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2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde bu önemli değerimizin çeşitli etkinlik-
lerle anılmasına, eserleri üzerine yeni neşirler yapılmasına, hakkın-
da bilgi şölenleri, sergiler düzenlenmesine vs. vesile oldu.

Türk Dil Kurumu da bu kapsamda uluslararası bir sempozyum dü-
zenledi ve bu vesileyle Yunus Emre’nin Türkçenin Anadolu’da yazı 
dili oluşundaki kurucu işlevi genel başlığı altında, eserleri ve mesaj-
larının farklı açılardan ele alındığı, ayrıca Türkçenin çeşitli yönleriy-
le değerlendirildiği tebliğler sunuldu.

Türk Dil Kurumunun aylık süreli yayınlarından Türk Dili dergisi de 
Eylül sayısında “Yunus Emre ve Türkçe” özel bölümüyle çıktı.

Öncelikle bu girişimlerin, evrensel bir değerimiz olan Yunus Em-
re’nin gündemde tutulması bakımından son derece önemli olduğu-
nu kaydediyor; bununla beraber kaş yapayım derken göz çıkarma-
mak gerektiğinin, Yunus’un anlatılmasının öncelikle onun doğru 
anlaşılmasına bağlı olduğunun altını çizmek istiyorum.

Ben bu yazıda Türk Dili dergisinin söz konusu sayısındaki ilk yazıyı1 
değerlendirecek, böylece Yunus’un şiir dilinin söylenegeldiği gibi ko-
lay anlaşılabilir olmadığını, Yunus üzerine çalışmak için sahip olun-
ması gereken özellikleri hatırlatacağım.  Elbette amaç üzüm yemek, 
bağcıyı dövmek değil. Üstelik söze bu kadar ehemmiyet veren; sözde, 
sözü söyleyende, sözü dinleyende olması gereken nitelikler gibi bir-
çok konuya dair hassasiyetlerini kaydeden Yunus Emre’nin, sözde bu 
yönlerine dikkati çekmeyi konu edinen bir yazıda karşılaşılan yanlış-
ların, yazarın Yunus’un şiirlerini anlaşılır kılmaya çalışırken sebep 

1 Erdoğan Boz, “Yunus Emre’de ‘Söz’ün Önemine Dair”, Türk Dili, Eylül 2021, S 
837, s. 7-13.
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olduğu tahrifatın “söz ıssı”nın gücüne gideceğini ve sözünü ondan öğrenen 
Yunus’un kemiklerini sızlatacağını düşünüyorum.

Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye’si ve Divan’ı üzerine çalışmaları da bu-
lunan yazarın Türkçeyi kullanmadaki za‘f-ı teliflerine kısaca değinip bu kısa 
yazısında Yunus’un şiirlerini nasıl anladığını, şiirleri günümüz Türkçesine 
aktarırken izlediği serbest çağrışımlı, bol yorumlu yolu örneklemek; Risale-
tü’n-Nushiyye ve Divan üzerindeki kapsamlı çalışmalarının ise daha geniş bir 
yazı veya bir kitabın/risalenin konusu olabileceğini belirtmek istiyorum.

Yazının hemen başında yazarın Türkçe ifadelerindeki aksaklıklar göze çarp-
maktadır:  “… Konu işlenirken beyitler kendi içinde tematik olarak gruplandırıl-
mış ve önce çevri yazılı beyit verilmiş daha sonra söz konusu beyit günümüz Türk-
çesine aktarılmıştır.” (Boz, 2021: 7) cümlesindeki koyu olarak dizilen ifadenin 

“beytin çeviri yazısı verilmiş…” şeklinde olması gerekir.

Yine aynı sayfadaki “Söz söylemek kolay ancak uygulamak zordur.” (Boz 2021: 
7) cümlesinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var-
dır. Cümlenin, “Söz söylemek kolaydır ancak sözle yapılması isteneni gerçek-
leştirmek zordur.” şeklinde düzeltilmesi hâlinde daha açık ve anlaşılır olacağı 
aşikârdır.

Yazar yazısında, “… kişi söylediği her söze dikkat etmelidir. Atalar, ‘Güzel söz yıla-
nı deliğinden çıkarır.’ demişler.” (Boz, 2021: 9) cümlesine yer vermektedir. Ata-
ların sözü bildiğimiz kadarıyla “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” şeklindedir. 
Yazar sözü daha anlaşılır hâle getirmek için atasözünü de günümüz Türkçesi-
ne aktarmak istemiş fakat atalar sözündeki mecazı bozarak sözdeki güzelliği 
yok etmiştir.

Bu yazıyı kaleme almamıza sebep olan husus ise zaman içerisinde çeşitli deği-
şikliklere uğramış Yunus Emre şiirlerinde gösterilmesi gereken dikkati gözler 
önüne seren okuma ve anlama hatalarıdır.

yûnus cümle sözün senün ferîde 
çü söz senündürür ol sen işide (RN-80) (Boz, 2021: 8)

beytindeki “senündürür”, “senün durur” şeklinde olmalıdır. “durur/turur” ke-
limesinin henüz ekleşmediği bir dönemde, bitişik ve ünlü uyumuna sokularak 
yazılması yanlıştır.

niçe sözün varısa sana söyle 
hâs u âm gönlini şey’ullâh eyle (RN-81) (Boz, 2021: 8)

bir tamlama gibi “şey’ullâh” şeklinde okunan ibarenin, “şey’en li’llâh”ın ha-
fifletilmiş hâli olan “şey’ li’llâh” şeklinde okunması gerekir. Üstelik beyit gü-
nümüz Türkçesine aktarılırken “Allah için bir şey” anlamı verilmiştir. Böyle 
olmakla birlikte beytin açıklandığı cümle de sorunsuz görünmemektedir. “Ne 
kadar sözün varsa kendine söyle; aydın ve halkın (herkesin) gönlüne Hz. Allah için 
bir şey yap.” Yunus’un belirtme hâli ile kullandığı “gönül” kelimesi açıklama 
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kısmında yönelme hâliyle yer almıştır. Bu durumda tabii olarak Yunus’un ver-
mek istediği mesaj da mahiyet değiştirmektedir. Aslında Yunus “... Allah için 
herkesin gönlünü yap.” demek istemektedir.

sözüm gendüzümedür nükte degül 
bilün cân birligi ikilikde degül (RN-248)

“Sözüm kendimedir, nükte değil; bilin, ruhun birliği (Hz. Allah’ın bir-
liğini kavraması) ayrılıkta (O’dan başkasında) değildir.” (Boz, 2021: 
8)

Girişte de belirtildiği gibi yazar, beyitleri aktarırken serbest ve yoruma açık 
bir yol tutmuştur. Örneğin bu beyitte yay ayraç içindeki ifadeler, yazarın yo-
rumlarıdır, ayrıca “ikilik” kelimesine “ayrılık” anlamı verilmesi doğru değildir. 
Burada “kesret” kelimesinin Türkçesi olabilecek “ikilik”in aynen kalması daha 
uygundur.

söz karadan akdan degül yazup okumakdan degül 
bu yürüyen halkdan degül hâlık âvâzından gelir (Div.24-71b)

“Sözün kaynağı yazı ve defter değil, yazıp okumak değil; şu gezip dola-
şan insanlar da değil, söz Yaratıcı’dan gelir.” (Boz, 2021: 8)

Bu beyitteki “kara ak” kelimelerine “yazı ve defter” karşılığının neye istinaden 
verildiği anlaşılamamaktadır. Bağlam “ondan bundan/şuradan buradan” an-
lamını zorunlu kılmaktadır, yazı ve defter karşılığını destekleyecek herhangi 
bir karine yoktur.

düşmenler eydür bana söz dimek kandan sana 
söz dimen kandan bana illâ üstâdum vardur (Div. 44-86a)  

“Düşmanlar bana sorar, söz söylemek sana nereden (gelir); bana söz 
nereden demeyin, tabii ki Üstadım var.” (Boz, 2021: 9)

Bu beytin ikinci mısrasındaki “dimen” kelimesi aslında ilk mısradaki gibi 
“dimek” şeklindedir, fakat yazar kâf-ı Arabîyi, kâf-ı nûnî olarak kaydetmiştir. 
Böyle olunca da açıklama kısmında kelimeyi “demeyin” şeklinde açıklamıştır.

söz [var] kılur kayguyı şâd söz [var] kılur bilişi yâd  
eger horlık eger izzet her kişiye sözden gelür (Div. 24-71b) 

“Söz var ki üzüntüyü neşeye çevirir, söz var ki dostu düşman eder; ge-
rek aşağılık ve gerekse saygı kişiye sözünden gelir.” (Boz, 2021: 9)

Bu beyitteki izzet kelimesine verilen karşılık beyitteki maksada uygun gö-
rünmemektedir. Zira “izzet” kelimesinin “saygı” yanında “yücelik” anlamı da 
vardır. Beytin ikinci mısrasındaki “gerek…gerek” bağlacıyla kurulan bağlam 
bizi ikinci anlama yönlendiriyor, çünkü aynı mısradaki aşağılık anlamındaki 

“horluk” kelimesinin zıddı olarak “izzet” kelimesi “yücelik” anlamını karşıla-
maktadır. Dolayısıyla açıklamada “saygı” yerine “yücelik” kelimesinin kulla-
nılması yerinde olacaktır.
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şîrîn hulklar eylegil tatlu sözler söylegil  
sohbetlerde yûnusı hergiz unutmayalar (Div. 50-90b) 

“Güzel huylar edin, tatlı sözler söyle; Yunus’u sohbetlerde asla unut-
mazlar.” (Boz, 2021: 9)

Yunus bu beyitte “unutmayalar” diyerek bir isteğini dile getiriyor, hâlbuki 
açıklamada bunun karşılığı olarak hiçbir istek ve beklenti içermeyen, fiilin ge-
niş zaman çekimi (unutmazlar) verilmiştir; ayrıca birinci mısra ile ikinci mıs-
ra arasındaki sebep-sonuç ilişkisi, iki cümle arasına getirilecek “ki” bağlacıyla 
sağlanabilir. Bu durumda açıklamanın “Güzel huylar edin, tatlı sözler söyle ki 
Yunus’u sohbetlerde asla unutmasınlar.” şeklinde olması gerekmektedir.

asılzâdeler nişânın eger bilmek dilerisen 
özi oğlan da olursa sözinde vebâl olmaya (Div. 5-58a) 

“Eğer soylu kişilerin (mâneviyatta ileri olanların) nişanını bilmek 
istersen; kendisi genç (mürit) de olsa sözünde hata olmamalı.” (Boz, 
2021: 9)

Bu beyitteki “asılzâdeler”in (asîlzâde olmalı) “maneviyatta ileri olanlar” şek-
linde açıklanması da yazarın serbest yorumunun bir sonucudur. “Oğlan” keli-
mesi de “çocuk/genç” olarak çevrilmelidir, zira burada “mürit” anlamını işaret 
eden bir ipucu yoktur. Yunus burada soyluların, çocukluklarından itibaren 
söz söyleme adabını öğrendiklerini; kötü söz konuşmadıklarını veya hatalı 
söz söylemediklerini ifade etmektedir.

dürr ü cevher isterisen âriflere hıdmet eyle 
câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya (Div. 5-58a) 

“İnci ve mücevher (mânevî güzellikler) istiyorsan gönül erlerine hiz-
met etmelisin; cahil ne kadar söz söylerse söylesin mâneviyatta bir 
zerre kadar değildir.” (Boz, 2021: 10)

Bu beyitteki “dürr ü cevher” ifadesinin “mânevî güzellikler” sözüyle açıklan-
ması beyitte anlatılmak istenen düşüncenin uzağında durmaktadır. Beyti an-
lamsal bir bütün olarak ele aldığımızda 1. mısradaki “ârif” ve 2. mısradaki “câ-
hil” kelimeleriyle bir tezat kurulduğu görülmektedir; cahilin bin sözüne karşı 
arife hizmet edilerek ondan “dürr ü cevher” istenmesi söz konusu olduğuna 
göre burada “dürr ü cevher” istiare yoluyla “söz” kelimesine karşılık gelmekte-
dir. Yani arifin inci, mücevher gibi değerli bir sözü karşısında cahilin binlerce 
sözünün hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla 2. mısradaki “ma’nî”nin “mâneviyat” 
olarak yorumlanması da hayret vericidir. Bunun yerine “mana bakımından” 
ya da “gerçekte” kelimelerini kullanmanın isabetli olacağı çok açıktır. Bu açık-
lamalar doğrultusunda beyti, “İnci ve mücevher (güzel/değerli sözler) istiyor-
san gönül erlerine hizmet etmelisin; cahil ne kadar söz söylerse söylesin mana 
bakımından/gerçekte bir zerre kadar değildir.” şekliyle günümüz Türkçesine 
aktarmak daha doğru olacaktır.
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bu düşmenlerüñüñ sözini diñle 
aña göre yöri dirligüñ eyle (RN-476)

“Bu düşmanlarının sözünü dinle; ona göre hareket et ve yaşayış tarzı-
nı belirle.” (Boz, 2021: 11)

“Bu düşmanlar”dan kasıt nedir, belli değil, hâlbuki bir önceki beyitte,

sana ko didügüm gaybetdür ü kîn 
şu iki düşmeni dost sanma miskîn

sözleriyle bu düşmanların “gıybet ve kin” olduğu söylenmektedir. Tabii ki Yu-
nus, bu düşmanların sözünü dinle, derken onlara tabi ol, uy demek istemiyor. 
Bu mısra ile murat “bu düşmanları anlatan sözlere kulak ver, onları iyi tanı” 
olsa gerek. Bu durumda beytin günümüz Türkçesine, “Bu düşmanlarınla (gıy-
bet ve kin) ilgili sözü dinle; ona göre hareket et ve yaşam tarzını belirle.” şek-
linde aktarılması doğru olacaktır.

söz ayruksı gerek sultân katında 
kim aña lâyık oldur hıdmetinde (RN-239)

“Hz. Allah’ın huzurunda seçkin söz gerekir; ona layık olmak için de 
(O’nun) yolunda olmalıdır.” (Boz, 2021: 11)

Bu beytin günümüz Türkçesine aktarımı da beyitle tam olarak örtüşmemek-
tedir.  “Sultanın huzurunda farklı söz gerekir; onun hizmetine layık olan da 
budur.” şekli, beyti açıklamaya daha yakın durmaktadır.

ne söz söylerise havsalası dar 
ne dinse tarlığından bin dahı var (RN-334)

“Ne söz söylerse söylesin anlayışı dardır; (onun) anlayışsızlığı hakkın-
da ne söylense (geride) çok daha fazlası vardır.” (Boz, 2021: 12)

Bu açıklamada kendisinden bahsedilen kişinin kim olduğu belli değildir, hâl-
buki beytin siyakına ve sibakına bakıldığında bunun hasetçi kişi olduğu an-
laşılacaktır. Bu durumda açıklamayı “(Hasetçi kişi) Ne söz söylerse söylesin 
anlayışı dardır; (onun) anlayışsızlığı hakkında ne söylense (geride) çok daha 
fazlası vardır.” şeklinde yapmak daha doğru olacaktır.

olur ma’nî sözi şekkerden ırak 
bulayın dirisen sükkârı bırak (RN-469)

“Mana sözü şekerden (nefse hoş gelen şeylerden) uzaktır; (onu) elde 
edeyim diyorsan şekeri bırakmalısın.” (Boz, 2021: 12)

Öncelikle buradaki “sükkâr” kelimesinin “sükker” olarak düzeltilmesi icap 
etmektedir; zira metinde “elif” harfiyle imla edilen her sesin “uzun a” olarak 
tespit edilmemesi gerektiği, özellikle bu devir metinlerinde kelime içindeki “e” 
seslerinin de elif harfiyle gösterildiği malumdur. Mesnevilerde olay anlatımı 
söz konusu olduğu için her beyti tek başına izah edebilmek her zaman müm-



22 TÜRK DİLİ ARALIK 2021

kün değildir. Bilgisayar teknolojisinin bize sağladığı büyük kolaylık olan “ara-
bul” komutuyla içinde “söz” kelimesi geçen her beyti bulup kesip yapıştırmak 
pek sağlıklı bir zemin oluşturmuyor. Zira bu metinde temsilî istiare yoluyla 

“şeker”, insanın edinmesi gereken hasletlerden birinin timsali olarak gösteril-
mektedir; zira bu beyitten önceki,

kolay tertîbile kim bula genci 
çün öyle varımazsın ko sıgıncı

sıgıncile şeker kim yidi ye bal 
bahâsın virmeyince irmedi el

yükin kim bagladı raygân şekerden  
haber alayıduk olsa bulardan 

şeker degül [durur] bu sözüm ucı 
ne didigüm bilür ma’nî bilici (Gölpınarlı, 1965: 31)

beyitlerinde cimrilikle hazinenin (amacın) elde edilemeyeceği, şeker ya da bal 
yenemeyeceği, bedelini ödemeden bunlara ulaşılamayacağı dile getirilirken

dervişlik olaydı tâc ile hırka 
biz dahi alırdık otuza kırka

söyleyişindeki gibi ucuz ya da bedava şeker bulanlar olsaydı onlardan haber-
dar olunacağı söylenmektedir. Bu beyitlerdeki “sıgınç” kelimesine Gölpınarlı 

“sakınma, nekeslik” (1965: 235) yani cimrilik anlamını vermektedir; kelime-
yi “emel, istek, hülya, düşünce, kazanç, keder” anlamındaki “sagınç” şeklin-
de kaydeden neşirler de vardır (Günay-Horata, 2009: 193 / Tatcı, 2005: 110). 
Ancak bir sonraki beyitte geçen “ucuz/bedava” anlamındaki “râygân” kelime-
si cimrilik anlamını zorunlu kılmaktadır, zira cimri bir malı en ucuza hatta 
bedavaya almaya çalışır. Bu yüzden kelimenin “sıgınç” olarak alınması daha 
uygun olacaktır. Bu durumda “şeker”in açıklamada verildiği gibi “nefse hoş 
gelen şeyler” olmadığı, aksine değerli bir nesne olduğu anlaşılmakta; “sözün” 
amacının şeker olmadığı “ma’nî bilici” yani söz ehli olanların, bu sözlerle ne-
yin kastedildiğini bileceği bildirilmektedir. Söz konusu beyitten sonraki,

o sükker sevme kim Mısır’da biter 
neye lâyık ise ara ki yiter

neyi severisen gözlersin anı 
sana görünmedi şekker cihânı

tag u taş oldı bize küllî şekker 
tokuz bin kişi anı her dem öger

bu âlem şekkerine benzemez ol 
sebildür cümleye anda şeker bol (Gölpınarlı, 1965: 32)
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beyitlerinde şekerin Mısır’da kamıştan mamul şeker olmadığı, şeker ile dünye-
vi istekler ve heveslere işaret edildiği anlaşılmaktadır. Devamında da sözü edi-
len şekerin bu dünyada bilinen şeker olmadığı tekrar vurgulanmaktadır. Bu 
beyitlerden hareketle Yunus’un “şeker” kelimesine ayrı ayrı hem “ulaşılması 
gereken manevi hâl” hem de “dünyevi istekler” anlamlarını yüklediğini söy-
lemek mümkündür. Ancak bunu belirlemiş olmak da beytin anlamını yazarın 
açıkladığı gibi anlamaya yetmiyor, zira “mana sözü” terkibi ile ne kastedildiği 
anlaşılmamaktadır. Her ne kadar terkibi “mana” sözü (Günay-Horata, 2009: 
193) şeklinde (“mana kelimesi” der gibi) açıklayan çalışmalar varsa da bu izah 
da ikna edici değildir. Ancak bir önceki beyitteki “ma’nî bilici” sözü bir karine 
olabilir, fakat beytin bu hâli buna müsaade etmekten uzaktır. Eğer beyit,

bilen ma’nî sözin şekkerden ırak 
bileyim dirisen şekkeri bırak (Tatcı, 2005b:110)

şekli ile ele alınırsa bir önceki beyitte yer alan “ma’nî bilici” lafzının “ma’nî bi-
len” şekline dönüştüğü rahatlıkla anlaşılabilir. Bu durumda beyti “(Ey) mana 
bilen, sözünü şekerden ırak bilmek istersen şekeri bırak” yani “Ey sözden anla-
yan kişi, sözünün dünyevi arzulardan uzak olmasını istersen dünyevi lezzetle-
ri terk etmen gerekir.” şeklinde anlamlandırmak mümkün olacaktır.

çü hakdan gayrî sözi yokdur ayruk 
hakı tuyan kişiler hakkıla tok (RN-511) 

“Doğrudan başka sözleri olmadığı için doğruyu duyanlar (yalnızca) 
doğruyla doludurlar.” (Boz, 2021: 12). 

Başka, başkası anlamındaki “gayrı” kelimesinin sonundaki “ı” iyelik eki olsa 
gerek, dolayısıyla onu nispet “î” si gibi uzun okumak mümkün değildir.

kogıl ayruk sözi sen seni gözle 
senüñ suçuñıla sen seni yüzle (RN-512)

“Sen başkasının sözünü bırak, kendini gözden geçir; kendi suçunla 
yüzleş.” (Boz, 2021: 12)

Bu beyitteki “ayruk sözi” ibaresini isim tamlaması gibi algılayıp “başkasının 
sözü diye çevirmek yanlıştır. Öyle olsaydı “ayruk sözin” ya da 521 numaralı 
beyitteki “ayruklar sözini”de olduğu gibi belirtme ekinin bugünkü şekliyle yer 
alması gerekirdi, hâlbuki burada “başka sözü” anlamında bir sıfat tamlaması 
vardır. Bu sebeple beytin günümüz Türkçesine, “Sen başka söz(leri) bırak, ken-
dini gözden geçir; kendi suçunla yüzleş.” şeklinde aktarılması uygun olacaktır.

ko ayruklar sözini sen seni güt 
kınama kimseyi sen işit ögüt (RN-521)

“Başkalarının sözünü bırak, sen kendini takip et; kimseyi kınama, 
öğüt dinle.” (Boz, 2021: 12)
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Bu beyitteki “güt” fiili “takip et” değil, “idare et, yönet” anlamındadır. Bu du-
rumda açıklamanın, “Başkalarının sözünü bırak, sen kendini idare et, yönet 
(kendine bak); kimseyi kınama, öğüt dinle.” şeklinde olması gerekir.

hâs u âm harciye yüz yire bırak 
bunun gayrı hayır bu sözden ırak (RN-179) 

“Aydın ve halk (da olsa) haricilere (din dışında kalan kişilere) ilgi gös-
terme; bunların dışındakiler hayırdadır, (o) sözümüz onlardan uzak-
tır.” (Boz, 2021: 11)

Risâletü’n-Nushiyye’deki “Dâstân-ı Kibr” bölümünün sondan bir önceki beyti 
olan bu beyitteki “yüz yire bırak” ibaresi “ilgi göstermemek” anlamında olma-
sa gerek, zira hem bölümün konusu “kibir” yani alçak gönüllülüğün karşıtı bir 
durum hem de bundan iki önceki,

yûnus alçaklığı yavlak begendün 
kıyas it sen seni ne kadar indün (Gölpınarlı, 1965: 13)

beytinde “alçaklık” ile alçak gönüllülük kastedilmektedir; bu durumda “yüz 
yire bırak” ibaresine “alçak gönüllü ol” karşılığını vermek daha doğru olacak-
tır. Yine bu beyitteki “harcıya” kelimesine “hâriciler (din dışında kalan kişiler)” 
karşılığını vermek de doğru olmasa gerek, çünkü bağlam bu izaha uygun de-
ğildir. “Hâs u âm” ibaresi de “aydın ve halk” yerine “herkes” kelimesiyle kar-
şılanırsa mısrayı “sen alçak gönüllü ol, herkese kendini feda et, herkesi ken-
dinden üstün bil” sözleriyle açıklamak mümkün olacaktır. İkinci mısradaki 

“hayır” kelimesi de bağlamla bağdaşmamaktadır. Bunun yerine kelime “haber” 
olarak okunursa mısrayı “bunun dışında söylenen her şey bu sözün uzağında-
dır” ifadesiyle izah etmek mümkün olacaktır. Kelime Yunus Emre Divanı’nın 
Fatih nüshasında ve yeni harfli neşirlerde (Gölpınarlı, Tatcı, Günay-Horata) 
hep “hayır” olarak alınmış; ancak Gölpınarlı’nın 1943 neşrinde,

hâs u âm harcaya yüz yire bırak 
bunın gayrı haber bu sözden ırak (Gölpınarlı, 1943: 20)

hâliyle kaydedilmiştir. Anlaşılan o ki Gölpınarlı bu neşrinde “hayır” şeklini 
müstensih hatası (ki bir nokta fazlalığıdır) olarak görmüş, 1965 neşrinde ise 
bu fikrinden vazgeçip nüshada gördüğü şeklini kaydetmiştir.

“Yunus Emre’de ‘Söz’ün Önemine Dair” başlıklı yazıdaki aksaklık ve eksiklikle-
re ilişkin olarak sıraladığımız bu değerlendirmelerden sonra, bu yazıyı kaleme 
almamızın asıl sebebi olan, gerek yanlış okumaktan gerek yanlış anlamadan 
kaynaklanan fahiş bir hatayı dikkatlere sunmak; böylece Yunus’u anlamak 
için sahip olunması gereken niteliklere ışık tutarak takdiri okurlara bırakmak 
istiyorum:

kulı’l-hak didi çalap sözi toğru diyene 
bugün yalan söyleyen erte utanasıdur (Div.19-68b)
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“Allah, sözü doğru söyleyene ‘doğru kul’ dedi; bugün yalan söyleyen 
yarın (ahirette) utanacaktır.” (Boz, 2021: 12-13).

Bu beyitteki iki sorundan birisi “kuli’l-hak” ibaresinin yanlış anlaşılmasıdır. 
Türkçe “kul” kelimesi ile Arapça “hak” kelimesini Arapça kaidelere göre tam-
lama yapmak ve bunu “doğru kul” olarak anlamlandırmak büyük bir hatadır. 
Peki o zaman doğru şekli nedir bunun? Her şeyden önce burada bir tamlama 
yoktur, Arapça “de, söyle” anlamındaki “kul” ile “doğru” anlamındaki “el-hak” 
kelimesinin oluşturduğu, “doğru söyle/konuş” anlamında bir emir cümlesidir 
bu.

İkinci sorun ise “diyene” kelimesidir. Bu şeklini esas aldığımızda “Allah, doğru 
söyleyene ‘doğru söyle’ dedi.” şeklinde garip bir cümle ortaya çıkmaktadır. Ke-
lime Fatih nüshası başta olmak üzere birçok nüshada bu şekliyle kayıtlı oldu-
ğu için Gölpınarlı (Gölpınarlı, 1965: 49) ve Tatcı (Tatcı, 2005: 43) da bu şekliyle 
almıştır ancak Tatcı’nın aparatta gösterdiği nüsha farkına göre kelime Ritter 
(Marburg) nüshasında “disene” şeklindedir, Timurtaş da kelimeyi bu şekliyle 
almıştır (Timurtaş, 1972: 55) ki bu tercih beytin anlamına daha uygundur. Bu 
açıklamalar çerçevesinde beytin günümüz Türkçesine aktarımı, “Allah, ‘doğ-
ru söyle’ dedi (sen de) sözü doğru söylesene; bugün (dünyada) yalan söyleyen 
yarın (ahirette) utanacaktır.” şeklinde olmalıdır.
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