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Dergimizin Ocak Sayısında kendisinden bahsettiğimiz değerli İtalyan 
Türkolog Dr. Anna Masala'nın, Akbank'ın İstanbul'da düzenlediği Yu
nus Emre Seminerinde yaptığı ilgi çekici konuşmayı okuyucularımı
za sunuyoruz.

Y unus Emre'yi okuyanlar için ilk mesele onun 
yaşadığı tarih ile yerlerdir. Nerede doğdu 
ve yaşadı, nerede ömrü sona erdi?

Bana göre bu mesele mühim değil, aynı ba
kımdan Celâleddin Rûmi meselesi mühim değil, 
Çünki Mevlânâ Türk Horasan'dan gelip Selçuklu 
Konya'da «Aslem-i türk est» diye farsça konuştu 
ive Türk kaldı).

Yunus Emre Türk ruhudur, sonsuz tarihsiz 
Anadolu'dur. Bilginlere göre Yunus Emre XIII. 
ve XIV. asır arasında yaşadı, yani yeni doğan Türk 
Osmanlı kuvveti zamanında. Mutlaka Yunus bile 
hayatının üzerine fazla nutuk istemiyecektir. Ona 
göre dünya kelâmı mühim değil, çünki bu dünya
nın kelâmıdır. Yunus, insan Yunus, belki Orta 
Anadolu'da, belki Sakarya bölgesinde, belki XIII. - 
XIV. asırda yaşadı. Kültürsüz imiş, öyle derler. Fa
kat asırlar sonra ünlü bilginler, profesörler bu ada
mın eserleriyle ruhunu yine okuyorlar. Muhakkak 
ki halk Yuııus'un hayatının gerçek manâsını anlayıp 
söyledi; şu halde Yunus bugün de bütün Anado
lu'da yine canlıdır, çünki şair, mistiğin sözlerinde, 
bütün Türk Anadolu ruhu canlanır. O, medresele 
riıı resmî soğukluğunu değil, halkın canlı, samimi 
insanlığını seviyordu. Ben bu sebeple bilgin ve alim 
olarak değil, fakir, derviş ve sofu diyen, sokakta
ki insanın gözü ile bu Enternasyonal Yunus Emre 
Seminerine katılıyorum. Bütün devirlerin proble
mine, güzellikte Hakkı ve Hak'ta güzelliği arar
ken, dikkat ediyorum.

Garpta Türk Yunus evrensel Yunus'tur. So - 
ğtık, kritik göz ile onun eserlerine bakılamaz. Yu
nus bu yalancı dünya'nın yalancı hayatını arama
dı,, Yunus aşık olan, birliğin özünü anlayıp hür, 
canlı, penceresiz kapısız ruhu ile seven, ittihad ile 
Allah'ı bulan oldu. Mistik ateşinden başka, insan 
olduğu için Yunus'u seviyoruz. Yves Régnier, Le 
Divan par Younous Emré adlı kitabındaki (1) ön
sözde der ki; Yunus her zaman canlı bir adam olup 
evrensel ruhu ile hayatı ve ölüm ötesini biliyordu. 
Tevazu Yunus'u yüceltip Aşk yoluna çıkardı. Yu
nus dilsizin dilini bildi, çünki Celâleddin Rûmi 
«Dilsizin dilini öğreniniz» diye buyurdu. Yunus 
Emre'nin beyitlerinin ve sözlerinin derin manâsı, 
Onun Aşk yoluna çıkması, bize fazla derin gelir.

Prof. Abdülkadir Karahan'dan bir şey öğrendim. 
Yunus'un ruhu ve eserlerine dil bakımından da 
bakmağa başlayıp onun türkçesini iiç dilden nıii - 
rekkep lisan ile mukayese ettim. Bu bakımdan 
miskin Yunus'a bilimsel bir şekilde Türk demeli. 
Onda Orta Asyalı eski öz Türk dili, Orhun kita
beleri ve Divan-ı Lügât lt-Türk zamanlarından be
ri hiç değişmemiş. (Hiçbir dil güçlüğü okuyucuları 
Yunus'un dersinden ayıramaz.) Bana göre Avru
palI, Türk Dil Reformu ve Türk Dilinin yeniden 
doğuşu hakkında Yunus'un samimi ve mükemmel 
türkçesine yeteri kadar dikkat sarfetmemiştir. Yu - 
nııs Moğol fırtınasının sonu ve Anadolu'nun Türk 
fethi, Türk dilinin sonsuz sesi demektedir.

«Ben giderim yane yane
Aşk boyadı beni kane» 

diyen Yunus, işte bu Yunus'tur.
Aslım ararsak, Anadolu'ya ruh veren onun 

bağrından yetiştirdiği dervişleri olsa gerektir. Ba - 
rak Baba, Hacı Bektaş Veli, Tapduk Emre ve 
Mevlânâ'nın ruhu, İbn Sina'nın aklı var burada. 
Türk dili ve düşüncesine göre Yunus Emre'nin 
ifadesi bazan gizli ama doğru ve derin bir anlam 
taşır. Yunus'un sözü ve düşüncesinde Türk to p 
raklarından yayılan bir ruh vardır. Bugüne kadar 
anlayış dersi vermiştir. Tarih bakımından Yunus'
un önemi işte, Türk anlayışı ve İslâmiyet parlak
lığının birleşmesi —ki eskiden bu birleşmeyi Ha - 
dişler ilân ediyordu— temsil eder. Nihad Sami 
Banarlı (2) der ki : «Yunus Emre ve bütün Anadolu 
erenleri, İslâm imânını Türk'ün inanmai üslûbu 
ile birleştiren büyüklerdir». Şu halde Yunus Emre 
büyük bir Türk, büyük bir müslüman mistik, bii - 
yük bir şair, büyük bir insandır.

Onun vücudu bir meçhul Anadolu türbesinde 
yatar, ama ruhu her yerde vardır; (Bilimsel Araş
tırmalar UNESCO Ulusal Komitesi) nin ilgisinin 
sebebi işte burdan gelir. «Doğalı bağrımı doğradı 
gurbet» diyen Yunus'un sazı, Celâleddin Rûmi'nin 
neyi ile beraber Dost'tan ayrılığı söyler. Konya 
hocası «Ney1 feryadımın sırrıdır» demiş. Yunus 
Emre de ağlar. Onun ağlaması yüzlerce senenin 
Türk gurbetinden söz eder, ama onun gurbeti, 
Mevlânâ'nınki gibi, Allah'tan ayrılık demektir, bu
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dünyanın derdini, yevnı ad-din'in bekleyişini söyler. 
Bıı hasret için ne bütün dünyanın malı, ne Süley
man'ın tahtı, ne Kafkas elleri çare olamaz. Yu- 
nus'un gurbeti dostluk ateşi'dir, Allah ve bütün 
insanlara sevgidir. Nihayet

«Aşk imamdır bize, gönül cemâat
Dbst yüzü kıbledir, dâimdir salât»

Bu gurbet'e yakaran sözler, bu gerçek Vatan'dan 
ayrılık hissi, bu insan sevgisi, her cins ve din n ef
reti teskin eder.

Şüphesiz ki Türkler bugüne kadar Yunus ile 
gururlanmıştır. Ben, ikinci ruh vatanın^ gibi, bu 
Türk topraklarım candan seviyorum. Bu Kongre 
vesilesiyle Yunus Emre'yi selâmlıyor ve bütün 
dünyayı seven Yunus'a teşekkür ediyorum.

«Tevrât ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u
Bunlardaki beyânı cümle vücutta bulduk»

Yunus u anlamak yalnız bilginlere ait değildir. 
Yunus Emre Klâsik Edebiyatı ile değil, Halk Ede
biyatında da önemlidir; eserleri ruh gözü ile okun
malıdır.

«Dört Kitabın mânâsın okudum, tahsil ettim,
Aşka gelince gördüm, bir uzun hece imiş»
Celâleddin Rûmi bütün insanlara dedi ki :

«Gel, yine gel, ne isen öyle gel».

Yunus, Asya ile Avrupadaki silâh ve harp 
zamanlarında :

Başka bir kongrede (3) dedim ki makina in - 
san ruhuna cevap olamaz, ruhlaştırılan Altın Boğa 
kadar yanlıştır. Yunus der ki :

«Hey Sultanım, özge şahım vardır benim;
Ne dünya altın, gümüşü, ne bakır-u-tuncundayız».

Bu bakımdan Yunus Emre Anadolu halkının 
sembolüdür.

Tabii hayatına ait doğru bilgiler yoktur. Ana
dolu ruhu bütün Anadolu'dadır ve Yunus bütün 
Anadolu'da doğdu ve öldü. Homerus Akdeniz'in 
tek bir adasına bağlanamaz, Yunus Emre tek bir 
küçük köye bağlanamaz.

Bazılarına göre Yunus fransız şair Villon'a 
benzer, bazıları Yunus -ile Cervantes ve Dante'yi 
hatırlarlar. Yunus Emre Villon, Cervantes ve 
Dante olur, olmaz; Köroğlu ve Pir Sultan Abdal 
olur, olmaz. Miskin Yunus derviş Anadoludur. 
Bilginlere «Yunus kimdir» diye sorulmaz. Bazan 
bilginler zor bir dil konuşurlar, düşüncelerini hal
ka anlatamazlar. Onun devri ve hayatı hakkında 
daha doğru haberleri başkaları arasın.

Ben bir şeye şaşıyorum. Çünki uzun asırlar 
boyu Batı bir insanlık hâzinesi, bir tevazu dersi, 
fırtınalar geçen kuşun dili, ölümü yenen adamın 
ümidini bilmiyordu. Yunus bizim insan derdimizi 
ve bizim yaşama sevincimizi hisseder.

«Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi.»

Yalnız hayatın derin kıymetleri insan gönlün
de kalır :

«Sevelim, sevilelim»

dedi.
Aşk Yunus'un sırrıdır. Yunan felsefesi «Ken

dini bil» dedi ama insanlara ittihad'ın sebebini 
anlatmadı. Yunus'a göre de «ilim kendin bilmek
tir» fakat bu ilimde Hakkın anlatması vardır.

«Hak cihana doludur, kimseler Hakk'ı bilmez; 
Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz».

Hak bu dünyada derin ve doğrudur.

Sebati Buyuran

«Var imdi miskin Yunus üryan olup gir yola 
Yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz».

Sonunda Yunus Emre sevilmeli, ayna kadar 
bakılmalı, insan gönüllerine anlatılmalıdır. Onu 
anlatmak için çok kelime lâzım değil:

«Âlimler kitap düzer, karayı aka yazar 
Gönüllerde yazılır bu kitabın süresi».

Yunus'un başka bir önemi: Aşka susarken 
Allah'ı ve bütün insanları beraber sevmesidir. 
Onun mistik ruhu dünyadan uzak duran münzevi 
ruhu değildir. Yunus bütün insan yolunu gezdi, 
dünyanın büyük hanını bildi, Hazret-i İsa'nın ve 
al-Hallac el-Mensuri'nin dertli sözünü - Ana al - 
Hak - anladı. Yunus'a göre bütün Vahiy Kitap
ları değerlidir. Tevrat ve Incil'i okudu fakat bize 
dedi ki :

«Hak yarattı âlemi, âşkına Muhammed'in 
A y ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in 
Ol! dedi oldu âlem, yazıldı levh ü kalem 
Okundu hatm-ı kelâm, şanına Muhammed'in».

Batı'lı gözüyle Yunus Emre, Mevlânâ gibi, 
sözleri ile kardeşliği verir, eski savaşların kötü 
hatıraları silinir.
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I S T A N B U L

(FİL İLF, KÖRLER) İN HİKÂYESİNİ BİLİRSİNİZ —  
ŞAHAPLAR —  GÜNEŞ — KARPUZ KABUĞU VE DENİZ

ISIRGAN OTLARI —  EBEGÖMECİ —  TOP TOP FESLEĞEN 
AT KESTANESİ — KÖRPE SALATALIK —  TAZE CEVİZ

KALDIRIM A DÜŞTÜĞÜNDE PİS VE ÇIPLAK  
ÇIN ARLARIN GÖLGESİNDE TERTEMİZ

SA PIN A  KADAR OSM ANLI — BAZI GÜN  
ŞAM ATACI BİZANS BİR YERDE— PASLI CENEVİZ

AM A PERA’DA — ÇİÇEK PAZARIN D A DEMLENİP 
K AN LICA  İSKELESİNDE KAHVE İÇTİYSENİZ

BİR TAŞINI ACEM MÜLKÜNE DEĞİŞM EYEN  
NEDİM EFENDİ'YE HAK VERİRSİNİZ

N Ü Z H E T E R M A N İ
«Her kaçan anarsam Seni kararım kalmaz Allahım...

Şensin ismi bâkî olan, Şensin dillerde okunan

Burdan anlaşılan sadece şair, hümanist der
viş değil, Gönül birliğinde yaşayan insan Yunus'- 
dur. Bu günlerde insanlar aşka ve bilgiye susu - 
yorlar. Topraklar daha yakın, denizler daha küçük 
oldu. İnsan kulağı bu aşk ve ümit mesajını dinle
meğe hazırdır. Son zamanlarda Türk ilim dünya
sında, Yunus'a yeni aşk ile beraber, onun felsefe 
ve diıı fikri ve yaşantısı hakkında tartışma mey
dana çıktı. Yunus iyi bir müslüman mıydı? Yunus 
iyi bir miisüman idi şüphesiz, çiinki gerçek İslâmi
yet ruhuna göre bütün insanlar tek bir Allah'ın 
adına kardeş olur, bütün peygamberlere ve Hak 
kitaplarına inanılır, saygı duyulur.

Yunus'un beyitlerindeki daha derin manâları, 
yalnız şair ve nurlu adamlar anlayabilir. İnsanlar
da ruh, nefis, akıl var. Onlar ayrı olamaz. Çünki 
Cennet'in bütün ırmakları, melekleri, gülleri 
Allah'ın ismini beraber söyler.

«Miskin Yunus var Yârına 
Koma bugünü yarına 
Yarın Hakk'ın divanına 
Varanı Allah deyu deyu».

*
* *

Dünyada Yunus Emre'yi kutlamak için ne 
yapacağız? Ben şunu teklif ederim :

1) Yunus adına İstanbul'da bir bilginler k o 
mitesi;

2) Türk ve AvrupalI bilginler arasında iş
birliği;

3) Yunus Emre'niıı eserlerinin türkçeden ya
bancı dillere çevirisi; (Şu bakımdan türkçe'den de
rim çünki maalesef bazı Avrupalı çeviriler Doğu 
dillerinden değil, başka dillerden yapılıyor.)

4) Yunus'un el yazılarının yayınlanması;
5) Gençliğe Yunus'un fikrinin ve eserleri - 

nin izahı.
Bu konuda Roma'daki îstituto per l'Oriente'- 

nin türkçe talebeleri bu sene Yunus Emre'nin Di
vanını okuyacaklardır. Rahmetli hocam Prof. Et- 
tore Rossi bu halkı ve bu toprağı son derece 
sevdiren bu öğretimi bize verdi.

Yunus Emre'nin dersi uzun olacak. Onun 
çeşmesinden içtikten sonra biz de söyleyebiliriz:

«Hak'tan gelen şerbeti içtik, el-hamdü li-llah».

1 Gallimard - Paris 1963
2 Tarih mecmuası - Haziran 1971
3 Congres International de Philosophie luterreligi- 

ente Milano-Circolo della Stampa - Mai 1971.
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S U LT A N 
AHMET
MEYDANI

Sebatı Buyuran

Kar getiren bulutlarla el ele,
Bir kuşluk vaktidir Sultanahmet'te.
A çık  kalm ış bir şemsiye gö kyüzü  
Ana sevgisiy le  em zirir hüznü.
Varla yok arası son fısk iye  
Seslenir bir çeşmeden, bin çeşmeye. 
Dualarla inen kar taneleri 
Usul usul öper dalları ve yeri,
Ne deniz var ne dağ, ne gö kyüzü  artık 
Pencerelerdedir mavi ayd ın lık 
Ki bütün kaygıları alıp gider,
Silin ir ahulardaki çizgiler,
Üst üste kanat vuruşu martıların, 
Görünür ufukta dün, bugün ve yarın,
Üç ırmak birleşir acı gölde...

Anadolu'da bir yol, iki yanı iğde,
Kader sarısından çiçekleri.
Kar kuyusundan su içecekleri 
Gözleyen bir çocuk, dua almak için. 
Yazm asında kırm ızı gül, ak güvercin 
Oracıktan çıkıveriyor anam.
Gökte ay bakır bir tepsi tastamam 
Ellerimi yakacak sıcaklığı.
Sana bin şükrederim Erciyes Dağı, 
Başımdan eksilm eyen karın var,
Kerem'in var, Aslı'n  var, baharın var.

Hesaba oturduğunda, yıllar az!
Kuşatılır kuşatılır alınam az 
Bir masal kalesidir zamanlar.
Düşen kar bizi duyar, bizi anlar 
Kubbelerin alnından öpe öpe;
Rüyadadır Ayasofya, Yeditepe.
Bilinm eyen bir kuvvetin çekip getirdiği 
Hipiler farkında değil belki,
Bastığı toprağın oturduğu taşın. 
Minareler, uzun parmakları inanışın, 
Yalın  kılıç g ib i çekilm iş göklere.
Tarih, hem uzak hem yakın pencere! 
Çağlara açılan uzun köprülerden 
Bizim askerlerim iz ge lip  geçen 
Bölük bölük, tabur tabur, alay a lay...

Taha Toros Arşivi


