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Öz

Yunus Emre 1240 – 1 tarihinde doğmuĢ, 82 yıllık bir hayattan sonra,
1320 – 1 tarihinde vefat etmiĢtir. XIII. yüzyılın büyük mutasavvıfı Yunus
Emre‟nin edebiyat ve dil tarihimizde önemli yeri vardır. Halkı doğru yola
çağıran Yunus Emre barıĢın, sevginin, cömertliğin, kardeĢliğin timsali
olmuĢtur. Bu yönü ile Yunus‟un Ģiirlerini okuyanlar ondan büyük zevk
almıĢlardır. Öyle ki Yunus Emre yedi yüz yılı aĢkın bir zamandır sadece bu
topraklarda değil evrensel anlamda bütün dünyada sevilerek okunmaktadır.
Yunus Emre Türkçenin varlığını koruması, yaĢaması, bir edebiyat ve kültür
dili olup geliĢmesi yolunda çaba sarf etmiĢ büyük Ģairlerin baĢında gelir.
Yunus Emre‟nin halk tarafından çok sevilip okunmasının en önemli
sebeplerinden biri onun sade, arı ve anlaĢılır bir dil kullanmıĢ olmasıdır.
Yunus Emre‟nin söyleyiĢ tarzı ve yolu, halkın söyleyiĢi ve duyuĢu ile
yakınlık göstermektedir. Yunus, bir taraftan halk edebiyatının malzemesini
kullanırken diğer taraftan gelenek tarafından kendisine intikal eden halk
edebiyatı unsurlarının aktarıcısı olmuĢtur. Bu çalıĢmamızda Yunus Emre‟nin
deyiĢlerinde yer alan halk edebiyatı unsurları incelenmiĢtir. Ġncelemenin
sonucunda, tasavvufi düĢüncelerini halka yaymayı tek gaye hâline getiren
Yunus‟un halkın diliyle, halkın hayal gücüne hitap eden üslubu benimsediği
görülmüĢtür. KarmaĢık ve anlaĢılması güç tasavvufi düĢünceler onun dilinde
basit, saf ve anlaĢılır bir hâle getirilmiĢtir. O, halka hitap ederken halk
edebiyatının motif ve kavramlarından sıkça yararlanmıĢtır. Bu durum hitap
ettiği sosyal zümrenin doğal bir sonucudur.
Anahtar Sözcükler: Yunus Emre, Türkçe, dize, halk edebiyatı.
AN ASSESSMENT OF FOLK LITERATURE ELEMENTS IN THE
YUNUS EMRE’S VERSES
Abstract
Yunus Emre born on 1240–1, after a life of 82 years, died on 1320–1.
Yunus Emre, who is a very important sufi poet of the 13th century, has an
important place in the history of Turkish language and literature. Yunus
Emre, who preached the right way to the people, became the representative of
peace, love, generosity, friendship. When read from this point of view his
poetry is a source of pleasure for the readers. Such that, Yunus Emre has
been read for more than seven hundred years not only in Anatolia but also all
around the world with great pleasure. Yunus Emre,is one of the greatest poets
who struggled much fort he Turkish language to maintain its existence and to
develop as a top language of culture and literature. Yunus Emre has been
read with pleasure due to the fact that he used pure, comprehensible Turkish
in his poems. His style was close to that of the folk. Yunus Emre found good
Turkish synonyms for the Arabic and Persian religious terms which were
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difficult for many to understand. The written culture did not take up seriously
the existence of oral culture‟s Yunus Emre who is popular as a dervish and
traditional poet. There is a direct proportion between the adoption of Yunus
Emre studies in written culture and his taking attention in folklore studies.
Yunus Emre‟s most important work, “Divan” and could. This book, written
in the form of prosodic measure, and lyric poems are also available. But the
most beautiful poems syllable, had said in quatrains. In this study, with the
help of poems which take place in Yunus‟s divan, folk literature elements
was investigated.
Keywords: Yunus Emre, Turkish, verse, folk literature.

GiriĢ
Yunus Emre‟nin hayatı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu konuda tarihî
kaynakların verdiği bilgiler eksik ve yetersizdir. Bu eksik ve yetersiz bilgilere halk tarafından
hayatının menkıbeler yoluyla destanlaĢtırılması da eklenmesiyle pek çok bilgi değiĢmiĢtir.
Yunus Emre‟nin hayatı ile ilgili en geniĢ bilgi menkıbelerde görülür. Ancak burada halkın geniĢ
hayal gücü bulunduğundan bu bilgilere itibar etmek, bu bilgileri gerçek kabul etmek mümkün
değildir. Yunus Emre sözlü gelenek tarafından bir anlatı kahramanına dönüĢtürülmüĢtür. Bu
dönüĢüm Yunus Emre, Ahmet Yesevî gibi inanç önderleri için kaçınılmaz bir durumdur
(Köprülü, 2003: 245-248; Oğuz, 2011: 5-11). Yunus Emre 1240–1 tarihinde doğmuĢ, 82 yıllık
bir hayattan sonra, 1320–1 tarihinde vefat etmiĢtir. Yunus Emre‟nin en önemli eseri Divan’ıdır.
Bu eserde, aruz ölçüsü ve gazel Ģeklinde yazılmıĢ Ģiirler bulunmakla beraber en güzel Ģiirleri
hece ölçüsüyle, dörtlükler hâlinde söylemiĢ olduğu ilâhilerdir (Akdemir ve Kavruk, 2012: 116).
Yunus Emre‟nin yaĢadığı XIII-XIV. yüzyıllar Anadolu Selçuklu Devleti‟nin siyasi,
ekonomik ve sosyal bakımlardan birtakım sorunlarla boğuĢtuğu bir dönemidir. Anadolu‟da
siyasi otorite zayıflamıĢ, taht kavgaları ve iç isyanlar baĢlamıĢtır. Halk, büyük bir huzursuzluk
içindedir. Bu asır aynı zamanda Anadolu‟da sufilik cereyanının da kuvvetlendiği bir dönemdir.
Arap ve Acem dillerinde bu yüzyılda zengin bir tasavvuf edebiyatı meydana getirilmiĢtir.
Türkistan, Harezm ve Horasan yörelerinden Anadolu‟ya akın akın Yesevî ve Haydarî derviĢleri
gelmiĢtir. Bu derviĢler, kendileriyle beraber Ahmed Yesevî ve diğer Yesevî derviĢlerinin Türkçe
ilahîlerini, hikmetlerini getirmiĢlerdir. Türk sufileri Anadolu‟da Arap-Acem tasavvuf
ürünlerinin etkisiyle yetiĢmelerine rağmen etrafına halkı toplamak amacıyla halk dili olan
Türkçeyi kullanmak zorunda kalmıĢlardır. Farsça medresede, sarayda, hükümet dairelerinde çok
küçük bir azınlık tarafından kullanılıyorken köylüler, göçebeler ve Ģehir halkının çoğunluğu ona
yabancıdır (Köprülü, 2004b: 282). Yunus Emre böyle bir zaman ve mekânda yetiĢmiĢtir. Yunus,
çağlar ötesinden Türkçeyi “ses bayrağı” yaparak günümüze kadar yaĢatmıĢ, her dönemde Türk
insanına hitap edebilmiĢ olan büyük mutasavvıf ve dil ustasıdır. Türk dili ve kültürünün en
önemli temel taĢlarından biridir. Onun Ģiirleri, bu büyük mutasavvıf Ģairi tanımamıza yardımcı
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/2 2017 s. 1080-1104, TÜRKİYE

1082

Mehmet Emin BARS

olan dil, edebiyat ve kültür ürünleridir. Yunus‟un Ģiirleri Anadolu‟da ve Anadolu dıĢındaki Türk
topluluklarında beğenilerek okunmuĢ ve örnek alınmıĢtır (Ünver, 2006: 489).
Yunus Emre sözlü Ģiir geleneğinin bir temsilcisidir. ġiirleri varyantlaĢmıĢ, hayatı
efsaneleĢmiĢtir. Yunus, Batı Avrupa‟da ortaya çıkan ve yaklaĢık iki yüzyıl sonra Türkiye‟ye
ulaĢan “folklor” hareketleriyle birlikte aydının ve yazılı alanın dikkatini çekmiĢtir. Bundan
dolayı onunla ilgili bilgiler yazılı düĢünce sisteminden ziyade, cönk ve mecmua gibi sözlü
kültür kayıtlarının arasındadır. Yunus Emre sözlü kültür içindeki varyantlı Ģiirleri ve zengin
menkıbeleriyle 1908‟de ilan edilen II. MeĢrutiyet‟ten sonra aydınların dikkatini çekmiĢtir.
Yunus, ilk kez “Türkçülük” hareketiyle edebiyatın temeline “halk edebiyatı”nı koyanlardan ilgi
görmüĢtür (Oğuz, 2011: 7).
Halk edebiyatı tabiri Türk dili ve düĢünce tarihinde yeni bir tabirdir. Türk edebiyatında
XX. yüzyılın baĢlarında Divan Edebiyatı‟nın dıĢında kalan saz Ģairlerinin ferdî mahsulleri ile ilk
söyleyicileri tespit edilemeyen eserler bu tabirle anılmıĢtır. Halk Edebiyatı tabiri “Halkçılık”,
“Türkçülük”, “Milliyetçilik” hareketlerinin tesiri ile ortaya çıkmıĢtır. Ġslamiyet öncesi Türk
hayatında idare eden sınıfla idare edilen sınıf arasında hayat ve kâinat anlayıĢı bakımından
büyük bir fark yoktu. Aynı ortak sade dille “ozan” adı verilen Ģairler tarafından “kopuz” adı
verilen sazla, koĢuklarla çoğunlukla aĢk ve tabiat Ģiirleri, büyük hadiselerin manzum hikâyesi
destanlar veya matem için yakılan sagular, çeĢitli inanç veya dinlerin havası altında, Türklerin
estetik heyecanını karĢılamıĢtır. Ġslamiyet‟in kabulünden sonra da göçebe veya yerleĢik biçimde
yaĢayan halkın iktisadi hayatında sürekli değiĢiklikler olmadığı için zevk ve yaĢam Ģekillerinde
eski anane devam etti. Zamanla Ģehir ve kasabalarda kurulan medreseler sınırlı sayıdaki insanın
Ġslami ilimleri öğrenmesini ve bilgi bakımından üstünlüğü sağlamıĢtır. Halk telakkisi üstünlük
duygusuna kapılan medreseliler tarafından sınıflandırılarak “havas” ve “avam” sınıfları
doğmuĢtur. Medreseliler dıĢında siyaset ve askerlik alanlarında mühim roller oynayan, devletin
veya sarayın himayesini gören “eĢraf” ve “zâdegân” adlı zümre ortaya çıkmıĢtır. Bu zümre
tarafından da Arap ve Ġran edebiyatının taklidi ile baĢlayan divan edebiyatı ortaya konulmuĢtur.
1908‟den sonra Türkçülük ve milliyetçilik davalarına paralel biçimde folklor cereyanı kendisini
göstermiĢtir. Halk kültürü ile aydınların bilgi ve kültürleri arasındaki sınırları tespit etmek, Türk
halkının maddi ve manevi hayatını bulmak düĢüncesiyle halk edebiyatı tasavvuru ortaya
çıkmıĢtır (Elçin, 2004: 1-3).
Ġlk dikkatleri halk edebiyatı araĢtırmacıları tarafından üzerinde toplayan Yunus, bir
taraftan halk edebiyatının malzemesini kullanırken diğer taraftan gelenek tarafından kendisine
intikal eden halk edebiyatı unsurlarının aktarıcısı olmuĢtur. Tasavvufi düĢüncelerini halka
yaymayı tek gaye hâline getiren mutasavvıf Ģairin halkın diliyle, halkın hayal gücüne hitap eden
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üslubu benimsemesi son derece doğal bir durumdur. KarmaĢık ve anlaĢılması güç tasavvufi
düĢünceler onun dilinde basit, saf ve anlaĢılır bir hâle getirilmiĢtir. Yunus halka hitap ederken,
halk edebiyatının motif ve kavramlarından sıkça yararlanmıĢtır. Türk edebiyatı, onun yaĢadığı
dönemde henüz birtakım sınıflara ayrılmamıĢtı. Daha sonra divan, halk, tasavvuf, yenileĢme
dönemi gibi isimlerle farklı Ģubelere ayrılan Türk edebiyatında her Ģube Yunus‟ta kendi alanını
ilgilendirecek malzemeler bulacaktır. Bizce bugüne kadar üzerinde fazlaca durulmamıĢ bu konu
araĢtırmacılar tarafından incelenmeyi hak edecek bir öneme sahiptir. Yunus‟un Ģiirleri
çoğunlukla dinî ve tasavvufi yönlerden incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada Yunus Emre‟nin Ģiirlerinde
halk edebiyatı unsurları üzerinde bir inceleme denemesine giriĢilecektir. Yunus‟taki halk
edebiyatı unsurları ile onun tekke ve âĢık edebiyatı üzerindeki etkileri üzerinde Köprülü
tarafından hazırlanan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (2003) adlı çalıĢmada “Yûnus
Emre‟nin Eseri” ve “Yûnus Emre Te‟sirleri ve Takipçileri” baĢlıklı bölümlerde ana hatlarıyla
durulmuĢ; Ġlhan BaĢgöz‟ün Yunus Emre Araştırma ve Şiirlerinden Güldeste (1995) adlı
kitabının “Yunus Emre ve Halk Edebiyatı” baĢlıklı bölümünde konu çeĢitli açılardan ele
alınmıĢ; aynı yazar tarafından konu üzerinde, Ahmet YaĢar Ocak‟ın editörlüğünde yayımlanan
Yunus Emre (2012) adlı kitapta “Yunus Emre, Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı” (339-359)
baĢlığı altında bir kez daha durulmuĢtur. Bu çalıĢmanın amacı, hem Yunus‟ta hem de diğer
önemli Ģairlerin eserlerinde benzer çalıĢmalara kapı aralamaktır. Bu konuda daha sonra
yapılacak benzer araĢtırmalar, bu çalıĢmanın yanlıĢlıklarını, eksikliklerini ortaya koyacak,
düzeltecek; yeni bilgi ve belgelerle zenginleĢtirecektir. Yunus Emre‟nin yaĢadığı dönemde halk
geleneğinden alıp kullandığı, kendisinden sonraki nesillere katkıda bulunup miras bıraktığı belli
baĢlı halk edebiyatı unsurları Ģunlardır:
1. ÂĢık Kavramı
ÂĢık kelimesi, önce tasavvuf edebiyatında kullanılmıĢtır. Yunus Emre de Ģiirlerinde
kendisi için “âĢık, derviĢ, miskin” kelimelerini kullanır. Ġlk zamanlarda mutasavvıf Ģairler
kendilerini diğer Ģairlerden ayırmak, ilham kaynaklarının ilahî olduğunu göstermek amacıyla
âĢık unvanını kullanmıĢlardır. ġair unvanı beĢerî ve dünyevi anlam taĢıdığı gerekçesiyle bunu
kullanmaktan kaçınmıĢlardır. Kendi manzumelerini bu gerekçeyle Ģiir olarak değil, “ilahî,
nefes” olarak adlandırmıĢlardır.
Eski Türk Ģairleri Oğuzların “ozan” dedikleri sâhir-Ģairlerdi. Ozanlar sihirbazlık,
hekimlik, rakkaslık, musikiĢinaslık gibi birçok vasıfları kendilerinde topluyorlardı. Halk
arasında büyük ehemmiyetleri vardı. Zamanla içtimai iĢbölümü neticesinde Ģairlik, bakıcılık,
efsunculuk, müneccimlik ayrı Ģahsiyetlerde tecelli etmiĢtir. XVI-XVII. asırlarda özellikle büyük
Ģehirlerde yetiĢen saz Ģairleri “ozan” adını kullanmayı bırakıp, mutasavvıf Ģairler arasında
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kullanılmakta olan “âĢık” unvanını kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bu Ģairlerden büyük çoğunluğu
da devrinin genel temayülüne bağlı olarak birer tarikata mensuptular. Halk arasında bunlarla
ilgili birçok menkıbe meydana gelmiĢtir. Bunların maddi aĢktan manevi aĢka yükseldikleri, saz
çalıp söylemeyi ilahî vasıtalarla öğrendikleri inancı bulunmaktaydı. Halkın telakkisine göre
bunlar Hak âĢıklarıdır ve ilham kaynakları ilahîdir. ÂĢıkların birçoklarının tarihî kiĢilikleri bir
kutsiyet halesiyle çerçevelenmiĢtir (Köprülü, 2004a: 163).
ÂĢık tarzını oluĢturan unsurlardan büyük bir kısmı, tasavvuf tarikatlarına ait tekkelerde
meydana gelen Türk edebiyatından geçmiĢ unsurlardır. Anadolu özellikle XIII. asırdan itibaren
çok mühim tarikat faaliyetlerine ve hareketlerine sahne olmuĢtur. Tarikat mensupları kendi
mesleklerinin propagandasını mümkün olduğu kadar geniĢ bir nispette yaymak amacıyla sade
bir dille ve halk edebiyatı ananelerine uygun eserler vermiĢlerdir. “XVI. asırdan sonra saz
Ģairleri için artık umumiyetle âĢık kelimesinin kullanılması ve eski Oğuz Ģâir-çalgıcılarına
verilen ozan tabirinin ancak tezyif ve tehzil ifade etmesi, tekke edebiyatının tesiri altında
olmuĢtur” (Köprülü, 2004a: 178). ÂĢık, daha önce kendilerini din dıĢı Ģiirler söyleyen saz
Ģairlerinden ayırmak için tekke Ģairlerinin kullandığı bir unvan iken, XVI-XVII. yüzyıldan
itibaren saz Ģairleri tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Nitekim ÂĢık Yunus birçok Ģiirde
kelimeyi “Hak âĢığı” anlamında kullanmıĢtır. Bu âĢıkların Anadolu‟daki ilk ve en büyük
temsilcisi Yunus Emre‟dir. ÂĢık yaĢayıĢı Orta Asya ve Anadolu‟daki derviĢlik geleneğiyle de
yakından ilgilidir. Çünkü âĢıkların yetiĢmesi geleneklerin belirlediği birtakım kurallara bağlıdır
(Albayrak, 1991: 547).
2. Dil
Yunus Emre, Ģiirlerini sade Türkçe ile söylemiĢ tekke mensubu bir Ģairdir. Onun
kullandığı dil saz Ģairlerinin dilinden farksızdır. O, tekkede bir disiplin içinde yetiĢmiĢ tekke /
tasavvuf Ģairidir. Yunus, Türkçe yazan mutasavvıf bir Ģairdir. Yunus Emre, dil yönüyle millî,
konu yönüyle Ġslami bir Ģairdir (Tatçı, 1997a: 93-94). Yunus, halktan alınmıĢ Ģekillerle ve halk
zevkine uygun bir tarzda deyiĢlerini ortaya koymuĢtur. Yunus‟un deyiĢlerinde aynı dönemde
yaĢadığı ġeyyad Hamza, Sultan Veled, GülĢehri, ÂĢık PaĢa ve diğer o devir Ģairlerinin dil
hususiyetleri görülür. Yunus‟un eseri, Eski Anadolu eserlerinden biridir. Yunus, çağdaĢları gibi
Eski Anadolu Türkçesi ile yazmıĢtır (Köprülü, 2003: 273).
Yunus Emre‟nin sanatı, tamamıyla millî ve Türk sanatıdır. Lisanının edası, Ģekli, vezni
millîdir. Dilinde serbest söyleyiĢ, açıklık göze çarpar. Yunus‟ta en derin ve müĢkül meseleler,
hayret verici açıklık ve basitlik içinde dile getirilir. Türk tasavvuf edebiyatı onun kuvvetli
Ģahsiyetiyle millî tarzı sürdürmüĢtür. Köprülü‟nün ifadesiyle “Din-dıĢı edebiyatta Yunus
ayarında millî bir dahi yetiĢmediği için, o yol asırlarca terk edilmiĢ ve o vadide hiçbir zaman
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„Yunus tarzı‟ dediğimiz tasavvuf edebiyatı asliyet ve kıymetinde „millî‟ bir Ģey meydana
çıkamamıĢtır” (Köprülü, 2004b: 290).
Yunus Emre, Türk diline itibar edilmeyen bir dönemde yetiĢmiĢtir. Arapça ve Farsça,
bu dönemde ilim ve edebiyat dili olmuĢtu. Buna rağmen Selçuklu devletinin yıkılmasından
sonra Anadolu‟da kurulan beylikler, Arapça ve Farsçaya fazla önem vermemiĢlerdir. Bunun
olumlu etkisiyle Anadolu‟da yetiĢen bazı Ģairler Türk dilini yeniden inĢa ederek ona hayat
kazandırmıĢlardır. Bu dönem Ģairleri içinde Yunus Emre‟nin ayrı bir yeri vardır. Yunus‟un
elinde Anadolu Türkçesi yüksek bir ifade gücü kazanmıĢtır.
Yunus Emre‟nin, dili Batı Türkçesinin ilk devresini teĢkil eden XIII. yüzyıl Oğuz
Türkçesidir. Türk dilini pürüzsüz bir Ģekilde kullanan Yunus, iletilerini halka anlatmada halkın
dilini kullanmıĢtır. Bu yönüyle Yunus‟un Ģiirlerindeki dil, XIII. yüzyıl halk Türkçesidir. Onun
dili, en güzel, en halis Türkçedir. Yunus halkın dilini kullanmıĢtır. Bu dil, Türk-Ġslam
kültürünün o devirde taĢıdığı zenginliği içine alan ve aksettiren millî bir dildir. Türk halkının
duygu, heyecan ve düĢüncelerini aksettiren samimi bir dildir. Halk tarafından yüzyıllar boyunca
sevilerek okunmasında en büyük neden kullandığı sade halk dilidir. Onun Ģiirleri süssüz,
gösteriĢten uzak ve samimidir. Anadolu insanı onun Ģiirlerinde kendi benliğini bulmuĢtur.
Yunus Emre‟nin amacı insanlara tasavvufi düĢüncesini aktarmaktır. Bunu sağlamak için de
öncelikle seslendiği toplumun dilini bilmeli, o dilden konuĢmalıdır. Yunus halktan biri olarak
halkın dilini kullanmıĢtır. Yunus‟un Ģiirlerinde Arapça ve Farsça kelimeler de bulunmaktadır.
Ancak Yunus Emre bunları da Türkçe söyleyiĢ özelliğine uydurmayı baĢarmıĢtır (ÜĢenmez,
2013: 628-629).
3. Vezin ve Kafiye
Yunus Emre, Ģiirlerinde hem aruz hem de hece veznini kullanmıĢtır. Yunus‟un yaĢadığı
devir, aruzun Türkçeye yavaĢ yavaĢ tatbik edildiği bir devirdir. Bundan dolayı Yunus‟un
Ģiirlerinde pek çok aruz hatasına rastlanır. Yunus Emre, aruz veznini kullanırken aruzun hece
veznine en çok uyan basit cüzlerini kullanmıĢtır. Yunus‟un heceli Ģiirlerinin çoğu musammat
tarzındadır. ġiirlerini beyit esasına göre yazan Yunus, devrinin genel özelliğine uymuĢtur.
Yunus‟un aruzlu deyiĢlerinin pek çoğu fevkalade hatalı olduğundan vezinlerini tespit etmek
dahi güçtür (Tatçı, 1997a: 93).
“Yunus, arûz veznini kullanmakla beraber, ilahilerinin en çoğunu -ve tabiî en orijinal ve
güzel olanları- hece vezniyle yazmıĢtır. Bu hususta en büyük amil, Ģüphe yok ki, arasından
yetiĢtiği halk kitlesine daha iyi ve daha alıĢtıkları bir ahenkle hitap etmek endiĢesi olmuĢtur”
(Köprülü, 2004b: 289).
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döneminde Ġslami-tasavvufi eserlerin Arapça-Farsça ile yazılması ve aruzla kaleme
alınmasından dolayıdır.
Yunus, kafiye konusunda, devrinin diğer Ģairleri gibi serbestçe hareket eder. Kafiye,
onun için bir ses estetiğidir. Kulağa hoĢ gelen her türlü benzer ve müzikal sesle kafiye yapar.
Yunus için kulak kafiyesi esastır. Bundan dolayı da Farsça veya Arapça bir kelimeyi benzer
sesli olması kaydıyla Türkçe bir kelimeyle kafiyeli biçimde kullanır. Kafiye konusunda tabiî
davranır. Onda tasannu yoktur. YazılıĢları farklı, kulağı tırmalamayan, kulağa hoĢ gelen sesleri
usta biçimde kafiye olarak kullanmıĢtır. Farklı kafiye Ģekillerini de kullanmakla beraber
deyiĢlerinde en fazla yarım ve tam kafiye kullanmıĢtır. Yunus‟un hem dili hem de Ģiir telakkisi
halk zevkine uygundur (Tatçı, 1997a: 94). Yunus, hem vezin konusunda hem de dil hususunda
halk zevkinden uzaklaĢmamıĢtır.
4. Halk Hikâyesi Kahramanları
Halk hikâyesi göçebelikten yerleĢik hayata geçiĢin ilk ürünlerden olan aĢk ve
kahramanlık gibi konuları iĢleyen kaynağı Türk, Arap-Ġslam ve Hint-Ġran olan, büyük ölçüde
âĢık ve meddahlar tarafından anlatılan nazım nesir karıĢımı sözlü halk edebiyatı ürünlerindendir.
Halk hikâyeleri kahramanlık destanlarından sonra teĢekkül etmiĢ, uzun süre onların vazifelerini
üstüne almıĢtır. Halk hikâyeleri halkın roman ihtiyacını karĢılamıĢtır. Bu anlatılar çoğunlukla
âĢıkların hayatları etrafında oluĢmuĢ, onların baĢlarından geçen aĢk maceralarını anlatmıĢtır.
Yunus Emre, deyiĢlerinde halk edebiyatı ürünlerinden halk hikâyesi kahramanlarının adlarını da
anar. Bu hikâyeler, divan edebiyatında da iĢlenmesine rağmen, aynı zamanda halk arasında halk
diliyle ve halkın hayal gücüyle süslenerek anlatılmıĢ, sevilerek günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Ġlahî
aĢkı deyiĢlerinde anlatan Yunus, halkın yakından tanıdığı aĢk kahramanlarını da kullanarak
halka ulaĢmaya çalıĢmıĢtır:
4.1. Yusuf ile Züleyha
Yunus Emre, Ģiirlerinde Yusuf ile Züleyha hikâyesinin iki unutulmaz kahramanından
bahsederken özellikle Yusuf‟un güzelliğini vurgular. Ġnsanoğlu çok sevinçli veya üzüntülü
dönemlerinde açlık duygusunu unutabilir. BaĢka bir ifadeyle aĢırı sevinç veya üzüntü insanın
yemek yeme hissini belli bir süre akla getirmeyebilir. Uzun bir ayrılıktan sonra sevdiğine ulaĢan
bir kimse karnını doyurma endiĢesi taĢımaz. Yunus, Hz. Yusuf‟u görenlerin onun güzelliği
karĢısında kendilerini unuttuğunu ve güzelliğiyle doyduğunu ifade eder:
Gelün biz varalum Yûsuf‟ı görelüm
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anlatmalarında ve yazılı metinlerde anlatılmıĢtır. Hikâyenin dünya halkları arasında birçok
örneği bulunmaktadır. Türk edebiyatında elliden fazla kez kaleme alınmıĢtır. Yazılı metinlerde,
sözlü anlatmalarda, minyatür, resim, müzik, heykel, tiyatro, opera, sinema, radyo, televizyon,
halk oyunlarında ele alınmıĢtır. Kutsal kitaplardan yazılı edebiyata, oradan da sözlü geleneğe
intikal etmiĢtir. Türk edebiyatında kıssahanlar, destancılar ve usta masal anlatıcıları tarafından
da anlatılmıĢtır. Hikâye, saz Ģairlerinden Posoflu Müdami ile Murat Çobanoğlu tarafından
anlatılmıĢtır (DaĢdemir, 2012: 11-22).
Hikâyenin ana kahramanları Yusuf ile Züleyha olmasına rağmen Hz. Yusuf‟un babası
Hz. Yakup da anlatıda çok önemli yer tutar. Yakup, oğlu Yusuf‟un kuyuya atılmasından sonra
onun hasretiyle “beytü‟l-ahzen” denilen kulübesinde yıllarca ağlamıĢ, gözleri kör olmuĢtur.
Yıllar sonra oğlu Yusuf, ona gömleğini göndermiĢ, onu gözlerine sürmesiyle gözleri açılmıĢtır.
Edebiyatta gözlerinin görmez oluĢu, yıllarca ağlaması, gözlerinin açılması gibi konularla anılan
Yakup‟u Yunus Emre de geleneğe uygun biçimde anar. Yakup, oğlu Yusuf‟tan ayrı kaldığı için
gözünden yaĢ yerine kan akmaktadır:
Gehî kan yaĢ akar Ya‟kûb gözinden
Geh Yûsuf-ı Ken‟ân-ı „ıĢkdur (90/6).
Tevrat ve Kuran dıĢında Yusuf kıssasının bir benzerine Bellerophon‟un “Illiade”
hikâyesiyle Eski Mısır‟a ait “Ġki Erkek KardeĢin Hikâyesi‟nde de rastlanmaktadır. Züleyha‟nın
kıssası, bütün dünyada halk edebiyatlarının temel konularından biri olmuĢtur (Harman, 2013:
4). Yunus‟un Ģiirlerinin temel konusu aĢktır. Bu aĢkı anlatmanın en iyi yolu da halkın yakından
tanıdığı aĢk kahramanlarına telmihte bulunmaktır. ÂĢığın tek iĢi aĢkından feryat etmek, aĢkını
herkese duyurmaktır. Züleyha da tam olarak bunu yapmıĢtır. AĢk, Züleyha‟yı Yusuf‟a meftun
ettikten sonra, Züleyha‟nın iĢi gücü feryat etmek olmuĢtur:
Ne gördi Züleyhâ Yûsuf yüzinde
ĠĢi efgân olupdur „ıĢk elinden (245/8).
Yusuf, kardeĢleri tarafından kuyuya atılmıĢ, köle olarak pazarlarda satılmıĢtır. Allah‟ın
izniyle zaman içinde kölelikten Mısır sultanlığına eriĢmiĢtir. Hakikatte onun kullar nazarında
köle veya sultanlığının bir değeri yoktur. Köle iken de sultan iken de Allah‟a karĢı kulluğu
değiĢmediği için o her zaman değerliydi. Allah‟a karĢı görevlerini yerine getirenler bu dünyada
1

Bu çalıĢmada yer verilen beyitler, Mustafa Tatçı‟nın Yûnus Emre Dîvânı II (Tenkitli Metin) adlı çalıĢmasından
alınmıĢtır. Parantez içinde verilen numaralardan ilki beytin Ģiir numarasını, ikincisi ise beyit numarasını
göstermektedir.
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ne olurlarsa olsunlar hakikatte manevî âlemin sultanıdırlar. Yunus, Allah‟ın inayetinin eriĢtiği
kimselerin kulluktan sultanlığa yükselmesinden bahsederken, Yusuf örneğini verir:
„Ġnâyeti kime irse ol kul iken sultân olur
ĠĢitmedün mi Yûsuf‟ı bâzirgâna satmıĢ iken (273/4).
4.2. Leyla ile Mecnun
Yunus; Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında görülen aĢk mesnevilerinden Leyla ile
Mecnun‟dan da Ģiirlerinde söz eder. Beni Amir kabilesinden Kays, Leyla‟yı görünce aklını
kaçırmıĢ, Mecnun (aklını yitiren, deli) olarak anılmıĢtır. Gerçekte âĢık olana akıl gerekmez, aĢk
ve akıl yan yana olmaz. ÂĢık olan kiĢi aklını bırakır, aklıyla hareket etmez. Onun aklı fikri
sevdiğindedir. Aklını yitirmeden, kendini sevdiğine teslim etmeden aĢk olmaz. Yunus da ilahî
aĢka erdikten sonra aklını yitirmiĢtir. Akla ihtiyacı kalmamıĢtır. Yunus, Allah‟a karĢı olan
aĢkından bahsederken kendisini aklını kaybeden Mecnun‟a Allah‟ı da Leyla‟ya benzetir:
Leylî-i Mecnûn benem Ģeydâ-yı Rahmân benem
Leylî yüzin görmege Mecnûn olasın gelür (46/6).
AĢağıdaki dizelerde de benzer düĢünceler ifade edilmiĢtir. Yunus ilahî aĢka
düĢtüğünden beri Mecnun gibi aklını yitirmiĢ, avare olmuĢtur:
Mecnûn gibi âvâre „âĢık oluban yâre
Di Yûnus sen bî-çâre Allah görelüm neyler (71/11).
Leyla ile Mecnun hikâyesinin kaynağı, Arap edebiyatıdır. Hikâye, Leyla ile Mecnun
arasındaki aĢk etrafında Ģekillenir. Hicri I. yüzyılda Amiri kabilesinden Kays adındaki bir Ģairin
amcasının kızı Leyla için söylediği aĢk Ģiirleri ve bu Ģiirlere daha sonra çeĢitli rivayetlerin
eklenmesiyle meydana gelmiĢtir. Halk edebiyatında da iĢlenen konu, büyük ölçüde Fuzuli‟nin
mesnevisinden alınmıĢtır. Halk edebiyatında nesir olarak anlatılmaktadır. Hikâyeye bazen heceli
bazen de aruzlu Ģiirler ilave edilmiĢtir. TaĢ basma eserlerde resimlerle süslenmiĢtir. Hikâyenin
Türkiye ve Türk dünyasında pek çok yazması ve sözlü anlatması bulunmaktadır. Azerbaycan‟da
antolojilerde halk hikâyesi olarak iĢlenmiĢtir. Karagöz oyunları repertuvarına giren hikâye, halk
tarafından beğenilerek okunmakta / dinlenmektedir (Külekçi, 1999: 194; Alptekin, 2005: 268).
Leyla ile Mecnun arasında ilk olarak gerçek anlamda geliĢen aĢk Yunus Emre‟de ilahî
bir Ģekle girer. Onun sevgilisi Allah‟tır. Mecnun için Leyla ne ise Yunus için de Allah odur. AĢk
Yunus‟u kendinden geçirmiĢ, Leyla‟sına hayran etmiĢtir:
Gehî Leylî olur Mecnûn gözinden
Geh olur Leylî‟nün hayrân-ı „ıĢkdur (90/5).
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Yunus ise Allah aĢkından aynı durumdadır. BeĢerî aĢk Kays‟a aklını kaybettirirse ilahî aĢkın
kiĢiyi (Yunus‟u) hangi duruma getireceği okuyucuların hayal dünyasına bırakılır:
Ne gördi Leylâ‟nun yüzinde Mecnûn
Akıdup göz yaĢın âb u sel eyler (95/4).
4.3. Ferhat ile ġirin
Yunus‟un dizelerinde yer verdiği diğer âĢıklar ise Ferhat ile ġirin‟dir. Ferhat ile ġirin de
yukarıda anılan iki aĢk hikâyesi kadar Türk edebiyatında bilinen ve sevilen hikâyelerdendir. Bu
bilinme, yayılma ve sevilme beraberinde edebiyatta kullanımını da olumlu yönde etkilemiĢtir.
Ferhat‟ın ġirin‟in aĢkından dağları delmesi motifi, halk edebiyatında çok yaygın biçimde iĢlenir.
Bu halk malzemesinden yararlanan Ģairlerden biri olan Yunus Emre, Ferhat‟ın aĢkı için
delinmesi mümkün görülmeyen dağları ġirin için delmeye çalıĢmasını Ģöyle anlatır:
Yüz bin Ferhad külüng almıĢ kazar taglar bünyâdını
Kayalar kesüp yol eyler âb-ı hayât akıtmaga (1/6).
Leylî ile Mecnûn olup Ferhâd ile taĢlar yonup
„Abdü‟r-rezzâk gibi yanup giryân olayın bir zamân (253/6).
Ferhat ile ġirin hikâyesi, klasik edebiyattaki Hüsrev ile ġirin mesnevisinin bir
parçasıdır. Klasik edebiyatta mesnevi olarak iĢlenen bu konunun asıl kahramanları güzelliği ile
ünlü ġirin ile Hüsrev‟dir. Ferhat, hikâyeye daha sonradan dâhil olmuĢtur. Hikâye, aynı kadını
seven iki âĢığın uzun maceralarını anlatır. Hikâye, Türk edebiyatında daha sonraları yazılı
metinler yoluyla sözlü edebiyata geçmiĢtir. Sözlü edebiyatta iĢlenen konu, birtakım
değiĢikliklerle Karagöz ve opera oyununda da kendisine yer bulmuĢtur. “Divan edebiyatından
sözlü edebiyata geçiĢinde önemli değiĢikliklere uğrayıp birçok varyantı meydana gelen
hikâyenin tarihî ve coğrafî çerçevesi de farklılaĢarak bir kısmı ile Anadolu‟ya adapte edilmiĢtir”
(Özarslan, 2006: 38).
Yunus, hikâyenin asıl kahramanlarından olan Hüsrev‟den söz etmez. Ferhat asıl
kahraman olarak iĢlenir. Yunus Emre Ferhat‟ı da Mecnun, Yusuf misali bir aĢk kahramanı
olarak görür. AĢk Yunus‟u divane Mecnun‟a döndürmüĢ, dağları delen Ferhat eylemiĢtir:
Bir niçemüz Leylî oldı bir niçemüz Mecnûn oldı
Bir niçemüz Ferhâd oldı „ıĢkdan haber tuyanumuz (118/5).
Ferhat ile ġirin hikâyesi, Anadolu‟da halk kitapları yoluyla çok okunmuĢ, sözlü
gelenekte en çok iĢlenen ve sevilen hikâyelerden biri olmuĢtur. Hikâye, yazılı kaynaklardaki
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/2 2017 s. 1080-1104, TÜRKİYE

1090

Mehmet Emin BARS

Ģekliyle âĢıklar tarafından da anlatılmıĢtır. Halk arasında Ferhat sabır ve tahammül, ġirin
güzellik simgesi olarak büyük tesirler bırakmıĢtır. Hikâye, sözlü gelenekte farklı tarihî olaylarla
geniĢletilmiĢ, çeĢitli Ģahsiyetlerle zenginleĢtirilmiĢtir. Yunus için gerçek aĢk, Ferhat misali
külünge baĢını uzatmaktır. Canını hiçe sayarken ġirin‟in kendisi için ne düĢündüğünü de hesaba
katmamaktır:
Cânum „ıĢkun külüngine Ferhâd olup dutdum baĢum
Dâim taĢları keserem ġîrînüm hîç sormaz benüm (226/4).
5. Diğer Unsurlar
Yunus Emre, halk edebiyatına ait yukarıda sıralanan bazı niteliklerin yanı sıra halk
edebiyatında kullanılan baĢka unsurlara da dizelerinde yer verir. Bu unsurlar, sadece halk
edebiyatında kullanılmamakla beraber halk edebiyatının da çeĢitli anlatılarında çokça kullanılan
motiflerdir. Bunları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür:
5.1. Âb-ı Hayat
Yunus Emre birçok farklı milletin edebiyatında da yer alan âb-ı hayattan dizelerinde söz
eder. Âb-ı hayat, Türk halk edebiyatı mahsullerine bir motif olarak girmiĢ ve yüzyıllardan beri
kullanılagelmiĢtir. Sadece Anadolu Türk edebiyatında değil; Orta Asya, Çağatay ve Azeri
edebiyat sahalarında da bu konuda zengin bir varlık ortaya konmuĢtur. Âb-ı hayat kavramı,
çoğu zaman Hızır ve Hızır-Ġlyas‟la birlikte ele alındığından dinî-tasavvufi edebiyat sahasında
görülmüĢtür. Ġskender‟in yahut Zülkarneyn‟in âb-ı hayatı aramak için yaptığı yolculuklar, bu
yolculuklarda karĢılaĢtığı tehlike ve tuhaf olaylar, yaptığı savaĢlar daha erken devirlerde Ġslam
dünyasında yazılmıĢtır. Zamanla baĢta Araplar, Ġranlılar ve Türkler olmak üzere, muhtelif
milletlere yayılmıĢtır. Türk halk edebiyatında Hızır‟ın âĢıklık geleneğindeki temel yeri
dolayısıyla hemen her âĢık Hızır / Hızır-Ġlyas dolayısıyla âb-ı hayattan bahseder. ÂĢık
edebiyatında âb-ı hayat halk inançlarını yansıtır biçimde ele alınmıĢtır (Ocak, 1988: 2). Âb-ı
hayat ölmezlik suyudur. Yunus Emre de âb-ı hayat‟tan bahsederken onu içen âĢıkların
ölmezliğe kavuĢmasına değinir. Âb-ı hayat ilahî aĢktır. Ondan bir kere içen bir daha içmek ister.
Onu tadan daha fazlasına kavuĢmak diler:
Âb-ı hayâtun çeĢmesi „âĢıklarun visâlidür
Kadehi tolu yüridür susamıĢları yakmaga (1/2).
Zamanla halk ve divan edebiyatında âb-ı hayatla ilgili zengin motifler teĢekkül etmiĢtir.
Ġçenin ebedî hayata kavuĢması, ölümden kurtulması, öldürülse bile tekrar dirilmesi, ihtiyarsa
gençleĢmesi, hastaysa iyileĢmesi gibi genel telakkilerin dıĢında âb-ı hayat, vahdet sırrına ermeyi
iĢaret eder. Destan ve masallarda bazı hayvanların âb-ı hayat içerek ölümsüzleĢmesi motifleri
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bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilineni Köroğlu‟nun atıdır. O, hayat pınarından içerek ebedî
hayata kavuĢmuĢtur (Çelebioğlu, 1988: 4). Rivayete göre Hızır ile Ġlyas bu sudan içmiĢ ve
ölümsüzlüğe eriĢmiĢlerdir. Kıyamete kadar Hızır denizde, Ġlyas da karada sıkıntıya düĢenlere
yardım edecektir. Âb-ı hayat, halk hikâyelerinde ve folklorunda iĢlenmiĢtir. Köroğlu
Destanı‟nda Köroğlu, avladığı kuĢu bir gölde yıkarken kuĢ canlanır. Tasavvuf edebiyatında ilahî
aĢk anlamında kullanılan bir semboldür. MürĢid-i kâmilin insan aklını dirilten söz ve nazarları
âb-ı hayattır (Pala, 1995: 15). Yunus Emre‟de de âb-ı hayat tasavvufi aĢk anlamında
kullanılmıĢtır. Ġlahî aĢka düĢen kiĢi vahdet sırrına ulaĢmıĢtır. Vahdet sırrına eren kiĢinin bedenî
yok olsa da o gerçekte ebedî bir hayata sahiptir. Allah‟ta yok olmak, fenafillaha ermek ölümsüz
bir hayat elde etmektir. Allah‟a kul olmak, dünyaya sultan olmaktır. Ġlahî aĢk, insanı
hayvanlıktan kurtarıp insan yapar. Ġlahî aĢka düĢen âĢıklar, Hızır ve Ġlyas ile birlikte ölümsüz
kalacaklardır:
Yûnus Emre bu dünyâda iki kiĢi kalur dirler
Meger Hızır-Ġlyâs ola âb-ı hayât içmiĢ gibi (388/7).
5.2. Gül ile Bülbül
Gül ile bülbül, tüm edebiyat türlerinin vazgeçilmez iki âĢığıdır. Türk edebiyatında gül
ile bülbül arasındaki aĢkı anlatan birçok mesnevi yazılmıĢtır. Gül ü Bülbül mesnevileri, hem
Doğu hem de Batı edebiyatlarında eskiden beri yazılagelmiĢtir. Gül ve bülbül imajı, Ġran
edebiyatından Arap edebiyatına girmiĢ, oradan da Batı‟ya ulaĢmıĢtır. Türk edebiyatında “Gül ü
Bülbül” adıyla kaleme alınan çeĢitli eserler genel karakterleri itibariyle birbirine benzerse de
konunun iĢleniĢi bakımından farklılıklar gösterir (Özkan, 1996: 222). Yunus Emre halk
edebiyatında da sıkça kullanılan gül ve bülbülden dizelerinde alıĢılagelmiĢ niteliklerine uygun
biçimde bahseder. Yunus bülbül iken, yâri (Allah) güldür. Yunus, bülbül misali gülistanlarda ah
u zar eyler:
Gülün bülbül olur yâri anıniçün kılur zârı
Gülistândur anun yiri makâm olmaz ana baglar (55/3).
Gül, efsaneye göre bülbülü kendisine âĢık etmiĢtir. Dinî / Tasavvufi Türk edebiyatında
gül sözü ile çoğu zaman Hz. Muhammed (sav) kastedilir. Yunus‟un aĢağıdaki dizelerini de bu
anlamda düĢünmek mümkündür. Bülbülün (ümmetin) tüm ağlamaları gül (Hz. Muhammed)
içindir. Bülbül, gülden baĢkasına meyletmez:
Anca zâr eyler kim Ģol bülbül eyler
Anı ol eylemez illâ gül eyler (95/1).
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ÂĢık Ģiirinde de sıklıkla kullanılan gül mani, tekerleme, bilmece, ninni ve türkülerde de

çeĢitli Ģekillerde geçer:
Birisi ah eder artar firkati
Birisi çekiyor bülbül hasreti
Birin Meslekî‟ye versin Ruhsatî
Ağ gül kırmızı gül ille sarı gül (Ruhsatî)
Neni dedim yatasın
Kızıl güle batasın
Kızıl gül bir ağaçtır
Duldasında yatasın (Ninni)
Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet
Gitti gelmez o muhannet
ġol revanda balam kaldı (türkü), (Kaya, 2007: 352-354).
Bülbül güzel sesiyle bilinen bir kuĢtur. Güle âĢıktır. Efsaneye göre güle âĢık olan bülbül
devamlı gülün yanına gelerek yanık yanık öter. Gül onun vefalı ve sadık olup olmadığını
anlamak için dallarına konmasına izin vermez. Bülbül gülün dalına konar, yanık nağmelerle
öter. Kendinden geçen bülbüle gülün dikenleri batar. Kırmızı kanı gülün üzerine akar. Gül
kızıllığını bülbülün kanından alır. Böylece bülbül acı çeken, vefalı ve sadık âĢığı; gül ise nazlı
yâri sembolize eder. Bir halk türküsünde bülbül Ģöyle anlatılır:
Seherde ağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım
Ciğerim dağlayan bülbül
Sen ağlama ben ağlayım (Kaya, 2007: 173).
Yunus‟un gül bahçesinde taze açılmıĢ güller vardır. Bu bahçenin bülbülleri gülün
aĢkından her zaman öter dururlar:
Bizüm ilün bâgçeleri turmaz öter bülbülleri
AçılmıĢ tâze gülleri gülistânum solmaz benüm (226/6).
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5.3. Kaf Dağı
Kaf Dağı, klasik kozmos anlayıĢlarında yeryüzünü çevrelediği kabul edilen efsanevi

dağdır. Çoğunlukla, halk edebiyatının anonim ürünlerinden masallarda karĢımıza çıkan bu
mitolojik dağ, Yunus‟un dizelerinde de geçer. Yunus, kendisini Hak‟tan bir parça olarak görür.
Ay ve GüneĢ‟in kendisine kul, Kur‟an‟ın mürĢid olduğu bir varlık için Kaf Dağı‟nın sözü bile
edilmez:
Kaf Tagı zerrem degül ay u güneĢ bana kul
Aslum Hak‟dur Ģek degül mürĢiddür Kur‟an bana (12/2).
Dinlerde kutsal mekân anlayıĢının geliĢmesine bağlı olarak dağlar, ilah ya da ilahların
ikamet ettiği, ilahlarla irtibata geçildiğine inanılan yerler olarak saygı görmüĢtür. Kutsal dağ
kültüne hemen hemen bütün kavimlerde rastlanır. Bunların bazılarında yeryüzünün veya yer ve
gök cisimlerinin üzerinde durduğuna inanılan tabiatüstü unsurları haiz dağ motiflerine
rastlanmaktadır. Ġlkel mitolojilerdeki yaygın anlayıĢa göre yeryüzü bu dağ merkez alınarak
yaratılmıĢ ve onunla gökyüzünden ayrılmıĢtır. Bu dağ, direk benzeri gökyüzünü taĢımakta ve
yeryüzünün dengesini korumaktadır. Aynı zamanda bütün dağların yeraltından birer damarla
ona bağlandığı kabul edilir. Ġptidai kültürlerden günümüze kadar gelen bu inanç, Ġslam
kültüründe Kaf Dağı adıyla bilinir. Kuran‟da bu konuda bir bilgi bulunmamasına rağmen tefsir,
tarih ve edebiyat eserlerinde bu konu geniĢçe iĢlenmiĢtir (Demirci, 2001: 144). Anadolu‟da
anlatılan bazı masallara göre Tepegöz, Kaf Dağı‟nda oturmaktadır. Kaf Dağı‟nda bir mağarada
yaĢayan Tepegöz, insanları içeriye çeker. Tepegöz, normal insanlardan oldukça farklıdır (Ögel,
2006: 437). Yunus, Kaf Dağı‟ndan söz ederken yukarıda sözü edilen halk inançlarının izlerini
taĢır.
Vahdet-i vücuda inanan sufilerce Tanrı, mutlak bir varlıktır. Kâinatta bulunan bütün
varlıklar, mutlak varlığın tecellisidir. Mutlak varlık, insan suretinde tecelli edinceye kadar bütün
varlıklardan geçmiĢtir. Bu kâinattan süzülüp geliĢ nazariyesine “devir nazariyesi” denir. Ġnsan
ana rahmine düĢmeden önce cansızlar, bitkiler ve canlılar âlemindedir. Devirden bahseden
Ģiirlere de “devriye” adı verilir. Devriye yaratılıĢın baĢlangıcı ve sonunu, varlığın nereden gelip
nereye gittiğini ve bu ikisi arasındaki safahatın tasavvufa göre izahıdır. “Devriye‟den baĢka ona
pek benzeyen, hatta ilk bakıĢta ondan ayırt edilemeyen bir çeĢit Ģiir daha vardır. ġair, Ģiirinde
Âdem olur, Nuh olur, Mûsa olur, Ġsâ olur. Âdem ile cennetten sürülür, Nûh ile Tûfan‟dan
kurtulur, Zekeriyya ile biçilir... Bu arada gene de yağmur olur, yağar, buğu olur, göğe ağar.
Derken Ġsmail‟e inen koç olur, insandaki suç olur. Olur, olur; fakat bu „devriye‟ değildir,
tecelliyi, hayalinde gezip geçtiği âlemleri, erip olduğu Ģeyleri anlatmaktadır” (Gölpınarlı, ty:
72). Yunus, Gölpınarlı‟nın devriyeye pek benzeyen; ancak ondan farklı bir Ģiir olarak
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nitelendirdiği türde Ali ile kılıç vurur; Ömer ile adaleti sağlar; Hamza ile meydanlara çıkar; Kaf
Dağı‟nda on sekiz yılını geçirir:
„Alî‟yile urdum kılıç Ömer‟ile „adl eyledüm
Onsekiz yıl Kâf Tagında Hamza‟yla meydândayıdum (168/11).
5.4. Devler ve Periler
Anonim halk edebiyatının en yaygın mahsullerinden biri de masallardır. Masallar
bilinmeyen yerde, bilinmeyen Ģahıs ya da varlıklara ait olayları anlatır. Masalların içinde hayalîgerçek, mücerret-müĢahhas, maddi-manevi konu, olay, motif ve unsurlar bulunur. Masalların
kahramanları insanlar, hayvanlar, bitkiler, maddi unsurlar, yalın fikirler veya dev, cin, peri gibi
hayalî varlıklardan meydana gelir (Elçin, 2004: 369). Yunus Emre, dizelerinde masallarda
yaygın olarak yer alan hayalî varlıklardan dev ve perilerden de söz eder. Yunus, dev ve
perilerden söz ederken genellikle Hz. Süleyman‟la iliĢki kurar. Hz. Süleyman‟ın cin ve perilere
hükmetmesine Ģu Ģekilde telmihte bulunur:
Sen Süleymân köĢkinde taht kurup oturdun bil
Dîv ü periye düp-düz hükümler eyledün tut (18/2).
BaĢka bir dizesinde dev ve perilerin viranelerde yaĢadığını belirterek yine Süleyman
kıssasında Belkıs ile aralarında geçen olayları hatırlatır:
Bir dem dîv olur ya perî vîrâneler olur yiri
Bir dem uçar Belkîs ıla sultân-ı ins ü cinn olur (49/6).
Allah, tüm varlıkların tek yaratıcısıdır. Ġnsan dıĢındaki mahlûkat, Allah‟ın kendilerine
yüklediği görevleri eksiksiz biçimde yerine getirirken, cüzi irade sahibi insan, bu varlıklar
arasında görevini ihmal eden veya eksik yapan tek varlıktır. Sahip olduğu nitelikleriyle insan,
eĢref-i mahlûkat olabilirken tüm varlıklardan daha aĢağı bir seviyeye de düĢebilir. Yunus, dev
ve perilerle beraber tüm mahlûkatın Allah‟ı sevdiğini söyler. Tüm melekler, ona hayrandır.
Kendi dıĢındaki varlıkların sevdiği Allah‟ı insan da sevmelidir:
Dîv ü perî ins ü melek sever seni her mahlûkât
Hayrân olup ileyünde turmıĢ durur hûr u melek (144/4).
5.5. Hızır
Hızır, Türk kavimlerinde en yaygın inanıĢa sahip kiĢilerden biridir. Anadolu‟nun en
uzak köylerinde bile Hızır ile ilgili inanıĢlara rastlamak mümkündür. Ġslamiyet‟ten önceki
Türklerde bulunan “Gök / Ak Sakallı Kocalar” pek çok özelliğiyle Hızır‟dan farklı değillerdi.
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Bu kocalar Ġslamiyet‟le birlikte Hızır adı altında Ġslamiyet Ģalı ile devam etmiĢtir (Ögel, 2006:
89). Mutasavvıflarda geniĢ etkiye sahip olan Hızır kültü, Yunus‟un dizelerinde de yer alır:
Benem ebed benem bekâ ol Kâdir ü Hay mutlaka
Hızır ola yarın saka anı kılan Gufrân benem (211/5).
Halk anlatılarında Hızır çocuğun doğumu, ona ad konması, çiftçilerin piri olması,
kahramanlara güreĢte yardım etme, kuyudan kurtarma gibi birçok özelliğiyle yer alır.
Mutasavvıflar genellikle Hızır‟ın veli olduğunu kabul etmiĢlerdir. Onu melek veya peygamber
olarak tanıtan rivayetler pek taraftar bulmamıĢtır. Hızır‟ın hayatta bulunduğunu söyleyen
mutasavvıflar pek çok kiĢinin onu gördüklerine, kendisinden öğüt ve dua aldıklarına, onlara yol
gösterdiğine, yardımcı olduğuna dair birçok menkıbe rivayet ederler. Mutasavvıflar, tarikatlarda
büyük önem verilen hırka, zikir ve tarikat esaslarının kendilerine Hızır tarafından telkin
edildiğine inanmıĢlardır (Uludağ, 1998: 410). Yunus da aĢkın denizinde Hızır‟ın rehberliğinde
yol aldığını belirtir. AĢk yolunda Hızır, Yunus‟un en büyük yardımcısıdır:
Girdüm „ıĢkın denizine bahrileyin yüzer oldum
GeĢt idüben denizleri Hızır‟layın gezer oldum (222/1).
Hızır, efsanevi kiĢiliğiyle folklor, tasavvuf, halk inanç ve telakkilerinde geniĢ yer tutar.
Tasavvuf ve tekke edebiyatında Ahmed Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana‟dan baĢlayarak hemen
bütün mutasavvıf Ģairler Hızır‟ı “mürĢid-i kâmil” olarak yorumlamıĢlardır. Halk anlatmalarında
Hızır‟ın kılıç salması, bir değnekle dağları oynatması anlatılır. Bu inanıĢlara bağlı olarak halk
dilinde “Kul sıkıĢmayınca Hızır yetiĢmez”, “Her vaktini hazır (her geceyi Kadir), her geleni
Hızır bil” gibi atasözleri ve “Hızır gibi yetiĢmek, Hızır uğramak, Hızır‟ın eli değmek” gibi
deyimler ortaya çıkmıĢtır (Kurnaz, 1998: 412).
Yunus, Hızır ile birlikte zülumat ülkesine gider, onun rehberliğinde âb-ı hayattan (aĢk
Ģarabı) içer ve ölmezliğe kavuĢur. Burada darda kalanlara Hızır‟ın yardım edeceğine dair halk
inancı bulunmaktadır. Bu inançta hikâye kahramanlarına aĢk badesi sunan, tükürüğünden ağzına
sürünce deyiĢ söylemeye baĢlayan Hızır kültünün tasavvuftaki izleri görülür. Kul (Yunus)
sıkıĢmıĢ, Hızır yardıma gelmiĢtir:
Bir mekâna varmıĢam ki ol benüm yurdum degül
Hızr‟ıla zulmete irdüm âb-ı hayvân isterem (228/4).
Yunus, mürĢid-i kâmil olarak Hızır‟ın sadece dünyada kalanlara yardım etmediğini aynı
zamanda ölüp kara yere vardığında da onun yardımına ĢaĢılmaması gerektiğini söyler:
Binüp agaç atına yanulup Hızr‟a tana
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ġol kara yir altına gire yatasın birgün (276/5).
5.6. Kopuz / Saz
Kopuz, Oğuz Türklerinin kullandığı telli bir çalgıdır. ġimdi bağlama olarak tabir

ettiğimiz sazın atası olarak bilinmektedir. Günümüzde Altaylar tarafından kullanılmaktadır.
Telleri at kılından olan kopuz, Dede Korkut anlatılarında da önemli yer tutar. Ġç Asya‟da bugün
de varlığını sürdüren Türk boylarında musiki aleti yerine “kopuz, komuz, gumuz, kıbız”
kelimeleri kullanılmaktadır. Son dönemde kopuz yerini saza bırakmıĢtır. Türk halk kültürü
içinde önemli bir yer tutan âĢıklar arasında da sazın değeri büyüktür. Ozanların atası Dede
Korkut‟tan beri -zaman zaman baĢka isimlerle anılsa da- elindeki sazıyla kendisinin ve baĢka
âĢıkların Ģiirlerini yöresel havalarla çalıp söyleyen sanatkârlara sazlarının yaptığı iĢteki önemli
fonksiyonundan ötürü “saz Ģairi” denilmektedir. Alevî-BektaĢî zümrelerine bağlı âĢıklarda saz
çalmak, neredeyse bir zorunluluktur. Sünnî âĢıkların da önemli bir bölümü saz çalmaktadır.
ÂĢıklar arasında söz söylemede olduğu kadar saz çalmada da usta isimler bulunmaktadır
(Duygulu, 2009: 220).
ÂĢıklar, manzum ürünlerini çoğunlukla saz eĢliğinde sunarlar. ġiirlerini belli bir ezgi ile
dinleyicilere aktarma mecburiyeti, onları saz çalmayı öğrenmek zorunda bırakmıĢtır. ÂĢıklık
geleneğinde ve halk arasında saz kutsal olarak görülmüĢtür. Saz çalabilen âĢıklar, diğerlerine
nazaran daha fazla itibar görmüĢtür. XIV. yüzyılda Azerbaycan‟da ozan kelimesi kopuz
anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢ, bu aleti çalanlara da ozancı denmiĢtir (Düzgün, 2006: 193).
Tekke-tasavvuf edebiyatı temsilcileri dileklerini, ilahî heyecanlarını dile getirirken eylemin
icrasında, sosyal ve kültürel Ģartlara göre değiĢkenlik gösteren bir musiki aletini kullanmıĢlardır.
Mevlevîler “mutrıb, ney, kudüm, cenk, rebab”, BektaĢîler “cura, bağlama, çöğür” gibi sazlar
kullanmıĢlar, klasik ve halk müziği formlarında eserler ortaya koymuĢlardır (Akarpınar-Arslan,
2006: 258). Yunus Emre de müziğin bu gücünden faydalanmıĢ, saz Ģairlerinin çaldığı musiki
aletinin atası olarak kabul edilen kopuzla dizelerinde Ģu Ģekilde konuĢmuĢtur:
Ġy kopuzıla çeĢte aslun nedür ne iĢde
Sana su‟âl soraram eydivir bana üĢde (301/1).
6. Sayılar
Günlük yaĢamımızda bazı sayıların kullanım oranları, diğerlerine göre çok yüksektir.
Günlük yaĢamımızda ve buna bağlı olarak halk edebiyatı ürünlerinde üç, yedi, dokuz ve kırk
sayılarının yoğun bir Ģekilde kullanıldıklarını görürüz. Sayı isimleri, dillerin temel kelimeleri
arasında yer alırlar. Bir millete ait dili ile sayıların oluĢumu hemen hemen aynı zamana rastlar.
Sayılar, bir milletin inançlarından, sosyal ve coğrafî çevrelerinden, etkileĢtikleri kültürlerden,
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tarihî olaylarından, gelenek ve göreneklerinden izler taĢır. Bu yönüyle sayılar, dillerin millî
özelliklerini yansıtır.
Kültür, dille beraber geliĢir ve yayılır. Dil farklı kültürlerle etkileĢime girerek geliĢimine
devam eder. Bu geliĢim sürecinde sayılar, çeĢitli anlamlar yüklenerek farklı amaçlarla kullanılır.
Her toplum, kültürel tarihi içinde çeĢitli nesnelere, kelimelere ya da kavramlara değerler
yükleyerek onlara simgesel özellikler kazandırır. Zamanla bazı sayılar matematiksel iĢlemlerin
yanı sıra yüklendikleri simgesel değerlerle kültürel birer unsur hâline gelir. Halk edebiyatı
ürünlerinde formülistik motif olarak değerlendirilen çeĢitli sayılar vardır. Bir, üç, yedi, dokuz,
kırk, yüz, bin sayıları bu özelliği taĢıyan sayılardandır. Bu sayılar mitlerden baĢlayarak destan,
efsane, masal, halk hikâyesi, deyim, atasözü, halk Ģiirinde olduğu kadar ritüel törenler ve yer
adlarında da kullanılır (Çelik ġavk, 2001: 52; Güvenç, 2009: 85-86). Türk kültüründe yaygın
olarak görülen sayı simgeciliğinin temeli mitolojiye ve dinlere dayanmaktadır. Mitolojik ve dinî
değerler taĢıyan formülistik sayılar, yüklendiği özel anlamlarla halk inançlarında da etkin bir
role sahip olmuĢtur. Bazı sayıların sık biçimde kullanımı halk anlatılarında dikkat çeken
unsurlardan biridir. Türk halk anlatılarında çeĢitli sebeplere bağlı olarak yer alan pek çok kalıp
söz vardır. Formel adını verilen bu sözlerin bir bölümü sayılarla ilgilidir (Sakaoğlu, 1998: 41).
Sayı sembolizmi çeĢit çeĢittir ve kültürler arasında farklı anlamlar taĢır. Bununla birlikte
kültürler arasındaki sayı sembolizminin ĢaĢırtıcı benzerlikler gösterdiği de ifade edilmelidir.
Annemarie Schimmel‟in Sayıların Gizemi (2011) adlı eserindeki baĢlıklar bile sayıların gizemli
ve sihirli dünyası hakkında önemli bilgiler verir: “Bir: BaĢlangıçsal Varlığın Sayısı, Ġki:
Kutupsallık ve Bölünme, Üç: Kapsayıcı Sentez, Dört: Maddi Düzenin Sayısı, BeĢ: YaĢam ve
Sevgi Sayısı, Altı: YaratılmıĢ Dünyanın Mükemmel Sayısı, Yedi: Bilgeliğin Sütunları…”
Müslüman Türk topluluklarında sayı simgeciliği mezhep, tarikat ve tasavvufta da yaygın
biçimde görülür2. Yunus Emre de tasavvuf ehli olarak bu sayı simgeciliğinden çokça
yararlanmıĢtır. Kullandığı bu sayılar, daha sonra halk edebiyatı ürünlerinde sıkça kullanılan
sayılardandır. Yunus tarafından kullanılan ve halk edebiyatı ürünlerinde çokça karĢımıza çıkan
sayılar ve kullanım alanları Ģunlardır:
Bir: bir agaç, bir can, bir çiçek, bir dem, bir elif, bir gice, bir katre, bir nazar, bir kiĢi, bir
mani, bir serçe, bir söz, bir vakt, bir zerre.
Ġki: iki arslan, iki cihan, iki davi, iki dilber, iki feriĢteh, iki kiĢi, iki sultan, ikinci kapu.
Üç: üç gün, üç haslet, üç agu, üç salavat, üç niĢan, üç yol, üç fariza, üçüncü kapu.

2

Bak. Çoruhlu, YaĢar. (2006). Türk Mitolojisinin Anahatları. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 199-210.
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Dört: dört alet, dört ana, dört divar, dört nesne, dört ejdeha, dört feriĢte, dört hal, dört

halife, dört ırmak, dört kapu, dört kiĢi, dört kitap, dört menzil, dört mezheb, dört nesne, dört
niĢan, dört pir, dört tabiat, dört tekbir, dört yan.
BeĢ: biĢ karıĢ, biĢ bölük, biĢ vakt.
Altı: altı gün, altı kez, ĢeĢ cihet.
Yedi: yidi ata, yidi deniz, yidi dervâze, yidi evren, yidi gök, yidi iklim, yidi kapu, yidi
yir, yidi mushaf, yidi niĢan, yidi yılduz, yidi zindan, yidiler, yidinci kapu.
Sekiz: sekiz uçmag, sekizinci gök.
Dokuz: tokuz ata, tokuz arslan.
On iki: ok iki ay, on iki hücre, on iki ırmak, on iki sünüg.
Kırk: kırk kanlu, kırk kiĢi, kırk makam, kırk yıl, dört on gün.
YetmiĢ iki: yitmiĢ iki dil, yitmiĢ iki dürlü, yitmiĢ iki millet.
Yüz: yüz dürlü, yüz kez, yüz yıl, yüz yir.
Bin: bin gaza, bin kez, bin kızıl, bin söz, bin tekebbür, bin yıl, bin aç, bin baĢ, bin dürlü,
bin enbiya, hezar destan, hezar gevher, hezaran hikmet.
Bin bir: bin bir ad, bin bir iĢ, bin bir kelime, bin bir kerem, bin bir togmak.
YetmiĢ bin: yitmiĢ bin hacı, yitmiĢ bin hicab, yitmiĢ bin huri, yitmiĢ bin peygamber,
yitmiĢ bin yıl, yitmiĢ bin zebani.
Doksan bin: toksan bin hacat, toksan bin kelam, toksan bin kelime.
Yüz bin: yüz bin can, yüz bin cefa, yüz bin cehd, yüz bin cihan, yüz bin çeri, yüz bin
derya, yüz bin sevgü, yüz bin gönül, yüz bin göz, yüz bin güher, yüz bin kab, yüz bin kelam,
yüz bin lisan, yüz bin melek, yüz bin müneccim, yüz bin pare, yüz bin peygamber, yüz bin söz,
yüz bin Ģeker, yüz bin Ģükür, yüz bin yıl, yüz bin zahid.
Yüz yirmi dört bin: yüz bin yigirmi dört bin peygamber, yüz bin yigirmi dört bin can,
yüz yigirmi dört bin has, yüz yigirmi dört bin nebi.
7. Deyim, Ġkileme ve Atasözleri
Deyim, atasözü ve ikileme gibi kalıp sözler bir toplumun kültürünü, inançlarını, insan
iliĢkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve göreneklerini yansıtan sözlerdir. Kalıp sözlerin tarihi çok
eskilere dayanmaktadır. Kalıp sözler, kültürün en büyük taĢıyıcılarından birisidir ve dil
öğretiminde önemli bir iĢleve sahiptir.
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GeçmiĢten günümüze gelinceye kadar, bir olay ya da bir durum karĢısında
kullanılagelen kalıp sözler; daha önce hiç karĢılaĢılmayan yeni bir durum, yeni bir
olay için de kullanılabilir. Kısacası kalıp sözler adeta dilin bir tür çerezi
konumundadır. Her olayın her muhabbetin ve her kültürün yani kullanıldığı her
konumda geçerlidir. Böylelikle dilin geliĢiminde anlatma becerisi konusunda kalıp
sözler sayesinde önemli bir aĢama sağlanmıĢ olmaktadır (Bulut, 2012: 1121).

Deyim, ikilemeler ve atasözleri, Yunus tarafından sıkça kullanılmıĢtır. Deyimler
kalıplaĢmıĢ sözlerdir. Kısa ve özlü anlatıma sahiptirler. Belli bir kavramı belirtmek için
bulunmuĢ özel anlatım kalıbıdır. Amaçları, bir kavramı ya özel bir kalıp içinde ya da çekici hoĢ
bir anlatımla belirtmektir (Aksoy, 2014: 40-41). Yunus, dizelerinde aĢağıdaki deyim ve
ikilemeleri kullanmıĢtır:
“aklu irmek, aklu baĢa gelmek, aklu baĢına divĢürmek, aklu baĢundan gitmek, aklunı
fikrüni almak, alçak gönüllü, ayaga düĢmek, ayaglara yüz sürmek, ayın on dördü, bağrı
tutuĢmak, baĢ olmak, baĢ üstine, baĢdan ayaga, baĢdan geçmek, becid becid, beli bükülmek, bil
baglamak, can virmek, can yakmak, cana kıymak, canlu cansuz, can almak, cefa çekmek, ciger
taglamak, degme kiĢi, delü olmak, derde derman eriĢmek, derde düĢmek, derdile yanmak,
derdini söylemek, devri geçmek, dile gelmek, dilini tutmak, döne döne, dünyaya gönül virmek,
dürlü dürlü, el baglamak, el çekmek, el var elün üstine, el ayag öpmek, eli kan içinde, elin
çekmek, eteg tutmak, gice gündüz, gönlün pasını silmek, gönle girmek, gönlini eglemek,
gönlini vermek, gönlü düĢmek, gönlü gözi açılmak, gönlü gözü toymak, gönlüni kapmak, gönül
yıkmak, gönül almak, gönül birligi, gönül itmek, gönül kulagı ile dinlemek, gönül pasını yumak,
gönül virmek, gönül yapmak, gözi açuk, gözi kör olmak, gözi yaĢlu, gözünü açmak, güle güle,
hayali gözünde kalmak, hayran olmak, hazin hazin, hisab virmek, hor bakmak, ırak yakın, iç taĢ,
içini yakmak, kana kana, kapu açmak, kara toprag, kat kat, kılı kırk yarmak, kul olmak, kulagına
girmemek, kulagundan çıkarmak, kulag urmak, kül eylemek, külini savurmak, ögüdüni dutmak,
salkım salkım, sır açmak, sır olmak, sol sag, söz dutmak, süri süri, taĢı taĢ üstine komamak,
togrı yola gelmek, yana yana, yanmak yakılmak, yaĢın yaĢın, yaz kıĢ, yir gök, yire çalmak, yol
gözetmek, yol virmek, yola gelmek, yola girmek, yolda kalmak, yolda koymak, yoldan azmak,
yolı gözlemek, yük çekmek, yüregi yanmak, yüreg yakmak, yüz agı, yüz karası, yüz suyu, yüz
sürmek, yüz tutmak, yüz vurmak, yüz yüze görmek, yüzi kara, yüzini ag itmek, yüzünü
görmek.”
Atasözleri de deyimler gibi önemli kalıp sözlerden biridir. Ġçinden çıktıkları toplumların
yüzyıllar içinde oluĢturdukları ortak düĢünce dünyalarını yansıtan birer ayna gibidirler. Bu
sözler sözlü gelenek içinde kalıplaĢmıĢ ifadelerdir. Bu ifade kalıpları değiĢmez niteliklere
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sahiptirler. Kültürün en önemli özelliği olan dinamik bir sistemleri vardır. Bu dinamizm,
anonim karakterli ürünler için de söz konusudur. Sözlü kültür geleneği içinde oluĢturulan
ürünler, kullanıldıkları dönemin Ģartlarına en iyi bir biçimde ayak uydurabilme özelliğini
taĢırlar. Bu niteliğiyle atasözleri kalıp ifadeler olmakla beraber donmuĢ ürünler değildirler
(BaĢaran, 2013: 759). Atasözleri zemine, zamana, coğrafyaya, cinsiyete, dine, töreye vs.ye göre
çeĢitlenebilir. Bu çeĢitlenme sonucunda birden çok atasözü varyantı ortaya çıkabilir.
Atasözlerindeki kalıpsallık, donmuĢ özellikte değil, dinamik temellere dayanan bir kalıpsallıktır.
XIII-XIV. yüzyılların Eski Anadolu Türkçesini çok iyi bilen Yunus, orijinal benzetmeler, yeni
deyimler, özlü sözlerle zengin ve güçlü bir anlatım diline ulaĢmıĢtır. Yunus‟un güçlü
anlatımında atasözlerinin yeri büyüktür.
Yunus Emre‟nin Ģiirlerindeki açık, kısa cümleli ve dolambaçlı olmayan ifade
yeteneği onun söylediklerinin etkili olmasını sağlayan unsur olmuĢtur. Aynı
zamanda onu evrenselleĢtiren ve diğerlerinden ayıran taraf da dilindeki bu anlatım
gücüdür. Yunus‟un Ģiirleri okunduğunda onun devrindeki dilin inceliklerini çok iyi
bildiği, halkın kullandığı kelime ve deyimleri mısralarına çok iyi yerleĢtirdiği
görülür… Yunus Emre‟nin anlatım gücüne güç katan önemli anlatım araçlarından
birisi de bu atasözleridir. Yunus, tasavvufi fikirlerini ve din diline has soyut kavram
ve ifadeleri atasözleriyle gayet rahat bir biçimde anlatabilmiĢtir (Kaymaz, 2015:

117).
Yunus, halk edebiyatının bu önemli türünü dizelerinde kullanırken atasözlerinin
dinamizmi gözler önüne sürer. Yunus‟un dizelerinde kullandığı atasözü niteliği taĢıyan
sözlerden bazıları Ģunlardır:
“Gelen geçerimiĢ konan göçerimiĢ.”
“KiĢi neye gülerse baĢa gelegen olur.”
“KiĢi neyi severise dilinde sözi ol olur.”
“KiĢi neyi severse canın ana uyakdı.”
“Son piĢmanlık assı kılmaz.”
“Sögene dilsiz dögene elsiz olmak gerek.”
“Tag ne kadar yüksegise yol anun üstinden aĢar.”
8. Sonuç
Yunus Emre‟nin yaĢadığı XIII-XIV. yüzyıllar, Anadolu‟da sufilik cereyanının da
kuvvetlendiği bir dönemdir. Arap ve Acem dillerinde bu yüzyılda zengin bir tasavvuf edebiyatı
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meydana getirilmiĢtir. Türk sufileri, Anadolu‟da Arap-Acem tasavvuf ürünlerinin etkisiyle
yetiĢmelerine rağmen etrafına halkı toplamak amacıyla halk dili olan Türkçeyi kullanmak
zorunda kalmıĢlardır. Yunus Emre, sözlü Ģiir geleneğinin bir temsilcisidir. ġiirleri
varyantlaĢmıĢ, hayatı efsaneleĢmiĢtir. Yunus, ilk kez “Türkçülük” hareketiyle edebiyatın
temeline “halk edebiyatı”nı koyanlardan ilgi görmüĢtür.
Ġlk dikkatleri halk edebiyatı araĢtırmacıları tarafından üzerinde toplayan Yunus, bir
taraftan halk edebiyatının malzemesini kullanırken diğer taraftan gelenek tarafından kendisine
intikal eden halk edebiyatı unsurlarının aktarıcısı olmuĢtur. Tasavvufi düĢüncelerini halka
yaymayı tek gaye hâline getiren mutasavvıf Ģairin halkın diliyle, halkın hayal gücüne hitap eden
üslubu benimsemesi, son derece doğal bir durumdur. KarmaĢık ve anlaĢılması güç tasavvufi
düĢünceler onun dilinde basit, saf ve anlaĢılır bir hâle getirilmiĢtir. Yunus, halka hitap ederken,
halk edebiyatının motif ve kavramlarından sıkça yararlanmıĢtır. Yunus Emre‟nin yaĢadığı
dönemde halk geleneğinden alıp kullandığı ve kendisinden sonraki nesillere katkıda bulunup
miras bıraktığı belli baĢlı halk edebiyatı unsurları Ģunlardır:
1. ÂĢık kelimesi, önce tasavvuf edebiyatında kullanılmıĢtır. XVI-XVII. asırlarda
özellikle büyük Ģehirlerde yetiĢen saz Ģairleri “ozan” adını kullanmayı bırakıp, mutasavvıf
Ģairler arasında kullanılmakta olan “âĢık” unvanını kullanmaya baĢlamıĢlardır. ÂĢık tarzını
oluĢturan unsurlardan büyük bir kısmı, tasavvuf tarikatlarına ait tekkelerde meydana gelen Türk
edebiyatından geçmiĢ unsurlardır.
2. Yunus Emre, Ģiirlerini sade Türkçe ile söylemiĢ tekke mensubu bir Ģairdir. Onun
kullandığı dil saz Ģairlerinin dilinden farksızdır. Yunus Emre, dil yönüyle millî, konu yönüyle
Ġslami bir Ģairdir. Yunus, halktan alınmıĢ Ģekillerle ve halk zevkine uygun bir tarzda deyiĢlerini
ortaya koymuĢtur. Türk dilini pürüzsüz bir Ģekilde kullanan Yunus, iletilerini halka anlatmada
halkın dilini kullanmıĢtır. Bu yönüyle Yunus‟un Ģiirlerindeki dil, XIII. yüzyıl halk Türkçesidir.
Onun dili, en güzel, en halis Türkçedir.
3. Yunus Emre, Ģiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıĢtır. Bununla
beraber ilahilerinin en orijinal ve güzel olanları hece vezniyle yazdıklarıdır. Bu hususta en
büyük sebep arasından yetiĢtiği halk kitlesine daha iyi ve alıĢtıkları bir ahenkle hitap etmek
endiĢesidir. Divan‟ında hece vezninin hemen her Ģekline rastlanır. Farklı kafiye Ģekillerini de
kullanmakla beraber deyiĢlerinde en fazla yarım ve tam kafiye kullanmıĢtır. Yunus‟un hem dili
hem de Ģiir telakkisi halk zevkine uygundur.
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4. Yunus aĢk konulu hikâye kahramanlarına Ģiirlerinde yer vermiĢtir. Ġlahî aĢkı

deyiĢlerinde anlatan Yunus, halkın yakından tanıdığı aĢk kahramanlarını kullanarak halka
ulaĢmaya çalıĢmıĢtır.
5. Yunus Emre, halk edebiyatında kullanılan “âb-ı hayat, gül ile bülbül, Kaf Dağı,
devler ve periler, Hızır, kopuz / saz” motiflerine dizelerinde yer vermiĢtir. Bu motifler, sadece
halk edebiyatında kullanılmamakla beraber halk edebiyatının da çeĢitli anlatılarında çokça
kullanılan motiflerdir.
6. Halk edebiyatı ürünlerinde formülistik motif olarak değerlendirilen çeĢitli sayılar
vardır. Bu sayılar mitlerden baĢlayarak destan, efsane, masal, halk hikâyesi, deyim, atasözü,
halk Ģiirinde olduğu kadar ritüel törenler ve yer adlarında da kullanılmıĢtır. Müslüman Türk
topluluklarında sayı simgeciliği mezhep, tarikat ve tasavvufta da yaygın biçimde görülür. Yunus
Emre de tasavvuf ehli olarak bu sayı simgeciliğinden çokça yararlanmıĢtır.
7. Yunus Emre deyiĢlerinde deyim, atasözü ve ikileme gibi bir toplumun kültürünü,
inançlarını, insan iliĢkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve göreneklerini yansıtan kalıp sözlerden
çokça yararlanmıĢtır.
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