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Doğan Aksan 
(Ankara) 

O. Şiir dili incelemeleri bugün yazın· 

dilbilim içinde de yer almakta,. şiiri 

arasından dile dayanan, özellikle 
olaylar ve sanatlar, dilbilimin çeşitli 

yöntemlerle açıklanmaktadır. Bunu çok doğal 

gerekir; çünkü şiirin hamuru da dilbilimin konusu 
Bir şiirin gücü, şairin imge, düşünce, tasarım ve duygularının 
söze dönüştürülmesindeki ustahktan, başarıdan kaynaklanır. 

Değişik yazın türleri içinde şiir, anlatımındaki yoğunluk ve 
kısalıkla, birtakım özellikleriyle dile en büyük özeni gerektiren 
türdür. 

Yunus'un anlatımı acaba neden bu ölçüde etkileyici, dili 
neden bu kadar güçlüdür? İşte biz bu çalışmayla Yunus'un 
dilinin gücünü oluşturan şiir dili öğeleri ve anlam özellikleri 
üzerinde, daha çok dilbilim açısından durmak istiyoruz. 
Değineceğimiz konular şu başlıklar altında ele alınmıştır: 

1. Anlatımda kısalık, yalınlık, 

2. Anlam özelliklerinden yararlanma ve çeşitli anlam olayları, 
2.1. Alışılmamış bağdaştırmalar, 
2.2. Özgün benzetmeler ve aktarmalar, 
2.3. Sapmalar 

3. Dilin ses yönünden yararlanma, 
3.1. Ölçü, ritm, 
3.2. Yineleme ve uyaklar 

4. Sonuç. 

Şimdi bunlara ayrı ayrı değinelim. 

1. CU.LAQ,~Aı.U".a ~AO~UAı~. 
Şiir dilinin, bütün dünya ülkelerinin şiirinde görülen en 

önemli özelliklerinden biri, kısa anlatımdır. Her ülkenin 
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54 DOGAN AKSAN 

şiirinde, tıpkı atasözleri ve deyimlerde olduğu gibi, elden 
geldiğince az sözle etkileyici, çoşku verici bir anlatıma ulaşan 
örnekler, kalıcılığa da erişmiş olurlar. Bu eğilim kimi zaman 
J apon şiirinde 17 hece tutan 3 dizelik haiku'larda ve 31 hece tutan 
beş dizeli ta nka 'larda olduğu gibi, belirli biçimlerin 
yerle'şmesincle etkili olmuştur, kanısındayız. Bu türlere doğu 
şiirinin r u b cı ı 'lerini . ve halk şiirimizdeki m a n i 'leri de 
katabiliriz. 

Yunus Emre'de gördüğümüz kısa ve güçlü anlatım elbette, 
şiirin biçim kalıplarına dökülmesi kaygısıyla il~ili değildir. 

, Ancak onun şiirini oluşturan özelliklerden biri, bizce, söze 
dönüştürülenlerin en az sözle, en yalın biçimde, en kısa yoldan 
dile getirilmesidir. Bunun için kimi zaman üç-dört sıralı 

tümceden, kimi zaman bir bütün tümce oluşturan üç-dört dizeden 
oluşmuş sözce'lere (İng. utterance) Yunus'ta sık rastlarız. Kimi 
zaman da Yunus tek bir dizede en yalın, ama en yogun biçimde 
sözü şiire, hikmete, özdeyişe döndürür: 

gibi. ı 

"Işksuz biten çiçek soldı" 

* 
"Işkdur yere göğe direk" 

Yahya Kemal Beyatlı, ünlü Fransız şah-i Jose Maria de 
Heredia'dan söz ederken 

"Şair Heredya, bütün bir bahçenin güllerinden bir damla gülyağı, 
bütün Atlas Okyanusunun uğultusundan bir sedef te kalan sesi 
çıkaran şairlerdendir. Duygulannı yaymaz, toplar. Bir dinarnit 
tanesi haline getirir" 

der (1921: 5). 
Ülke, . çağ, etkisinde kalın an sanat akımı ne denli birbirinden 

ayrı olursa olsun, şiiri etkileyici kılan bu özellik şiir dili için 
hep geçerlidir; Yunus'un şiiri için de. Bu yalın anlatımbir de 
içtenlikle birleşince lirizm en üst d\izeye çıkmakta, lirik şurın 
en güzel örnekleri ilelirmektedir. Onun aşağıdaki ünlü 
dizelerine bu konuda ilk olarak değinelim: 

ı Bu yazıda Yunus Emre'den aktarılan örneklerin büyük çoğunluğu A. 
Gölpınarlı'nın "Risalat- al Nushiyya ve Divan" yayınından (bkz. kaynakça) 
alınmış ve bu yayındaki yerleri R kısaltm.asıyla gösterilmiştir. 
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YUNUS EMRE'DE DIL USTALIGI . 

"Aeep şu yirde var m'ola şöyle garib bencileyin 
BagTı başlu gözi yaşlu şöyle garib bencileyin" 

"Söyler dilüm ag-Iar gözüm garibIere göynür özüm 
Meger ki gökte yıldızum şöyle garib bencileyin 

Bir garib ölmiş diyeler üç günden sonra tuyalar' 
Sog-uk suyıla yuyalar şöyle garib bencileyin" 

R 190 LXXII 

55 

Bu şiirde imgelerin özgünlüg-ü (yalnızca gökteki yıldızın 

kendisi gibi garip oluşu, ölümü üç gün sonra duyulan bir garip 
gibi imgeler), ritm gücü ve yinelemeler de elbette şiiri güçlü 
kılan ög-eler olarak bu özellig-e eklenmektedir. 

Aşag-ıda, Yunus'un kısa, eksiltili, yalın anlatımına birkaç 
örnek vermekle yetiniyoruz: 

"Senün ışkun denizine düşübeni gark olayım 
Kimsenem yok elüm ala koma beni batmayayım" 

R l80LIl 
"Meenun oluban yörürem o yarı düşde görürem 
Oyanup melal oluram gel gör beni ışk neyledi" 

"Ya elüm al kaldur beni f ya vasluna irdür beni 
Çok ag-Iatdun güldür beni f gel gör beni ışk neyledi" 

"-
R202XCV 

"İy yarenler eydemezem eanum neye taldug-ını 
Dil ile vasfedemem gönlümi kim aldug-ını" 

R 196 LXXXI II 
"Ayruksı nesne tutmışam bildüklerüm unutmışam 
Canumı ışka atmışam anda ne buldum bilmezem" 

E 168 
" Beni bir dagda buldılar kolum kanadum yoldılar 

Dolaba layık gördiler derdüm vardur inilerüm" 

"Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı 
Söz ola ag-ulı aşı bal ile yağ ede bir söz" 

"ty aşıklar iy aşıklar ışk mezhebi dindür bana 
Gördi gözüm dost yüzini kamu yas düğündür bana" 

E 82 
"Benüm dilüm k~ş dilidür benüm ilüm dost ilidür 

Ben bülbülem dost gülümdür bilün gülüm solmaz benüm" 
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56 DOGAN AKSAN 

Bu örnekleri kolayca çoğaltabiliriz. 

2. Anlam özelliklerinden yararlanma ve çeşitli anlam 
olayları 

Bilindiği gibi şiir, dilin hem anlam, hem de ses yönünden, 
iyi iki 

egemen oldukları ölçüde etkileyici, kalıcı örnekler ortaya 
koyabilmektedirler. Biz burada önce Yunus Emre'nin şiirinde 

sözcüklerin anlam çerçevelerinden yararlanma konusunu 
aşağıdaki başlıklar altında ele alacağız: 

ı. Alışılmamış Bağdaştırmalar, 

2. Özgün benzetmeler ve aktarmalar, 
3. Sapmalar. 

Şimdi bunlar üzerinde ayrı ayrı duralım. 

2.1. Alışılmamış Batdaştırmalar 

Dünya edebiyatında, özellikle şiir dilinde, her dönemde şairlerin 
yararlandığı etkileyici anlatım yollarından biri, "alışılmamış 

bağdaştırmalar"a başvurmadır. Çağdaş şiirde her ülkede artan 
bu eğilim, "doğal dilde kullanılmayan birtakım bağdaştırnalara 
yönelerek anlam açısından birbirleriyle uyuşmayan öğelerle 

tamlamalar kurma, tümceler oluşturma" olarak tanımlanabilir. 
Bilindiği gibi doğal dilde tamlamalar ve tümceler kurulurken 
bunları oluşturan birimlerin anlam özelliklerinin (İng. semantic 
features ya da yapısal dilbilimde Fr. seme adı verilm} 
anlambirimciklerin) birbirleriyle uyuşmaları gerekme 1te, 
üretken dönüşümlü dilbilimin de bunun dil sistemindeki bir 
semantik bileşenle gerçekleştirildiği kabul edilmektedir. 
Örneğin göl kuşları ya da bataklık kuşları gibi tamlamalar 
zihnimizde mantığa uygun. olarak çözümlenebilir, kabul 
edilebilir bağdaştırmalardır (gölde, göl civarında yaşayan 

kuşlar ya da bataklık çev,resinde yaşayan kuşlar olarak zihinde 
aydınlanıf). Ancak Fuzuli'nin 

"Cismüm ki derd kuşlarına aşyanedür" 
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YUNUS EMRE'DE DIL USTALIGI 57 

dizesinde ya da Baki'nin 

"Deşt-i fenada mürg-i heva durmayup döner" 

dizesinde geçen dert kuşları ve h e v e s, istek kuşu birer 
alışılmamış ba~daştırma olarak okuyan/dinleyen de yeni 
tasarımlar, yeni duygu de~erleri yaratır; Bu tamlamalarda kuş 
sözcügü göndergesel (denotative) anlamda kullanılmışken öteki 
ö~eler Fr. connotation dediğimiz ikincil tasarımların bir- ço~unu 

ça~rıştırır. Fuzuli'nin dizesinde dertlerin kuşlar gibi şaire 

üşüşmesi, Baki'nin dizesinde ise hevesin, iste~in kuş gibi 
oradan oraya uçuşu, yerinde durmayışı anlatılır. Yahya 
Kemal'de geçen emel gurbeti, saltanatın güzelligi gibi tamlamalar 
Attila İlhan'da kullanılmamış bir gök, yorgun gramofon gibi 
ba~daştırmalar aynı e~ilimin örnekleridir. 

Aşa~ıda, Yunus'un dilinde alışılmamış ba~daştırmalar 

kullanarak okuyan/dinleyende de~işik tasarım ve duygu 
de~erleri oluşturmasına örnekler veriyoruz: 

Nefis çerisi 'nefis askeri' 

Kırdum bu nefsün çerisin bir itdüm burc u barusın 
Pak eyledüm içerüsin mülketini yuyan benem 

R92 C 
Yed-i tftlanun barısın görmez cehennem' surısın 
Devşürüp nefsüm çerisin ben anı kırmak ister em 

Aşk elçisi 

Yine geldi ışk elçisi yine doldı meydanumuz 
Yine teferrücgah oldı sa~lu sollu dört yanumuz 

R 163 XXX 
Ömür ipi 

Hayrum şerrüm yazılısar ömrüm ipi üzüliser 
Sftret benden bozuhsar ah nideyim ömrüm seni 

R203 XCVII 
Ömür kadehi 

Ecel geldi vade erdi bu ömrü m kadehi do ldı 
Kimdür ki içmedin kaldı Allah sana sundum elim 

Aşk bahrisi (aşk ördeği) 
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58 DOGAN AKSAN 

Haber eylen aşıklara ışka gönül viren benem 
Işk bahrısı olubanı denizlere dalan benem 

RXCI 

Gönül evi 

Işkun çeri saldı benüm gönlüm evi iklimine 
Canumı esir eyledün nider bana yağı Tatar 

RXX 
Gönül şan (şehri) 

Aşık olan gelsün beri göstereyin doğrı yolı 
Makarnumdur gönül şarı Irılmayup duran benem 

R 101 
Gönül butı (putu) 

Sınmak gerek gönül butın fasiddür kamu taatun 
Geçmeyince ibadetün Hak'dan sana ma'zur nedür 

R 64 XLIX 
Can şarı (şehri) ve gönül kal (ası (kalesi) 

Dosttan yana giden kişi kendüzinden geçmek gerek 
Dost yag-malar can şarını alup gönül kal'asını 

Daha da artırılabilecek olan bu örneklere ek olarakaşk için 
turfanda sıfatının kullanıldıg-ını görüyoruz ki, çok etkileyici, 
çok özgün bir bag-daştırmadır: 

Niceler eydür Yunus'a kocaldun sen ışkı kogıl 
Bu ışk bize yinle (yinile) geldi henuzdahı turvandadur 

R60XV 

Ayrıca benlük senlük şan, ikilik evi gibi daha birçok 
ahşılmamış bağdaştırmayla, karşılaşıyoruz. Aşk elçisi, ömür ipi, 
gönül şehri, aşk bahrisi gibileri, gerçekten üzerinde durulması 
gereken, degişik tasarımlar, çok özgün imgeler yaratan, böylece 
Yunus'un anlatımını güçlü hale getiren kuruluşlardır. 

2.2. Özgün benzetmeler ve aktarmalar 

Benzetme (Osm. teşbih, İng. simile) dediğimiz olay, 
anlambilim çalışmalarında deyim aktarmalarının (Osm. 
istiare, İng. metaphor) ilk aşaması olarak düşünülür; tıpkı deyim 
aktarmaları gibi, anlatıma güç kazandırır. Nasıl ki, her dilin 
kendine özgü benzetmeleri varsaher şahin de değişik, özgün 
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YUNUS EMRE'DE DIL USTALICU 59 

benzetmeleri şiirine güç katan ögeler olarak kendini belli eder. 
Burada Yunus'un şiirini içerik açısından incelemedigimiz 

için onun imge'leri (imaj'ları) üzerinde ayrıca durmuyoruz. 
Ancak hemen belirtelim ki, Yunus'ta gördügümüz ilginç 
benzetmeler kimi zaman degişik, özgün imgeler birleşmekte, 
dile büsbütün etkileyici bir nitelik kazandırmaktadır. Örnegin 
aruzIa yazılmış şu dizelerinde' rastladıgımız imge, benzeri 
dünya şiirinde kolay kolay bulunamayacak örneklerdendir: 

"Yıl on iki ay bu ışk güli od içinde bitüpdürür 
Yandug-umca artar kokum devrüm geçüp solmaz benüm" 

R 178 XLVII 

Burada Yunus, sevgisini ateş içindebiten bir gül, sevgi gülü 
olarak betimlemektedir. Öyle bir gül ki, yandıgı kadar, yandıgı 
sürece kokusu artar ve solmaz. Sevginin ateşle yakınhgı 

düşüncesi, ateş ve gülün rengi dolayısıyla zihinde yarattıgı 

tasarımla birleştirilmiştir. Şairin aruzIa yazılmış başka bir 
şiirinde, uzaklaşıp giden kuşlara yetişemeyecek kanatsız kuşlar 
gibi kalış dile getirilmekte, çaresizlik, umutsuzluk böylece, güçlü 
bir benzetme, degişik bir imgeyle anlatılmaktadır: 

"Kanadsuz kuşlayın kaldun yabanda 
Kanadlu kuşlara kanda iresin" 

R 188 LXVII 
Yunus'un sevgiliye giden yollardaki dagları yol kesen 

eşkıyaya benzetmesi de bunlardan biridir: 

Haram! gibi yoluma arkurı inen yüce tag 
Ben yarümden ayru düşdüm sen' yolumı baglar mısın" 

Genç yaşta ölümü de Yunus "gök ekinin biçilmesi"ne 
benzetir: 

"Bu dünyada bir nesneye yanar içüm göynür özüm 
Yigid iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi" 

Onun dilinde bu dünya, herkesin bakmaya doyamadıgı, yeşil 
kızıl giyinmiş yeni gelindir: 

'(Bu dünya bir gelindür yeşil kızıl donanmış 
Kişi yeni geline bakubanı doyamaz" 

RXLI 
Aşagıda şairin özgün benzetmelerinden başka örnekler de 
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veriyoruz: 

'''Öd agacı bigi yanar vücudum 
Dütünüm görepe seher yelidür" 

RXLI 
"Emanetdür kuşça canun 
İssi vardur alur bir gün" 

"Geldi geçti ömrüm benüm şol yel esüp geçmiş gibi 
Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi 

Bu örnekler kolaylıkla artırılabilir. 

Bilindiği gibi, doğu ve batı edebiyat dilinde, şiir dilinde 
olduğu gibi' günlük dilde de etkileme amacıyla başvurulan bir söz 
sanatı deyim aktarması'dır. Bu anlam olayı çoğunlukla 

aralarında biçim ve işlevilişkisi gibi ilişkiler kurulabilen 
nesneler arasında aktarmayla gerçekleşmekte, değişik türleri 
bulunmaktadır. Her dilde görülen bu eğilimle, örneğin Türkçede 
insanın bir işte deneyim, beceri kazanması pişmek olarak 
nitelenmekte, yenecek bir şeyin yenebiIir duruma gelmesi için 
gerekli işlemle, yani somut kavramla soyut bir kavram 
anlatılmış olmaktadır. Aynı deyim aktarması türünde sulu, 
yırtık, yumuşak gibi, doğadaki nesnelere ilişkin sıfatlar insanlar 
için kullanılmaktadır. ,Bu örnekler kolayca çoğaltılabilir. 

Yunus'un şiirinde deyim aktarmalarının değişik türlerinden 
yararlanılmıştır. Örneğin aşağıdaki dizelerde çiğ ve pişmek 
aktarmaları bunlardan biridir: 

''Tapduğ'un tapusında kulolduk kapusında 
Yunus miskin çiğidük bişdük elhamdülilIah" 

R 116 eVLI 

Aynı türden aktarma, aynı ve benzeri sözcüklerle şu dizelerde 
de görülüyor: 

"Esritti ışka dü~ürdi ben ham idüm ışk bişürdi 
Aklumı başa dirşürdi hayrı şerden seçer oldum" 

İlginç bir aktarma türü de edebiyat dilinde sık görülen 
kişileştirme'dir (İng. personi{ication, Osm. teşhis) ; insana ilişkin 
özellik ve davranışların doğadaki nesnelere aktarılmasıyla 

güçlü bir anlatıma yönelir. Aşağıdaki dizelerinde Yunus bulutu, 
dağı kişi1eştirmektedir: 
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"Karlu tağİaruıı başında salkum. salkum olan bulut 
Saçuıı çözüp benüm içün yaşın yaşın ağlar mısın" 

R 190 

"Harami gibi yoluma arklirı inen yüce tağ 
Ben yarümden ayru düşdüm sen yolumı bağlar mısın" 

61 

Aşağıdaki dizelerde de bunun tersine bir deyim aktarmasına 
yöneliş vardır; dervişliğin bağışlanacağı kişi bir ağaç gibi 
düşünülmüştür. Öyle bir ağaç ki, budağından (dalıııdan) illerin 
kentlerin yemişler elde etmesi, yaprağının dertlilere sağlık 

sunması, gölgesinde birçok hayır işl~nmesi beklenir: 

"N efesinden misk ile anber düte 
Budağından il ü şar yimişlene 
Yaprağı derdlü içün derman ola 
Gölgesinde çok hayırlar işlene" 

Bu türlü deyim aktarmalarına Yunus'un şiirinde birçok. 
örnek gösterilebilir. 

2.3. Sapmalar 

Şiir dili incelemelerinde sapma adıyla anılan konu, şairlerin 

yeni duygu ve imgeleri yansıtabilmek için bir başka yoldan etki 
sağlayabilmek için başvurdukları bir yolu göstermektedir. 2 

Değişik türleri olan sapmalar, kimi zaman dildeki öğeleri ses, 
biçim, sözdizimi ve anlam bakımından değiştirerek kullanma, 
kimi zaman dilde olmayan; ancak dildekilere benzeyen, 
anlaşılabilir sözcükler, kuruluşlar türetme biçiminde 
gerçekleşir. Dünya şiirinde, özellikle çağdaş şiirde birçok 
örnekleri bulunan sapmalar ses yoluyla çeşitli çağrışımlara yol 

, açma amacını da güdebilir. Önce türetmelere değinelim. . 
Daha İ.Ö. IV., yüzyılda, Aristoteles'in Poetika'sında "daha önce 

hiç kimse tarafından kullanılmamış, ilk kez ozanların 

sözvarlığına kattıkları sözcükleı:den, yeni türetilmiş 

sözcük'lerden" söz edildiğini ve bunlardan örnekler· verildiğini 
görüyoruz (1976:54). Aristoteles ayrıca degiştirilmiş sözcükler'e 
değinir (a.y.55). 

Yunus Emre'nin şiirinde" dile egemenliğinden, 

yaratıcılığından da kaynaklanan bir tutumla, o günkü dilde 
olmayan öğeler kullandığını türetmelere başvurduğunu 
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görüyoruz. Yukarıda iki beyitine değindiğimiz aşağıdaki 

şiirinde yer alan gümüşlenmek, yenıişlenmek, kanıışlanmak, 
durraçlanmak (turaçlanmak, turaç kuşu olmak) böylesine 
sözcüklerdendir. 

"Her kime kim dervişlik bağışlana 
Kalpı gide pak ola gümüşlene 
N efesinden misk ile anber düte 
Budağından il ü şar yimişlene 
Yaprağı derdlü içünderman ola 
Gölgesinde çok hayırlar işlene 
.Aşıkun gözi yaşı hem gölola 
Ayağından saz bitüp kamışlana 
Cümle şair dost bağçesi bülbü1i 
Yunus Emre anda durraçlana" 

R 193 LXXVII. 

Aşağıdaki dizelerde ise şair dilsüz (dilsiz) sözcüğünden 

örneksente (İng. analogy) yoluyla türetİlmiş benzeri elsüz (elsiz) 
sözcüğünü kullanıyor: 

"Derviş gönülsüz gerekdür söğene dİlsüz gerekdür 
Döğene elsüz gerekdür halka beraber gerekmez" 

R 167 XXVII 

Aynı yolla, Eski Anadolu Türkçesinde başka kaynakta 
geçmeyen ve benlik sözcüğünün örneksenmesiyle türetİlmiş 

sentik· sözcüğüyle de karşılaşıyoruz: 

"Terk eyle sen senliğin anda ışkın bul anun 
Bu ışk içinde ölenün kan bahası didar olur" 

R350 

Yunus'ta sözcüksel sapma olarak nitelenebilecek örneklerle de 
karşılaşıyoruz. Örneğin yalınayak yerine ayakyalını biçimi 
görülmektedir: 

"Bilmişem dünya halini 
Terk itdüm kıyı ü ka1İni 
Baş açuk ayak yalını 
çağırayım Mevla'm seni" 

2. Bu konuda önemli bir inceleme olarak bkz. Özünlü (1982:77-85). 
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ÇekirnH iki Türkçe eylemin bir Farsça bağlaçla 

birleştirilerek kullanılışı da burada anılabilir, sanıyoruz: 

"Geldüm ü geçdüm bilmedüm ağlayup gussa yimedüm 
Senden ayrılam dimedüm ah nideyim ömrüm seni" 

R203XCVII 

.3. Dilin ses yönünden yararlanma 

Bir ses ve anlam bileşimi olan dilin ses yonunun sunduğu 
olanaklardan yeterince yararlanabilmek, dünya şiirinin ünlü 
temsilcilerinde görülen özelliklerden biridir. Uyak, ses 
yinelemeleri, değişik uyumlar ve dtm gibi öğeleri anlamla 
uyumlu bir biçimde kullanmak, şiirde kalıcılık ve etkileyiciliği 

artı rmaktadır. 

3.1. Ölçü-rUm 

Bizce, Yunus'un şiirini böylesine güçlü kılan en önemli 
öğelerden biri, ölçünün kullanılışındaki başarısıyla ve ustaca 
seçilmiş yinelemelerle sağlanan ritm'dir. . 

Yunus'un şiirinde, halk şiirinin 8'li hece ölçüsünün çoğu kez 
4+4 biçimin~e duraklandırılarak belirgin bir ritm sağlandığını 
görürüz. Ancak bu ritm, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi ses 

. yinelemeleri (ıng. alliteration) ve sözcük, sözcük öbegi 
yinelemeleri (Yun. anaphora) ile birleşince şiiri müzik açısından 
çok güçlü bir biçime dönüştürür: 

1. "Sensin kerim sensin rahim Allah sana sundum elüm 
Senden artuk yoktur emüm Allah sana sundum elüm" 

. R~9XCV 
2. "Kimi yiğit kimi koca kimi vezir kimi hoca' 

GÜndüzleri olmış gice ancılayın çoklar yatur" 
R 162XIX 

3. "Ne gelmeğün gelmekdürür ne gülmeğün gülmekdürür 
Son menzilün ölmekdürür duymadunsa ışkdan erer" 

R 48 LXIX 
4. "Hem batınam hem zahirem hem evvelem hem ~hırem 

Hem' ben olam hem ol benem hem ol kerim ü han benem" 
R ISOXLIX 

5. "Kulağuz olgıl sen bana gönilelüm dosttan yana 
Bakmayalum önden sona gel dosta gidelüm gönül" 

R 173 XXXVIII 
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6. "N e söz keleci dir isem dil üm seni söyleyicek 
Kanda yörürsem yörürem senden yana kaçar dilek" 

7. "Kalem çahnıcak görgil haber böyle dürür bilgil 
Kalü bela kelecisin bunda haber veren benüm" 

Bu örnekler kolaylıkla artırılabilir .. Bu örneklerdeki 
yinelemeler üzerinde, aşa~da duruyoruz. 

3.2. Yinelemeler ve uyaklar 

Yunus'taki yinelemeleri iki öbekte el~ almak dogru olacaktır: 

1. Batı şiirinde (Yun.) anaphora adıni alan, eski şiirimizde 
. te krir adı verilen sözcük ve sözcük öbegi yinelemeleri ve 
redifler, 

2. Dizelerdeki ses yinelemeleri (Fr. alliteration). 

Bunlardan ilkinde, anaphora'da "anlatımı güçlendirmek 
amacıyla, bir anlam kesiminin başında bir sözcük ya da bir 
sözcük öbeginin iki ya da daha çok (sıklıkla üç kez). 
yinelenmesi" söz konusudur (Knobloch, 1961:119). Bilindigi gibi 
Türk halk şiirinde kendine özgü yinelemelerle birlikte, eski 
şiirimizde red if adı verilen yinelemelerin degişik biçimleriyle 
de karşılaşılır. 

Yunus Emre'de her iki türden yinelemeler hem anlam, hem de 
ses yönünden etki sağ'lamaktadır. Anlam açısından, sözün ya da 
sözcügün bellekte kalması saglanmakta, ortaya k()nan kavram 
pekiştirilmekte, .etkisi artırılmaktadır. Ses aç~sından da ölçü 
içindeki duraklarla bu durakların arka arkaya gelmesiyle 
oluşturulan kadansla güçlü bir ri tm ortaya konmaktadır. 

Şimdi yukarıda, bir önceki konuda verdigirniz örnekler 
üzerinde bu açıdan durahm: 

ı. dörtlükte sensin sözcügünün yanı sıra "Allah sana sundum 
elim" redifi gelmekte, 2. dört1ükte kimi'ler dört kez yinelenmekte, 
3. dörtıükteiki. kez ne sözcüğ'ü görülmektedir. 

Yukarıdaki 4.dörtlük ritm açısından oldugu gibi ses ve sözcük 
yinelemeleri açısından da çok ilginçtir. Bir yandan hem sözcüğ'ü 
7 kez, ol ise üç kez yinelenirken bir yandan. da ilk dizede 4'lü 
durakların içinde ikinci seslemlerde uzun la! lar, birbirlerine 
koşut biçimde yer almaktadır (batınem i zahirem). Bunlara ek 
olarak (batırı/ zahiri, evvell ahir, ol ben) anlam karşıtlıkları da 
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bir edebi sanat olarak dikkati çekiyor. 

Yunus'un 

"Söz kılur kayguyı şad söz kılur bilişi yad
Eger horlık eger izzet her kişiye sözden gelür" 

R51 LXXIIlb 

65 

dizeleri inceleniise ilk iki dizedeki "tekrir"in de ilgi çektiği 

görülür. 
Ses yinelemeleri (İng. alliteration) de şiir dilinin önemli 

öğelerinden biridir. Aşağıda değineceğimiz uyak da bit çeşit ses 
yinelemesidir. 

Ses yinelemelerinde yalnızca aynı sesin yinelenmesi değil, 

seslem vurgusu, uzunluk-kısalık, kalınlık-incelik gibi ses 
özellikleri bakımından eşliklerden yararlanılması da söz 
konusudu~ . 

Yunus'un aruzla yazılmış şu dizelerinde hem ıkı sesinin 
yinelenmesi, hem bu sesin art ünlülerle oluşturduğu sözcüklerin 
bir arada kullanılmış olması, hem de sözcük yinelemeleri ilgi 
çekiyor. 

"Kanadsuz kuşlayın kalduii yabanda 
Kanadlu kuşlara kanda iresin" 

R 188 LXVII 

Ayrıca, yukarıda, Ölçü-Ritm bölümünde verdiğimiz dörtlükler 
incelen~cek olursa yine ilginç ses yinelemeleri görülecektir: 

ı. dörtlükte Isı sesirün dokuz kez yinelenmesinin yanı sıra 

kerim ve rahim sözcüklerinde uzun Iii lerin yan yana gelişi 

dikkat çekmektedir. 
2. dörtlükte ses ve sözcük yinelemeleri yine ağırlık taşımakta, 

/kı nın yinelenmesi ön plana çıkmaktadır. 
3. dört1ükte 19i, ımı, ını, lll, Iri gibi ünsüzler ve le I, lül 

ünlüleri yinelenmektedir. 
Yunus Emre'nin şiiri, uyakları açısından da ilginç özellikler 

gösterir. Halk şiiri geleneğimizde bu konuda görülen rahatlık ve 
bağımsız tutum Yunus'ta da karşımıza çıkmakta, kimi zaman 

"Söyler dilüm ağlar gözüm garibIere göyner özüm 
Meğer ki gökte yıldızum şöyle garib bencileyin" 

R 190 LXXII 
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"Işksızlara verme öğüt öğüdünden al ur değül 
Işksuz adem hayvan olur hayvan öğüt bilür değül" 

R83 

'Işkdan da'vı kılan kişi hiç anmaya hırs u heva 
Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefa" 

R28-9 

örneklerinde olduğu gibi özüm/yıldızum, alur/bilür, nevôJ vefa, 
türünden sözcüklerle oluşturulan ve "yarım kafiye" (assonance) 
denen çeşidiyle karşılaşılmaktadır. Kimi zaman da yabancı 
kökenli ve yerleşmemiş yabancı sözcük (Alm. Fremdwort) 
saydığımız öğe ve Türkçe sözcükle uyak oluşturulmaktadır. 

Özellikle onun ünlü 

"Ben gelmedüm da'vi içün benüm işüm sevi içün" 

dizesindeki Ar. da 'vı / Türkçe sevi örneği ilgi çekicidir. 
Yukarıya da aldığımız 

"Söz kılur kayguyı şad söz kılur bilişi yad 
Eğer horlık eğer izzet her kişiye sözden gelür" 

dizelerinde de Far. şad ile Türkçe yad (yabancı) uyak olarak 
kullanılmıştır. Bunlarla birlikte, Türkçedeki biçimi ön 
ünlülerle kurulmuş Ar. izzet'in uyak oluşturması ise büsbütün 
ilginçtir. 

Kimi zaman da Yunus 

"Nitekim bu gönlüm evi 
Işk elinden taşa gelür 
Nice yüksek yörür isem 
Işk başumdan aşa gelür" 

R 103-104 

örneklerinde olduğu gibi normal, geleneksel uyak türünden 
yararlanmıştır. 

4. Sonuç 

Yukarıdaki açıklamalarımızın ışığı altında, Yunus Emre'nin 
şiirinde, dilin hem anlam, hem de ses yönünden, olabildiğince 
yararlandığını. söyleyebiliriz. 

Yunus Emre bir yandan kısa, yalın anlatımla ve büyük bir 
içtenlikle, lirizmle dizelerini oluştururken bir yandan da dilde 

http://www.turkdilleri.org



YUNUS EMRE'DE DIL USTALIGI 67 

yaratıcılık adı verilen bir güçle yaratılar ortaya koymaktadır: 
Onda gördügümüz anlatım biçimleri, birçok alışılmamış 

bagdaştırma, özgün benzetme ve aktarmalar, "dilde' sapma" , 
sayılabilecek degişiklik ve türetmeler büyük bir dil ustası 

karşısında oldugumuzu göstermektedir. 
Dilin ses yönü de Yunus Emre'nin şiirinde anlatımı büyük 

ölçüde güçlendiren ögeler sunmaktadır. Başta, çok güçlü bir ritm 
olmak üzere başarılı sözcük, sözcük öbegi ve ses yinelemeleri, 
ilginç uyaklar, söyleyişi etkileyici ve kalıcı kılmaktadır. 

Şiir dilinde bu ölçüde rahat söyleyişe, bu denli ustalıga 

ulaşabilmek için pek çok okumuş, Arapça ve Farsça gibi, o 
günün geçerli dillerinden pek çok örnegi tanımış, pek çok şiir 

söylemiş ve şiir dilinin, sanatçının bilinçaltında yer etmiş 

olması gerekir. Türkçeye olan düşkünlügü ve saygısı da 
eklenince Yunus'un neden yüzyılların ötesinden tükenmez bir 
dil ve, anlatım gücüyle ışıldadıgını bizi bugün de etkiledigini 
açıklamak kolaylaşacaktır. Bu niteligiyle Emre, Anadoluda 
yeni bir edebi dilin en başta gele.n temsilcisidir. Eski Anadolu 
Türkçesi yazı dilinin başlangıç döneminde yaşamış oldugu 
halde İran şiirinin ve Mevlana'nın o yüzyılda eriştiği düzeyde 
yazmış, birçok bakımdan bir şiir dehası olarak belirmiştir. 

Burada bir noktaya da deginmek istiyoruz: Yunus Emre'nin 
halk tarzında, halk şiiri edasıyla ve ögeleriyle yazmış olması, 

onun, çagının iyi yetişmiş gerçek bir aydını oldugu yolundaki 
görüşü değiştiremez. Kaldı ki, onun şiirlerinde İslam dininin, 
Tasavvufun kavram ve terimlerinin yanında Hırıstiyanlık ve 
Musevilik kavramlarını tanıdığını gösteren belirtiler de 
bulunmakta, Dogu dünyasının Lukman Hakim'inden Batı 

dünyasının Galekos adındaki ünlü hekimine (Calinus adıyla 
geçer), Doğu ve Batı kültürünün çeşitli inanış ve söylencelerine 
kadar uzanan bir bilgi birikimi yansımaktadır. 
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