çykar jiger daglanmaz / Daşlary syndyrar ýoly baglanmaz (M 657/21).

1.2.4. Yüregi yan-: “Çok acı çekmek”. Bu deyimde yürek, yanıcı bir 
maddeye teşbih edilmiş.

Yandı yüregüm dutuşdı bagrum cigerüm kebâb durur / Âşıklaruŋ şerbet-
leri bu derdüme sebeb durur (YE 47/1). Işkuŋa düşenlerüŋ yüregi yanar olur 
/ Kendüyi saŋa vėren dükeli işden geçer (YE 70/2). Ėy dost senüŋ ışkuŋ odı 
cigerüm pâre baş kılur / Işkuŋdan yanar yüregüm yandugum baŋa hoş gelür 
(YE 92/1).

Adam ogly diýebilmez derdini / Ýürek ýanyp çeşmi ýaşdan aýrylsa (M 
571/3). Meňli atly şol ýarymdan / Ýanyp ýürek gaýnap bişdi (M 605/29).

1.3. Mecazımürselli deyimler

Mecazımürsel sanatında kelimelerin gerçek anlamı dışına çıkarak başka 
bir kavramı karşılayacak biçimde anlam kazanması çeşitli ilgilerle sağlanmak-
tadır. Mübalağa miktarının azlığıyla kendine has bir iç sistemi yanı sıra mate-
matik, mantık ve hayal örgüsüyle gerçekleşen bu sanatta, konuşma dilinin en 
çok kullanılan sıradan kelimelerinin mecazla çarpıcı bir ifadeye dönüşmesi; 
bu sanatın kolay, yaygın ve fakat çözümlenmesi emek gerektiren yönleridir.

1.3.1. Baş açuk yalıŋ ayak: “Son derece perişan hâlde, telaş ve şaşkınlık 
içinde”. Mecazımürsel sistemi esaslı bir kullanım mevcut. İfade tekniği bakı-
mından başın açık, ayağın yalın olması bütünüyle hâlin tasviridir. Perişanlık, 
sonuçtur; sebebi ise aşktır.

Dėrsin şeyhüm ışkıla yalıŋ ayak baş açuk / Er var dirlik dėrilmiş yalıŋ 
ayak aç degül (YE 162/3). İsrâfîl sûrın ura halâyık turı gele / Baş açuk yalıŋ 
ayak ıssılar ola katı (YE 385/6).

Gül şährine düşdi talaň / Weýran boldy köşgi-galaň / Başyň açyk aýak 
ýalaň / Pelek golda ganyň galdy (M 617/8).

1.3.2. Başdan ayağa: “Bütünüyle, tamamen; baştan sona”. Burada baş 
sembolik olarak başlangıcı, ayak ise bitişi temsil ekmekte; deyim anlamı ise 
yapının tamamıyla sağlanmaktadır.

Başdan ayaga degin Hak nûrı seni dutmış / Hak’dan ayru ne vardur kal-
ma gümân içinde (YE 302/11). Ben Yûnus-ı bî-çâreyem / Başdan ayaga yare-
yem / Dost ėlinde âvâreyem / Gel gör beni ışk n’ėyledi (YE 404/9).
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Hasap etdim dünýä başdan-aýaga / Üç ýüz altmyş ýyllyk ýoldur bu dünýä 
(M 79/4).

1.3.3. Başdan geç-: “Canından vazgeçmek, ölümü göze almak” deyimin-
deki baş kelimesi, parça-bütün ilgisini göstermekte ancak asıl mecaz, geç- fi-
iliyle sağlanmaktadır.

Dost senüŋ ışkuŋ okı key katı taşdan geçer / Işkuŋa düşen âşık cânile baş-
dan geçer (YE 70/1). Gerçek âşık ol ola cân vėrmege ol ėve / Dostile bâzâr 
içün nice biŋ başdan geçer (YE 70/7).

Söweşde mert başdan geçer / Namart akyl-huşdan geçer (M 53/14).
1.3.4. Dile düş-: “Ağızdan ağıza konuşulur olmak” deyiminde her iki 

kelime de gerçek anlamı dışında mecazlı olarak kullanılmaktadır.
Yolum saŋa oldı durak sabahın söyleyendür Hak / Yûnus Emre dilinde 

Hak olup dile düşe geldüm (YE 224/11). Âşık mı diyem aŋa cân terkini urmadı 
/ Âşık aŋa diyeler melâmet dile düşdi (YE 391/4).

Düşmersiňiz bu mekiriň diline / Gapyl bolup guwanmagyl malyna (M 
81/9).

1.3.5. Kan iç-: “Kan dökmek, cana kıymak, ölüme yol açmak”. Bu de-
yimde gerçek anlamda kan içmekten söz edilemez, her iki kelime de mecaz 
anlamıyladır.

Dervîş oldur itden kaçar it besleyen kanlar içer / Kogıl hem it beslemegi 
it besleyen segbân olur (YE 97/3).

Golun ýuwar adamzadyň ganyna / Gan içip ganmazdyr biliň bu dünýä 
(M 79/29). Aramyň ýok kararyň ýok dynmaz sen / Gije-gündiz gan içer sen 
ganmaz sen (M 473/2).

2. Çevre adlarıyla kurulmuş deyimler

Kültür kelimelerinin üçüncü sırasında bulunan yakın çevreyle, doğayla 
ilgili adlar da anlam aktarmasında sıkça kullanılmaktadır (Aksan 1978, s. 126, 
151-153). Yakın çevreyle ilgili kelimelerin asıl anlamından uzaklaşarak soyut 
kavramları karşılaması, deyim kuruluşunda başvurulan usullerin ikinci sıra-
sında yer almaktadır.

2.1. Teşbih ve istiareli deyimler

İfade tekniği açısından teşbih ve istiareyle kurulmuş deyimler, bu iki sa-
nat arasındaki ortaklıklara tanıklık etmektedir.

2.1.1. Agaç ata bin(dür)-: “Tabuta koy(ul)mak” deyiminde tabuta koy-
mak agaç ata bindirmeye benzetilirken deyimin tamamında açık istiare var.
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Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler / Yėr altına indüreler kimse 
ayruk görmez ola (YE 6/6). Binüp agaç atına yaŋılup Hızr’a taŋa / Şol kara 
yėr altına gire yatasın birgün (YE 276/5).

Gassal golun çyzgaýyp meýdimi ýuwdular päk / Agaç ata mündürip eltdi-
ler ol suýy-häk (M 516/24).

2.1.2. Kurbân ol- / kıl- / ėt-: “Bir kimse veya bir şey için kendini feda 
etmek, canını hiçe saymak” birleşik fiillerinde kurbân kelimesi istiarelidir.

Ėy Taŋrı’yı bir bilenler cân Hakk’a kurbân kılanlar / Ölü degüldür bu 
cânlar ışk gölinde yüze durur (YE 72/5). Ten nedür dostuŋ yolında ben anı 
terk ėtmeyem / Dost cemâlin görmege gel cânı kurbân ėdelüm (YE 200/2). 
Cânum kurbân kılam aŋa ger cân kabûl kılurısa / Kaçanısa ölesiyem nice 
bunda diri turam (YE 205/5). Miskîn Yûnus aç gözüŋi Hazret’e urgıl yüzüŋi 
/ Mürşid-i kâmil yolına kurbân olayın bir zamân (YE 253/9). Şol seni sevdi 
sübhân olduŋ kamuya sultân / Cânum yoluŋa kurbân olsun yâ Resûla’llâh 
(YE 344/4).

Kimde jan içre bolur bu ýolda ýoldaşym meniň / Ýoluňda gurban bolar 
bu jan ile başym meniň (M 295/21). Namysly gaýratly arly goç ýigit / Söweş 
güni gurban eder başyny (M 483/9). Yşka özün gurban kylan bir perwanym 
bar meniň (M 579/22).

2.1.3. Külüni savur-: “Tamamen yok etmek, ortadan kaldırmak”. Yok 
oluş, istiare yoluyla ateşte yanıp kül olmaya benzetilmekte; durumun daha iyi 
kavranması için somutlaştırma tekniğine başvurulmaktadır.

Gelsün beni ol öldüren külümi göge savuran / Ben “küntü kenz”em 
“mahfî”yem izhâr ėden gelsün berü (YE 287/7). Oda yandurtduŋ külin sa-
vurtduŋ / Eyle mi gerek seni seveni (YE 353/10).

Ol muwekkel külüni sowurarlar hem ýeläp / Binamaz bendelerge onda 
zakgun suwlar bar (M 492/12).

2.1.4. Oda at- / yak-: “Acı çektirmek, büyük sıkıntıya düşürmek; yok 
etmek” deyiminde acının şiddeti “ateşe atılmak, ateşte yakılmak” fiiliyle mu-
kayese edildiği için teşbih var.

Anuŋ gibi dîn ulusı hâç öpdi çaldı nâkûsı / Sen daḫı bırak nâmûsı nefsüŋ 
itini oda yak (YE 130/6). İşüŋ gücüŋ fesâdile yakdı beni hırs odıyle / İltseŋ 
yâri bir ugurdan yanar oda atsaŋ göŋül (YE 161/2). Nice bir derdler ile odla-
ra yanam yakılam / Nice bir şâkir olam zâkir olam mihmân olam (YE 201/20). 
Bu ömrüm yok yire harc ėtmişem ben / Cânumı gör ne oda atmışam ben (YE 
258/1). Her kim anı gördüm dėse gerek oda yakalar / Her kim aŋa şek getürür 
ne dînde ne îmânda (YE 328/3).

Iman gazan ynsabyňny ýuwtmagyl / Göre-göre özüň oda atmagyl (M 
394/21). Hak’yň ýolunda Ybraýym / Janyn oda ýakyp geçdi (M 408/8). Ýüre-
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gim ýakyp oda hojamga barsam dada / Kerem derýasy joşup ýetirgeýmu my-
rada (M 530/1). Ança jany oda ýakyp / Ýalňyz özüň galar bolduň (M 565/15).

2.1.5. Oda düş- / yan-: “Çok acı çekmek, çok kederlenmek”. Oda at-
mak deyimindeki gibi baskın bir mübalağa yoluyla içinde bulunulan durum 
(benzetilen), acı vericilik bakımından (benzetme yönü) ateşe düşmek fiiline 
(kendisine benzetilen) denk sayılmaktadır.

Eger gözüm bakarısa bakdugına akarısa / Gördügin benüm dėrise oda 
düşer âr eylemez (YE 112/2). Gören seni pervâne tek nicesi oda düşmesin / 
İki yaŋadın çün turur ol iki şû’leli çerâk (YE 132/5). Âşık ol ışk odına pervâne 
gibi yana gör / Oda yanan kimseler pes cânıdur âşıklarun (YE 150/2). Buşu 
gelicegez îmân ne olur / Oda düşer yanar yâ cân ne olur (YE R201).

Magtymguly köýsem bişsem / Ynanmazlar oda düşsem (M 71/6). Gözi 
gökde gaýgysy ýok sir gider / Kany aklyň oda düşüp ýan dünýä (M 171/2). 
Gel köňül sabyr eýlegil munçakly oda düşme / Az bilip, köp sözleýip, gam 
çeşmesini işme (M 525/25). Yşk derýadyr düýbi ýok hijran bir otdur öçme ýok 
/ Yşka meýl etgen bu otlarga ýanasydyr köňül (M 552/13).

2.1.6. Yėle vėr-: “Mahvetmek, heba etmek, boş yere tüketmek” deyimin-
de soyut kavram, harman zamanı ürünün rüzgâra kaptırılmasına benzetilmek-
tedir.

Takazası zamânuŋ bir gün ėre / Ecel hırmânlarını yėle vėre (YE R137). 
İnanmazsaŋ baŋa hâlüŋ göresin / Çü ömri kibr ile yėle vėresin (YE R145).

Ömrüň ýele berme azma ýoluňdan / Agyrtmagyl iliň-günüň gybatkeş 
(M 263/16). Magtymguly bu dünýäniň hamusyn / Ýygyp düýrüp ýele berdim 
namysyn (M 371/10). Ömrüňi zaýyg geçirme hasylyň berme ýele / Barçalarn-
yň jaýyny ahyr mazar etgen Kerim (M 518/14).

2.1.7. Yol vėr-: “İzin vermek, fırsat tanımak”. Maksada ulaşmak kavramı, 
üzerinde yürünülen yol benzetmesiyle dile getirilmiş.

Koyup gel nakş u nigâr nakşa yol vėrme zinhâr / Nakşile yola giren âkıbet 
dünyâ sever (YE 39/1). Hırka vü takye yol vėrmez ferecile âlim olmaz / Dîn 
diyânet olmayıcak n’ėylersin bunca varakı (YE 366/4).

Şeýtana ýol berme imanyň öçer / Haýypdyr janyňa çilim çekmegil (M 
302/20). Ýamany goý ýagşa ýol ber / Şeýtan işi bibat galsyn (M 363/25).

2.1.8. Yol(ın)dan az-: “Azgınlaşmak, doğruluktan uzaklaşmak” deyimin-
de; üzerinde yürünen yol, benzerlik ilgisi kurularak mecazlaşmış ama zamanla 
ölü mecaz hâline gelmiştir.

Kibr ü men’idür subaşı delim kişidür yoldaşı / Sen olmagıl anuŋ eşi buŋa 
uyan yoldan azar (YE 83/6). Göŋül yüksekde gezer dem-be-dem yoldan azar 
/ Daş yüzine ol sızar içinde ne varısa (YE 299/2).
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Gapyl bolma dogry ýoldan azar sen / Bilbil kibi saýran diliň lal olar (M 
138/24). Liken özüň dogry ýoldan azar sen / Rüstem olan bir gün piri-Zal olar 
(M 139/19). Şeýtan bilen ýoldan azar / Ässabry miftahyl jenan (M 329/23).

2.1.9. Yola düş- / gir-: “Belli bir inanca uymak, bir amaç uğrunda ilerle-
mek” yapısında bir amaca ulaşmak için başvurulan çare, yine yol benzetme-
siyle verilmiş.

Sensüz yola girerisem çârem yok adım atmaga / Gevdemde kuvvetüm sen-
sin başum götürüp gitmege (YE 1/1). Dutulmadı Yûnus cânı geçdi Tamu’dan 
Uçmak’dan / Yola düşüp dosta gider gine aslın ulaşmaga (YE 1/11). Koyup 
gel nakş u nigâr nakşa yol vėrme zinhar / Nakşıla yola giren âkıbet dünyâ 
sever (YE 39/1). Nice selâtînler zebûn olur bu ışkuŋ elinden / Her kim bu yola 
düşerse ol bu yola yavaş gelür (YE 92/6). Bir kılı kırk yardılar birin yol gös-
terdiler / Bu mülke gönderdiler o yola düşüp geldüm (YE 181/6).

Hakykatda ýola giren derwüşler / Pelle-pelle sudra bile kurs çykar / Baş-
çysyz pähimsiz ýola girenler / Ýolun şeýtan urar ýoly ters çykar (M 109/23-
25). Uşbu ýola girseň niçeme şert bar / Şertsiz ýola girseň garşy bars çykar 
(M 110/2-3). Şükür Hak’a bizem bu ýola düşdük / Geçirdim birnäçe eýýamy 
gördüm (M 308/23). Gözni berdi bu jahany görsün diýp / Aýak berdi ýagşy 
ýola düşsün diýp (M 474/6).

2.2. Kinayeli deyimler

Yakın çevreye ait kelimelerin kinayeli kullanılmasına çok örnek bulun-
ması beklenirken her iki şairde ortak tek örneğe rastlandı.

2.2.1. Yol gözle-: “Çare aramak, maksada ulaştıracak çözüm araştırmak” 
yapısında gerçek anlam yola bakmak, mecazı ise deyimdeki kavramdır. Bu 
sebeple kinayeli anlatım var.

Yûnus miskîn gözler yolı dėvşür özüŋ behey deli / Bu gülistânuŋ bülbüli 
kimse gülin dėrmeyendür (YE 99/8).

Ýolundan aýra düşen / Jäht edip ýoly gözlär (M 105/22).
2.2.2. Yükini çek-: “Acısına, derdine ve eziyetine katlanmak” deyiminde 

mecazlı anlam kastedilmektedir.
Balı yagı n’ėder bülbül dėŋ aŋa karşu gülsün gül / Âşık yükini şöyle bil ki 

çekmedi yüce daglar (YE 55/4). Âşık ışkuŋ yükin çeker yücelerden yüce çıkar 
/ Görür dost yüzine bakar göŋül ma’şûkına baglar (YE 55/5).

Magtymguly ýoluň öňi ardy bar / Çeker ýükün her kişiniň merdi bar (M 316/2).

3. Soyut adlarla kurulmuş deyimler

Soyut kavramları daha belirgin biçimde ifade edebilmek için anlam aktar-
ması tekniği somut adlardan yararlanılmaktadır. Böyle yapılarda baskın öge, 
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soyut anlamlı kelime veya birleşiktir; ikincil öge ise genellikle somut anlam-
lıdır. Soyut adlar ayrıca somut fiillerle birlikte teşbih ve istiareli deyimler ku-
rarken Türkçenin estetik gücünün dikkat çeken örneklerini sunmaktadır.

3.1. Somutlaştırmayla deyimler

Soyut kavramların benzetmelerden yararlanılarak somut anlamlı kelime-
ler yardımıyla deyim hâline getirilişine somutlaştırma adı verilmektedir (Ak-
san 1978, s. 127, 153-155).9

3.1.1. Amân vėrme-: “Göz açtırmamak, rahat bırakmamak” deyiminde 
“güven içinde bulunma” kavramı nesneye benzetme yoluyla somutlaştırılmış-
tır.

Gele sana cân alıcı dahı cân alur kılıcı / Akluŋı başdan alıcı bir dem 
amân vėrmez ola (YE 6/3). Şeddâd yapdı Uçmagını girmedin aldı cânını / Bir 
dem amân vėrdürmedi yėdi iklîm dutan aŋa (YE 11/2).

Nägehan ýetse ajal bermes oňa bir dem aman / Bu şirin jan ajygydan 
kylgaý sen şur-u pygan (M 503/24). Güýji ötse gürbäniň gaplaňa hiç bermez 
aman / Şek degildir dostlarym geldi kyýamatdan nyşan (M 542/23).

3.1.2. Cân kulağı: “Samimiyetle ve kendini vererek büyük bir dikkat-le-”. 
Kulak kesilmek / tutmak / vermek deyimlerinin daha abartılı biçimi olan ve 
dinle-, işit-, ver- fiilleriyle yeni deyimler kuran bu yapıda somutlaştırma var.

İsteyelüm iş ıssını bulı görelüm kandadur / Cân kulagıla dinlerseŋ iş bu 
sözüm turvandadur (YE 44/1). Sûret gözi ne göriser dost meclisi kandalıgın / 
Cân kulagıdur işiden bu âşıklar nâlesini (YE 348/8).

Kämil bolup jan gulagyn bermeýen / Aňa bilmez öten işi başymdan (M 
326/3).

3.1.3. Cân vėr-: “Kendini feda etmek, ölmek; güç vermek, ruh vermek” 
ve bağlama göre “sevmek, bir şeyi çok istemek” kavramlarını karşılayan bu 
deyimde yine somutlaştırma var.

Diledi göre yüzin işide kendü sözin / Nazar kıldı bir kezin anda cân vėrdi 
baŋa (YE 12/6). Ârif cân vėrür duymaz yalancı mâla kıymaz / Yalanile gerçegi 
berâber tutmayalar (YE 57/6). Benem zârî kılan şol yâre karşu / Göŋülden 
cân vėren dildâre karşu (YE 289/1).

Perwana ot görse jan biýr aýrylmaz / Simap gyzyl tapsa mesge bal tapsa 
(M 50/5). Ýok ýerden jan berip ýetirdi nany / Köňül bostanynda biter imany 

9 Somutlaştırma örnekleri bu üçüncü bölümde ele alınanlarla sınırlı değildir. Önceki 
bölümlerde işlenen deyimlerin çoğunda ilk bakışta somutlaştırma tekniğiyledir (ayaga 
düş-, bel bagla-, boyun bur-, ciger dagla-, el çek-, kulak tut-, külünü savur-, oda yak-, yėle 
ver-, yol gözle-, yola gir- vb.).
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(M 50/24). Mert ogludyr ilge ýaýar desterhan / Dogry söz üstünde berer şirin 
jan (M 61/10).

3.1.4. Cândan geç-: “Hayatından vazgeçmek” deyiminde de somutlaş-
tırma var.

Dervîşlik aslı cândan geçdi iki cihândan / Haber vėrür sultândan bellü-
dür yad kuş degül (YE 167/4).

Bürgüt guş deý ganat kakyp dügülden / Muhannesler geçer jandan ogul-
dan (M 219/27). Aşykdyr geçer jandan / Tutulsa käse garşy (M 443/9). Çun 
ezelde wahydel kahhara bolgan naskeş / Nebs üçin jandan geçip bimara bol-
gan naskeş (M 507/15).

3.1.5. Devrân sür-: “Keyif içinde yaşamak; hükmü geçmek” deyiminde 
devrân kelimesi, “dünya; kader, talih; zaman, çağ” anlamlarından uzaklaşır-
ken sür- fiiliyle birlikte somutlaşmaktadır.

Çün gökden yėre yagdum yėrden göge çok agdum / Âdem donın donan-
dum devrânum süre geldüm (YE 178/7). Yûnus Emre hoş derdile süregör gel 
devrânuŋı / Dogrı yola gitmez iseŋ ışk n’ėylesün senüŋile (YE 347/6).

Şalyk eýläp sürsün bäş ýüz ýyl döwran / Kemine aýlansa bu çarhy-ger-
dan (M 153/13). Medine şährinde patyşa bolar / Kyrk ýyllar döwrany sürse 
gerekdir (M 208/4).

3.1.6. Dünyâdan geç-: “Dünya işlerinden el etek çekmek” yapısındaki 
dünya kelimesinde genel-özel ilgisinden söz edilebilir ancak deyimin tama-
mında yine somutlaştırma var.

Her ki bu dünyâdan geçer ışk kadehin tolu içer / Işka cânın saçu saçar 
dost gülini dėren kişi (YE 372/4).

Üşbu dünýäden geçenler / Hak’yň şerabyn içenler / Atasyga ýaş beçeler 
/ Suw göterip rowan geler (M 175/13).

3.1.7. Göŋül bagla- / vėr-: “İçten sevmek, âşık olmak” deyimde baskın 
durumdaki gönül, bağlanacak ve/veya verilecek somut bir nesneye benzetil-
mektedir.

Âşık ışkuŋ yükin çeker yücelerden yüce çıkar / Görür dost yüzine bakar 
göŋül ma’şûkına baglar (YE 55/5). Anuŋ gibi ma’şûka kim göŋül vėrdiyise / 
Bî-aded tertîb gerek ol andan bundan fârig (YE 126/9).

Sydky-dilden Hak’a köňül baglasam / Kyýamat zaýerden bir sag ýetişse 
(M 387/20). Biwepaga köňül berme üzewer / Haýyr gazan günä işden ýa-
zawer (M 56/5).

3.1.8. Kendini/özüni bil-: “Akılca olgunlaşmak; durumuna, onuruna ya-
kışır biçimde davranmak” yapısında kişilik kavramının somutlaştırıldığı gö-
rülmektedir.
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İy kendüzini bilmeyen söz ma’nîsin aŋlamayan / Hak varlıgın isteriseŋ 
uş ilm ile Kur’ân’dadur (YE 65/5). Miskîn Yûnus aç gözüŋi / Uyar gafletten 
özüŋi / Tâ bilesin kendüzüŋi (YE 88/9). İlim ilim bilmekdür ilim kendin bil-
mekdür / Sen kendüŋi bilmezsin yâ nice okumakdur (YE 91/1).

Özüňi bil özgele ne işiň bar / Bihabar ýör Hak ýadyndan daş bolmaň (M 
279/17).

3.2. Teşbih ve istiareli deyimler

Soyut kavramı karşılayan kelimelerin yine somut anlamlı fiillerle kurdu-
ğu birleşik yapılar, bütün hâlinde kastedilen mecazlı anlamın gerçeğe benzer-
liği yakıştırmasıyla deyim niteliği kazanmaktadır.

3.2.1. Aklı git-: “Şaşkınlık içinde kalmak, ne yapacağını bilememek” 
deyiminde asıl görevli öge konumundaki akıl, gidebilen bir varlığa (insana) 
benzetilerek kapalı istiare sanatına başvuruluyor.

Mûsâ’nuŋ Tûr’ına vardum dost cemâlin görmeyi / Gitdi aklum nâgeh ol 
dem sırr-ı Sübhân isterem (YE 278/3). Ėy dost seni sevelden aklum gitdi kal-
dum ben / Bıŋarları terk ėdüp deŋizlere daldum ben (YE 280/1).

Öý daşyndan şerap ysyn noş kyldym / Gitdi aklym özüm bilmeý joş kyldym 
(M 371/1). Bilmenem ol ne bahrdyr ne muazzam dagydyr / Aldy köňlüm gitdi 
aklym ten mydam nä çagydyr (M 514/8). Dünýä gadryn bilmez nadan mahluk 
men / Akly gidip başlar aglar halymga (M 643/25).

3.2.2. Aklını al-: “Kendinden geçirmek, kendine bağlamak, büyülemek” 
deyiminde akıl, alınabilir bir nesneye benzetildiğinden kapalı istiare var.

Dostum beni delü kıldı / Aklumı fikrümi aldı (YE 98/4). Görmedin delü 
oldum yaŋıldum günâh kıldum / Ussum aklum aldurdum esridüm ayılmazın 
(YE 256/4).

Oýny bilen halkyň aklyn alardy / Gaşyn kakyp gamza bilen gülerdi (M 
80). Ne gapyl sen daýym köňül-huşuňda / Aklyň alyp haýran etdi bu dünýä 
(M 81/8).

3.2.3. Cân kuşı uç-: “Ölmek, ruh bedenden ayrılmak” deyiminde can 
(ruh), kuşa benzetilmekte; deyimin tamamında ölüm (ruhun bedeni terk etme-
si), bir kuşun (belki de bir kafesten, burada beden kafesinden) uçup gitmesine 
benzetilmektedir.

İşbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur / Bir gün ola çıka gide 
kafesden kuş uçmış gibi (YE 388/2).

Jan guşy bu tende bäş gün myhmandyr / Perwaz edip bir gün uçar ýaran-
lar (M 120/10-11).
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3.2.4. Cûşa gel-: “İçi içine sığmamak, coşmak, galeyana gelmek”. De-
yimde istiare yoluyla kişinin içi bir denize, duygu hâli de denizin dalgalanarak 
kaynamasına benzetiliyor.

Ma’şûkanuŋ tecellîsi dürlü dürlü renkler olur / Bir şîvede yüz bin göŋül 
uş hemîşe cûşa gelür (YE 73/5). Dünyâya çok gelüp gitdüm erenler etegin 
tutdum / Kudret ünini işitdüm kaynayuban cûşa geldüm (YE 224/2).

Köňül joşa gelmez til hem sözlemez / Her ýürekde yşkdan köz hem bolma-
sa (M 51/1). Nazarym ýetişgeç şol dört merdana / Köňlüm joşa geldi başym 
gerdana (M 178/15).

3.2.5. Ecel şerbetini dat-: “Ölmek, hayatı sona ermek” deyiminde ecel, 
şerbete benzetiliyor (teşbihibeliğ). Ölme kavramı da o şerbeti içmeye (tatma-
ya) benzetiliyor.

İşbu ecel şerbetini elbet dadısarsın / Dadışuŋa şek yokdur şimdi anı dat-
duŋ tut (YE 18/9).

Mydam ýörüderler ajal şerbetin / Bu şerbetden hiç kim datmaýyn galmaz 
(M 249/24).

3.2.6. Göŋül yık-: “Kalp kırmak, bir kişiyi derinden incitmek” deyiminde 
göŋül kavramının binaya veya eve benzetilmesi sebebiyle açık istiare sanatı 
var.

Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur / Kim n’ėderise boyun bura 
çâre yok göŋül yıkmaga (YE 1/8). Kimseye hor bakmagıl hergiz göŋül yıkma-
gıl / Yėtmiş iki milletde dervîşlik yarı gerek (YE 142/4). Bir kez göŋül yıkduŋı-
sa bu kılduguŋ namâz degül / Yėtmiş iki millet daḫı elin yüzin yumaz degül 
(YE 166/1).

Kimdir rehm eýleýen sorup halymny / Bozuk köňlüm görkün ýykyp ba-
radyr (M 187/5). Hiç köňül şatlygy çykmaz / Bir köňül ýykmaýan ärden (M 
332/15).

3.2.7. Işk odına yak-: “Âşık etmek, sevdalandırmak, güçlü sevgi uyan-
dırmak” deyiminde ışk odı tamlamasındaki teşbih, yakmak benzetme yönüyle 
pekiştirilmiştir.

Ben eydürem kim iy Ganî nedür bu derdüŋ dermânı / Zinhâr esirgeme 
beni ışk odına yak Çalab’um (YE 186/3).

Meniň janym yşk oduna ýakypdyr / Başlary tylladan jygaly geldi (M 42/6).
3.2.8. Işk odına yan-: “Âşık olmak, aşk derdi ve çilesi çekmek; büyük 

aşkla sevmek” deyiminde de bir önceki deyimle aynı pekiştirilmiş teşbih var.
Işkuŋ odına yanayın derdüŋ suyına kanayın / Gördügüm seni sanayın 

hayrân olayın bir zamân (YE 253/4). Hoşdur eger yöririsem ışk odına yana 
yana (YE 294/1). Devlet durur ol kişiye yanarısa ışk odına (YE 294/5).
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Kimsäm bardyr arzym ýara ýetirse / Yşk oduna köýdüm gitdim köz bile 
(M 377/23). Pyragy niçe wagt oldy habar tapmas men ol ýardan / Ýanar men 
ateşi-yşka bu ne terhus tuladyr (M 549/19).

3.2.9. İçi yan-: “Çok büyük acı çekmek, dehşetli üzüntü içinde kıvran-
mak” deyiminde hissedilen büyük acı, ateşin yakıcılığının verdiği acıya ben-
zetilerek açık istiare sanatıyla ifade edilmektedir.

Yûnus’uŋ yanar içi kamudan göŋli kiçi / Soya sayılmamak suçı erenüŋ 
himmetidür (YE 34/7).

El götergil beýle nähak talaşdan / Puluň köýer içiň ýanar bu işden (M 
265/10).

3.3. Mecazımürselle deyim

Soyut adların gerçek anlamlarından uzaklaşıp benzetme dışında bir ilgiy-
le deyim kurmasına seyrek rastlanılmaktadır.

3.3.1. Nefse uy-: “Bedenin isteklerine uymak; günah işlemek” deyiminde 
mecazlı anlatım tekniği görülmektedir.

Nefsine muhâlif kişi durmaz akar gözi yaşı / Bunda nefse uyan kişi dal-
maz kevser göllerine (YE 345/5). Esrik midür ol kadehi nûş ėtmedi dostdan / 
Ėyü dėmeŋüz gafletile nefse uyanı (YE 357/5). Nefsdür eri yolda koyan yolda 
kalur nefse uyan / Ne işüŋ var kimseyile nefsüŋe kakı buş yöri (YE 403/3).

Gybat bilen ýüzüň derisin soýma / Hergiz şeýtan bile nebsiňe uyma (M 
242/2). Nebse uýdum özüm bildim hyrs boldum / Akyl işin dogry sandym ters 
bildim (M 314/18). Gahra münüp galdyrmagyn şeýtany / Nebse uýup unutma-
gyn Rahman’y (M 325/13).

Sonuç

Deyimler; dilin direkleri, çatısı ve tacıdır. Yukarıdaki mısralarda görül-
düğü üzere deyimlerin birinci bölümü ve örneklerin yarıdan fazlası, vücut ve 
organ adlarının (baş, ayak, göz, dil, el, yüz, bel, boyun, kulak, yürek, ciger, kan 
vb.) asıl anlamlarından uzaklaşması suretiyle kurulmuştur. Deyim yapılanma-
sının ikinci grubunda bulunan yakın çevre adlarıyla (od, kül, yol, yel, ağaç at, 
kurbân) kurulmuş deyimler; olağan bir işleyiş veya tesadüften öte, mitoloji 
ve tasavvuf felsefesine bağlantıları sebebiyle düşünce sisteminin tanıklarıdır. 
Deyimlerin üçüncü grubunu, soyut kavramların (akıl, aman, aşk, can, devran, 
ölüm, nefis vb.) somutlaştırılarak dile getirilişi oluşturuyor.

Mevcut hazineyi edebî açıdan topluca değerlendirmek gerekirse deyim-
ler; mecaz ve buna bağlı kinaye, mecazımürsel, teşbih ve istiare sanatlarının 
sıradan kelimelerle ve herkesin bilip kullandığı rahatlıkla estetik değerler ka-
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zandığının delilleridir. İşte bu sebeplerle deyimler millîdir, toplum kimliğinin 
aynası mertebesindedir.

Çağlarını ve coğrafyalarını aşmış iki müstesna şair Yûnus Emre ile Mah-
tumkulu Firaki’nin eserlerindeki kelimesi kelimesine ortak deyimler; beş yüz 
yıllık araya rağmen Oğuzcaya dayalı Türk dili kolunun kökeninin eskiliğin-
den yazı dili hâlinde tarih sahnesine çıkmasına, söz varlığını korumaktan yeni 
kavramları karşılama gücüne, konuşma dili rahatlığında anlam incelikleri ta-
şımasından edebiyat ve sanat dili seviyesine yükselmesine, günlük hayatı yan-
sıtmaktan dünya görüşünü ifade etmeye, aynı karakterle farklı coğrafyalarda 
yayılmasından günümüze taşınmasına kadar hayati öneme sahip pek çok ortak 
değerler manzumesidir.

Türkçenin hiçbir ürünü dilimizin tarihine ve gelişimine ilişkin veriler 
barındırmaları, dil coğrafyaları arasındaki sağlam bağlara tanıklık etmeleri, 
milletin ruhunu yansıtmaları, dilin işleyiş sisteminin mantık ve estetik yönünü 
göstermeleri gibi üstünlükleri sebebiyle deyimlerimiz kadar muhteşem olma-
sa gerektir.
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Özet

Cumhuriyet Dönemi’nde başlatılmış olan Türkçeleştirme veya 
Türkçeyi öne çıkarma çalışmalarında en çok Anadolu ağızları gün-
deme gelmiş ve bu ağızlardaki söz varlığından yararlanmak isten-
miştir. Bunun dışında Eski Türkçeye başvurulmuş, tarihî sözlüklerde 
bulunan Türkçe kelimelerden yararlanmaya çalışılmıştır. Bir önem-
li kaynak ise Eski Anadolu Türkçesidir. Bu üç kaynak içinde en az 
Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığından yararlanılmıştır. Kabul 
etmek gerekir ki bu kaynaklardan yeterince yararlanılmayınca dil-
deki mevcut Türkçe kelimelerden türetmeler yapılmış ve mevcutlar 
kullanılmıştır. Örnek olarak öz kelimesinden özdek, özdeş, özet, öz-
gür, özerk, özel, özlük işleri, özel ad gibi 200’den fazla kelime ve 
terim bu sözden türetilmiştir. Bunlardan özel / özelleştirmek örneğin-
de olduğu gibi fiiller de yapılmıştır. En çok da etmek, olmak fiilleri-
ne başvurulmuş. Etki, etkin, etken, etkilemek; olgu, olay, oldurgan, 
olumlamak vb. Gene bir yardımcı fiil olan eylemek fiilinden eylem. 
Türetmeye en uygun olan tarihî metinlerde kalmış fiiller bu derece 
ilgi görmemiştir. Anadolu ağızlarından ivmek fiili alınmış ivedi, ive-
dilik, ivedilikle kelimeleri türetilmiş ancak bu kaynaktan yeterince 
yararlanılamamıştır. Eski Türkçe metinlerden de yararlanma sınırlı 
kalmıştır. Yarlıgamak fiili canlandırılmaya çalışılmış. Son yıllarda 
enflamasyon karşılığı yangı ve buradan yangılanma türetilmiş. “Ke-
sif” karşılığı yoğun, Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine girmiştir. 
En belirgin olanı ise yanmak (dönmek) fiilidir. Türkiye Türkçesine 
kazandırılan bu fiilden yanıt türetilmiş. yanıt isminden bu kez yanıt-
lamak fiili elde edilmiş.

* Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, hamza.zulfikar@hotmail.com
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Denebilir ki Cumhuriyetin bu ilk ve daha sonraki yıllarında ta-
rihî kaynaklar henüz yeteri kadar işlenmemişti.  Yetişmiş bilim adamı 
yoktu. Mevcut bilim adamı da Osmanlı Türkçesi alanında uzmandı. 
Günümüze gelince durum değişmiştir. Eski Türkçenin ve Eski Ana-
dolu’nun klasik metinleri artık işlenmeye başlanmış ve birçoğu da 
yayımlanmıştır. Bunlar metinler, sözlükler, divanlar türünde yayın-
lardır. Çoğu da Türk Dil Kurumunun yayınıdır. Bu eserlerde Türkiye 
Türkçesine ulaşmamış yüzlerce Türkçe kelime ve fiil bulunmaktadır. 
Bütün bu dil malzemesi aradan bunca yıl geçmesine rağmen yazı 
diline mal edilmedi, bunlardan yararlanarak türetmeler yapılmadı. 
Yukarıda verdiğim öz kelimesine veya etmek, olmak yardımcı fiille-
rine yüklenildi.

2000’li yıllara gelinmiştir, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümlerinde yetişmiş bilim adamlarıyla Türkiye eski Türkiye de-
ğildir. Böyle yetişmiş bir kadro karşısında Türkçenin söz varlığının 
göz göre göre yabancılaşmasına izin verilmemelidir. Aslında diğer 
alanların öğretim üyeleri, uzmanları Türkçe terim kullanmaya, kul-
landıkları yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmaya heveslidir.  
Nitekim Türk Dil Kurumunun proje çalışmalarında bu tutum, bu eği-
lim görüldü ve birçok Türkçe terim bu çalışmalarda yayınlara dâhil 
edildi.

Bu bildiride Eski Anadolu Türkçesinin metinleri taranarak gü-
nümüze ulaşmamış yıymak (kokmak), irdelemek, tulunmak (batmak) 
gibi fiiller tespit edilmiş ve bunlardan yararlanarak dildeki yabancı 
kelimelere özellikle Batı kökenli terimlere karşılık bulmada yarar-
lanmanın yolları üzerinde durulmuş, ilan edilen Yunus Emre ve Türk 
Dili Yılı münasebetiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında söz sahibi 
olan bilim adalarının bu konuya odaklanmalarıyla ilgili davette bu-
lunulmuştur. Ayrıca Türk Dil Kurumunun yabancı kelimelere karşı 
önerdiği kelimelerin kullanıma girmesi için neler yapılacağı dile ge-
tirilmeye çalışılmıştır.

Giriş

Yunus Emre yılı olarak 2021 yılında ilan edilen anma gününde onun şiir-
leriyle zenginleşmiş bir dönemin söz varlığını, isimlerini, sıfatlarını, fiillerini 
inceleme konusu olarak seçtim. Onun kullandığı dil yanında gene o yıllarda 
bir de Arapça ve Farsça kelimelerle, eklerle yüklü bir Türkçe daha vardır. Bu 
dilde Türkçenin kelimeleri, ekleri, kuralları kullanılmaz olmuş, Türkçe kelime 
ve eklerin öne çıkarılması ancak 1900’lü yıllarda gerçekleşebilmiştir.
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 Cumhuriyet öncesinde dili görev edinmiş olan Cemiyet-i İlmiyede ve 
Darülfünunda hizmet veren müderrisler, âlimler Türkçenin yeniden canlandı-
rılmasını görev edinmiş, ancak kaynak bulmakta zorlanmışlardır. Elde Türkçe 
dil bilgisi olmadığı gibi halk ağızlarında ve tarihî metinlerde kalmış Türkçe 
isim, sıfat, fiiller derlenmemiştir. Bu dönemde Fransızcadan Osmanlı Türk-
çesine pek çok terim çevrilerek aktarılmış ancak onlar da Arapça ve Farsça 
kelime köklerine, eklerine dayalıdır. Durum böyleyken 1920’li yıllardan iti-
baren Türkçe öne çıkmaya başlamış, bu işte görev alan Dil Encümenince ve 
onun devamı olan Türk Dili Tetkik Cemiyetince halk ağızlarında kalan isim 
ve fiiller derlenmeye ve bunlardan kaynak oluşturulmaya başlamıştır. 1934 
yılında yayımlanan Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi 
I, II (İndeks) bu amaçla hazırlanmış ilk yayındır.

Cumhuriyet Dönemi ile birlikte anlayış değişmiş, bu kez Osmanlı Türk-
çesinden Türkiye Türkçesine aktarmalar başlamış, örnek olarak okumak fiilin-
den Türkçe bir ekle okuyucu, kari karşılığı olarak kullanılmış; satıh karşılığı 
yüzey, seyyal karşılığı akışkan terimleri türetilmiştir. Fransızcadan Osmanlı 
Türkçesine çevrilen birçok terim bu kez Osmanlıcadan Türkçeye aktarılmıştır.

Diğer yandan el, kol, baş, ağız gibi organ adları su, ekmek, süt, et gibi 
Türkçe temel madde adları öne çıkartılmış ve Osmanlı Türkçesindeki karşı-
lıkları zamanla terk edilmiş, Arapça dil kurallarının yerini Türkçe dil kuralları 
almıştır. Arapça ve Farsça tamlamalar Türkçe tamlama biçimine getirilmiştir. 
Arapçanın ve Farsçanın ön ve son ekleri yerine Türkçenin son ekleri konmuş-
tur.

O dönemin tablosunu böyle özetledikten sonra 1930’lu yıllara, millî dil 
ilkesiyle başlayan öze dönüş hareketi ve yapılan etkinlikler devletin temel me-
selelerinden biri olmuştur. Ele aldığım konu bu etkinlikler üzerinedir. 1930’lu 
yıllarda Türkçenin öne çıkarılması, geliştirilmesi, öz zenginliğine kavuşturul-
ması, köklerinden yeni türetmeler yapılması çalışmaları başlatıldığında halk 
ağızlarına ve tarihî metinlere başvurmak, ihtiyacı duyulmuş. Bu kaynaklardan 
ne derecede yararlanılmış, ne gibi kazançlar, kayıplar olmuş, nasıl bir yol, 
yöntem izlenmiş gibi sorulara tatmin edici cevaplar vermek bu bildirinin sı-
nırlarını aşar.

Yapılmasına karar verilmiş olan iş, yazı dili dışında kalmış Türkçe isim-
leri, sıfatları ve özellikle fiilleri bulup çıkarmak, bunları kullanıma kazandır-
mak, türetmeler yapmaktır. Bunun için önce halk ağızlarına başvurulmuştur.

 Halk ağızlarıyla ilgili her ilde kurulan halkevlerinde hummalı çalışmalar 
başlatılmış, illerde valilik makamı görevlendirmeler yaparak şehirde, ilçeler-
de, köylerde kelime derlemek seferberliği başlatmıştır. Derlenen dil malzeme 
Anadilden Derlemeler I, ardından Anadilden Derlemeler II adıyla yayımlan-
mış. Daha sonraki yıllarda 5 cilt Söz Derleme Dergisi 1947 yılında tamamla-
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narak Türk Dil Kurumunca ortaya konmuştur. Yeniden ele alınan bu sözlük 
geçen yıllar içinde eklemelerle 12 cilt hâlinde 1979 yılında tamamlanarak 
Derleme Sözlüğü adıyla yayımlanmıştır.

 1990’lı yıllara gelindiğinde şöyle bir fikir ortaya atılmıştı, derlenen bu dil 
malzemesinden daha iyi yararlanmak için kavramlar dizini yapalım. Bu öne-
riyle üç büyük cilt Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini adıyla yayımlandı. 
Amaca hizmet etmeyen bu yayın üzerinde durmayacağım. Yalnızca emeğe 
yazık oldu demekle yetineyim.

Derleme Sözlüğü yazı diline ne kazandırdı ne ölçüde işe yaradı, bu soru-
nun cevabı da bildirinin sınırlarını aşar. Ancak bu soruyla ilgili şu açıklamayı 
yapmadan geçmeyeyim:

Söz Derleme Dergisi ile bunun genişletilmiş biçimi Derleme Sözlüğü’nde 
Anadolu ağızlarından toplanan kelimelerin kökeni bir kısaltmayla belirtilme-
miş, hangi dilden Türkçeye girdiklerine dair bir kısaltma kullanılmamış. Bu 
ciltlerde yer alan kelimeler A. Tietze1, R. Dankoff2 ve diğer Batılı bilginlere 
araştırma konusu olmuştur. Onlar Derleme Sözlüğü’nden yararlanarak Ana-
dolu ağızlarındaki Rumca, Ermenice, Slavca, Arapça, Farsça kelimeleri ma-
kaleler hâlinde veya kitap olarak yayımlamışlardır. İlgi çekici nokta Derleme 
Sözlüğü’ndeki Türkçe kelimeler üzerinde durmamışlardır.

Anadolu ağızlarında ve tarihî metinlerde geçen kanırtmaç, oyrum, bayık, 
bakagan, berk gibi isim ve sıfatlar tammak, sasımak, kadamak, dek tutmak dö-
lenmek, dirşürmek, sançmak, armak gibi fiillerle karşılaşılmış ancak bunları 
işletmek, bunlardan türetmeler yapmak mümkün olmamıştır.

Türk Dil Kurumu, Derleme Sözlüğü dışında Anadolu ağızlarından hareket 
ederek bu kaynağın dil bilgisi özelliklerini, eklerini, söz varlığını ortaya koy-
mayı görev edinmiş, kitap yayımına başlamış. Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun 
Urfa Ağzı 1944 yılında çıkmış ilk yayınlardan biridir. Ardından bugün bir ki-
taplık dolduracak ölçüde Türk Dil Kurumunca halk ağızlarıyla ilgili kitap ve 
makale niteliğinde yayın yapıldı. Bütün bu çabaların ürünlerinden yararlanıp 
Türkçe Sözlük’e katkı yapılmamış, bunlardan terim türetmede yararlanılma-
mıştır. Bununla birlikte halk ağızlarından dile kazandırılan bazı fiillerden iv-
mek fiilinde olduğu gibi Cumhuriyet Dönemi’nde ivedi, ivedilik, ivedilikle, 
ivecen kelimeleri türetilmiştir.

1 TİETZE, Andreas (1999), Anadolu ağızlarındaki kelimeleri değerlendirdiği makalelerini 
Mehmet Ölmez toplu hâlde şu adla yayımladı: Wörterbuch der griechischen, slavischen, 
arabischen und persischen Lehnwörter in Anatolischen Turkisch / Anadolu Türkçesindeki 
Yunanca, İslavca, Arapça ve Farsça Ödünçlemeler Sözlüğü, Simurg Yayınları.

2 Dankoff, Robert, (1995) Armanien Loanwords in Turkish, Harrasswitz
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Dil Kurumunun dışında Anadolu Ağızlarıyla ilgili başka yayınlar yapıldı. 
Ancak asıl amaç gene de dikkate alınmadı. Yazı diline kelime aktarmak, der-
lenen isim ve fiillerden türetmeler yapmak gibi bir kaygı güdülmedi. Özellikle 
Batı kökenli binlerce terim Türkçeye, kullanıma girdi. Türetilenlerin bazıla-
rına simetri veya simetrik örneğinde olduğu gibi Türkçe bakışım, bakışımlı 
karşılık olarak gösterildi ancak bunlara itibar edilmedi. Prospektüs karşılığı 
tanıtmalık bile ilgi görmedi. Bu durum başlı başına bir konu olup bilim çevre-
lerinde tartışılmalıdır. Yabancı kelimenin Türkçe karşılığı olduğu hâlde yaban-
cı kökenli olanlarında ısrar edilmiştir. Türkçe köklerden Türkçe eklerle terim 
türetmek ve kullanmak kabul görmemiştir. Akla bu durumda şöyle bir soru 
gelebilir. Bu binlerce Batı kökenli kelime, terim nasıl ortaya çıkmıştır, bun-
ların kaynağı nedir? Unutmamak gerekir ki bugün kullanımda olan ve çoğu 
İngilizce olan yabancı terimlerin de nerdeyse tamamı geçmişi olmayan masa 
başı sözler olup ihtiyaca göre yeni türetilmişti. Bizde de aynı yol izlenebilir 
ve halk ağızlarında, tarihî metinlerde kalmış isim, sıfat ve fiiller işletilebilir.

1940’lı yıllardan bu yana önem verilen halk ağızlarındaki kelimelerin ne 
olduğu, muhtevasının nelerden oluştuğu üzerinde durulmadı. Derleme Sözlü-
ğü’nde topladıklarımızın ne kadarı Türkçe idi. Kökeni bir yabancı dile daya-
nan ve yapısı bozulmuş kelimeler Türkçelerinden nasıl ayrılacaktı. Yeni dile 
aktarılacak kelimeler veya bunlardan yararlanılarak terim türetilecek olanlar 
hangileriydi? Türetmeye elverişli canlandırılması gereken ekler hangileriydi, 
böyle bir çalışma da yapılmadı. Bugün bile halk ağızlarıyla ilgili yapılan ya-
yınlarda kelimelerin kökenleri belirtilmemektedir. Bu uygulama tarihî metin 
yayınlarında yapılmaktadır.

Türk Dil Kurumu Anayasa’nın 134. maddesine göre yeni kurulan Ata-
türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlanınca halk ağızları 1980’li 
yıllarda yeniden önem kazandı. Türk Dil Kurumunda Türkçe Sözlük ve İmla 
Kılavuzu’na öncelik verildi. Ardından Derleme Sözlüğü’ndeki kelimeler tek-
rar gündeme getirildi. Yüksek Kurum Başkanı Suat İlhan Paşa, Derleme Söz-
lüğü’nden, halk ağızlarından yararlanılarak Türkçe Sözlük’ün zenginleştiril-
mesini istedi.

Hasan Eren’in başkanlığında Talat Tekin, Nevzat Gözaydın, İsmail Par-
latır ve fakir Türkçe Sözlük’ü yeniden ele aldık. H. Eren, Yüksek Kurumu-
nun istekleri doğrultusunda Derleme Sözlüğü’nü açar, Anadolu Ağızlarından 
Türkçe Sözlük’e kelime aktarmaya çalışırdı. Böylece Derleme Sözlüğü az da 
olsa uzman biri tarafından yararlanılmaya girmişti ama bu yararlanma da kısa 
bir süre sonra terk edildi.

Derleme Sözlüğü’nden Türkçe Sözlük’e alınan kelimeler hlk. kısaltmasıy-
la işaretlenir. Türkçe Sözlük’ün Y harfinden birkaç örnek verelim.
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yağır a. hlk. 1. Sırt, arka, 2. Atın omuzları arasındaki yer 3. Bu yerde eyer 
ve semerin açtığı yara. Bu kelime tarihî metinlerde de geçer.

yalpı a. hlk. 1. Eğimli yüzey, yamaç. 2. İki tepe arasındaki düzlük.
yeleç sf. hlk. Havadar.
Bunların arasında fiiller de var.
yalabımak (nsz) hlk. Parıldamak, parlamak, ışıldamak. 2. Şimşek.
yapınmak (nsz) hlk. 1. Kendine yapmak, kendi için yaptırmak. 2. (e) 

Özenmek, hazırlanmak.
yekinmek (nsz) hlk. 1.Davranmak, olduğu yerden fırlamak, ayağa kalk-

mak. 2. Gereğinden fazla gayret etmek.
Bunların birçoğunu Hasan Eren tarafından Yüksek Kurum Başkanlığınca 

yapılan uyarı üzerine Türkçe Sözlük’e girmiştir. Bu gibi fiilleri canlandırmak, 
bunlardan türetmeler yapmak yoluna gidilmedi

Başlangıçtan beri benimsenmiş olan ilke öncelikle Derleme Sözlüğü’n-
de bulunup da yazı diline girmemiş, isimleri, sıfatları, fiilleri tespit etmekti. 
Zarflar, edatlar ikinci planda kalmalıydı. Tespit edilen isimlerden, sıfatlardan 
fiillerden kelime türetirken başka alanların öğretim üyeleriyle, uzmanlarıyla 
birlikte çalışmaktı. Asıl mesele ilkeleri tespit edildikten sonra Derleme Sözlü-
ğü’ndeki fiilleri gündeme getirip bunlardan türetmeler yapmaktı.

Halk ağzından yapılan derlemelerin yanı sıra Türkçenin öne çıkarılma-
sı, geliştirilmesi, öz zenginliğine kavuşturulması, köklerinden yeni türetmeler 
yapılması çalışmasının bir boyutu da tarihî metinlerde kalmış isimleri, sıfatla-
rı, fiiller tespit etmek ve belirlenen ilkeleri doğrultusunda işlemek, yazı dilini 
zenginleştirmek, yabancı kelimelere karşılıklar bulmaktı.

1934’de yayımlanan Uygur Sözlüğü3, 1941 yılında yayımı tamamlanan 
Divanü Lugât-it-Türk4 kaynak olarak alınmıştır. Bunları 1940 yılında ortaya 
konan Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası5, 1947’de 
İslami Türkçe bir eser olan Kutadgu Bilig6 ve 1951 yılında çıkan Atebetü’l-Ha-
kayık7 takip etmiştir.

3 CAFEROĞLU, A. (1934). Uygur Sözlüğü, İstanbul, Burhaneddin Matbaası.
4 Kâşgarlı Mahmud (1941). çeviren: Besim ATALAY, Divanü Lûgâti’t-Türk Tercümesi, Türk 

Dil Kurumu Yayınları.
5 ORKUN, H. N. (1940). Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası, Türk 

Dil Kurumu Yayınları.
6 Yusuf Has Hacib (1947). Kutadgu Bilig, işleyen: R. Rahmeti ARAT, Türk Dil Kurumu 

Yayınları.
7 Edib Ahmed B. Mahmud Yükneki (1951). Atabetü’l-Hakayık, işleyen: R. Rahmeti ARAT, 

Türk Dil Kurumu Yayınları.
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Hiç şüphesiz bu çalışmaların esas amacı Türkçenin tarihî derinliğini, ge-
çen zaman içinde gelişmeleri ortaya koymaktı. Bununla birlikte bu eserlerden 
yararlanarak Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, köklerinden yeni tü-
retmeler yapılması da hedef edinilmişti.

Daha sonra Türkçenin tarihi sözlükleri Lehce-i Osmânî8, Ahterî-i Kebir9, 
Lugat-i Cûdî10, Kamus-ı Türkî11 gibi sözlükler yeni harflere aktarılarak kulla-
nıma hazır vaziyete getirildi ve Türk Dil Kurumunca basıldı. Raflarda yerini 
alan bu eserlerdeki söz varlığından da yararlanma, türetmelere kullanma söz 
konusu olmadı. Geride Cinanü’l-Cinas (1564), Lugat-i Nimetullah (1561), 
Tuhfetü’s Seniye (1580), Ferişteoğlu Lugati (1394) gibi henüz gün ışığına çı-
karılmamış başka sözlüklerin de bulunduğunu bu arada hatırlatalım.

Türk Dil Kurumunun dışında da Türk dilinin tarihî metinleri yayımlan-
dı. Birer inceleme eseri olan bu yayınlardan Hasibe Mazıoğlu’nun hazırladığı 
Ahmet Fakih’in Çarhname (1945) adlı eseri; Mertol Tulum’un Tazarruname 
(1988) ve Tursun Bey Tarih-i Ebül’l-Feth (1977) adlı eserleri, Mustafa Öz-
kan’ın Cinânî Cilâü’l-Kulûb (1990), adlı yayınları örnek olarak verebiliriz.

Tarihî metinler asıl Türk Dil Kurumunca yayımlanmıştır. Dehri Dilçin 
Şeyyad Hamza, Yusuf ve Zeliha (1946), Cem Dilçin Mes’ûd Bin Ahmed, Sü-
hheyl u Nev-Bahâr, Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Garib-nâme (XIV. yy.), Yusuf 
Tepeli, Dervîş Muhammed Yeminî, Fazîlet-nâme (2002), Mustafa Canpolat, 
Ömer Bin Mezîd, Mecmû’atü’n-Nezâ’ir (1995), Paşa Yavuzarslan, Mûsâ bin 
Hâcı Hüseyin el-İznikî, Münebbihü’r-Râkîdin (2002), Aysu Ata, Nâsırü’d-dîn 
Bin Burhânü’d-dîn Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiyâ (1997), Murat Küçük Eski Ana-
dolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi (2014),Yakup 
Karasoy Sirâcü’l-Kulûb (2013) vb. Örnek olarak verdiğim şu birkaç eserin 
sözlük bölümlerinde yazı diline kazandırılacak birçok Türkçe isim, sıfat ve 
fiiller bulunmaktadır.

Başlangıçtan beri bu tür eserlerin yayımlanmasındaki amaçlardan biri 
yazı diline bu eserlerden kelime aktarmaktı, ilk yıllarda görülen bazı uygula-
malar zamanla unutuldu ve bu iş tamamen ihmale uğradı. Sınmak gibi tarihî 
metinlerde ve yurt dışındaki Türkler arasında kullanılan fiillere yüz çevrildi, 

8 Ahmet Vefik Paşa (2000) Lehçe-i Osmani, aktaran: Recep TOPARLI, Türk Dil Kurumu 
Yayınları.

9 Ahterî Mustafa Efendi (2009). Ahterî-i Kebir, hazırlayanlar: Ahmet KIRKKILIÇ, Yusuf 
SANCAK, Türk Dil Kurumu Yayınları.

10 İbrahim Cûdî Efendi (2006). Lügat-i Cûdî, hazırlayanlar: İsmail PARLATIR, Belgin 
TEZCAN AKSU, Nicolai TUFAR, Türk Dil Kurumu Yayınları.

11 Şemsettin Sami (2010). Kamus-ı Türkî, hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN, Türk Dil 
Kurumu Yayınları.
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bu fiiller ölü sayıldı. Türetme imkânlarını bu kadar daralması üzerine Türkçe 
Batı dillerinden gelen kelime ve terimlerle beslenmeye başladı.

Cumhuriyet’in o ilk yıllarında söz konusu tarihî metinlerden ulu, yoğun, 
sav, yanıt, deg (teg) gibi bazı kelimeler yazı diline kazandırılmıştır. Bunların 
çoğu Dîvânü Lugât-it-Türk’ten alındı. Yoğun örnek gösterilebilecek kelime-
lerden biridir. Bu kelime halk ağzında ve yaşayan Türk lehçelerinde de vardır. 
Buradan yoğunluk, yoğunlaşmak, yoğunlaştırmak, yoğunlukölçer daha sonra 
yoğun teker (disk), bir sağlık terimi yoğun bakım, türetildi. Görüldüğü gibi ölü 
diye dışlanmış bir kelime istendiğinde canlandırılıp bundan yeni türetmeler 
yapılabilmiştir. Tepmek fiilinden türetilmiş tepki, tepkili, “reaksiyon” karşılığı 
tepkime başka örneklerdir. Gene Dîvânü Lugât-it-Türk ve o dönemin eserle-
rinden alınmış şu örnekleri verelim. yargı: yargı denetimi, yargılama, ön yar-
gı, yargı gücü, yargı denetimi örneklerinde görüldüğü gibi bir kelimden bir-
çok terim türetilmiştir. Yasa kelimesinden yasama, yasal, yasama organları, 
yasalaştırma vb. yanıt kelimesinden yanıtlamak, sav’dan: savcı, savcılık vb. 
Ancak ilk yıllarda türetilmiş bu tür örnekler sınırlı kalmış, sonu gelmemiştir.

 Son yıllarda Türk Dil Kurumunun Tıp Terimleri Çalışma Grubunda Eski 
Türkçeden alınmış yangı kelimesi bu alana kazandırıldı ve buradan enflamas-
yon karşılığı yangılanma türetildi. Bu çalışmada hasta karşılığı sayru, hastalık 
karşılığı sayruluk, hekim karşılığı sagun, başhekim karşılığı atasagun birer 
öneri terim olarak çalışmalar arasına alınıp benimsenmesi beklendi. Dikkate 
değer bir başka örnek gene sağlık alanında kalp yerine yürek kelimesinin geç-
mesine çalışılmaktadır.

 Eski Türkçenin ve Anadolu Türkçesinin kaynaklarda yeterince yarar-
lanılmayınca yazı dilindeki mevcut Türkçe kelimelerden türetmeler yapma 
yoluna gidildi. Örnek olarak öz kelimesinden özdek, özdeş, özet, özgür, özerk, 
özel, özlük işleri, özel ad gibi 200’e yakın kelime ve terim bu sözden, ‘öz’den 
türetildi. Bunlardan özel / özelleştirmek, özdeş / özdeşleştirmek, özgür/ özgür-
leştirmek örneklerinde olduğu gibi fiiller de yapıldı. En çok da etmek, olmak 
fiillerine başvuruldu. Etki, etkin, etken, edim, edinç veya olgu, olası, olay, ola-
ğan oldurgan vb. Olası, olasılık, örneğinde olduğu gibi kelimeye yapım ekleri 
getirildi, olasılıkla zarfı türetildi. Bunlardan yeni fiiller de türetildi. Etmek 
fiilinden türetilmiş sıfatlardan, isimlerden etkisizleştirmek, edinilmek; olmak 
fiilinden olumlamak, olağanlaştırmak, olanaksızlaştırmak, olaylaştırmak, vb. 
Giderek kullanımı zayıflayan eylemek yardımcı fiilinden de eylem türetildi. 
Kılmak yardımcı fiiline gelince dilde tatbik ve sıfatı tatbiki karşılığı uygula-
ma, uygulamalı kelimeleri türetilmişken bu de kılmak fiilinden kılgı ve sıfatı 
kılgılı kelimeleri öne sürüldü. O da yetmiyormuş gibi aynı anlamada ayrıca 
kılgın ve sıfatı kılgısal önerildi. Bunları Türkçe Sözlük’te görmek mümkündür.



627Hamza ZÜLFİKAR

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu sayılı örnekler dışında, denebilir ki daha 
sonraki yıllarında yayımlanan tarihî kaynaklardan, halk ağızlarıyla ilgili çalış-
malarından yararlanılmadı. Bu imkân etmek, olmak, eylemek fiilleriyle sınırlı 
kalmamalıydı. Yıymak (kokmak), tulunmak (batmak), buymak (buz kesmek) 
yörenmek (dolaşmak) gibi kaynaklarda kalmış, fiiller gündeme taşınmalıydı. 
Bunlar gibi yontmak fiilinde olduğu gibi çatı eki almış biçimi dilde var ama 
bunun köküne yonmak fiiline ancak tarihî metinlerde rastlanmaktadır. Her fii-
lin çatı eki almış biçimi var mı diye düşünülmedi.

Bunlarda argın türevi dilde olduğu hâlde fiili armak ilgi görmedi. Bunun 
gibi terim yapmaya elverişli fiiller gözden kaçtı. Metallerin yorgunluğu kavra-
mı bu fiille türetilmiş bir kelimeyle ifade edilebilir. Bitmek fiilinden nebat kar-
şılığı bitki ve “bitmeye elverişli” anlamında bitek türetildi ama arkası gelmedi. 
Halk ağızlarında ve tarihî metinlerde Türkiye Türkçesine ulaşmamış yüzlerce 
Türkçe kelime ve fiil işletilemedi. Bütün bu dil malzemesi aradan bunca yıl 
geçmesine rağmen yazı diline mal edilmedi. Kullanım dışında kalmış ve me-
tinlerde geçen fiillerden zamanın el verdiği ölçüde örnekleri aşağıda verelim.

Türkçe fiillerin büyük bir bölümü aç-, bul-, çık- iç-, kaç-, -saç- kal- ver-
uç- ye- örneklerinde olduğu gibi tek hecelidir. Bu bakımdan tarihî metinlerden 
ve halk ağızlarından alınan, üzerinde çatı ekleri bulunan fiilleri bu bakımdan 
değerlendirmek, köklerine inmek gerekir.

Önce şunu belirtmek gerekir ki kelime türetmede Türkçenin fiilleri ve ek-
leri birinci derece göz önünde bulundurulması gereken kaynaktır. Yalın veya 
çatı eki ekli fiillerden her türlü ad, sıfat yapılabilir. Gene bu ad ve sıfatlardan 
tekrar fiil türetilebilir.

Yayımlanmış metin yayınlarında kalıp yazı diline mal edilmemiş, bun-
lardan türetmeler yapılmamış fiillerin bir bölümü aşağıda verilmiştir. Bunlar 
özellikle terim türetmeye uygun fiillerdir.

ağmak (yukarı çıkmak, yükselmek)
ağu (zehir, toksin), ağulu ve ağulamak kullanıma adaydır. (Toksikoloji 

Terimlerini hazırlayan grup bu iki söze sözlüklerinde yer vermişlerdir.)
armak (yorulmak)
arıtmak (saflaştırmak) Bu fiilden yalnızca rafine karşılığı arıtım türe-

tilmiş.
ayırtlanmak (ayırmak, farkına varmak) Çatı eki ekili biçimi ayırtlaşmak
degürmek (ulaştırmak, geri vermek)
depsermek (kuruyup buruşmak)
dölenmek (oturmak, sabit kalmak, meyletmek, karar kılmak, rahat bul-

mak) çatı eki ekli dölendürmek
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dürüşmek (çaba göstermek, gayret etmek)
çapmak (koşmak, atılmak)
çegzinmek (dolaşmak)
çıksatmak (birbirinden ayırmak, parçalamak)
çiftlenmek (eş edinmek) Çatı ekli biçimi çiftlendürmek
eksemek – eksimek (azalmak)
esrimek (sarhoş olmak)
erinmek (tembellik etmek) Çatı eki almış esritmek, türevi esrük
geŋitmek (genişletmek, açmak)
geyürmek (giydirmek)
givürmek (yerleştirmek yerine koymak)
göyünmek, (yanmak) Buradan yeri adı Göynük, çatı eki ekli biçimi gö-

yündürmek
ımızganmak (uyuklamak)
ırmak (uzaklaşmak, ayrılmak) Çatı eki ekli biçimi ırılmak (uzaklaşmak, 

kopmak, neşet etmek, zühur etmek)
ılıdmak (ısıtmak, ılık hâle getirmek)
ırlamak (şarkı söylemek)
ıslamak (ıslatmak) türevi ıslama köfte
ışıtmak (ışık vermek)
iltmek (iletmek)
irdemek (araştırmak, incelemek)
iŋrenek (sallanmak, kımıldanmak)
ivmek (acele etmek)
izülmek (kopmak kopup dağılmak)
kakımak (kızmak, öfkelenmek)
kakmak (kazıyarak şekil vermek)
kammak (kamaşmak, kamaştırmak)
kavşurmak (bağlamak, bağlantı kurmak) Dilde bu fiilden kavşak (< ka-

vuşak) var.
kaygurmak (kaygılanmak, endişelenmek) Dilde endişe karşılığı kaygı 

(< kadgu) var.
kıgırmak (çağırmak) çatı ekli biçimi kıgırılmak, kıgırtmak
konuklamak (misafir etmek) Dilde konuk var
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sağalmak (iyileşmek)
sasımak (tefessüh etmek, çürümüş olmak, kötü kokmak)
 sançmak (batırmak, saplamak)
 savmak savutmak (uzaklaştırmak, etkisini yok etmek)
sekitmek (sektirmek)
soğulmak (kurumak, feri gitmek)
söykenmek (dayanmak)
kurdamak (kurcalamak)
ogrılamak (çalmak)
ohşaşmak (benzemek)
oŋılmak (iyileşmek)
oŋmak (iyi olmak, iyi düzelmek iyileşmek yolda olmak)
öykünmek (taklit etmek)
salınmak (vergi çıkartılmak, atılmak)
sarmaşmak (dolaşmak, sarılmak)
segirmek (koşmak) Çatı ekli biçimi segirtmek
sıgamak (sıvazlamak)
sımak (kırmak) Çatı ekli biçimi sındırmak
sırılmak (kıvrılmak)
sırkurmak (eritmek, sızdırmak)
söykenmek (dayanmak)
söyünmek, söyündürmek (sönmek, söndürmek)
suvarmak (su vermek)
süŋüklenmek (kemik gibi sert hâle gelmek)
süsmek (sivri bir şeyle dürtmek)
tadırmak (tattırmak)
tammak (damlamak)
tamzurmak, tamzırmak (damlatmak) çatı eki ekli biçimi tamzurulmak
tapmak (bulmak)
tartmak (çekmek)
tavlamak (tavlamak ısıtmak)
tozmak (toz hâlinde savrulmak)
tulunmak (batmak) Aynı anlamda tummak
ürmek (üflemek)
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üşmek (çevresinde toplanmak yığılmak) üşüşmek
üşürmek (toplanmak) çatı ekli biçimi üşüşmek
üzmek (kopmak, keserek almak)
yanmak (dönmek)
yarlıgamak (bağışlamak) Çatı eki ekli biçimi yarlıganmak
yaşlamak (ıslatmak, sulamak)
yazmak (yaymak)
yedmek (yedeğine alıp çekip götürmek)
yelmek (hızla koşmak, esmek)
yeltemek (sevk etmek)
yetürmek (ulaştırmak)
yılgınmak (men’edilmek)
yıymak (kokmak)
yigrenmek (iğrenmek)
yildirmek (koşturmak, harekete geçirmek)
yumak (yıkanmak)
yuvalamak (yuvarlak biçim vermek) Bu kökten al yuvar, ak yuvar terim-

leri var. bulgur ve et karışımıyla misket hâline getiriliş yemek yuvarlama)
yuvundurmak (gizlemek, saklamak)
yörenmek (etrafında dolaşmak)
yülmek, yülümek (tıraş etmek)
yürgenlenmek (keskin hâle getirmek) buradan “keskin, sivri” anlamında 

yürügen
yügürmek (koşmak, seğirmek, hızlı hareket etmek) Bu fiilden iyi yürü-

yen, hareketli anlamında dilde yüğrük (<yüğürük) sıfatı var.
Örnek olarak verdiğim bu fiillerin her birinin farazi olarak -n, -il, -t, -tır, 

-ş, -dir- ekleriyle çatıları yapılabilir ve çatı eki almış biçimlerden isimler, sı-
fatlar türetilebilir. Ona göre de anlamlar değişir. Öte yandan Türk Dil Kuru-
munca yayımlanmış tarihî metinlerden derlediğim yukarıdaki fiillerin anlam-
larını bir de metinlerde kontrol etmek gerekmektedir.

Fiiller dışında halk ağzında, tarihî metinlerde kalmış bir grup deyim var 
ki bu örnekler bildiri için tanınmış sayfaları aşar. Bunlar için tanık tutmak 
(şahit göstermek) deyimini vereyim.

Tanınan süreyi aşmamak üzere eklerden de bazı örnekler vermek ister-
dim. Bunlardan -gur ve -gan eklerine dikkat edelim. Turgurmak fiilinde oldu-
ğu eyleme zorlayıcı, etkili olma kavramı katıyor. Salağan, gelişken, saldırgan, 
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doğurgan örneklerinde -gan (-ğan) eki kelimeye sıklık, aşırılık kavramı katı-
yor. Bu bakımdan bu iki ek terim türetmede özel olarak dikkate alınmalıdır.

Bugüne gelinceye kadar Eski Türkçenin ve Eski Anadolu Türkçesinin 
eserleri bir bir yayımlanmaya başlanmış, divanlar da bu yayınlar arasına yer 
almıştır. Eserlerin çoğu Türk Dil Kurumunun yayınıdır. Bu eserlerde Türkiye 
Türkçesine ulaşmamış yüzlerce Türkçe kelime ve fiil bulunmaktadır. Yukarı-
da küçük bir bölümünü verdiğim fiiller aradan bunca yıl geçmesine rağmen 
yazı diline mal edilmesi hususunda bir teşebbüs söz konusu olmadı, bunlardan 
yararlanarak türetmeler yapılmadı.

İçinde bulunduğumuz çağda Türkiye eski Türkiye değil, üniversitelerin 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde yetişmiş bunca bilim adamlarının, kadro-
nun karşısında Türkçenin söz varlığı göz göre göre yabancılaşmaktadır. Öyle 
bir noktaya gelinmiştir ki İngilizce kelimeler artık özgün yazımıyla ilanlarda, 
gazetelerimizde yer alıyor. Ülkemizde bilim ve fen dallarında hizmet veren 
öğretim üyeleri, uzmanlar görebildiğim kadarıyla Türkçe terim kullanmaya, 
kullanımda olan yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmaya heveslidir. 
Onların bu isteklerine cevap vermenin yollarını araştırmalıyız.

Biri 2017 yılında biri de bu yıl 2021’de Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen 
Türk Dili yılı aynı zamanda bu sorunlara dikkat çekiyor. Türk Dil Kurumunun 
her yıl düzenlediği dil bayramlarında, Türk Dil Kurumunun kuruluş günlerin-
de de dildeki yabancılaşma dile getiriliyor ve bu konuda Yabancı Kelimelere 
Karşılıklar Kılavuzları yayımlanıyor. 2017 yılında ilan edilen Türk dili yılın-
da yazılan makaleler, yapılan konuşmalar Türk Dil Kurumunca Türk Dili Yılı 
Armağan Kitabı adıyla yayımlandı. Bu yıl ilan edilen Yunus Emre ve Türk 
Dili etkinlikleriyle ilgili bildirileri de kitap hâline getirilecek, dildeki yaban-
cılaşmaya, yozlaşmaya dikkat çekilecek. Bu çabalara rağmen uygulamada bir 
gelişme olmuyor. Mevcutlara küresel salgın dolayısıyla sağlık konusunda dile 
giren 40 civarında yabancı terim eklendi. Önerdiğimiz Türkçe karşılıklar kul-
lanılmadı9.

Sunmaya çalıştığım bildirinin sınırları içinde kalmaya çalışırken bir iki 
örnek daha vermeden geçmemeliyim. Dilde kanıt, görünüm, bilirkişi, varken 
argüman vizyon, eksper kelimelerini dile dâhil ettiler. Önerilen Türkçe karşı-
lıklarına itibar edilmedi. Bu tür kelimelerden biri destinasyon’dur. Şimdi sık 
sık duyduğumuz bu hava yolları terimine ulaşak diye bir karşılık önerelim. 
Yapısı kurallı benimsenebilecek bir terim. Uçak seyahatinde “Frankfurt ulaşa-
ğına 45 dakika sonra varacağız” biçiminde bir duyuru yapıldığını düşünelim, 
durak gibi ulaşak sözü, Türk insanına garip gelmez. Ancak bunun günümüzde 
kabul ettirilmesi kolay değildir. Onun için önce bu zihniyeti yenmemiz ge-
rekir. Önerdiklerimizden retina - ağ tabaka gibi henüz yeterince oturmamış, 
benimsenmemiş olanları da var.
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 Türk Dil Kurumunca 2000’li yıllarda kılavuz kitaplarda toplanmış 
2000’in üstünde yabancı kelimeler önerilmiş Türkçe karşılıkların ancak pek 
azı benimsendi. Çevrimiçi bunlardan biridir.

Devletin Türk dili yılı ilan etmesiyle yabancılaşmanın, yozlaşmanın önü 
alınamıyor. Bu önemli günde aydınlardan çeşitli bilim ve sanat dallarında ça-
lışan öğretim üyelerinden, uzmanlardan, basın ve özellikle meslektaşlardan, 
biraz da bu konulara eğilmeli ve dilin bu derece yabancılaşmasına izin verme-
melidir. Tecrit, yalıtım varken izolosyon kelimesinin öne çıkması Türkçenin 
lehine değildir.
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ARNAVUTLUK’TAKİ ARŞİVLERDE BULUNAN 
ARAP ALFABESİYLE YAZILAN EDEBÎ ESERLER VE 

SÖZLÜKLERİN ÖZELLİKLERİ

Lindita XHANARI*

Özet
Arnavutça geçmiş yüzyıllar boyunca çeşitli alfabelerle yazılmıştır. 

Arap alfabesi Osmanlılarla olan doğrudan temastan dolayı ve Eski Arnavut 
edebiyatının yazıldığı Latin alfabesinden sonra kullanılmaya başlanılmıştır. 
Dolayısıyla bu alfabenin izlerine, 16. yüzyılın başlangıçında rastlamaktayız 
ama yoğun olarak 17-18. yüzyılın başlarında kullanıldığını görüyoruz.

Çalışmamızda, bu yüzyıllarda Arnavutluk’ta bu alfabeyle yazılan ede-
bî eserler ve sözlüklerin özellikleri ele alınmıştır. Çalışmamız iki bölümden 
oluşmaktadır.

Birinci bölümde Arap alfabesiyle yazılan Arnavut edebiyatının baş-
langıcı sayılan Hasan Zyko Kamberi, Nezim Frakulla, Dalip Frasheri gibi 
önemli yazarlar ve eserlerinin özellikleri ile önemi ele alınımştır.

İkinci bölümde ise leksikografya eserleri, onların özellikleri ve sun-
dukları dil çalışmaları ele alınmıştır. Bu bölümde özellikle, Hafız Ali Ulqi-
naku ve Nazim Frakulla’nın sözlükleri ile Myslim Hoxha tarafından tercü-
me edilmiş olan Ibrahim Deda’ya ait Tyhfei Shahidi isimli eserin çevirisini 
inceleyeceğiz.

Giriş

Anadolu’ya giden Türk yolunu okuduğunuzda, şu soru ortaya çıkıyor: 
Sınırları ne kadar uzanıyordu? Balkanlar ve ötesinde Osmanlı Türkçesi alfa-
besini kullanılıyor muydu?

Arnavut Devleti Arşivinde yapılan araştırmaya göre, Arnavutluk’ta da 
Anadolu Türk alfabelerinin kullanıldığı ortaya çıkıyor. Arnavut dili, yüzyıllar 

* Prof. Dr., Tirana Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesi Dil Bilimi Departmanı, lindalatifi@
yahoo.com
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boyunca Latin alfabesi, Bizans ve Arap alfabesiyle farklı alfabelerle yazılmış 
çok eski bir dildir.

Arnavut bilim insanları arasında iyi bilinen bir gerçektir ancak Arnavut-
çanın neredeyse iki yüzyıldır Arap alfabesiyle yazıldığı Türk bilim insanla-
rı tarafından bilinmemektedir. Bu alfabe Osmanlılar tarafından getirilmiştir. 
Arap alfabesiyle yazılan Arnavutça yazılar, 18. yüzyılın başlarında yayılmaya 
başlamış ve 19. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir.

Edebî eserler, destanlar, kasideler, gazeller, mevlüde veya lügat eserleri 
gibi Arap alfabesi ile yazılan Arnavut yazıları XVIII. yüzyılın başlarından iti-
baren oluşmaya başlamış ve Rönesans’a kadar devam etmiştir. Bu yüzyılların 
iyi bilinen tarihi faktörleri, ülkenin din tarihinde ilk olarak bir değişime ve 
dolayısıyla kültürel açıdan bir değişime işaret etmiştir. “Arap Alfabesi ile Ar-
navut Edebiyatı”1 makalesinde Myderrizi, on yedinci yüzyılda hâkim olmaya 
başlayan Müslüman kültürünün, özellikle Arnavutluk’un önemli şehirlerinde 
kök saldığını ve iyi gelişmeye başladığını açıklıyor.

Ardından, Türklerin Arnavutluk’a getirdikleri Türk Müslüman kültürü-
nün bu şekilde kalmadığını, yavaş yavaş Arnavutların kendine özgü özellik-
lerine aşılandığını ve Arnavut Müslüman kültürüne dönüştüğünü vurguluyor. 
Kültürün yerel topluluğa bu şekilde uyarlanması, Arnavutçanın yazılma şek-
lini de etkilemiştir. Aljamiado olarak bilinen Arap alfabesiyle yazma olgusu 
önce İspanya, Portekiz, ardından Bosna ve Arnavutluk gibi ülkelere yayıldı. 
Aljamiado’nun kökleri İber Yarımadası’nda, çoğunlukla İspanya’da, ancak bu 
ülkelerin Araplar tarafından fethedilmesinin bir sonucu olarak Portekiz’de de 
(711-1492) vardı.

Aljamiado fenomeni, İber Yarımadası dışında diğer Avrupa ülkelerinde 
de kendini gösterdi. İspanya ve Portekiz’de etki Arap fetihlerinden geldiy-
se Avrupa’nın diğer bölgelerinde, özellikle de ilgili dillerin Arap alfabesiyle 
yazının ortaya çıktığı Arnavutluk ve Bosna’da, etki Osmanlı yönetiminin bir 
sonucu olarak geldi. Böylece yaklaşık on beşinci yüzyıldan on dokuzuncu 
yüzyıla kadar Boşnakça (Sırp-Hırvat) dilinde Arapça karakterlerle yazılmış 
İslami edebiyat vardı. Bu tür yazılar ayrıca Lehçe ve Yunanca olarak da onay-
lanmıştır. Osmanlı, Farsça, Arapçadan edebî ifade aracı olarak Arnavutçaya 
geçiş, Arap alfabesiyle yazılmış ve İslam kültüründen etkilenmiş yerel bir 
edebiyata işaret eden Aljamiado edebiyatı olarak bilinen şeyle sona erdi2.

1 Osman Myderrizi, “Letërsia shqipe me alfabet arab”, BSHSH, V.nr 2, Tiranë, 1955, fq 
148-155.

2 Robert Elsie, “Albanian literature in the moslem tradition eighteenth and early nineteenth 
century Albanian writing in Arabic script”, New York, etc., vol. 33, f. 287-306.
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Uzun süre Osmanlılardan alınan Arap alfabesi ile yazılan bu yazılar unu-
tulmaya yüz tutmuş hatta çoğu zaman şark kelimeleriyle dolu dini bir edebi-
yatın yazıları olarak ön yargılara varılmıştır. Yirminci yüzyılın sonuna kadar 
Muhamet Çami, Hasan Zyko Kamberi, Nezim Frakulla, Hafız Ali Ulqinaku 
vb. yazarlar hakkında birkaç paragraf yazıldı ve bilimsel çalışmaların tüm 
odağı Latin ve Yunan alfabelerinde yazmaya yönelikti.

Arnavutluk’un XVIII. yüzyıldaki tarihî ve sosyal durumu da kültürel du-
rumu etkilemiştir. Bu yüzyılda yeni bir edebiyatın, Arap alfabesiyle yazılan 
Arnavut edebiyatının yolu açılır. Böylece aslen Türkçe yazan Arnavut şairler, 
Arap alfabesiyle Arnavutça kassideler ve gazeller yazmaya başladılar.

Aljamiado edebiyatının Arnavut dilinde ortaya çıkışının bu durumu, daha 
önce sadece Türkçe, Arapça veya Farsça kullanan Arnavut şairlerin 18. yüz-
yılın başlarında Arnavutça yazmaya başladığı bilgin Hasan Kaleş’i tarafından 
da aynı şekilde açıklanmıştır. Kaleş’e göre bu, nüfusun büyük çoğunluğunun 
dilinde yazmaya başladıkları ve hatırı sayılır sayıda okuyucu buldukları anla-
mına geliyor.

Osman Myderrizi3, Arnavut edebiyatının gelişimini iki döneme ayrılmış 
Arap alfabesiyle görmektedir. Bu bölünmeyi, o zamana kadar güçlü bir eko-
nomik ve kültürel merkez olan Berat şehrinin XVIII. yüzyılın sonundan iti-
baren düşüşüne bağlar. Bu iki dönem birbirinden farklıdır çünkü ilk dönemde 
edebiyat daha çok Berat gibi belirli bir merkezde gelişmiştir ve gerilemesi ile 
ikinci döneminde bu edebiyat artık sabit bir merkeze sahip olmayıp her yerde 
yazılmıştır. Arnavutluk, birinci dönem edebiyatı aşk şarkısını söyleyen sekü-
ler bir edebiyat iken ikinci dönem edebiyatı dünyevi ruhunu kaybederek daha 
çok dinsel bir edebiyat hâline gelmiştir.

Arap alfabesiyle yazılmış en eski metin olan Muci Zade’nin 1725 tarih-
li “Monsenyör beni kahvesiz bırakma” duası vardır. Bu dua 17 dörtlük olup 
Tosk lehçesiyle yazılmıştır4.

Myderrizi’ye göre ilk dönemin en önemli eseri olmakla birlikte tüm bu 
literatürün aynı zamanda Berat’ta 1730-1734 yıllarında yazılan Nezim Frakul-
la’nın eseri olarak kabul edilir. Bu edebî eserle birlikte yeni bir yazı geleneği 
başlar. Arap alfabesi ile Arnavut edebiyatının kurucusu olan Nezim Frakulla, 
Arnavut ve yabancı bilim insanlarının sıklıkla ilgisini çekmiştir. Bu âlimler 
arasında, Elbasan gezisi sırasında Nezimi’nin sekiz kısa şarkısını bulan ve 
Nezimi’nin bir divan bıraktığını ancak göremediğini öğrenen ünlü Arnavutbi-
limci Hann’ı anıyoruz. Kamarda, Petrota, D. d’Istria, Majeri gibi diğer Arna-

3 Osman Myderrizi, “Letërsia shqipe me alfabet arab”, BSHSH, V.nr 2, Tiranë, 1955, fq 
148-155.

4 Osman Myderrizi, “Letërsia shqipe me alfabet arab”, BSHSH, 1955, V.Nr 2, Tiranë, fq 150.
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vutbilimciler, Hann’ın verilerine güveniyorlardı. Daha sonra, 1938’de Zani i 
Naltë adlı dinî dergide yayınlanmaya başlayan Abdullah Ferhati’nin divanının 
bazı bölümlerinin çeviri yazısına çalışıldı5. Osman Myderrizi, divanın bulu-
nan üç nüshasının karşılaştırılmasından anlaşıldığı kadarıyla, Nezim Frakul-
la’nın divanında yaklaşık 200 sayfa, 110 şiir ve divana ait olmayan 16 ek şiir 
olmalıdır. Myderrizi, bu şairin yazılarında sadece edebî yönü değil, yeni ko-
nulara yol açmasını değil, her şeyden önce dil ve özelliklerini incelemeye ve 
incelemeye değer. Bu divan, ilk Tosk metnini teşkil etmekte ve Arnavutçanın 
bazı arkaik biçimlerinin görüldüğü XVIII. yüzyıl başlarına ait Berat lehçesi-
nin verilerini bize vermektedir. Nezim’den sonra bu ilk dönemde şairler İsma-
il Paşa Velabişti ve çağdaşı Süleyman Naibi Ramazani de yazmıştır.

Bu edebiyatın gelişiminin ikinci dönemi6, daha fazla dinsel ruha sahip 
olmasına rağmen, daha fazla sayıda şair getirdi. Hasan Zyko Kamberi, Mu-
hamet Cami, Dalip Frashëri, Zenel Bastari, Tahir Boshnjaku, Shahin Frashëri, 
Hafız Ali Ulqinaku gibi şairleri ayırt ediyoruz.

Bu dönemin en temsili şairlerinden biri olarak kabul edilen Hasan Zyko 
Kamberi7, başlangıçta İlyada’nın ön sözünde bu şairi Arnavut şairlerinin başı-
na koyan Naim Frashëri tarafından takdir edilmiştir. Hayatı hakkında çok az 
şey biliniyor ve çoğu, yaratımları sırasında ortaya çıkabilecek verilerden yola 
çıkıyor. En önemli eserleri arasında, zamanında feodal beyler çevresi tara-
fından bilinen “Mexhmua” adlı şiir koleksiyonundan alıntı yapıyoruz. Kam-
ber’in buluntu yazılarından 10 laik şiir, 5 ilahi (dinî şiir), kısa bir mevlit, özel 
bir dinî şiir ve vasiyetini ayırt ederiz. Eserleri arasında “Dünya Seni Kıskanı-
yor”, “Hasan Şaka Yapar” ve “Dul’un Karısı” gibi aşka adanmış üç laik şiir 
seçiyoruz. “Para”, “Gjerdek Gecesi” gibi toplumsal temalara sahip şiirler de 
vardır: “Kraliyet Savaşı” vb. tarihî temalı şiirler8.

Arnavutçayı Arap alfabesiyle yazan bir diğer yazar Hafız Ali Ulqina-
ku’dur9. Zengin faaliyeti esas olarak dil bilimi ve edebiyat alanına uzanır an-
cak eğitim ve din alanında da önemli katkılarda bulunmuştur. Hafız Ali Ulqi-
naku, iki dilli sözlükleri derlemeden önce, otobiyografisinde bize bilgi verdiği 
başka eserler de yazmıştı. 1873’te Türk şair Süleyman Çelebi’nin Arap-Os-
manlı alfabesi kullanarak Arnavutçaya tercüme etti ve uyarladı. Mevlit’in 

5 Osman Myderrizi, “Nezim Frakulla”, BSHSHS, V.nr 4, Tiranë ,1954, fq 56-76.
6 Osman Myderrizi, “Letërsia shqipe me alfabet arab”, BSHSH, V.nr 2, Tiranë, 1955, fq 

148-155.
7 Osman Myderrizi, “Hasan Zyko Kamberi”, BSHSH, V.nr1, Tiranë, 1955, fq 93-109.
8 Osman Myderrizi, “Letërsia shqipe me alfabet arab”, BSHSH, V.nr 2, Tiranë, 1955, fq 

148-155.
9 Osman Myderrizi, “Fjalori shqip-tyrqisht I H.Ali Ulqinakut, , rev. “Studime Filologjike”, 

Tiranë, Nr.3, 1961, fq 129.
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Arnavutçaya Tercümesi adlı eser 1879’da İstanbul’da yayınlandı. Hafız Ali 
Ulqinaku’nun Mevlit’ü, Arnavutçaya çevrilen ilk Müslüman dinî eserlerden 
biridir. Ancak Arap alfabesindeki çoğu Arnavutça yazı için genellikle belir-
tildiği gibi, Ulqinak’ın eseri de Türkçe kelimelerle doluydu. Ulqinaku eserde 
Arnavutçadaki o, u, y ünlüleri için Arapçadaki v (و - vav) ünsüzünü kullanır 
ancak bunları herhangi bir işaretle ayırt etmez. Farsça ç’nin üç noktalı bir 
modifikasyonu olan Arapça xh ünsüzünü kullandığı Arnavutça c, c, x sesleri 
için de aynı şeyi yapar. Burunlar ng, nd ve nj için üzerinde üç nokta bulunan 
Arapça kefin (kef) kullanır. Harflerin birbirinden doğru ayrılmasında sorunlar 
olduğu, metnin doğru okunmasını da ikilemlere soktuğu görülmektedir.

O, kendisine göre dinî öğretileri, mağfiret, oruç ve diğer lüzumlu hususlar 
hakkında hükümler içeren dogmatik bir dinî kitap oluşturmuştur. Bu şiir ko-
leksiyonunu ve dinî öğretileri birleştirerek, İstanbul’da da yayınlanan Mexh-
muat-yl-Alhaval adlı bir eserde topladı.

Aynı zamanda 40 harf, 30 ünsüz ve 10 sesli harften oluşan alfabe ile 
başlayan Arap harfli bir Arnavutça kitabının da yazarıdır. Hafız Ali Ulqina-
ku, Mejtepe’de Arapça, Osmanlıca ve Farsça öğrenen çocukların o dönemde 
bildiği Arapça grafiğin oluştururdu. Böyle bir durumda, bu Sami dillerinin 
Arap-Osmanlı alfabesini Arnavutçanın dil özellikleriyle Hint-Avrupa dili ola-
rak uyarlamaya çalışmıştır. Astar sadece 26 sayfadan oluşuyor ve dört sayfalık 
Türkçe bir girişle başlıyor; burada Ulqinaku, Arap harflerini yazma verilerini 
ve Arap alfabesine göre uyarlamayı başardığı Arnavutçanın belirli seslerinin 
açıklamalarını açıklıyor. Bunlar öğrencilere kullanımlarında yardımcı olacak 
örneklerle somutlaştırılmıştır. Bu girişten, Arap alfabesinden değiştirilen an-
cak bir mektubun birçok yönden okunduğu şüphesini ortadan kaldıran özel 
harfler önermektedir. Kullanılan alfabe ile ilgili bu açıklamaların devamın-
da ikinci bölümde yazar, zorluk derecesi art arda işlenen bazı konulara göre 
ayrılmış kelime ve cümleleri bizlere sunmaktadır. Ulqinaku’nun yaptığı bu 
bölünmenin, 10 tanesini ayırt ettiğimiz öğretim birimlerine ayırmaya benzer 
olduğu söylenebilir. İçerdiği konular, vücut organları ile ilgili kelimeler, dün-
ya, gökyüzü, zaman, inanç, yer, ay isimleri vb.: A’zaya dair kelimeler, Yere 
dair kelimeler, Göklere dair kelimeler, Zaman dair kelimeler, Semsiyye aylarin 
adlari (Muharrem, Safer, Rebi’ul-evvel, Rebi’-ul-ahir, Xhumadi-l-evvel, Xhu-
madi-l-ahir, Rexhep, Sha’ban, Ramazan, Sheval, Zi-l-ka’de, Zi-l-hixhxhe) vb. 
Sözlükler ve kitapçıklar yayımlanamadı ve yalnızca el yazmaları olarak kaldı. 
Bunlar Arnavutluk Devlet Arşivinde, fon 25 / dosya 2 ve 3’te saklanmaktadır.

Halk arasında Muhamed Çami olarak bilinen Muhamed Kyçyku (1784-
1844)10, dönemin en ünlü ve sevilen şairidir. Erveheja adlı el yazması eseri 
Millî Kütüphane arşivinde Arnavut ve Türk Şiiri başlıklı bir ciltte bulunmak-
10 Myderrizi, Osman; Erveheja dhe Muhamet Cami; BSHSH, V.nr 1, 1951, Tiranë, fq 72-81
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tadır. 278 sayfalık el yazması, Ervehe’nin yanı sıra bir vaaz, Yunan devrimi 
hakkında yazılmış bir şiir ve şarap ve rakıya karşı sert bir dinî şiir içeriyor. 
Bu yazmadaki Arnavut şiirleri 87 sayfa, Türkçe şiirler 73 sayfadır. Bunlara 
ek olarak Kycyk’in bir diğer önemli eseri de 2430 civarında bir manzum eseri 
olan Jusufi e Zelihaja’dır. Bu çok üretken şair, aynı zamanda Çam lehçesinde 
yazdığı gerçeğiyle de tanındı.

Dalip Frashëri, Frashër’de doğdu ancak Konica’da yaşadı ve öldü, bu 
yüzden kendisine “Hyxhreti (yerinden edilmiş)” adını verdi. Başlıca eseri 
1842’de yazdığı 65 bin beyitten oluşan Hadikaja’dır ve ilk Arnavut epik edebî 
eseridir. Bu eser, Fuzuli’nin 1544 yılında yazdığı Hadika’sının tercümesi ve 
uyarlamasıdır. Fuzuli’nin orijinalinde eser nesir olarak yazılırken, Fraşerî onu 
manzumeye çevirmiş ve bu nedenle hacmi iki katına çıkarılarak genişletilmiş-
tir. Arnavut tekkelerinde Hadikaja’nın söylendiği Türkçe bilmeyen Arnavut 
müminlere yardım için Eski Türkçeden sonrakine, ardından Arap alfabesiyle 
Arnavutçaya çeviri yapılmıştır. 12 bölümden oluşan bu eserin içeriğinin özü, 
ana karakter Hz. Muhammed’in torunu olan Hyseni ile Kerbela’nın trajedisi 
olmaya devam ediyor.

Shahin Bej Frashëri de 12 bin beyitlik bir destan yaratmıştır. Frashëri’nin 
Myhtarnameja’sı bu eserin Farsça orijinaline dayanıyordu ancak aynı zaman-
da bir Türkçe versiyonundan da etkilenmişti. 1868’de tamamladığı eserinin 
de içeriğinin ana konusunu Kerbela savaşı oluşturuyordu. Arap alfabesiyle 
yazılmış Bektaşilerin son önemli eseridir. Bundan sonra Bektaşiler bu alfabe-
yi terk ettiler11.

Arnavut Devlet Arşivlerinde ayrıca Tiranlı Haxhi Ymer Mustafa Kashari, 
Tahir Efendi Yakova veya Yakovalı Müslüman bir yazar olan Büyük Efendi 
olarak da bilinen Tahir Boshnjaku, Haxhi Ethem Tirana (1783- 1846), Arna-
vutça dilinde günümüze ulaşamamış bir divan ve Türkçe dört divan yazarı 
olan Et’hem bej Mollai olarak da bilinir. Ayırabileceğimiz diğer yazar isimleri 
ise şunlardır: Süleyman Paşa Elbasani, İşkodralı Molla Salih Pata ve Hysen 
Dobraçi, Elmaz Gjirokastriti, Molla Dervish Peja, Baba Abdullah Melçani, 
Hysen Bitri, Ahmet Elbasani, Abdullah Sulejman Konispoli vb.12

Bu sayısız yazı arasında, sanatsal eserlerin yanı sıra sözlük bilimi eserleri 
de derlenmiştir yani Nezim Frakulla, Shkodra’lı Shemimiu, Myslim Hoxha ve 
Hafız Ali Ulqinaku gibi yazarların sözlükleri.

11 Islam in the Balkans: Religion and Society Between Europe and the Arab world; Harry 
Thirlwall Norris, H. T. Norris, 1993.

12 Elsie, Robert “ Albanian literature in the moslem tradition eighteenth and early nineteenth 
century Albanian ëriting in Arabic script”
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İlk sözlük çok küçük olmasına rağmen Nezim Frakulla tarafından derlen-
miştir13. Arnavutça-Türkçe Sözlük, Arnavut halk ölçüsünü, yani folklorun 8 
hecesini kullandığı şiirlerinden farklı olarak, Arapça-Fars ölçüsüne göre ayet-
ler hâinde derlenmiştir. Toplam 20 beyitten oluşan bu sözlük, küçük olsa da 
Arap alfabesiyle yazılacak diğer sözlüklerin önünü açması açısından ayrı bir 
öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki Nezim Frakulla’nın sözlüğünden önceki 
tüm sözlükler yani yaklaşık olarak 1730’dan önce Latin alfabesi ile derlenmiş 
iki dilli sözlüklerdi. İkincisinden farklı olarak, Frakulla’nın sözlüğü Tosk Ar-
navutça yazılmış ilk sözlük bilimi çalışmasıdır.

Aşağıda Osman Myderrizi verildiği gibi, Nezim Frakulla’nın sözlüğünü 
sunuyoruz14:

Konuge mik, dil çik, inxhire fik, braktyk e lam, gjellë azik, i lik arik, 
peshk ballik, vesselam. Oku këndo, ishle puno, inle rrëko, aglla qaj, jash 
lot, jabane kot, hem dolli plot, didyk i tham. Ete mish, rrip, kaish, dhënbit 
i thonë, dish boz prish, punë ish, dirrasë tahta, pishë çam. Tari mel, sirçe 
harabel, qënq kuzu, shish hell, pishiver piqe, çeqiver hiqe, i thonë ode zjam, 
Soez fjalë, gjenxh djalë, at kalë, shalë ejer, hipë bin, ecë më dasmë dygjyn 
var, ej hymam!

Gjyvej dhëndërr, nuse gjelin, merre all, bjerë jat. Puth oep, hum farsi 
qyp, venë bade, kupë xham. Shëgjetë ok, jaj hark, irag larg, hem karn bark, 
këthizë gjoebek, gjedige shtek, fort pek, verdyk e dham. I bukur gjylez, 
mijaöv n bel farsi, hem dorë el, faqe jaz, buzë dudak, i bardhë ak, gjordyk e 
pam. Natë ditë qanj, ama shpëresënë te ti e kam. Gjixhe gjyndyz agllarëm, 
laqin ymidëm sendedër.

Failatyn failatyn failatyn Për ty dynjaja Nezim ju bë, el dilber, haram
1955 yılında Berat’ta bir el yazması hâlinde bulunan sözlük, ilk kez 1961 

yılında Osman Myderrizi tarafından ilgili dil bilimi açıklamalarıyla birlikte 
yayımlanmıştır. Myderriz’e göre Sözlük, çalışmalarına 1730’da başlanan di-
van döneminden önce yazılmış olmalı ki 1728’de yazılmış olabilir. Sözlük, 
Cassis’te kullanılan kafiye ile aynı kafiyeye sahip bir şiir olarak derlenmiştir. 
Bazı anlar da ‘a a a b’ strofik yapı ile ortaya çıkıyor. Şair burada Arapça-Türk-
çe-Farsça nesrin ölçülü modellerini ortaya koyuyor ancak bunlar Arnavutçada 
yetersiz uygulanıyor15.

Nezim Frakulla’nın sözlüğünden sonra Arap alfabesi ile sözlük bilimi 
eserlerinin derlenmesinin yolunun açıldığını söyleyebiliriz. 18. yüzyılın sonu, 

13 Myderrizi, Osman, “Nezim Frakulla”, BSHSHS, V.nr 4, Tiranë, 1954, fq 56-76.
14 Osman Myderrizi, “Nezim Frakulla”, BSHSHS, V.nr 4, Tiranë, 1954, fq 56-76.
15 Osman Myderrizi, “Nezim Frakulla”, BSHSHS, V.nr 4, Tiranë, 1954, fq 56-76.
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Türk okullarında kullanılan bir manzum sözlük olan Tyfei Shahid’in Arnavut-
ça tercümesi gibi, bu türdeki diğer sözlüklerle bizi tanıştırır.

Tyhfei Shahidi aslında İbrahim Dede Shahidit tarafından derlenen Fars-
ça-Türkçe bir sözlüktür. 1515 yılında İbrahim Dede Şahid, öğrenciler ve öğ-
renciler için manzum bir Farsça-Türkçe sözlük hazırlamıştır. Tyhfei Shahidi 
(Tyhfe: hediye; Shahidi: yazarın soyadı yani Tyhfei Shahidi: Shahid’in arma-
ğanı) Mesnevi’den (şair Rumi tarafından Farsça yazılmış, altı ciltlik şiir dizisi) 
önemli sayıda kelime içerir.

Bu sözlük Myslym Hoxha tarafından Arnavutçaya çevrilmiştir. 18. yüz-
yılın sonlarında tercüme edildiği sanılmaktadır. Berat ağzına ait kelimelerin 
bulunduğu 76 beyitlik ayetlere çevrilmiştir. Bugün Tiran’daki Merkez Devlet 
Arşivinde muhafaza edilirken, Millî Kütüphane Antikalar VIII/24F, bu sözlü-
ğün Farsça-Türkçe orijinalinin bir nüshasını muhafaza etmekte olup 26 sayfa-
lık H 1120 (M 1780) tarihlidir.

Shemimiu’nun Arnavutça-Türkçe Sözlük’ü16 1835’te İşkodra’da, Arap-
ça-Fars ölçülerine göre manzum olarak yazılmıştı. Bu sözlük İtalyan dil bi-
limci Ettore Rossi tarafından incelenmiş ve basılmış17. Bu sözlükte bulunan 
el yazması, dördü tamamen beyaz olmak üzere 100 sayfadan oluşmaktadır ve 
sözlük gibi manzum olarak yazılmış yaklaşık iki buçuk sayfalık bir ön söze 
sahiptir. Sözlüğün İşkodra dilinde yazıldığını ve onu yazana Şemimi dendiği-
ni açıklıyor. Yazar kitabına “sözlük” değil, “söz” anlamına gelen Türkçe nylk 
adını vermiş ve ardından Türkçe iki mısrada bu eseri hangi amaçla yazdığını 
bize bildirmiştir. Onlarda kendini bu şekilde ifade eder “Gjelem asqar bu dil-
de anllajam jok; Dahi binden biles tyrqi deil çok. [Gelen askerlerden bu dili 
(Arnavutça) anlayan yok, bizden de Türkçe anlayan yok.]”

Tanri zot, var dollu plot ka, bu gjyn sot, ty sana gjoez jashi lot, bihude 
kot, ojnajyr lot dyshti ra. Kyh, bu, qim kush, furçeje brush, goezlere prush 
kursage gush, dolldyryp mush, yzyme rrush, jerëm e ha, Shik kabarxhik, 
damllaje pik, jeleje kik, zi kara, zerreje çik, doste, mik, inxhire fik, kuru tha. 
Destie shtam, ajrige gram, dyn gjixhe mran, gjordi pa, harmane lam, dishle-
re dham, beddua nam, nan ana, Keq fena, mir eji, çiker hir, egrasen tir, didi 
tha, mundër qir, rrath zihgjir, uxhuze lir, var ka. At bejir kal, hem ejer shal, 
potku-ne nall, kam jaia, hem topall çal, durmishe nal, ollane djal, jatti ra.

Bu sözlükte kullanılan alfabe eserin ilk sayfasında yazarın kendisi tara-
fından sunulmuştur. Yazarın Arnavutça kelimelerin yazımında ihtiyaç duyaca-
ğı bazı Arap harflerini uyarlamak için bazı aksan işaretleri kullanmak zorunda 

16 Osman Myderrizi, Një fjalor i vjetër Shqip-Tyrqisht, Tiranë, BUSH, V. nr 1, 1951, fq 82-85.
17 Ettore Rossi, Un inedito lessico rimato turco- albanese composto a scutari nel 1835, Rivista 

degli studi orientali Vol. 26, Fasc. 1/4 (Giugno 1951), pp. 114-123.
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kalmıştır. Shemimiu, Orta Arnavutluk ve Kuzey’de telaffuz edildiği gibi ayrı 
bir ses olarak aldığı grup için, g harfini üzerine üç nokta koyarak uyarlar. nj 
ve gj harfleri için de yukarıya üç nokta koyarak q’yu ayarlayın. ll ve rr harfleri 
için Araplar tarafından kullanılan ayırt edici bir işaret ile birlikte r ve l kulla-
nın18.

Hafız Ali Ulqinaku’nun Sözlükleri19:
Bu yazar 1898-1899 yılları arasında üç sözlük derlemiştir: “Bedi-ül-mu-

kattar” başlıklı birinci sözlük manzum Türkçe-Arnavutça; ikinci sözlük “Ax-
hib-ul mendar” alfabetik sırayla Türkçe-Arnavutça; aynı Arnavutça-Türkçe 
ölçütlere sahip üçüncü sözlük “Garib -ulme- Osar”. Doğduğu yerden sonra 
sözlüklere Ulqin adını verdi. Üç sözlük 22,5 x 16,5 cm boyutlarında toplam 
1334 sayfa olup, yaşadığı ve çalıştığı şehirler olan Shkodra ve Lezha lehçesin-
den etkilenerek Ulcinj lehçesine dayanmaktadır. Sözlükler biri Arapça diğeri 
Türkçe olmak üzere iki ön sözle başlar. Kullanılan harflerin açıklamalarını ve 
Arap alfabesinin Arnavut diline uyarlamalarını sağlarlar. Bu sözlükler ayrıca 
sayıların yanı sıra gramer açıklamaları da sağlar. Yazar özellikle bazı sözlü 
formları netleştirir. İkinci sözlük 435 sayfada yazılmış yaklaşık 18 bin kelime 
içeriyor ve her sayfada iki sütunda 41-42 kelime yer alıyor. Üçüncü sözlük 
133 sayfada yazılmış yaklaşık 5500 kelime içermektedir. Araştırmacı Abdul-
lah Hamiti’ye göre onun sözlüklerinde Ulcinj lehçesine ait nadir kelimelerin 
yanı sıra, günümüz Türkçesinde artık kullanılmayan Türkçe, Arapça ve Fars-
çadan da ender kelimelere rastlanması ilginçtir.

Sonuç:

Arnavutça geçmiş yüzyıllar boyunca çeşitli alfabelerle yazılmıştır. Arap 
alfabesi Osmanlılarla olan doğrudan temastan dolayı ve Eski Arnavut edebi-
yatının yazıldığı Latin alfabesinden sonra kullanılmaya başlanılmıştır. Dola-
yısıyla bu alfabenin izlerine, XVII. yüzyılın başlangıçında rastlamaktayız ama 
yoğun olarak XVIII-XIX. yüzyılın başlarında kullanıldığını görüyoruz.

Dolayısıyla Arap harfleriyle yazılmış Arnavut edebiyatı ve özellikle bu 
edebiyatla birlikte hazırlanmış sözlükler sadece Arnavut dilinin sözlük bilimi 
için değil, özellikle Türk dilinin sözlük bilimi için özel bir değere sahiptir. Bu 
edebiyatta ve bu sözlüklerde Türkçeden gelen çok eski kelimeler bulunabilir 
hatta bugün kullanılmayan ya da çeşitli lehçelerinde bulunan kelimeler. Bu 
şekilde sağlam karşılaştırmalı incelemeler yapmak suretiyle Türk diyalektolo-
jisini genişletip zenginleştirebileceğiz.

18 Osman Myderrizi, “Një fjalor i vjetër Shqip- Tyrqisht”, Tiranë, BUSH, V. nr 1, 1951, fq 
82-85.

19 Osman Myderrizi, “Fjalori shqip-tyrqisht i Hafiz Ali Ulqinakut”; Tiranë, BBSH, viti , fq 
117- 146.
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