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Hâfız Abdullah Nazırlı
Vakfımızın Kurucusu Hâfız Abdullah Nazırlı; bir asrı geçen ömrü boyunca
bu gaye için çalışmıştır. Aynı zihni berraklığı içerisinde, ömür boyunca
anlattıklarını, son nefesine kadar zikrederek 12 Şubat 2021 tarihinde ruhunu
teslim ederek, Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.
Gerek hastanede tedavi gördüğü süre zarfında, gerekse vefatı nedeni ile
cenaze namazı ve defin sonuna kadar bizleri yalnız bırakmayan,
Sayın;
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş’a,
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya,
Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a,
Elazığ Valisi Sayın Erkaya Yırık’a,
Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları’na,
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Baş Hekimi, doktor ve personeline,
Elazığ’ın değerli insanlarına,
Civar illerden gelen, telefon ve mesajları ile bizleri teselli eden,
Binlerce Hatm-i Şerif okuyarak, merhumun ruhuna bağışlayan,
eş-dost ve akrabalarımıza,
Yarışma vesilesi ile tekraren teşekkür ediyor,
dualarınızı talep ediyoruz.

Hâfız Abdullah Nazırlı Vakfı ve Aile efradı adına
M. Vehbi Nazırlı
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Vakfımızın Gayesi
Vakfımızın gayesini, bizzat kurucumuz ve büyüğümüz olan Hâfız Abdullah
Nazırlı yıllar öncesinden yazdığı bir şiir ile belirlemiştir.

halka hakkı söylemektir gayemiz
nehyi münker eylemektir gayemiz
emr-i bil ma’ruf demek farz mümine
işte bu farzı demektir gayemiz
dedi Mevla: hep nasihat eyleyin
emr-u nehyi kullarıma söyleyin
gece gündüz dine hizmet eyleyin
hırz-ı hizmet eylemektir gayemiz
Hâfız Abdullah NAZIRLI (HAN) Vakfı aynı yolda devam etmek, ülkemizin
manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.
Vakfımız, insanlığın ortak dertlerine proje odaklı, sürdürülebilir, gerçekçi,
kaliteli ve verimli çözümler sunabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.
Daha yaşanılabilir bir Türkiye ve Dünya için üzerine düşeni kurulduğu
günden bugüne kadar aynı hassasiyetle yapmakta olan Han Vakfı,
ülkemizde yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesinin ancak
İlahi Aşkı anlamakla mümkün olduğunu hatırlatmak için de projeler
geliştirmek arzusundadır.
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Yarışma Hakkında
İ L A H I A Ş K I N S E S I M I L L E T L E R A R A S I B E S T E YA R I Ş M A S I
Kâr amacı gütmeyen, herkesin gönüllülük esasına dayılı olarak çalıştığı
vakfımız; bugüne kadar bestelenmemiş Anadolu’nun İlahi aşkını ve
irfanını yansıtan nitelikli eserlerin bestelenerek kültür ve sanat dünyamıza
kazandırabilmeyi ve Tasavvuf, Cami ve Tekke Mûsıkîsinin geliştirilmesini
amaç edinmiş, geniş kapsamlı ve yüksek ödüllü ilk ve tek ilahi beste
yarışmasıdır.
Yarışmamızın Düzenlenme Sebepleri
1. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması marifete hasret gönüllere
bir sadâ olabilmek için üzerine düşen görevleri yerine getirerek Ülkemiz
ve İslam coğrafyasındaki kan ve göz yaşından bitkin düşen bütün mahzun
gönüllerin soluklanarak bir nebze ferahlamasına vesile olacağı inancı ile yola
çıkılmıştır.
2. Savaşın ve kargaşanın hüküm sürdüğü bugünün dünyasında herkesin bir
bestenin notaları gibi uyum ve ahenk içerisinde yaşaması için “İlahi Aşk”
insanlığın tek çıkış noktasıdır. Öyleyse İlahi Aşk önce gönüllerde başlamalı
ve bütün insanlığı sarmalıdır.
3. “Kamil İnsan”ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmak, bu projenin
ana hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşma yolunda Tasavvuf Mûsıkîsinden
faydalanılması projenin amaçları arasındadır. Kamil insanın yetiştirilmesine
şiir-nağme ve mûsıkî etkisi ile insanları yanlıştan, kötüden, çirkinden
sakındırıp, doğruya, iyiye ve güzele sevk etmektir.
4. Günümüz insanının ‘’İlahi Aşk’’ ile ruhi ve hissî olgunluğa erişeceğine;
nefsine ve maddiyata tapınma, bencillik, hırs, öfke, acımasızlık, vahşet
ve şiddetgibi hastalıklardan kurtularak ‘’İnsan-ı Kamil‘’ olma yolunda
ilerleyeceğine inanıyoruz.
5. Projemizin ortaya çıkaracağı en büyük değer insanların gönlünde İlahi
Aşk’a dair bir yeşerme olmasıdır. Bunun için İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası
Beste Yarışması, sadece bir başlangıç olabilir.
6. Huzuru kendi içinde, tebessümü dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllü
Allah dostlarının satırlarda, seste ve gönülde ahengi birleştiren namelerini
aziz milletimizle paylaşmak arzusundayız.
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7. Millî Mûsıkî, edebiyat ve sanatsal ürünlerin yeniden üretimi ve tüketimi
bilinçli millî politikalar gerektirir. Gençlerimizi her türlü görüntülü ve
sesli programa karşı bilinçli hâle getirip esasında bulunan değerlerden
uzaklaşmasını engellemek yine bu ülke insanı ve devletimizin millî ve manevi
bir sorumluluğu altındadır.
8. Bu konuda devletin tek başına sorumluluk almasını beklemeden sivil
toplum örgütleri olarak bizler de halkı bilgilendirici, destekleyici ve
yönlendirici çabaların içinde aktif olarak yer almalıyız.
9. Ayrıca her bir fert kendisine ve ailesine karşı sorumlu olduğu gibi, ülkesine
ve milletine karşı da sorumludur. Millet olarak ayakta kalmak istiyorsak millî
kültüre, dolayısıyla millî mûsıkî, edebiyat ve sanata bilinçli olarak sahip
çıkmalıyız.
10. İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması, ilerleyen dönemlerde gençlerin ve
insanlığın problemlerinin çözümüne katkı için projeler ortaya koymalarını ve
bunları hayata geçirmelerine öncülük etmek amacındadır.
Yarışmamızın Hedef ve Amaçları
Projenin uzun vadedeki genel amaçları;
1. Türk-İslam Tasavvuf Mûsıkîsi sanatına hizmet etmek ve bu anlayışı
benimseyen yetenekli bestecilerin yetişmesine yol açarak, manevi
yaşantımızı geliştirmek ve gelecek nesillere bırakılabilecek bir kültür mirası
oluşturmak,
2. Tasavvuf, Cami ve Tekke Mûsıkîsinin gelişmesi için bestekâr ve
müzisyenleri yeni ilahi besteleri üretmeye teşvik etmek,
3. Tasavvuf Mûsıkîsinin repertuarını bütün biçim ve türleri ile geliştirmek,
bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
4. Tasavvuf Mûsıkîsinin dünyada tanıtımına katkıda bulunmak,
5. Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf kültürünün geçmişinden alan
besteler yapılmasına katkıda bulunmak,
6. Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek kuşaklara bırakılabilecek
bir kültür mirası oluşturmak ve kültürlerarası öğrenme sürecine katkıda
bulunmak,
7. Tekke ve Tasavvuf Mûsıkîsinin gücünden faydalanmaktır.

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI | YUNUS EMRE YILI ÖZEL

GÜFTELER KİTABI

6

BIRINCI İLAHI AŞKIN SESI
B E S T E YA R I Ş M A S I V E S O N U Ç L A R I
Birincisi 2016 yılında düzenlenen İlahi Aşkın Sesi
Beste Yarışması, Hâfız Abdullah Nazırlı hoca
efendinin gönül dünyasından süzülüp gelmiş
içerisinde 300’e yakın Osmanlıca ve Türkçe
şiirin bulunduğu Divan-ı Nazlı adlı eserindeki
şiirlerin bestelenerek kültürümüze hizmet etmesi
amaçlandı.
Yarışmamızın ilk olmasıyla birlikte öne çıkan
bazı detaylar;
1. Türkiye’de ilk defa Milletlerarası İlahi Beste
Yarışması düzenlendi.
2. Bugüne kadar bu konseptteki yarışmalarda
verilen en fazla ödül verildi.
3. Kurumsal altyapı kurarak gelecek yıllarda
da geleneksel olarak devam edecek şekilde
planlandı.
4. Ehliyetli ve tarafsız uzmanlardan oluşan Seçici
Kurul oluşturuldu.
5. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne
maruz kalması, çalışmalarımızı ve başvuruları
aksatmış olmasına rağmen yarışma ve konser
programlarının organizasyonu çalışmalarına
devam edildi.
6. Başvuru tarihinin sonunda yarışmamıza 227
eser başvurusu yapıldı.
7. Bunların şartnameye uygun olmayanları
ayıklandıktan sonra kalan 176 esere Jüri üyelerimiz
tarafından online olarak değerlendirildi.
8. 25 Ekim 2016 tarihinde yapılan jüri
toplantısında puan sıralamasına göre 30
eser belirlendi. Final değerlendirmesinde jüri
tarafından tekrar puanlama yapıldı ve ödül almaya
layık bulunan 15 eser seçildi.
9. Seçilen eserlerden, şartname gereklerini
tamamlayanlara toplam 54.000TL ödül verildi.

Yarışma sonucunda yapılan çalışmalar:
Konserler: Azerbaycan, Makedonya, Irak, BosnaHersek gibi gönül coğrafyamızdaki ülkelerin
bestekârlarının başvurduğu 227 adet beste, kültür
ve sanatımıza mühim katkılar yapmış tanınmış
sanatçılardan oluşan Değerlendirme Kurulu
Üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrasında
ödül kazanan eserler Konya, Ankara, İstanbul,
Makedonya (Üsküp) ve Elazığ konserlerinde
seslendirilmiş ve toplamda 54.000TL tutarındaki
ödüller sahiplerine teslim edilerek son buldu.
TRT Repertuarı: Kazanan eserler, 2017 yılında
yapılan çalışmalar sonrasında “TRT Repertuarına”
alındı.
Güfteler-Besteler Kitabı: Yarışmaya başvuru
yapan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması
Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2018
yılı Ocak ayında bastırıldı ve mûsıkî dünyamıza
kazandırıldı.
Mehmet Kemiksiz Konseri: Yarışmaya katılan
ve kazanan eserlerin dışında kalan eserlerin
icra edilmesi amacı ile tekrar incelendi ve
“zikir formatına” uygun olanlardan seçilen
eserler, Mehmet Kemiksiz korosu ve sazendeleri
tarafından seslendirildiği İlahi Aşkın Sesi Beste
Yarışması Erenler Meclisi Hâfız Abdullah Nazırlı
Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri, İstanbul Fatih’te
bulunan İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde 14 Ocak
2018 tarihinde Tasavvuf Mûsıkîsi severleri ile
buluşturuldu.
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İKINCI İLAHI AŞKIN SESI
B E S T E YA R I Ş M A S I V E S O N U Ç L A R I
2019-2020 yıllarında düzenlediğimiz ikinci
yarışmamız her bakımdan çok daha gelişmiş bir
yarışma oldu. Zira, birinci yarışma vesilesi ile
her yönüyle ciddi tecrübeler edinildi ve tüm bu
kazanımlar sonucunda daha bilinçli bir şekilde
hazırlanıldı.
Öne çıkan bazı geliştirmelerimiz şöyle;
1. Yazılı metinlerimiz “muhteva, gramer ve imla”
olarak gözden geçirilerek güncellendi.
2. Şartname, gerek yarışmaya katılanlar, gerek jüri
üyelerinin, gerekse de bazı müzikologların önerileri
doğrultusunda güncellenerek geliştirildi.
3. Şartnamede yapılan düzenlemelerin uyarlanması
için yazılım altyapımız gözden geçirilerek tekrar
düzenlendi ve güçlendirildi.
4. Şartname, özellikle halkın benimseyeceği ve
dillere pelesenk olan ilahilerin bestelenmesine
müsait hale getirildi.
5. Beste kalitesinin artırılması için ödül puan
aralıkları yükseltildi.
6. Genç bestecilerin önünü açmak gayesi ile ödül
yelpazesi genişletildi.
7. Seçici Kurul’un eserleri değerlendirme sistemi
en ufak bir adaletsizliğe meydan vermeyecek
şekilde yeniden düzenlendi, değerlendirme sistemi
geliştirildi.
8. Seçici Kurul, tamamen birbirinden bağımsız
(Amir-memur, hoca-öğrenci veya herhangi bir
menfaat ilişkisi bulunmayan) 5 üye ile oluşturuldu.
9. Katılımın artması ve özellikle gönül
coğrafyamızda yaşayan bestekârlar ile genç
bestekârların yarışmaya katılımlarının sağlanması
amacı ile tanıtım ve duyuru çalışmalarına geniş
zaman ve bütçe ayrıldı, uzman ekip görevlendirildi.
10. Yarışma konusu güfteler ile ilgili olarak aşağıdaki
çalışmalar yapıldı:
a. Bütün ömrünü ilim ve irfana hasreden, Ehli
Sünnet Tasavvuf ekollerine mensup olan değerli

mutasavvıflarımızın gönül pınarlarından akan
güftelerin toplandığı muhtelif divanlardan yaklaşık
30 adet divan, divan edebiyatımıza emek vermiş
olan değerli akademisyenlerimiz tarafından itina ile
150 adet güfte seçildi.
b. İcra Kurulumuz tarafından 150 adet bestenin
fazla olduğu düşünülerek, sayının azaltılmasına ve
“Güfteler Kitabı” olarak yarışmaya açılmasına, diğer
güftelerin gelecek yıllarda değerlendirilmesine
karar verildi.
c. Vakfımızın kurucusu olan, Hâfız Abdullah Nazırlı
tarafından kaleme alınan Divan-ı Nazlı isimli eserde
bulunan ve birinci yarışmamızda bestelenmemiş
olan güftelerin bestelenmesine öncelik verilmesi ile
ilk yarışmada eksik kalanların tamamlanması için bu
eserden 30 adet güfte alındı.
d. Diğer divanlardan seçilen güfteler, daha
önceden bestelenmemiş ve bestelenmeye müsait
olan 37 adet güfteye yer verildi.
Yarışma sonucunda yapılan ya da planlanan
çalışmalar:
Konserler: Ödüllerin takdim edileceği yurtiçi
konserini Diyarbakır’da yapmayı, yurtdışı
konserimizi de Saray Bosna’da yapmayı planlamış
ve gerekli organize çalışmalarımızı tamamlamış
olmamıza rağmen 2020 yılında başlayan
COVİD-19 Pandemisi nedeni ile iptal etmek
mecburiyetinde kalındı.
Güfteler-Besteler Kitabı: Yarışmaya başvuru
yapan eserler “İlahi Aşkın Sesi Beste Yarışması
Güfte ve Besteleri” isimli kitapta toplanarak 2019
yılı Mayıs ayında bastırıldı ve mûsıkî dünyamıza
kazandırıldı.
Albüm Çalışması: Ödül kazanan eserlerin ve
yürütme kurulu tarafından seçilen eserlerin yer
aldığı albüm stüdyo ortamında sazlar ve solistler
eşliğinde büyük bir özveri ile hazırlandı ve hem
CD olarak hem de tüm dijital platformlarda
yayınlanarak büyük ilgi gördü.
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Yunus Emre
Yunus Emre, 13. Asrın son çeyreği ile 14. Asrın
başlarında 1240-1320 yılları arasında Anadolu’da
ömür süren çok önemli bir mutasavvıf şairidir.
Onun yaşadığı dönem Moğol saldırıları, Babailer
isyanı, Selçuklu devletinin yıkışı, Doğudan
batıya Türk göçleri gibi olayların yaşandığı bir
zamandır. Onun büyüklüğü ve önemi işte böyle
bir zamanda dili, şiiri, düşünce dünyası, eserleri,
sosyal misyonu ve millî ve evrensel yanıyla ortaya
koyduğu öncü kimliğinden ve yaptıklarından
kaynaklanmaktadır.
Yunus Emre için üç hayat hikâyesinden söz
edebiliriz. İlki tarihi hikayesi, diğeri halkın gözünde
ve gönlünde onun için inşa ettiği efsanevi
hikayesi bir de özellikle Divan adlı eserinde şiirleri
vasıtasıyla anlattığı iç (gönül) hikayesi yani insan
olarak tekamül (gelişim) hikayesidir.
Yunus Emre, bu üçünün verdiği bilgilerden
hareketle söyleyecek olursak ağırlıklı görüşe
göre Anadolu’da bugünkü Eskişehir iline bağlı
Sarıköy’de doğmuştur. Hacı Bektaş’la tanışması
onu ilim ve tasavvuf yoluna yöneltmiş, Konya’da
medrese eğitimi, Tapduk Emre tekkesinde
tasavvuf eğitimi görmüştür. Daha sonra onu
devamlı seyahat haline bir derviş olarak görürüz.
Hocası Tapduk Emre’nin izni ve buyruğu ile
gerçekleşen bu seyahatlerinde Anadolu’nun
hemen her yerine uğramıştır. Hatta onun bu
süreçte Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan bölgesine
gittiği de şiirlerinden anlaşılmaktadır.
Yunus Emre bu seyahatlerinde bir tür gezgin halk
eğitimcisi olarak görev yaptı. Bir derviş sıfatıyla
Tapduk Emre’den öğrendiği tasavvuf düşüncesini
ve İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını
şiir yoluyla inanlara anlattı. Böylece bu geniş

Mustafa Özçelik

coğrafyada onun şiir vasıtasıyla bir dil, düşünce,
duyarlık, değer birlikteliği oluştu.
Yunus Emre’nin bu seyahatlerin sonunda Sarıköy’e
gelerek dergah kurmuş ve dervişler yetiştirmiştir.
Vefatı da burada olmuştur. Ne var ki onu çok
seven Anadolu halkı vefatını duyunca onun adına
makam/mezar denilen yapılar inşa ederek onun
hatırasını yaşatmak istemiştir. Bugün Türkiye’nin
Karaman, Aksaray, Manisa gibi pek çok şehrinde
Yunus Emre makamları vardır. Bunlardan
biri de Kuzey Azerbaycan’ın Gah bölgesinde
bulunmaktadır.
Yunus Emre, Arapçanın ilim, Farsçanın edebiyat
dili olduğu bir dönemde yaşadı. Hitap ettiği kesim
ise ya daha önceki zamanlarda ya da son göçlerle
birlikte Anadolu’ya gelen Türkmenlerdi. Daha
da önemlisi Selçuklu yıkıldığı için yeni bir Türk
devletinin kurulması gerekmekteydi. Devlet ise
bir kültüre dayalı olarak sağlam temeller üzerine
kurulabilirdi. Bu da dille mümkündü. Çünkü dil,
duygunun da düşüncenin de bilgi üretimi ve
paylaşımının da aracıydı.

TASAVVUF DÜŞÜNCESINI
VE İSLAM DINININ
INANÇ, IBADET VE
AHLAK ESASLARINI ŞIIR
YOLUYLA INANLARA
ANLATTI.
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İşte Yunus Emre’nin önemi bu noktada ortaya
çıkar. Çünkü o Türkçeyi bir konuşma dilinin
ötesine geçirerek yazılı kültür ve edebiyatın dili
haline getirdi. Böylece Anadolu’da dili Türkçe,
duyarlığı Türk duyarlığı, inanç ve düşüncesi
İslam olan bir edebiyatın kurucu ismi oldu. Onun
inşa ettiği bu dille Türkçe adeta kanatlandı ve
özellikle halk ve Tekke çevrelerinde çok büyük
şairler yetişti, çok önemli eserler kaleme alındı. Bu
yüzden Anadolu Türklüğünü dil, din, vatan, millet,
devlet şuuruyla bu coğrafyada var olmasına en
büyük hizmeti dil anlayışı ile Yunus Emre vermiş
oldu.
Yunus Emre, bütün araştırmacılar tarafından Eski
Anadolu Türkçesinin en büyük temsilcisi kabul
edilir. O, Ahmet Yesevi ile Türkistan’da başlayan
tekke şiirimizin Anadolu’daki kurucusudur.
Anlatım dili olarak Türkçeyi tercih ederek onu
bir edebiyat, şiir dili haline getirmiştir. Daha da
önemlisi tasavvuf gibi kendine özgü kavramları
olan bir düşünce sistemini Türkçe ile ifade
edebilmek Yunus Emre’nin Türkçemize yaptığı en
büyük katkıdır. Üstelik bu söyleyiş öylesine sade
ve külfetsizdir ki sade bir vatandaş bile bu dille
anlatılanları anlamakta zorlanmamaktadır.

ALLAH AŞKINI, INSAN
SEVGISINI, GURBET
VE AYRILIK FIKRINI,
ÖLÜMÜ ONUN KADAR
DUYGULU VE IÇTEN
SÖYLEYEN BIR BAŞKA
ŞAIR BULMAK NEREDEYSE
IMKÂNSIZDIR.

Yunus Emre, şiirlerinde ölçü olarak aruzu da
kullanmış fakat asıl tercihini, millî ölçümüz olan
hece ölçüsünden yana yapmıştır. Nazım birimi
olarak da genellikle dörtlüğü kullandığı görülür.
Bazı şiirleri ise beyitler halindedir. Bir aydın olarak
ise halkından asla kopmamış, onlara anladıkları
dil ve üslupla hitap etmiştir. Anlatımı çok liriktir.
Samimi söyleyiş en büyük özelliğidir. Allah aşkını,
insan sevgisini, gurbet ve ayrılık fikrini, ölümü
onun kadar duygulu ve içten söyleyen bir başka
şair bulmak neredeyse imkânsızdır.
Yunus Emre, şairliğinin yanı sıra bir düşünce
insanıdır. Onun mensubu olduğu düşünce
sisteminin adı ise tasavvuftur. İslam dininin özel
bir yorumu olarak ortaya çıkan bu anlayış, en
güçlü temsilcisini Yunus Emre’de bulmuştur.
Bu anlayışın özünü ise çok samimi bir Allah ve
insan sevgisi oluşturur. Buna göre sevgi merkezli
bir hayat, varlık, bilgi felsefesi ortaya koyar. Bu
felsefede bütün varlıklara saygı esastır. İnsanın
Allah’ı bilmesinde en büyük değer ise aşktır. Bu
yüzden bilgi anlayışı da buna göre şekillenir ve
insanın kendini bilmesi en değerli bilgi türü olarak
görülür.
Tasavvuf düşüncesinin öne çıkan diğer bazı
özellikleri ise şunlardır. Vahdet-i vücut (varlık
birliği) esastır. Ama bu birlik düşüncesi sadece
Tanrı-İnsan birlikteliğini değil aynı zamanda sosyal
birlik fikrini de ifade eder. Konuya böyle bakınca
insanlığı barış, kardeşlik, adalet, emek, çalışma,
merhamet, paylaşım dolu bir hayata çağırdığı
görülür.
Yunus Emre çağında iki önemli misyonu yerine
getirdi. Moğol işgali, Babailer isyanı gibi olaylarla
devletini kaybeden, birliği dağılan, maddi ve
manevi her türlü sıkıntı ve zorlukla karşı karşıya
kalan ve böylece ruhsal travmalar yaşayan
insanların bu tür sorunlarının sevgi, kardeşlik,
birlik merkezli bir anlayışla iyileşmesini sağladı.
Bir tür manevi doktorluk yaptı.
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YUNUS EMRE, DUYGU,
DÜŞÜNCE VE ANLAYIŞ
DÜNYASININ MERKEZINE
INSANI KOYDUĞU
IÇIN HEM ULUSAL
HEM DE EVRENSEL BIR
DEĞERIMIZDIR.

Yunus Emre’nin yaptığı ikinci önemli iş ise Türk
birliğinin beyliklerle parçalandığı bir dönemde
Türk beyliklerinin Osmanlı beyliği etrafında
birleşerek yeni ve büyük bir Türk devletinin
kurulması fikrinin oluşmasında çok etkili oldu.
Diğer yandan şiirinde anlattığı hayat, insan,
varlık bilgi, ahlak, değer kavramlarıyla Osmanlı
devletinin kurucu ruhu oldu.
Yunus Emre Anadolu’da yaşamış bir şairidir.
Fakat Türkçe şuuru, Türk milletine dair aidiyet
duygusunun yüksekliği ve Türklerin müşterek
inancı olan İslam dinine bağlı olması, şiir ve fikir
dünyasının Türklerin ortak atası Ahmet Yesevi’ye
bağlanması açısından bütün dünyadaki Türklerin
de ortak değeridir. Bu yüzden Türkiye dışında
özellikle Azerbaycan’da ve Balkanlarda daha çok
bilindiğini söylemek gerekir. Bahtiyar Vahapzade,
Memmed Aslan gibi Azerbaycan şairlerinde ve
Enver Baki, Fahri Ali, Zeynel Beksaç gibi Balkan
şairlerin şiirlerinde derin bir Yunus Emre etkisi ve
sevgisi görülür.

Yunus Emre’nin düşünce dünyasındaki zenginlik
daha sonra batı felsefecilerini de etkilemiştir.
Bugün bilhassa hümanizm, egzistansiyalizm
felsefesinde Yunus Emre izlerini ve etkilerini
görmek mümkündür.
Yunus Emre eserleriyle de Türk kültürünün çok
önemli bir ismidir. Ondan geriye iki eser kaldı.
Bunlardan ilki lirik şiirlerinin yer aldığı Divan’ıdır.
Yunus Emre asıl şöhretini bu eserine borçludur.
Zira bu kitaptaki şiirler, gerek dil gerekse söyleyiş
ve anlam bakımından çok yüksek seviyede
eserlerdir. Yunus Emre’nin asıl şairlik gücü bu
eserde görülür.
Yunus Emre’nin diğer eseri ise Risalet’ün Nushiyye
adlı mesnevisidir. “Nasihat kitabı” anlamına
gelen bu eserinde onun tasavvuf yolculuğuna
çırak birinin yaşayacağı süreçler hikâye edilir.
Eser, bir anlamda derviş adayları için bir el kitabı
özelliğindedir. Fakat insanlığın ruhsal ve manevi
anlamda gelişmesi, olumlu anlamda değişmesi
konusunda ortaya koyduğu görüşlerle bugünkü
modern çağ inanına da hitap eden bir özellik taşır.

Yunus Emre, duygu, düşünce ve anlayış
dünyasının merkezine insanı koyduğu için hem
ulusal hem de evrensel bir değerimizdir. O,
özellikle insan sevgisi dolayısıyla batı ülkelerinde
ve Amerika’da ilgi gören bir isim olmuş, şiirleri
başta İngilizce, İtalyanca, Fransızca olmak üzere
pek çok dünya diline çevrilmiştir.
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Güfte Adı

ACEP ŞU YERDE VAR M’OLA

Güfte No

1

Acep şu yerde var m’ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin
Gezerim Rum ile Şam’ı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin
Kimseler garip olmasın
Hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler olmasın
Şöyle garip bencileyin
Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göynür özüm
Meğerki gökte yıldızım
Şöyle garip bencileyin
Nice bu derd ile yanam
Ecel ere bir gün ölem
Meğerki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin
Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin
Hey Emre’m Yunus biçâre
Bulunmaz derdime çâre
Var imdi gez şardan şâre
Şöyle garip bencileyin

Bencileyin: Benim gibi / Bağrı başlı: Gönül yaralı / Kamu: Bütün, hep / Göynümek: Kendi kendine içten yanmak / Sin: Mezar / Şâr: Şehir
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Güfte Adı

ADIM ADIM İLERİ

Güfte No

2

Adım adım ileri beş âlemden içeri
On sekiz bin hicabı geçtim bir dağ içinde
Yitmiş bin hicab geçtim gizli perdeler açtım
Ol dost ile buluştum gördüm bir dağ içinde
Gözler gibi görmedim söz gibi söyleşmedim
Musîleyin münâcât ettim bir dağ içinde
Gökler gibi gürledim yeller gibi inledim
Sular gibi çağladım aktım bir dağ içinde
Bir döşek döşemişler nûr ile bezemişler
Dedim bu kimin ola sordum bir dağ içinde
Ayrılmadım pîrimden ayrılmadım şeyhimden
Aşktan bir kadeh aldım içtim bir dağ içinde
Vardım ileri vardım Levh'i elime aldım
Âyetlerin okudum yazdım bir dağ içinde
Kalpten büyük dağ olmaz ol Allah'a doyulmaz
Sohbetine kanılmaz erdim bir dağ içinde
Açtım Mekke kapısın duydum ol dost kokusun
Erenlerin hepisin gördüm bir dağ içinde
Yûnus eydür gezerim dost iledir bazarım
Ol Allah'ın dîdârın gördüm bir dağ içinde

Hicap: Perde / Dost: Allah / Bezemek: Süslemek / Pîr: Tarikat kurucusu, mürşid / Musî: Hz. Musa / Levh: Yaratılmışlar hakkındaki bütün
bilgiyi kapsayan kitâb-ı mübin / Bazar: Alışveriş yeri / Dîdâr: Yüz, Allah’ın cemâli
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Güfte Adı

AKLIM BAŞIMA GELMEDİ

Güfte No

3

Aklım başıma gelmedi aşk şarabın tatmayınca
Ben kendimi bilemedim gerçek ere yetmeyince
Kendini bilmeyen kişi hiç erişir mi menzile
Allah’a eremez kalır er eteğin tutmayınca
Eğer din iman gerekse iyi diril bu dünyada
Yarın orda bitmez işin bugün burda bitmeyince
Bülbül dahi âşık güle nazar Hak’tan olur kula
Bir keleci gelmez dile gönüllerde yanmayınca
Gönüldeki bu razımı sakınmaz derdim sözümü
Âşık ne katlanır söze aşk metaın satmayınca
Bîçâre Yunus’un sözün key âşık gerek anlaya
O kuş dilidir n’eylesin öğütlemez ötmeyince

Şarap: Sözlükte meşrubat, içki anlamına gelir. Tasavvufta ise coşkun aşk hallerini anlatmak için kullanılır / Er: Tasavvufta Allah yolundaki
kişi, veli, ermiş kişi, mürşit / Menzil: Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak / Eremez: Ulaşamaz / Bili: Bilgi / Orda: Ahirette
Râz: Sır, gizli şey / Meta: Alınır satılır mal, ürün / Dirilmek: Yaşamak, geçinmek / Yarın: Ahiret, öteki dünya / Bunda: Burası, bu dünya
Nazar: Bakış / Keleci: Söz / Âşık: Allah’ı çok seven / Bîçâre: Çaresiz / Key: İyi, iyice
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Güfte Adı

Güfte No

ÂLEMLER NURA GARK OLDU

4

Âlemler nura gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Mü'min münafık fark oldu
Muhammed doğduğu gece
Arş'ın nûru yere indi
Suyun rengi nura döndü
Hep susuzlar suya kandı
Muhammed doğduğu gece
Ananın rahmine düştü
Kâfirlerin aklı şaştı
Bin kilise yere geçti
Muhammed doğduğu gece
Yerden göğe nûr atıldı
Yediler kırka katıldı
Keşişler dili tutuldu
Muhammed doğduğu gece
Huri kızları geldiler
Kundağın bile sardılar
Muhammed'e yüz sürdüler
Muhammed doğduğu gece
Ağlayan oğlan avundu
Doğuran ana sevindi
Niçe küffâr dîne geldi
Muhammed doğduğu gece
Yunus eydür hey kardaşlar
Akar gözden kanlı yaşlar
Secde etti dağlar taşlar
Muhammed doğduğu gece

Gark olmak: Dolmak / Küffâr: İnkârcılar / Keşiş: Manastırda münzevî bir hayat yaşayan, hiç evlenmemiş Hıristiyan papazı
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Güfte Adı

Güfte No

ALMA TENDEN CÂNIMI

5

Alma tenden cânımı
Aman Allah'ım aman
Görmeden cânânımı
Aman Allah'ım aman
Bir kez nurun göreyim
Pâyine yüz süreyim
Canım anda vereyim
Aman Allah'ım aman
Ahım göğe çıkmasın
Melekleri yakmasın
Felekleri yıkmasın
Aman Allah'ım aman
Zor eyleme işimi
Zehr eyleme aşımı
Dökme kanlı yaşımı
Aman Allah'ım aman
Âşıkım Muhammed'e
Ol Resûl-i emcede
Koyma bizi firkate
Aman Allah'ım aman
Yunus cânın şükrâne
Kurbân etsin cânâna
Atma dâim hicrana
Aman Allah'ım aman

Cânân: Sevgili, Allah / Pây: Ayak / Emced: Şerefli, soylu / Fitkat: Ayrılık / Hicran: Ayrılık acısı / Anda: O anda / Felek: Gökyüzü, sema
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Güfte Adı

Güfte No

ANMA MISIN SEN ŞOL GÜNÜ

Anma mısın sen şol günü
Gözün nesne görmez ola
Düşe suretin toprağa
Dilin haber vermez ola

Ağaç ata bindireler
Sinden yana göndereler
Yer altına indireler
Kimse ayrık görmez ola

Çün Azrail’i ne tuta
Assı kılmaz ana ata
Kimse döymez o heybete
Halktan medet ermez ola

Üç güne dek oturalar
Hep işini bitireler
Ol dem dile getireler
Artık kimse anmaz ola

Gele sana can alıcı
Dahi can alır kılıcı
Aklını baştan alıcı
Bir dem aman vermez ola

Yunus miskin bu öğüdü
Sen sana versen yeğ idi
Bu şimdiki mahlûkata
Öğüt assı kılmaz ola

6

Oğlan gider danışmana
Salâdır dosta düşmana
Sonra gelmeyin pişmana
Sana assı kılmaz ola.
Evvel gele şu yuyucu
Ardınca şu su koyucu
İletip kefen sarıcı
Bunlar hâlin bilmez ola

Şol gün: Burada ölüm vakti anlamında / Azrail: Ölüm ile görevli melek / Döymek: Dayanmak, tahammül etmek / Assı: Kazanç, kâr
Medet: Yardım / Danışman: Âlim / Salâ: Çağırmak, davet etmek / Ağaç at: Tabut / Sin: Mezar
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Güfte Adı

ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ

Güfte No

7

Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Yâ Muhammed canım arzular seni
Bir mübârek sefer olsa da gitsem
Kâbe yollarında kumlara batsam
Hûb cemâlin bir gez düşde seyretsem
Yâ Muhammed canım arzular seni
Zerrece kalmadı kalbimde hile
Sıdk ile girmişim ben bu Hak yola
Ebubekir Ömer Osman’la bile
Yâ Muhammed canım arzular seni
Ali ile Hasan Hüseyin anda
Sevgisi gönülde muhabbeti canda
Yarın mahşer gününde ulu divanda
Yâ Muhammed canım arzular seni
Arafat dağıdır bizim dağımız
Anda kabul olur bizim duamız
Medine ’de yatar peygamberimiz
Yâ Muhammed canı arzular seni
Yunus medh eyledi seni dillerde
Dillerde dillerde hem gönüllerde
Ağlayı ağlayı gurbet illerde
Yâ Muhammed canım arzular seni

Hûb: Güzel / Cemal: Yüz güzelliği / Bile: Birlikte, beraber / Sıdk: Doğruluk / Medh: Övmek
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Güfte Adı

AŞK ETEĞİN TUTMAK GEREK

Güfte No

8

Aşk eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya
Aşkdan bir elif okuyan kimseden sual olmaya
Aşk dediğin bilir isen aşka gönül verir isen
Aşk yoluna mal nedir ki can dahi muhal olmaya
Asilzadeler nişanın eğer bilmek diler isen
Her sözünün manası var sözünde vebal olmaya
Âriflerden nişan budur her gönülde hazır ola
Kendini teslim eyleye sözde kıyl-ü kal olmaya
Görmez misin sen arıyı her bir çiçekten bal eder
Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya
Eğer gevher ister isen hizmet eyle ariflere
Cahil bin söyler ise manada miskal olmaya
Miskin Yunus zehr-i katil aşk elinden tiryak olur
İlm ve amel züht ü taat pes aşksız helal olmaya

Âkıbet: Son, bitiş / Zevâl: Sona erme / Zehr-i katil: Öldürücü zehir / Tiryâk: Panzehir / Dür ü cevher: İnci ve mücevher / Miskal: Ağırlık ölçüsü
Amel: İbadet / Vebal: Günah, suç / Ârif: İrfan sahibi, bilen / Pervane: Küçük kelebek / Zühd: Dünyaya rağbet etmeyip kendini ibadete verme,
takvâ / Taat: İbadet / Pes: O halde, öyle ise
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Güfte Adı

AŞK İLE İSTER İDİK

Güfte No

9

Aşk ile ister idik yine bulduk ol canı
Gömlek edinmiş giyer suret ile bu teni
Girmiş surette gezer cümle işleri düzer
Geri kendiye söyler gevher ile bu kânı
Bu dünya bir pazardır suretler dükkân olmuş
Bu dükkâna giriben oldur satan bu kânı
Bir niceler kayırır bunca malım kaldı der
Veren odur alan ol sormaz nedir ziyanı
Yunus imdi sen senden ayrı değilsin candan
Sen sende bulmaz isen nerde bulasın anı

Suret: Dış görünüş, yüz / Kân: Maden / Gevher: İnci / Kayırmak: Koruyup gözetmek / Ziyan: Zarar / İmdi: Şimdi / Anı: Onu / Can: İnsanın
kendi varlığı
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Güfte Adı

AŞK PAZARIDIR

Güfte No

10

Aşk pazardır bu canlar satılır
Satarım canımı hiç kimse almaz
Âşık bir kişidir bu dünya malın
Ahiret korkusun bir çöpe saymaz
Bu dünya ol ahiretten içeri
Âşıkın yeri var kimesne bilmez
Âşık öldü diye sala verirler
Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez
Beyim ârif ise var sen yoluna
Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz
Erenler meydanı Arşta uludur
Sıdkıla gelenler mahrum günelmez
Yunus bu tevhide gark oldu gitti
Geri gelmekliğe aklı gerilmez

Kimesne: Kimse / Yitmek: kaybolmak, gitmek / Tevhid: Birlik, Allah’ın birliği / Sala: (burada) Bir kimsenin ölümünü haber vermek üzere
minarelerde belli bir usule göre tekrarlanarak okunan, Hz. Peygambere övgü ve dua mahiyetindeki salâvat-ı şerife / Ârif: Bilici, irfan sahibi
kimse / Günelmek: Yönelmek
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Güfte Adı

ÂŞIK OLDUM ERENE ERMEK İLE

Güfte No

11

Âşık oldum erene ermek ile
Hakk’ı buldum ben eri görmek ile
Ere erdim erde buldum maksudum
Bulamadım taşradan sormak ile
Her nere baktım ise er oturur
Gönlün aldım yüz yere sürmek ile
Hak’tan erer cümle nasip canlara
Olmaz imiş Kâbe’ye varmak ile
Kâbe senin eşiğindir bilmiş ol
Bulamazsın yol çekip aramak ile
Pınar idim kıldı erenler nazar
Deniz oldum dört yana ırmak ile
Ün geldi Yunus duru-durdum uru
Gözüm açtı kulağım burmak ile

Er, eren: Ermiş, yiğit, veli / Maksud: Arzu edilen / Taşra: Dışarı / Kâbe: Mekke’deki kutsal yapı. Mec. Gönül / Nazar: Bakış / Ün: Ses, sayha
Duru-durmak: Ayağa kalkmak (Mahşer günü ölülerin dirilmesi) / Uru: Kalkmak / Burmak: Bükmek, sarmak
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Güfte Adı

Güfte No

AŞKIN ALDI BENDEN BENİ

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

Sûfilere sohbet gerek
Ahîlere ahret gerek
Mecnunlara Leylî gerek
Bana seni gerek senİ

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

Cennet Cennet dedikleri
Bir ev ile birkaç hûrî
İsteyene vergil anı
Bana seni gerek seni

Aşkın âşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecellî ile doldurur
Bana seni gerek seni

Yunus-durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

12

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem
Bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni

Tecelli: Görünme, Allah’ın kudret ve sırrının kişilerde ve eserinin eşyada görünmesi / Endişe: Korku, şüphe, düşünce / Sûfî: Mutasavvıf,
derviş / Maksud: Kastedilen şey, dilenen, istenen / Dün: Gece / Ahi: Kardeş / Huri: Cennet kızları
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Güfte Adı

AŞKIN İLE ÂŞIKLAR

Güfte No

13

Aşkın işe âşıklar
Yansın ya Resulallah
İçip aşkın şarabın
Kansın ya Resulallah
Şol seni seven kişi
Verir yoluna başı
İki cihan güneşi
Sensin Ya Resulallah
Şol seni sevdi Sübhan
Oldun kamuya sultan
Canım yoluna kurban
Olsun ya Rasulallah
Âşık Yunus'un canı
Kurban eyledi teni
İki cihan sultanı
Sensin Ya Resulallah

Rasulallah: Allah’ın elçisi, peygamberi / Şol: Şu / Sübhan: Allah’ın isimlerinden, tüm olumsuz sıfatlardan uzak olan, tertemiz, pak, mutlakmükemmel, mutlak-üstün / Kamu: Bütün, herkes / Ten: beden / İki cihan: Dünya ve ahret

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI | YUNUS EMRE YILI ÖZEL

GÜFTELER KİTABI

24

Güfte Adı

AŞKIN ODU CİĞERİMİ

Güfte No

14

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider
Kâr etti firak canıma
Âşık oldum sultânıma
Aşk zencirin dost boynuma
Taka geldi taka gider
Sâdıklar durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne
Baka geldi baka gider
Arada olmasın naşi
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Aka geldi aka gider
Bülbül eder âh u figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Çıka geldi çıka gider
Âşık Yunus'un sözleri
Efgan eder bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri
Koka geldi koka gider

Od: Ateş / Kâr: kazanç, iş / Firak: Ayrılık / Naşi: Yabancı, engel / Baş: Yara / Efgan: Feryat, çığlık, acı ile bağ
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Güfte Adı

AŞKSIZ ÂDEM DÜNYADA

Güfte No

15

Aşksız âdem dünyada belli bilin ki yoktur
Her biri nesneye sevgisi var âşıktır
Çalabın dünyasında yüz bin türlü sevgi var
Kabul et kendi özüne gör hangisi lâyıktır
Biri Rahmân-ı rahim biri şeytan-ı racim
Onun yazdığı müzdi sevgisine taalluktur
Dünyada peygamberin başına geldi bu aşk
Tercümanı Cebrail mâşukası Hâlık’tır
Ömer ü Osman Ali Mustafa yârenleri
Bu dördünün ulusu Abu Bekr-i Sıddık’tır
Âlem fahrı Muhammed mi’rac’a ağıcağız
Çalab’dan dilediği ümmetine azıktır
Yunus sana hakikat budurur buyurduğu
Gözünle gördüğüne dönüp bakma yazıktır

Çalap: Tanrı, Allah / Müzd: İş karşılığı ücret / Rahman: Acıyan, esirgeyen (Allah) / Racim: Allah’ın rahmetinden kovulmuş / Taalluk: İlgili,
ilgilenme / Ümmet: Bir dinin bağlıları / Ma’şuka: Sevilen, sevgili / Mi’rac: Hz. Peygamber’in Allah’a ulaşması / Âlem: Dünya, kâinat
Fahr: Övünç / Budurur: Budur
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Güfte Adı

AŞKSIZLARA VERME ÖĞÜT

Güfte No

16

Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil
Aşksız kişi hayvan olur hayvan öğüt bilir değil
Eksik olman ehillerden kaça görün cahillerden
Tanrı bîzar bahîlerden bahîl dîdâr görür değil
Boz yapalak devlengece emek yeme erte gece
Onun işi göstepektir salıp ördek alır değil
Şah balaban şahin doğan zîhî öğmüş onu öğen
Doğan zaif olur ise doğanlıktan kalır değil
Kara taşa su koyarsan elli yıl ıslatır isen
Hemen taş gine bayağı hünerli taş olur değil
Ol iki cihan güneşi zâhir dünyasın değşirdi
Cahil onu öldü sanır ol hod sağdır ölür değil
Yunus olma cahillerden ırak olma ehillerden
Câhil ne var mümin ise cahillikten kalır değil

Bîzâr: Bezmiş, usanmış / Bahil: Cimri / Didâr: Yüz, çehre, Allah’ın cemâli / Yapalak: Tüylü / Devlengeç: Çaylak / Gözsepek: Köstebek
Balaban: Doğan kuşu / Zîhî: Ne hoş, ne güzel / Zaif: Zayıf, kuvvetsiz / Gine: Yine / Zâhir: Görünen, açık, meydanda / Hod: Esasen
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Güfte Adı

BANA BU TEN GEREKMEZ

Güfte No

17

Bana bu ten gerekmez can gerektir
O bakî cennete iman gerekdir
Eğer Muhammed'e ümmet olursan
Dilinde zikr ile Kur 'an gerekdir
Zehî mürşid ki bizi Hakk'a iletir
Âşık canı ana kurban gerekdir
Namaz kılmağa zikr itmeğe dâim
İnayet kuluna Hak'dan gerekdir
Bular hod geçdi Uçmak arzusından
Didar göstermeğe sultan gerekdir
Âşık Yunus bu sözü anlayanın
Ciğer püryan gözü giryan gerekdir

Bâkî: Ebedi, sonsuz / Zikr: Anma, Allah’ı anma / Zehî: Ne güzel, ne hoş / İnayet: Yardım / Uçmak: Cennet / Hod: Esasen / Didar: Yüz, Allah’ın
cemali / Püryan: Yanık / Giryan: Ağlamak
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Güfte Adı

BE HEY KARDAŞ

Güfte No

18

Be hey kardaş Hakk'ı bulam mı dersin
Hakk'a yarar amel işlemeyince
Tarikat sırrına erem mi dersin
Kamil mürşid sana söylemeyince
Özenirsen kardaş tevhide özen
Tevhiddir nefsinin kalesin bozan
Hiç kendi kendine kaynar mı kazan
Çevre yanın ateş eylemeyince
Değme kişi gönül evin düzemez
Hakk'ın takdirini kimse bozamaz
Tarikat ummandır dalıp yüzemez
Aşkın deryasını boylamayınca
Aşkım galip geldi yüreğim harlar
Âşık olan arı namusu n'eyler
Behey Yunus sana söyleme derler
Ya ben öleyim mi söylemeyince

Amel: İş, ibadet / Tevhid: Allah’ın birliği / Takdir: Ezelde Cenâb-ı Hakk’ın olmasını dilediği şeyler, her şey hakkında vermiş olduğu ezelî karar,
alın yazısı / Umman: Okyanus

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI | YUNUS EMRE YILI ÖZEL

GÜFTELER KİTABI

29

Güfte Adı

BEN BİR ACEB İLE GELDİM

Güfte No

19

Ben bir aceb ile geldim kimse hâlim bilmez benim
Ben söylerem ben dinlerem kimse dilim bilmez benim
Benim dilim kuş dilidir benim ilim dost ilidir
Ben bülbülem dost gülümdür bilin gülüm solmaz benim
Ol dost bana gelsin demiş sundum kadeh alsın demiş
Aldım kadeh içtim şarap ayruk gönlüm ölmez benim
Ne Tûr’um var ne durağım hiç yerde yoktur karârım
Hakk’a münacaat etmeye belli yerim olmaz benim
Sor durduğum yeri bana gelirsen gösterem sana
Bir zerrece Hak’tan ayrı gözüm nesne görmez benim
Tûr dağında bir tecelli gör Mûsi’ye neler kıldı
Yunus eydür Hak katında sözüm geri kalmaz benim

Acep: Şaşma, şaşılacak şey / Dost: Allah / Tur: Hz. Musa’nın vahye muhatap olduğu dağ / Münacat: Allah’a yalvarma / Musî: Hz. Musa
Eydür: Söyler
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Güfte Adı

BEN DERVİŞİM DİYEN KİŞİ

Güfte No

20

Ben dervişim diyen kişi
İş bu yola âr gerekmez
Derviş olan kişilerin
Gönlü gendir dar gerekmez
Derviş gönülsüz gerektir
Söğene dilsiz gerektir
Dövene elsiz gerektir
Halka beraber gerekmez
Halka benzetmeye işin
Süre gönlünden teşvîşin
Yüz bini birdir dervişin
Arada ağyâr gerekmez
Eğer derviş isen derviş
Cümle âlem sana biliş
Fuzûllıgı hulka değiş
Arada ağyâr gerekmez
Derviş olan kişilerin
Miskînliktir sermâyesi
Miskinlikden özge bize
Mal u mülk ü şâr gerekmez
Er elini aldun ise
Ere gönül verdin ise
İkrâr ile geldin ise
Pes ere inkâr gerekmez
Yunus sen gördüğün eri
Artırma gördüğün biri
Şudur budur deyübeni
Derviş târumâr gerekmez

Âr: Utanma / Gen: Geniş / Teşviş: Kargaşalık / Ağyâr: Başkası, yabancı / Biliş: Tanıdık, dost / Fuzulluk: İşe yaramazlık / Er: Ermiş kişi
Hulk: Huy, ahlak / İkrâr: Diliyle kabul ettiğini söyleme / Pes: O halde / Deyübeni: Diyerek / Târumâr: Dağınık / Artırma: Çoğaltma
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Güfte Adı

BEN DOSTILA DOST OLMIŞAM

Güfte No

21

Ben dostıla dost olmışam
Kimseler dost olmaz bana
Münkirler bakup gülüşür
Selâm dahi virmez bana
Ben dostıla dost olayım
Cânumı kurbân kılayım
Ölmezden evvel öleyim
Dünyâ bakî kalmaz bana
Ben bir âşık bî-çâreyem
Başdan ayağa yareyem
Bir akılsuz dîvâneyem
Aklum da yâr olmaz bana
Sanmanuz beni deliyem
Dost bâgçesinün güliyem
Tanrı'nun abdal kulıyam
Kimse bahâ saymaz bana
Âşık Yûnus bir niçe dem
Fâni cihanı terk idem
Yana yana dosta gidem
Perde hicâb olmaz bana

Dost: Allah / Münkir: İnkârcı / Bakî: Sonsuz / Bîçâre: Çaresiz / Abdal: Kalender, gezgin derviş, derviş / Hicap: Engel / Sanmanuz: Sanmayınız
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Güfte Adı

BEN O YÂRİ SEVDİĞİMİ

Güfte No

22

Ben o yâri sevdiğimi nice bir gizleyebilem
Gönlüme sığmaz n'ideyim meğer razım ile deyem
Dil tutarak yürüdüğüm yadlığıma delil imiş
Yakam yadlık perdesini hicabını ben giderem
Onun ile ahvalimi âlemlere bildireyim
Çağırarak muştulayam âlemi üstüme derem
Âşıkların gönlü gözü maşukaya açık olur
Ben gönlümü kul eyleyem ola ki maşuka erem
Canım kurban kılam ona canı kabul kılar ise
Nasıl ise ölesiyim niçin burda diri duram
Şükrane canım üstüne ben dost için ölür isem
Ölmek lazımdır kamuya ben ölmeden nere varam
O dost ile benim işim ölmek ile bitmeyecek
Amelimdir bile varır toprağıma tuta girem
Kamularun amelidir Münker Nekir olup gelen
Benim amelim dost idi amelimi tuta varam
İlm ü amel sözü değil Yunus dili söylediği
Dil ne bilir dost haberin ben dost ile nice birem

Nice: Nasıl / Raz: Sır / Yad: Yabancı / Maşuk: Sevgili / Kanu: Herkes / Birem: Birlikteyim
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Güfte Adı

Güfte No

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk n’eyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk n’eyledi

Akar sulayın çağlarım
Dertli ciğerim dağlarım
Şeyhim anuban ağlarım
Gel gör beni aşk n’eyledi

Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akılem ne divane
Gel gör beni aşk n’eyledi

Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk n’eyledi

Ben yürürüm ilden ile
Şeyh sorarım dilden dile
Gurbette hâlim kim bile
Gel gör beni aşk n’eyledi

Mecnun oluban yürürüm
Ol yâri düşte görürüm
Uyanıp melûl olurum
Gel gör beni aşk n’eyledi

Benzim sarı gözlerim yaş
Bağrım pâre yüreğim baş
Hâlim bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk n’eyledi

Miskin Yunus biçâreyim
Baştan ayağa yareyim
Dost ilinden âvâreyim
Gel gör beni aşk n’eyledi

23

Gurbet ilinde yürürem
Dostu düşümde görürem
Uyanıp Mecnûn oluram
Gel gör beni aşk n'eyledi
Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk n’eyledi

Âkil: Akıl sahibi, aklı başında / Divâne: Deli, mecnun / Melûl: Üzüntülü, elemli / Şeyh: Tasavvufta mürşit / Pare: Parça / Vasl: Kavuşma
Miskin, Fakir: Düşkün / Âvâre: Kararsız, şaşkın
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Güfte Adı

BENİM BUNDA KARARIM YOK

Güfte No

24

Benim bunda kararım yok bunda gitmeye geldim
Bezirgânım matâım çok alana satmaya geldim
Ben gelmedim da’vi için benim işim sevi için
Gönüller dost evi için gönüller yapmaya geldim
Dost esrüğü deliliğim âşıklar bilir neliğim
Degşürüben ikiliğim birliğe bitmeye geldim
O padişah ben kuluyum dost bahçesi bülbülüyüm
O hocamın bahçesinde şâd olup ötmeye geldim
Bunda biliş olan canlar anda bilişirler imiş
Bilişiben dosta halim henüz arz etmeye geldim
Yunus Emre âşık olmuş mâ’şuka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapısında ömrüm harc etmeye geldim

Bunda: Burda / Davi: Dava, bir şey iddia etme / Bezirgân: Tüccar / Harc etmek: Harcamak / Mata: Mal, ticari eşya / Şad: Sevinçli
Esrük: Sarhoş, kendinden geçmiş / Bitmek: Ulaşmak, Belirmek, biliş, tanıdık / Bilişmek: Tanışmak / Degşürmek: Değişmek, değiştirmek

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI | YUNUS EMRE YILI ÖZEL

GÜFTELER KİTABI

35

Güfte Adı

BÎ MEKÂNIM BU CİHANDA

Güfte No

25

Bî mekânım bu cihanda menzilim durağım orda
Sultanım taç ile tahtım Hulle ve Burağ'um orda
Eyyub'um bu sabrı buldum Circis'im bin kezin öldüm
Ben bu mülke tenha geldim bütün hazırlığım orda
Yusuf'um pazara geldim Mansur gibi dara geldim
Aslanım şikara geldim velakin yatağım orda
Bülbül olup öte geldim dilde menşur tuta geldim
Burda miskim sata geldim geyiğim otlağım orda
Kim ne bile ne kuşam ben şu ay yüze tutuşam ben
Ezeliden sarhoşam ben içmişim ayığım orda
Deliyim, öğüt tutmazam değme yere de gitmezem
İşbu sözü işitmezem tutmuşam kulağım orda
Sır sözü eşkere olmaz orda od yanar belirmez
Gece gündüz yanar sönmez bu benim çerağım orda
Ben bu mülke talim kıldım hem yedi kez cevlan urdum
Muhammed nurunu gördüm bu benim mekânım orda
Yunus bu fikrete daldı hep cihanı arda saldı
Vallahi hoş lezzet aldı tatmışam damağım orda

Hulle: Cennet elbisesi / Burak: Hz. Peygamberin üzerine binerek miraca çıkması için emrine verilen semâvî binek / Cercis: Müslümanlar
tarafından sâlih bir kimse veya nebî olarak kabul edilen kişi, hıristiyanlara göre ise St. George diye bilinen azîz / Yusuf: Yusuf peygamber
Menşur: Ferman / Ayağ: Kadeh / Söyünmek: Kendi kendine sönmek / Cevlan (cevelân): Gezmek, gezinmek / Eşkere: Açıkça / Od: Ateş
Fikret: Düşünce, fikir
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Güfte Adı

BİR GARİPSİN ŞU DÜNYÂDA

Güfte No

26

Bir garipsin şu dünyâda
Gülme gülme ağla gönül
Olmakta derdin ziyâde
Gülme gülme ağla gönül
Dünya kime kıldı vefâ
İşi dâim cevr ü cefâ
Hani Muhammed Mustafâ
Gülme gülme ağla gönül
Ebû Bekir Sıddîk velî
Peygambere dedi belî
Hani Ömer Osman Ali
Gülme gülme ağla gönül
Onlar cihana geldiler
Hep gittiler kalmadılar
Gülmediler ağladılar
Gülme gülme ağla gönül
Dünyaya gelen gülmedi
Hiç kimse vefâ bulmadı
Peygamberlere kalmadı
Gülme gülme ağla gönül
Bir gün ola ecel gele
Kullar kulluğundan kala
Yorgan döşek toprak ola
Gülme gülme ağla gönül
Âşık Yûnus söyler sözün
Hemen turâp olur özün
Eğer yazın eğer yüzün
Gülme gülme ağla gönül

Ziyâde: Fazla, çok / Cevr ü cefâ: Eziyet, sıkıntı / Turap: Toprak

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI | YUNUS EMRE YILI ÖZEL

GÜFTELER KİTABI

37

Güfte Adı

Güfte No

BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

27

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil
Hani erenler geldi geçti
Bunlar yurdu kaldı göçtü
Pervaz urup Hakk’a uçtu
Hüma kuşudur kaz değil
Yol oldur ki doğru vara
Göz oldur ki Hakk’ı göre
Er oldur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil
Doğru yola gittin ise
Er eteğin tuttun ise
Bir hayır da ettin ise
Birine bindir az değil
Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka mata’ların saçar
Yükü güherdir tuz değil

Yumaz: Yıkamaz / Pervaz urmak: Uçmak, kanatlanma / Hüma kuşu: Efsanevi kuş, anka, simurg, zümrüd-i anka, devlet kuşu
Güher: Mücevher, inci / Er: Ermiş, evliya / Mata, meta: Mal mülk, eşya
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Güfte Adı

Güfte No

BİR NAZARDA KALMAYALIM

Bir nazarda kalmayalım
Gel dosta gidelim gönül
Hasret ile ölmeyelim
Gel dosta gidelim gönül

Kılavuz ol sen bana
Günilelim dosttan yana
Bakmayalım önden sona
Gel dosta gidelim gönül

Gel gidelim can durmadan
Sûret terkini vurmadan
Araya düşman girmeden
Gel dosta gidelim gönül

Bu dünya olmaz pâyidâr
Aç gözünü canın uyar
Olgıl bana yoldaş u yâr
Gel dosta gidelim gönül

Gel gidelim kalma ırak
Dost için kılalım yarağ
Şeyhin katındadır durak
Gel dosta gidelim gönül

Ölüm haberi gelmeden
Ecel yakamız almadın
Azrâîl hamle kılmadın
Gel dosta gidelim gönül

Terk edelim il ü şârı
Dost için kılalım zârı
Ele getirelim yâri
Gel dosta gidelim gönül

Gerçek erene varalım
Hakk'ın haberin soralım
Yunus Emre'yi bulalım
Gel dosta gidelim gönül

28

Bu dünyaya kanmayalım
Fânîdir aldanmayalım
Bir iken ayrılmayalım
Gel dosta gidelim gönül
Biz bu cihandan göçelim
Ol dost iline uçalım
Arzû hevâdan geçelim
Gel dosta gidelim gönül

Suret: Yüz, dış görünüş / Günilemek: Yönelmek, kıskanmak / Yarağ kılmak: Hazırlanmak / Irak: Uzak / Şâr: Şehir / Zâr: Ağlamak, inlemek
Terkin urmak: Terk etmek / Fânî: Geçici / Hevâ: İstek, arzu / Pâyidâr: Kalıcı, devamlı / Azrail: Can alıcı melek
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Güfte Adı

BİR SÖZ DİYEYİM SANA

Güfte No

29

Bir söz diyeyim sana dinle canın var ise
Hiç tamahlık eyleme aklın sana yâr ise
Kötülük yapmayasın lanet işitmiyesin
Senden sonra söylenir iyiliğin var ise
Kötülükten kem bitti ya eylikten kim yitti
Eylik Hakk'a yaraşır sende ikrar var ise
İkrar erin yâridir varsa cennet yeridir
Bahil cennet görmeye yüz bin gözü var ise
Manadan getirmişler kardeşten yar yeğrektir
Oğuldan daha tatlı eğer doğru yar ise
Yârin sana sadıksa köle ol kapısında
Çıkar ciğerin yedir eğer çaren var ise
Gördün yârin eğridir neyin varsa ver kurtul
Ululardan meseldir işittiğin var ise
Ekmek yiyip tuz basmak o namertler işidir
Ekmek onu komaya tuzun hakkı var ise
Çok söz hayvan yüküdür az söz erin görküdür
Bilene bir söz yeter canda gevher var ise
Yunus miskin delidir hem sözünden bellidir
Ayıplaman yarenler eksikliği var ise

Tamah: Açgözlülük / Kem: Kötü, fena, değersiz / Eylik: İyilik / Bahil: Cimri / Yeğerek: Daha iyisi, üstünü / Görk: Göz alıcı, güzel, değerli
Miskin: Fakir, yoksul
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Güfte Adı

BİR ŞAHA KUL OLMAK GEREK

Güfte No

30

Bir şaha kul olmak gerek
Hergiz ma’zul olmaz ola
Bir eşik yaslanmak gerek
Kimse elden almaz ola
Bir kuş olup uçmak gerek
Bir kenara geçmek gerek
Bir şerbetten içmek gerek
İçenler ayrılmaz ola
Çevik bahri olmak gerek
Bir denize dalmak gerek
Bir gevher çıkarmak gerek
Hergiz sarraf bilmez ola
Bir bahçeye girmek gerek
Hoş teferrüc kılmak gerek
Bir taze gül kokmak gerek
Ol gül hergiz solmaz ola
Kişi âşık olmak gerek
Maşukunu bilmek gerek
Aşk oduna yanmak gerek
Ayruk oda yanmaz ola
Kişi Hakk’ı bilmek gerek
Hak haberin almak gerek
Bunda iken ölmek gerek
Varıp anda ölmez ola
Yunus imdi var dek otur
Yüzünü hazrete götür
Özün gibi bir er getir
Hiç cihana gelmez ola

Şah: Padişah, burada Allah yahut tarikat büyüğü mürşid / Hergiz: Asla / Ma’zul: Azledilmiş / Yastanmak: Yaslanmak, güvenmek
Teferrüc: Ferahlamak, açılmak, gezinmek / Bahri: Bir çetin deniz ördeği, denizle ilgili / Gevher: Mücevher, inci / Ma’şuk: Sevilen, Allah
Ayruk: Ayrı, başka / Dek oturmak: Uslu durmak, yaramaz iş yapmamak / Hazret: Büyüklere saygı için kullanılan unvan, burada Allah
anlamında
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Güfte Adı

Güfte No

BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selâm olsun

Sözdür söylenir araya
Kimse döymez bu yaraya
İltüp bizi makbereye
Koyanlara selâm olsun

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken hâlimizi
Soranlara selâm olsun

Bunda hep gelenler gider
Hergiz gelmez yola gider
Bizim hâlimizden haber
Soranlara selâm olsun

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir arı vech ile
Yuyanlara selâm olsun

Âşık oldur Hakk'ı seve
Hak derdine kıla deva
Bizim için hayır dua
Kılanlara selâm olsun

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yayıcağız kefenimiz
Saranlara selâm olsun

Miskin Yunus söyler sözü
Kan yaşıla doldu gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selâm olsun

31

Gider olduk dostumuza
Eremedik kasdımıza
Namaz için üstümüze
Duranlara selâm olsun

Ecel: Ömrün sonu / Yakasız gömlek: Kefen / Arı vech ile: Saf, temiz yüzle / Yayıcağız: Yayılmış / İltip: Götürüp / Makbere: Kabir, mezar
Hergiz: Asla / Döymek: Sabretmek, tahammül etmek, dayanmak / Miskin: Yoksul, düşkün
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Güfte Adı

BİZ KİMSEYE KİN TUTMAYIZ

Güfte No

32

Biz kimseye kin tutmayız
Ağyar dahi dosttur bize
Kanda ıssızlık var ise
Mahalle vü şardır bize
Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize
Vatan bize cennetdürür
Yoldaşımız Hak'dürür
Haktan yana yönilecek
Başka yollar dardır bize
Dünya bir avrattır karı
Yoldan iltir niceleri
Sürün gitsin öyleleri
Onu sevmek ardır bize
Yunus aydur Allah deriz
Allah ile kapılmışız
Dergâhına yüz tutuban
Hemen bir ikrardır bize

Ağyar: Başkaları, yabancılar / Kanda: Nerede / Şâr: Şehir / Kamu: Bütün, hep / İltmek: İletmek, götürmek / Aydur: Söyler / Tutuban: Tutarak
İkrar: Kabul etme
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Güfte Adı

BU DEM YÜZÜM SÜRE DURAM

Güfte No

33

Bu dem yüzüm süre duram her dem ayım yeni doğar
Her dem bayram olur bana yazım kışım yenibahar
Bulutlar gölge edemez benim ayım ışığına
Hem gedilmez doluluğu nuru gökten yere doğar
Onun nuru karanlığı sürer gönül hücresinden
O karanlık ile o nur bir hücreye nasıl sığar
Evvel ay nice doğduysa ayrık dolanmadı asla
Eksilmedi ömrü onun her kime kim kıldı nazar
Ben ayımı yerde gördüm ne isterim gökyüzünde
Benim yüzüm yerde gerek bana rahmet yerden yağar
Sözüm ay gün için değil sevenlere bir söz yeter
Sevdiğim söylemez isem sevmek derdi beni boğar
Onun vasfın söyler isem halk maşuğu öğer sanır
Hacet değil öğmek onu kendi nurun kendi öğer
N'ola Yunus sevdi ise çoktur seni seviciler
Sevenleri gördü idi onun için boyun eğer

Yenibahar: İlk bahar / Gedilmez: Gedik açmak / Vasıf: Özellik / Maşuk: Sevilen, Allah
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Güfte Adı

BU DERVİŞLİK YOLUNA

Güfte No

34

Bu dervişlik yoluna aşk ile gelen gelsin
Ya dervişlik neydiğin bir zerre duyan gelsin
Hele biz işbu yola gelmedik riyâ ile
Bu melâmetlik donun bizimle giyen gelsin
Gözüyle gördüğünü örte eteği ile
Bu yol key ince yoldur yüreği döyen gelsin
Ulu kişi erenler demiş bizi sevenler
Kayıkmasın geriye ol şaha gelen gelsin
Her kim sever Allah’ı rahmet kılar vallahi
Dil sevgisiyle olmaz aşk ile göyen gelsin
İşbu sözü diyenden bize nişan gerektir
Söz muhtasarı budur canına kıyan gelsin
Yunus söz ile kimse kabiliyete geçmedi
Bûd u vücûd der-miyan ortaya koyan gelsin

Neydiğin: Ne olduğunu / Zerre: Parça, biraz / Riyâ: İki yüzlülük / Melâmet: Kınanmak / Don: Elbise / Kayıkmak: Geri dönmek, meyletmek
Göymek: İçten yanmak / Muhtasar: Kısa, özet / Kabliyet: Öncelik / Bûd: Varlık / Key: Pek, iyice / Der-miyan: Ortada, arada
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Güfte Adı

BU DÜNYANIN MESELİ

Güfte No

35

Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer
Veli bizim ömrümüz bir tiz pazara benzer
Her kim bu şara geldi bir lahza karar kaldı
Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer
Bu şarın evvel tadı, şehd ü şekerden şirin
Âhır acısını gör şol zehr-i mâra benzer
Evvel gönül almağı hublara nisbet eder
Âhır yüz döndürmeğe acuz mekkâra benzer
Bu şârn hayalleri türlü türlü halleri
Aldanmış gafilleri câdu ayyâra benzer
Bu şarda hayallerin haddi vü şûmârı yok
Bu hayâle aldanan otlar davara benzer
Bu şârın sultânı var cümleye ihsanı var
Sultan ile bilişen yok iken vara benzer

Mesel: Örnek, misal / Şâr: Şehir / Tiz: Keskin, çabuk, acele / Lahza: An / Şehd: Bal / Zehr-i mâr: Yılan zehri / Hub: Güzel, hoş / Nisbet: İlgi,
oran, bağlılık / Ayyar: Hilebaz, dolandırıcı
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Güfte Adı

CANIM KURBAN OLSUN SENİN YOLUNA

Güfte No

36

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Şefaat eyle bu kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette olur zevk-u safası
Ons sekiz bin âlemin Mustafa’sı
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Yedi gökleri seyran eyleyen
Kürsinin üstünde cevlan eyleyen
Miraç’ta ümmetini dileyen
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Dört çâryâr anın gökçek yaridir
Onu seven günahlardan beridir
On sekiz bin âlemin sultanıdır
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Âşık Yunus n’ider dünyayı sensiz
Sen Hak peygambersin şeksiz şüphesiz
Sana inanmayan gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Şefaat: Bağışlanmasını dileme, birine arka çıkma / Kemter: Değersiz / Kürsi: Oturulacak yer / Cevlan: Dolaşma, gidip gelme / Şek: Şüphe
Çâr: Dört
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Güfte Adı

CANINI AŞK YOLUNA

Güfte No

37

Canını aşk yoluna vermeyen âşık mıdır
Cehd eyleyip ol dosta ermeyen âşık mıdır
Aşk kadehinden içip nefs dileğinden geçip
Hak yoluna er gibi durmayan âşık mıdır
Dost sevgisin gönülde cânıla berkitmeyen
Tûl-ı emel defterin dürmeyen âşık mıdır
Dün ü gün riyâzât çekip halvetlerde diz çöküp
Hak dîdârı eserin görmeyen âşık mıdır
Aşka tanışık sığmaz değme cân göğe ağmaz
Pervâne gibi oda yanmayan âşık mıdır
Kişi dertli olıcak dermân isteğen olur
Kendi derdi dermanın sormayan âşık mıdır
Yunus imdi ol dostun cefâsına sabreyle
Yüreğine aşk okun urmayan âşık mıdır

Cehd: Gayret, çalışma / Ağmak: Çıkmak, yükselmek / Berkitmek: Bağlamak, pekiştirmek / Tûl-ı emel: Aşırı istekler / Riyazat: Nefis terbiyesi
için yapılan perhiz / Pervâne: Geceleri ışık etrafında dönerek uçan küçük kelebek / Urmak: Vurmak
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Güfte Adı

CANLAR CANINI BULDUM

Güfte No

38

Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Assı ziyandan geçtim dükkânım yağma olsun
Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
Dost vaslına eriştim gümanım yağma olsun
Benden benliğim gitti hep mülkümü dost tuttu
Lâ-mekâna kavm oldum mekânım yağma olsun
İkilikten usandım birlik hânına kandım
Derd-i şarâbın içtim dermanım yağma olsun
Varlık çün sefer kıldı dost andan bize geldi
Viran gönül nur oldu cihanım yağma olsun
Geçtim bitmez sağınçdan usandım yaz u kıştan
Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun
Taalluktan üzüştüm ol dosttan yana uçtum
Aşk divanına düştüm divanım yağma olsun
Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun…

Assı: Kâr, kazanç / Hicap: Perde, örtü, utanç / Vasl: Kavuşma / Güman: Şüphe / Sağınç: Sofra / Lâ-mekân: Mekansız / Hân: Sofra
Taalluk: İkilik / Üzüştüm: Kesilmek, koparılmak
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Güfte Adı

Güfte No

DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

39

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Su dibinde mâhî ile
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâhû ile
Çağırayım Mevlâm seni
Gökyüzünde İsâ ile
Tûr dağında Mûsâ ile
Elimdeki âsâ ile
Çağırayım Mevlâm seni
Derdi öküş Eyyûb ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed mahbûb ile
Çağırayım Mevlâm seni
Hamd ü şükrullah ile
Vasf-ı kulhüvallah ile
Dâima zikrullah ile
Çağırayım Mevlâm seni
Bilmişim dünyâ halini
Terk ettim kıyl u kâlini
Baş açık ayak yalını
Çağırayım Mevlâm seni
Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Mâhî: Balık / Âhû: Ceylan / Abdal: Derviş / Yâhû: Ey o, ey Allah’ım manasında kullanılır / Öküş: Çok / Mahbûb: Sevgili
Hamd ü şükrullah: Allah’a hamd ve şükretmek / Zikrullah: Allah’ı anmak / Kıyl ü kâl: Dedikodu
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Güfte Adı

DERTLİ NE AĞLAYIP GEZERSİN BURDA

Güfte No

40

Dertli ne ağlayıp gezersin burda
Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür
Nice dertli kondu göçtü burada
Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür
Bu dert benim munisimdir yârimdir
Arşa çıkan benim âh ü zârımdır
Seni ağlatan lutf ıssı kerimdir
Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür
Dâim Hakk'a cemalini dike-dur
Zikr ile Mevlâyı dilden ana-dur
Kahrı kime ise lutfu onadır
Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür
Sevdaya salma şu garip başını
Akıtır gözünden kanlı yaşını
Kerimdir onanır kulun işini
Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür
Yunus senin gözlerinde çok hâl var
Önünde uğrayıp geçecek yol var
Gece gündüz dur da Mevlâ'ya yalvar
Ağlatırsa Mevlâm yine güldürür

Munis: Cana yakın / Âh ü zâr: Ağlamam, inleme / Zikr: Allah’ı anma
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Güfte Adı

DERVİŞLİK DEDİKLERİ

Güfte No

41

Dervişlik dedikleri hırka ile tâc değil
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil
Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan
Vargıl yolunca yürü er yolu kalmaç değil
Girsen şeyhin yoluna yalın ayak baş açık
Er var dirilik dirilmiş yalın ayak aç değil
Durmuş ma’rifet söyler erene Yunus Emre’m
Yol eriyle yoldadır yolsuza yoldaş değil

Hırka: Tarikat mensuplarının giysilerinden / Tac: Tarikat mensuplarının başlarına giydikleri şey / Vargıl: Var / Kalmaç: Kalıcı, engel, set
Er var: Tez var
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Güfte Adı

DERVİŞLİK DER Kİ BANA

Güfte No

42

Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın
Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın
Derviş bağrı taş gerek gözü dolu yaş gerek
Koyundan yavaş gerek sen derviş olamazsın
Döğene elsiz gerek söğene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın
Dilin ile şakırsın çok maniler dokursun
Vara yoğa kakırsın sen derviş olamazsın
Kakımak varmışsa ger Muhammed de kakırdı
Bu kakımak sende var sen derviş olamazsın
Doğruya varmayınca mürşide ermeyince
Hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın
Derviş Yunus gel imdi ummanlara dal imdi
Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın

Şakımak: Güzel ve nağmeli konuşmak / Kakımak: Kızmak, öfkelenmek / Ger: Eğer / Mürşid: Tasavvufta yol gösterici / İmdi: Şimdi
Umman: Büyük deniz, okyanus
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Güfte Adı

Güfte No

DİLSİZLER HABERİNİ

43

Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözü can gerek anlayası
Dinlemeden anladık anlamadan eyledik
Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi
Biz sevdik âşık olduk sevildik maşuk olduk
Her dem yeni dirlikte bizden kim usanası
Yetmiş iki dilceydi araya sınır düştü
Ol bakışı biz baktık yermedik âm-u hâsı
Miskin Yunus ol veli yerde gökte dopdolu
Her taş altında gizli bin İmran oğlu Mûsî

Dirlik: Düzenlik / Âm-u hâs: Halk ve aydınlar / Mûsî: Musa peygamber / Maşuk: Sevilen / Dem: Her an / Yermek: Kötülemek
İmran: Musa peygamberin babası
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Güfte Adı

Güfte No

DOLAP NİÇİN İNİLERSİN

Dolap niçin inilersin
Derdim vardır inilerim
Ben Mevlâ’ya âşık oldum
Anın için inilerim

Şol dülgerler beni yondu
Her âzam yerine kondu
Bu iniltim Hak’tan geldi
Derdim vardır inilerim

Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreyledi Çalap
Derdim vardır inilerim

Suyum alçaktan çekerim
Dönüp yükseğe dökerim
Görün ben neler çekerim
Derdim vardır inilerim

Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım kırdılar
Dolaba lâyık gördüler
Derdim var inilerim

Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
Bu fânide kimse kalmaz
Derdim var inilerim

44

Ben bir dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
Ben Mevlâ’ya duacıyım
Derdim vardır inilerim
Dağdan kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
Ben bir usanmaz ozanım
Derdim var inilerim

Ozan: Âşık, halk şairi / Yalap yalap: Parıl parıl, alev alev / Çalap: Allah / Fâni: Geçici / Dülger: Marangoz / Âza: Organ
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Güfte Adı

EĞER AŞKI SEVERSEN

Güfte No

45

Eğer aşkı seversen cân olasın
Gönüller tahtına sultân olasın
Seversen dünyayı mihnet bulasın
Erenler sırrını kaçan duyasın
Diken olma gül ol eren yolunda
Diken olur isen oda yanasın
Niyâz için buyurdu Hak namazı
Niyâzdan vay sana gâfil olasın
Erenler nefesin âsâ edin sen
Eğer nefsine uyarsan fenâsın
İbâdetler taşıdır terk-i dünya
Eğer mü’min isen ona inanansın
Atan anan hakkın yetirdin ise
Yeşil donlar giyesin donanasın
Eğer komşu hakkı boynunda ise
Cehennemde yârın bâki kalasın
Yunus bu sözleri erenden aldı
Sana dahi gerek isen alasın

Mihnet: Sıkıntı, eziyet / Kaçan: Ne vakit, ne zaman / Od: Ateş / Niyaz: Yalvarma, istek, dua / Yetirmek: Ulaştırmak, yetiştirmek
Don: Elbise / Gâfil: Habersiz, bilgisiz, dalgın / Bâki: Ebedi, sonsuz / Âsâ: Sopa, yolculukta kullanılan değnek, baston
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Güfte Adı

ERENLERİN YOLLARI İNCEDEN İNCEYİMİŞ

Güfte No

46

Erenlerin yolları inceden inceyimiş
Süleyman’a yol kesen şu bir karıncayımış
O karınca söyledi Süleyman’a yol dedi
O karınca söylediği cevap alıncayımış
Götürmedi kimsene kimsenenin gücünü
Güç götürdüm diyenler eli erinceyimiş
Kim kime ne der ise eğer hayır eğer şer
Allah verir cezasın gele yol inceyimiş
Gönlüm bana söylerdi seni severem derdi
Gönlüm seni sevdiği dosta erinceyimiş
Gönlüm der ki varayım sana geri geleyim
Gönlüm uyduğu bana dostu buluncayımış
Yarenlerim derler ki âşık melâmet gerek
Geldi benim başıma o söz yerinceyimiş
Aşığın gözyaşları gece gündüz dökülür
Âşık kan ağladığı maşuk soruncayımış
Dört kitabın manasın okudum tahsil kıldım
Aşka gelince gördüm bir ulu heceyimiş
Ben dervişim diyenler haramı yemeyenler
Haramın yenmediği ele girinceyimiş
Derler ki filan öldü mülkiyle malı kaldı
O malın irkildiği ıssı ölünceyimiş
İki kişi söyleşir Yunus’u görsem diye
Biri der ki ben gördüm bir âşık kocayımış

Süleyman: Süleyman peygamber / Melâmet: Giyim kuşam, zikir, âyin gibi yerleşmiş âdet ve törenlere önem vermeyip nefsi devamlı
yermeyi, kınamayı, böylece halkın iltifatından uzaklaşarak Hakk’a yaklaşmayı esas alan anlayış / Koca: Yaşlı, saygıdeğer kimse
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Güfte Adı

EY AŞK ERİ AÇ GÖZÜNÜ

Güfte No

47

Ey aşk eri aç gözünü yeryüzüne eyle nazar
Gör bu latîf çiçekleri bezenüben geldi geçer
Bunlar böyle bezenüben dosttan yana uzanuban
Bir sor ahî bunlara sen kancarıdır azm-i sefer
Her bir çiçek bin nâz ila öğer Hakk'ı niyâz ile
Bu kuşlar hoş âvâz ile ol pâdişâhı zikreder
Öğer onun Kâdirliğin her bir işe hazırlığın
İllâ ömür kâsırlığın anıcağız benzi solar
Rengi döner günden güne toprağa dökülür gene
İbret-dürür anlayana bu ibreti ârif duyar
Ne gelmeğin gelmek-dürür ne gülmeğin gülmek-dürür
Son menzilin ölmek-dürür duymadınsa aşktan eser
Her bir sözü duya idin ya bu gamı yuya idin
Yürürken uyuya idin gideydi senden kâr u bâr
Bildin gelen geçer imiş bildin konan göçer imiş
Aşk şarabın içer imiş bu ma’niden her kim duyar
Yunus bu sözleri kogıl kendözünden elin yugıl
Senden ne gele bir değil çün Hak’dan gelir hayr ü şer

Ahî: Kardeş / Azm-i sefer: Sefere karar vermek / Niyaz: Yalvarma / Âvâz: Ses / Kâsır: Kısaltan / Kadir: Güç, kuvvet sahibi Allah
Kâr u bâr: İş güç / Hayr u şer: İyilik, kötülük
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Güfte Adı

EY YÂRENLER EY KARDAŞLAR

Güfte No

48

Ey yârenler ey kardaşlar
Korkaram ben ölem deyu
Öldüğüme kayırmazam
Ettiğimi bulam deyu
Bir gün görünür gözüme
Ayıbım vuralar yüzüme
Endişeden del’lolmuşum
N’idem ben ne kılam deyu
Eğer gerçek kul imişsem
Ona kulluk kıla idim
Ağlayaydım bu dünyada
Yarın anda gülem deyu
Hemin geldim bu dünyaya
Nefsime kulluk eyleyu
İyi amel işlemedim
Azaptan kurtulam deyu
Ey bîçâre miskin Yunus
Günahın çok n’eyleyesin
Sığındığım ol Allah’ıma
Dedi hem af kılam deyu

Yaren: Arkadaş, dost / Kayırmak: Düşünmek, endişe etmek / Hemin: henüz, daha, yeni / Bîçâre: Çaresiz
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Güfte Adı

Güfte No

FİRAKIN BAĞRIMI DAĞLAR

49

Firakın bağrımı dağlar ne bilsin kadrini sağlar
Seni görmeyeli dostum bu gözüm kanlı yaş ağlar
Akar yaşım sele benzer ömür geçer yele benzer
Güler yüzün güle benzer ne bilsin geçe bu çağlar
Gülün bülbül olur yâri onun için kılar zârı
Gülistandır onun yeri makam olmaz ona bağlar
Balı yağı n'ider bülbül din ona karşı gülsün gül
Âşık yükünü şöyle bil ki çekmedi yüce dağlar
Âşık aşkın yükün çeker yücelerden yüce çıkar
Görür dost yüzüne bakar, gönül maşuğuna bağlar
Derviş Yunus hona geldi teveccüh maşuka kaldı
Gönülde sevdiğin buldu onunla gönlünü bağlar

Firak: Ayrılık / Kadr: Kıymet, değer / Zâr: Ağlamak / Maşuk: Sevilen, Allah / Hon: Sofra, yemek / Teveccüh: Yönelme
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Güfte Adı

GEL EY DERVİŞ

Güfte No

50

Gel ey derviş Hakk'ı bulayım dersen
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz
Resul'ün cemâlin göreyim dirsen
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz
Niceler giderler mürşid arayı
Arayanlar buldu derde devayı
Bin yıl da okursan aktan karayı
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz
Niçe bin yıl bunda kalayım dirsen
Cümle kitâbları bileyim dirsen
Her harfine yüz bin ma'nâ da virsen
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz
Kadılar müftüler cümle geldiler
Kitapların herkes yere kodılar
Sen bu ilmi kimden aldın dediler
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz
Eylenen âşıklar gidelüm bile
Niçe sâdıkların bağrını dele
Muhammed'e delil Cebrâ'îl bile
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz
Yûnus Emre bunda ma'nâ var indi
Bir kâmil mürşide sen de var imdi
Hazret-i Musa'ya Hızr'a var dindi
Bir kâmil mürşide varmayınc'olmaz

Cemal: Yüz, çehre / Delil: Rehber / Sadık: Doğruluk sahibi / Hızr: Âbıhayat içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, bereketi temsil ettiğine ve kul
sıkıştığında imdadına yetiştiğine inanılan, bir görüşe göre peygamber, bir görüşe göre velî olan zat
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Güfte Adı

GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM

Güfte No

51

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi
Şol göz yumup açmış gibi
İşbu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi
Miskin Âdem oğlanını
Benzetmişler ekinciğe
Kimi biter kimi yiter
Yere tohum saçmış gibi
Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi
Bir hastaya vardın ise
Bir içim su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarâbın içmiş gibi
Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele
Hak libasın biçmiş gibi
Yunus Emre bu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas ola
Ab-ı hayat içmiş gibi

Ekincik: Tahıl, buğday / Göynümek: Kendi kendine yanmak / Âb-ı hayât: Ölümsüzlük suyu, hayat suyu / Miskin: Fakir, yoksul / Hızır: Hz. Mûsâ
döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişi / İlyas: lyas, soyu Hz. Harun’a dayanan bir peygamberdir. İsmi Kur’an-ı
Kerim’de geçen peygamber

İLAHİ AŞKIN SESİ MİLLETLERARASI İLAHİ BESTE YARIŞMASI | YUNUS EMRE YILI ÖZEL

GÜFTELER KİTABI

62

Güfte Adı

GELİN BİR NAZAR EYLEN

Güfte No

52

Gelin bir nazar eylen n’oldu cihan içinde
Niceler toprak oldu bu az zaman içinde
O taze güller soldu bülbüller ötmez oldu
Ata ana zâr oldu kaldı zindan içinde
Canları oda yandı kuzuların kurt aldı
Ardınca baka kaldı zâr-u figan içinde
O nice yarenlere hasret kaldı canları
Meğerki buluşalar yarın cinan içinde
O ipek don giyenler hiç toz kondurmayanlar
Çürüyüp toprak olmuş tenler kefen içinde
O gözler ve o kaşlar o inci gibi dişler
O tenler ve o saçlar yılan çıyan içinde
Kamu çürümüş eller o dudak ve o diller
O sevgili oğullar kalmış toprak içinde
Bu dünyaya inanma vefasın bulam sanma
Ömrün veren ziyana çoğu pişman içinde
Dünyayı bî-vefa bil aç gözünü yarag kıl
Sen dahi olursun bil kalma güman içinde
Yunus söyle sözünü yavı kılma özünü
Ağarda-gör yüzünü koma firak içinde

Nazar eylemek: Bakmak / Zâr olmak: Ağlamak, inlemek / Od: Ateş / Zar: Ağlama, inleme / Figan: Ayrılık acısı / Cinan: Cennet / Don: Elbise
Kamu: Bütün, hepsi / Güman: Şüphe, tereddüt / Bî-vefa: Vefasız / Yarag kılmak: Hazırlık yapmak / Yavı kılmak: Kaybetmek / Firak: Ayrılık
Ağarda-görmek: Ağartmak
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Güfte Adı

GÖNÜL HAYRAN OLUPTUR AŞK ELİNDEN

Güfte No

53

Gönül hayran oluptur aşk elinden
Ciğer büryan oluptur aşk elinden
Niceler tacı tahtı malı mülkü
Koyup uryan oluptur aşk elinden
Özümün kalmadı sabrı kararı
Gözüm giryan oluptur aşk elinden
Eridi karlı dağlar zerre zerre
Deniz umman oluptur aşk elinden
Koyup İbrahim Ethem tacı tahtı
Yeri külhan oluptur aşk elinden
Zihi Mansur ki maşukun yolunda
Başı berdar oluptur aşk elinden
Ne gördü Leyla'nın yüzünde Mecnun
Ki sergerdan oluptur aşk elinden
Ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde
İşi efgan oluptur aşk elinden
Muhabbet derdine düşeli bülbül
Dili handan oluptur aşk elinden
Yunus Emre bu hasrete bu zara
Acep mihman oluptur aşk elinden

Büryan: Yanmak / Uryan: Çıplak / Külhan: Hamamlarda döşeme altında bulunan ve ısınmayı sağlayan kapalı büyük ocak / Zihi: Güzel, hoş
Sergerdan: Başı dönmüş / Handan: Sevinçli / Mihman: Misafir, konuk / Ethem: Evliyanın büyüklerinden bir zat / Mansur: Hallac-ı Mansur
adındaki büyük sufi / Leyla ve Mecnun: Bir aşk hikayesinin iki kahramanı / Züleyha: Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf kıssasının kadın kahramanı
Efgan: Feryat, haykırma / Zar: Ağlama
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Güfte Adı

Güfte No

GÖNLÜM DÜŞTÜ BU SEVDAYA

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk n’eyledi

Akan sulayın çağlarım
Dertli yüreğim dağlarım
Yârim için ben ağlarım
Gel gör beni aşk n’eyledi

Ben ağlarım yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne âkilem ne divane
Gel gör beni aşk n’eyledi

Benzim sarı gözlerim yaş
Bağrım pâre ciğerim baş
Halden bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk n’eyledi

Mecnun oluban yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melûl olurum
Gel gör beni aşk n’eyledi

Miskin Yunus bîçâreyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinden avareyim
Gel gör beni aşk n’eyledi

54

Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönlüm hast'eyledi
Öldürmeye kasd eyledi
Gel gör beni aşk n’eyledi
Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Âkil: Akıllı / Divane: Deli / Melûl: Usanmış, bıkmış, bezmiş, bezgin, bıkkın / Pâre: Parça
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Güfte Adı

GÖREREK DOSTUN CEMÂLİN

Güfte No

55

Görerek dostun cemâlin
Göçer illa'llâh diyenler
Kalbine tevhîd nûrını
Saçar illa'llâh diyenler
Hak kullarınun hepisin
Fazl ile yapmış yapısın
Sekiz Uçmag'un kapısın
Açar illa'llâh diyenler
Günahı çirkinden yunup
Yüzü bedir aya dönüp
Kanatlı Burâg'a binüp
Uçar illa'llâh diyenler
Gündüze döndürür şebi
Ümmetüm der ana Nebi
Sırât'ı yıldırım gibi
Geçer illa'llâh diyenler
Düzelt gönül harabını
Ko dünyânun serabını
Dostdan ışkun şarâbını
İçer illa'llâh diyenler
Yunus cihan değil baki
Mağrur olup olma şaki
Batılın içinden Hak’kı
Seçer illallah diyenler

Cemâl: Yüz, çehre / Tevhid: Allah’ın birliği / Fazl: Cömertlik / Uçmak: Cennet / Burak: Hz. Muhammed’in, üzerine binerek mîrâca çıkması için
emrine verilen semâvî binek / Baki: Kalıcı, sonsuz / Batıl: Doğru ve sahih olmayan, gerçekle ilgisi bulunmayan / Mağrur: Gururlu / Batıl: Hak,
doğru olmayan / İlla'llâh: Ancak, sadece Allah var anlamında
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Güfte Adı

HAK BİR GÖNÜL VERDİ BANA

Güfte No

56

Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
Bir dem gelir şâdan olur bir dem gelir giryan olur
Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşâretten doğar hoşbağ ile bostan olur
Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerheyleyemez
Bir dem cehâlette kalır nesne bilmez nâdan olur
Bir dem dev olur ya peri viraneler olur yeri
Bir dem uçar Belkıs ile sultân-ı ins ü cân olur
Bir dem varır mescitlere yüz sürer anda yerlere
Bir dem varır deyre girer İncil okur ruhban olur
Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine Firavn ile hâmân olur
Bir dem döner Cebrail’e rahmet saçar her mahvile
Bir dem gelir gümrâh olur miskin Yunus hayran olur

Hayran: Şaşkın / Şadan: sevinçli, neşeli / Giryan: Ağlayan / Beşaret: Mutluluk, müjdelenmiş olmak / Şerh etmek: Açıklamak / Nadan:
Bilmeyen, cahil / Sultan-ı ins ü can: İnsanların ve cinlerin sultanı / Deyr: Kilise / Ruhban: Rahipler / Mahfil: Toplantı yeri / Gümrah: Yolunu
kaybetmiş, sapmış, aşırı büyümüş / Zemheri: 2 Aralık – 31 Ocak arasındaki çok soğuk günler, karakış / Firavun: Eski Mısır hükümdarlarına
verilen unvan, Mecaz olarak kibirli, zalim / Haman: Kur’an’da Hz. Musa dönemindeki Firavun sarayının bir yetkilisi olarak anılan kişi
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Güfte Adı

HAK CİHÂNA DOLUDUR

Güfte No

57

Hak cihâna doludur kimseler Hakk'ı bilmez
Onu sen senden iste o senden ayrı olmaz
Dünyaya inanırsın rızka benimdir dersin
Niçin yalan söylersin çün sen dediğin olmaz
Âhret yavlak ıraktır doğruluk key yarağdır
Ayrılık sarp firâktır hiç giden geri gelmez
Dünyaya gelen göçer bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer cahiller anı bilmez
Gelin tanışık olalım işi kolay tutalım
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz
Yunus sözün anlar isen söz ma'nîsin dinler isen
Sana bir amel gerek bunda kimsene kalmaz

Rızk: Nasip / Yavlak: Fazla, çok / Yarağ: Yararlı / Firak: Ayrılık / Amel: İş, ibadet / Kimsene: Kimseye
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Güfte Adı

HAK ÇALABIM HAK ÇALABIM

Güfte No

58

Hak Çalabım Hak Çalabım sencileyin yok Çalabım
Günahlarımız yarlıgagil ey rahmeti çok Çalabım
Kullar senin sen kulların günahları çok bunların
Uçmağına koy bunları binsinler Burak Çalabım
Ben eydürem kim ey gani nedir bu derdin dermanı
Zinhar esirgeme beni aşk oduna yak Çalabım
Kogıl beni hoş yanayım kül oluban uşanayın
Ol sevdiğim Muhammed’e olayın çerağ Çalanım
Ne sultan ne baylardasın ne köşk ü saraylardasın
Girdin miskinler gönlüne edindin durak Çalabım
Ne ilmim var ne taatım ne gücüm var ne takatım
Meğer senin inâyetin kıla yüzüm ak Çalabım
Yarlıgagıl sen Yunus’u günahlı kulların ile
Eğer yarlıgamaz isen key katı firak Çalabım

Çalab: Allah / Yarlagamak: Bağışlamak / Uçmak: Cennet / Eydürem: Söyleyeyim / Burak: Peygamberi mirac’a yükselten kanatlı at
Gani: Zengin, Allah’ın sıfatlarından / İnâyet: Yardım / Firak: Ayrılık / Zinhar: Asla, katiyen / Uşanayım: Ufalanayım / Key: İyice, adam akıllı
Yarlıgamak: Birinin suçunu bağışlamak, mağfiret etmek
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Güfte Adı

HAK MÜYESSER ETSE

Güfte No

59

Hak müyesser etse de varsam
Güzel Kabetullah sana
Bakuben hayranın olsam
Güzel Kabetullah sana
Kara donuna bürünür
Arş'la beraber görünür
Sana varmayan yerinir
Güzel Kabetullah sana
Gümüşten kapı açmışlar
Mermerlerle döşemişler
Altın kuşak kuşatmışlar
Güzel Kabetullah sana
Kâbe’nin çevresi dağlar
Didar görmüş sular çağlar
Âşık Yunus durmaz ağlar
Güzel Kabetullah sana

Müyesser: Hak kolay kılsa, nasip etse / Didar: Allah’ın cemali / Don: Örtü / Arş: Dokuzuncu gök / Yerinmek: Pişman olmak / Didar: Sevgili
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Güfte Adı

HAK’TAN GELEN ŞERBETİ

Güfte No

60

Hak’tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah
Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah
Şol karşıki dağları meşeleri bağları
Sağlık safâlık ile aştık elhamdülillah
Kuru idik yaş olduk kanatlandık kuş olduk
Birbirimize eş olduk uçtuk elhamdülillah
Varlığımız illere şol safâ gönüllere
Halka Tapduk ma’nisin saçtık elhamdülillah
Beri gel barışalım yâd isen bilişelim
Atımız eğerlendi eştik elhamdülillah
İndik Rum’u kışladık çok hayr ü şer işledik
Uş bahar geldi geri göçtük elhamdülillah
Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
Artık denize dolduk taştık elhamdülillah
Tapduk’un tapusunda kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdülillah

Elhamdülillah: Hamd (övgü) Allah’a mahsustur anlamındaki söz / Kudret: Güç, kuvvet / Eşmek: Yürümek, yol almak / Dirilmek: Yaşamak, bir
araya toplamak / İrkilmek: Şüphelenmek, tereddüde düşmek, şaşırmak / Rum: Anadolu / Tapu: Huzur, makam
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Güfte Adı

HER KAÇAN ANARSAM SENİ

Güfte No

61

Her kaçan anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım
Senden ayrı gözüm yaşım
Kimseler silmez Allah’ım
Sensin ismi bâki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allah’ım
Sen yarattı cism ü cânı
Sen yarattın bu cihânı
Mülk senindir kerem kânı
Kimsenin olmaz Allah’ım
Okunur dilde destânın
Açılır bağ ü bostanın
Sen baktığın gülistânın
Gülleri solmaz Allah’ım
Aşk bahrına dalmayan
Canını feda kılmayan
Senin cemâlin görmeyen
Meydana gelmez Allah’ım
Zâr olur âşıkın işi
Durmaz akar gözün yaşı
Senden ayrı düşen kişi
Didârın görmez Allah’ım
Âşık Yunus seni ister
Lütf eyle cemâlin göster
Cemâlin gören âşıklar
Ebedî ölmez Allah’ım

Kaçan: Ne vakit ki, o zaman / Kerem: Cömertlik / Cism ü cân: Beden ve ruh / Kân: Maden ocağı, cevher / Didâr: Yüz, Allah’ın cemâli
Ebedi: Sonsuz, daima
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Güfte Adı

HİÇ BİLMEZEM

Güfte No

62

Hiç bilmezem kezek kimin aramızda gezer ölüm
Halkı bostan edinmiştir dilediğin üzer ölüm
Alır yiğidi çağında bülbülü ötmez bâğında
Kimse komaz ocağında yiğitleri alır ölüm
Bir nicenin belin büker bir nicenin mülkün yıkar
Bir nicenin yaşın döker var gücünü üzer ölüm
Birinin alır kardaşın revan döker gözü yaşın
Hiç onarmaz bağrı başın habersizin gelir ölüm
Yiğidi koca olunca komaz kendiyi bilince
Birini koyup gelince gözlerini süzer ölüm
Alır yiğidi kocayı yakar ananın içini
Kızların sarı saçını teneşirde çözer ölüm
Alır yiğidin âlâsın dîvâne eder anasın
Gelinlerin el kınasın topraklara karar ölüm
Alır yiğidin hâsını döker gözlerin yaşını
Mecnûn ider anasını yüreklerin yakar ölüm
Hani onun sevdik yari kıl taatın arı yürü
Miskin Yunus neye durur ejderhalar yutar ölüm

Kezek: Sıra, sıra ile bekleme / Üzmek: Koparmak, kopmak / Revan: Akan, giden / Taat: İtaat, uyma
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Güfte Adı

Güfte No

İLÂHÎ BİR AŞK VER BANA

İlâhî bir aşk ver bana
Kandalığım bilmeyeyim
Yavı kılayım ben beni
İsteyiben bulmayayım

Senin kokun duydu cânım
Terkini urdu cihânın
Hergiz belirmez makâmın
Seni kande isteyeyim

Şöyle hayrân eyle beni
Bilmeyeyim günden günü
İsteyeyim daim seni
Ayruk nakşa kalmayayım

Bülbül olayım öteyim
Dost bahçesinde yatayım
Gül oluben açılayım
Ayruk dahi solmayayım

Al gider benden benliği
Doldur içime senliği
Dirliğimde öldür beni
Varıp anda ölmeyeyim

Mansurlayın dâra beni
Ayan göster anda seni
Kurban kılayım bu canı
Aşka münkir olmayayım

Gelirse göğnümün dile
Kim söğe bana kim güle
Bari yanayım dert ile
Hâlim dile gelmeyeyim

Aşk-durur derdin dermanı
Aşk yolunda kodum cânı
Yunus Emre eydür bunu
Bir dem aşksız olmayayım

63

Uş yürürem yana yana
Ciğerim gark oldu kana
Tab aşk eser etti cana
Nice zâri kılmayayım

Kandalığım: Nerede olduğumu / İlâhî: Ey Allah’ım / Yavı kılmak: Kaybetmek, yitirmek / Ayruk: Başka, ayrı / Göğnü: Yaymak, yanık
Tab: Yeter, kafi / Uş: İşte / Zari kılmak: Ağlamak, inlemek / Kande: Nerede / Dâr: Darağacı / Eydür: Söyler / Mansur: Sözlerinden dolayı idam
edilmiş coşkulu sufi / Münkir: İnkâr eden
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Güfte Adı

İLÂHÎ CENNET EVİNE

Güfte No

64

İlâhî Cennet evine
Girenlerden eyle bizi
Yarın anda cemâlini
Görenlerden eyle bizi
Mahşerde halk ola hayran
Çok yürekler ola biryân
Arş'ın gölgesinde seyrân
Edenlerden eyle bizi
Ya Hayy u Yâ Kayyûm Samed
İhsanına yokdur aded
Firdevs bahçesinde ebed
Kalanlardan eyle bizi
Bu dünyanın cefâsı çok
Kimi aç gezer kimi tok
Şol mizanda sevabı çok
Gelenlerden eyle bizi
Bakma dünyânın varına
Düşüp dâim Hak yoluna
Berâtını sağ eline
Alanlardan eyle bizi
Müminlere rahmet ola
Münafıklar mahrum kala
Yûnus gider doğru yola
Gidenlerden eyle bizi

Cemal: Yüz, Allah’ın cemali / Mahşer: Âhiret hayâtında bütün insanların, dünyâda yaptıklarının hesâbını Allah huzûrunda vermek üzere
tekrar dirilip toplanacakları yer / Biryan: Yanık / Hay: Bütün varlıkların hayat kaynağı, ebedî ve hakîkî hayat sâhibi (Allah) / Kayyum: Kendi
zâtı ile kāim olan, varlığında ve varlığının devâmında her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisinin hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan, bütün
mahlûkātı var kılıp varlığını devam ettiren (Allah) / Samed: Her türlü istek ve ihtiyâcı karşılayacak güce sâhip bulunan, hiç kimseye veya
hiçbir şeye muhtaç olmayan / Berat: Amel defteri
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Güfte Adı

İLİM İLİM BİLMEKTİR

Güfte No

65

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır
Okumaktan mânâ ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsen
Ha bir kuru emektir
Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eri Hak bilmez isen
Abes yere yelmektir
Dört kitabın ma’nisi
Bellidir bir elifte
Sen elif dersin Hoca
Manası ne demektir
Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir

Çün: Eğer / Taat: İbadet / Hicap: Örtü, perde / Er: Ermiş kişi / Abes: Boş, değersiz, manasız / Yelmek: Koşmak, ardından gitmek / Elif: Arap
alfabesinin ilk harfi, burada Allah anlamında / Dört kitap: Kur’an, İncil, Tevrat, Zebur
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Güfte Adı

İSTER İDİM ALLAH'I

Güfte No

66

İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu
Erenler meydanında yuvarlanır top idim
Padişah çevganında kaldım ise ne oldu
Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim
Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu
Âlimler ulemalar medresede bulduysa
Ben harabat içinde buldum ise ne oldu
İşit Yunus'u işit yine deli oldu hoş
Erenler manisine daldım ise ne oldu

Dün ü gün: Gece ve gündüz / Eren: Ermiş kişi / Çevgan: Top ile oynanan bir tür oyun / Ulema: Âlimler / Harabat: Harap yerler
Mani: Ermişlerin sözleri
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Güfte Adı

Güfte No

İŞİT SÖZÜMÜ EY GAFİL

İşit sözümü ey gâfil
Tanla seher vaktinde dur
Öyle buyurmuş ol kâmil
Tanla seher vaktinde dur

Okuna hadîs ü kelâm
Diyeler aleyhisselâm
Âşık isen belli bilem
Tanla seher vaktinde dur

İşit ne der horusunuz
Tanla verilir rûzunuz
Dost dergâhına tutgıl yüz
Tanla seher vaktinde dur

Helâl ola sana uçmak
Uçmakta hûriler koçmak
Kevser şarabını içmek
Tanla seher vaktinde dur

İşit sözümü ey sağır
Tâ terazin gele ağır
Yalvar Çalabına çağır
Tanla seher vaktinde dur

Miskin Yunus aç gözünü
Uyar gafletten özünü
Ta bilesin kendözünü
Tanla seher vaktinde dur

67

Yatanların yatlı hali
Hiç nesneye ermez eli
Seher eser rahmet yeli
Tanla seher vaktinde dur
Kuşlar ile turgıl bile
Kıl namazı imam ile
Yalvar günahını dile
Tanla seher vaktinde dur
Okuna Kur’ân Yâsin
Kulak urup dinleyesin
Dağca günahlar yuyasın
Tanla seher vaktinde dur

Gâfil: Habersiz / Tan: Seher, sabahın ilk saatleri / Kâmil: Olgun / Horus: Horoz / Rûz: Gün / Tutgıl: Tut, çevir / Yatlı: Kötü / Urup: Verip
Yâsin: Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı / Hadis: Hz. Peygamberin söz ve işleri / Kelâm: Söz / Aleyhisselâm: Selâm üzerine olsun, peygamberler
ve melekler için kullanılır / Uçmak: Cennet / Huri: Cennette bulunan güzel kadın / Koçmak: Kucaklamak / Kevser: Cennette bir havuz veya
nehir
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Güfte Adı

İŞİTİN EY ULULAR

Güfte No

68

İşitin ey ulular âhir zamân olısar
Sağ müslüman seyrektir ol da gümân olısar
Dânişmend okur tutmaz derviş yolun gözetmez
Bu halk öğüt işitmez ne sarp zaman olısar
Gitti beğler mürveti binip sürerler atı
Yediği yoksul eti içtiği kan olısar
Yani er koptu erden elini çekmez şerden
Deccâl kopısar yerden onlar uyan olısar
Birbirine yanubana ettiğin kalır sana
Yarın mahşer gününde cümle ayan olısar
Ey Yunus imdi senin aşk ile geçsin günün
Sevdiğin kişi senin cânına cân olısar

Ahir zaman: Kıyamete yakın zaman / Sağ: Sağlam, diri / Güman: Şüphe / Danışmend: Âlim / Mürvet: İyilikseverlik / Murdar: Leş
Deccal: Kıyamete yakın zamanda insanları kandırmak, halkı azdırmak için ortaya çıkacağı haber verilen, çok kötü, fesatçı ve yalancı kimse
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Güfte Adı

Güfte No

İŞİTİN EY YÂRENLER

69

İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer
Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter
Nice yumsak söylese sözü savaşa benzer
Aşkı var gönlü yanar yumuşanır muma döner
Tas gönüller kararmış sarp katı kışa benzer
Ol sultan kapısında hazreti tapısında
Âşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer
Geç Yunus endişeden gerekse bu bişeden
Ere aşk gerek önden sonra dervişe benzer

Yâren: Dostlar / Çavuş: Burada saray görevlisi / Ağu: Zehir / Tapu kılmak: Ululamak, hizmet etmek / Bîşe: Orman, sazlık
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Güfte Adı

KELECİ BİLEN KİŞİNİN

Güfte No

70

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz
Sözü bişirip diyenin işini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı
Söz ola ağulu aşı yağ ile bal ede bir söz
Kelecilerin bişirgil yaramazını şeşirgil
Sözün us ile düşürgil dimegil çoğ ede bir söz
Gel ahi ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri
Hezâren gevher dinârı kara toprağ ede bir söz
Kişi bile söz demini demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz
Yürü yürü yolun ile gafil olma bilin ile
Key sakın key dilin ile canına dağ ede bir söz
Yunus şimdi söz yatından söyle sözü gayetinden
Key sakın ol şeh katından seni ırağ ede bir söz

Keleci: Söz, anlamı tam söz / Ağ ede: Ağarta, yücelte / Ağulu: Zehirli / Bişirmek: Pişirmek / Şeşmek: Çözmek, ayırmak, atmak
Şehriyâr: Şah, hakan / Hezâran: Binlerce / Cevher: Öz, cevher, kıymetli taş / Kem: Kötü / Bili: Bilgi, ilim / Dağ: Yara / Yat: Usûl, yol
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Güfte Adı

KEMDÜRÜR YOKSULLUKTAN

Güfte No

71

Kem-dürür yoksulluktan nicelerin varlığı
Bunca varlık iken gitmez gönül darlığı
Batmış dünya malına bakmaz ölüm haline
Ermiş Karun malına zehi iş düşvarlığı
Bu dünya kime kaldı kimi berhüdar kıldı
Süleyman'a olmadı anın berhurdarlığı
Süleyman zembil ördü kendi emeğin yerdi
Anınla buldular anlar Peygamberliği
Gel imdi Miskin Yunus nen var Hakk'ka harc eyle
Gördün elinden gider bu dünyanın varlığı

Kem-dürür: Kötüdür / Karun: İsrailoğulları'ndan çok zengin olduğu söylenen kişi / Zehi: Ne güzel / Düşvar: Güç, zor / Berhüdar: Mutlu olmak
Süleyman: Süleyman peygamber / Zembil: Hasırdan örülmüş torba / Anlar: Onlar / İmdi: Şimdi
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Güfte Adı

KIYAMET GÜNÜNDE

Güfte No

72

Kıyamet gününde mahşer yerine
Yeşil sancak ile gelir Muhammed
Müminler müjdeler biribirine
Yeşil sancak ile gelir Muhammed
Gelin biz de gitmeyelim ırağa
Hazret'e varmağa ak yüz gereğe
Medine'den kalkar biner Burâg'a
Yeşil sancak ile gelir Muhammed
Bulun mürşidi de yapışın ele
Mürşidsiz varılmaz ol doğru yola
Hasan Hüseyin'le dört yâri bile
Yeşil sancak ile gelir Muhammed
Ak sakallı pirler olmuş yiğitler
Cennet'in içinde var Burak atlar
Huri ile Gılmân karşı gelirler
Yeşil sancak ile gelir Muhammed
Bu ömrüm güneşi dağa doluna
Bunda erdiklerin anda biline
Âşık Yûnus Emre bile buluna
Yeşil sancak ile gelir Muhammed

Irak: Uzak / Mürşid: Yol gösterici, şeyh / Burak: Hz. Muhammed’in, üzerine binerek miraca çıkması için emrine verilen semâvî binek
Gılman: Cennette hizmet eden delikanlılar
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Güfte Adı

MİLK-İ BEKÂDAN GELMİŞEM

Güfte No

73

Milk-i bekâdan gelmişem fâni cihanı neylerem
Ben dost cemâlin görmişem Hûr-i cinân'ı neylerem
Vahdet meyinin curasın ma'şûk elinden içmişim
Dost kokusun almışam Misk-i Tatar'ı neylerem
İbrahim'em Cebrail'e hîç ihtiyâcım kalmadı
Muhammed'im dosta gidem ben tercümânı neylerem
İsmâil'em Hak yoluna cânımı kurbân eyledim
Çünkü bu cân kurbân sana ben koç kurbânı neylerem
İsa gibi dünyâ koyup gökleri seyrân eylerem
Musâ-yı dîdâr olmışam ben Len-terâni neylerem
Eyyûb'layın ma'şûkanın cevrin tahammül çekmeğe
Cercis'leyin dost yoluna çıkmayan canı neylerem
Musâ olup koyun güttüm çoban oldum Hak yoluna
Âşık 'Abdü'r-rezzâk gibi dîn ü îmânı neylerem
Âşık Yûnus ma'şûkuna vuslat olunca mest olur
Ben şişeyi çaldım taşa nâmûsu arı neylerem

Milk-i baka: Ebedilik âlemi / Fâni: Geçici / Hûr-i cinân: Cennet hurisi, kızları / Mey: Şarap / Misk: Ceylandan elde edilen güzel koku
Didar: Yüz / Len-terâni: Hz. Mûsâ'nın Cenâb-ı Hakk'ı görme talebine verilen “Sen beni göremezsin” anlamında ayet / Cevr: Eziyet
Abdürrezak: Mantıkut’tayr hikayesinin kahramanı şeyh / Mest olmak: Kendinden geçmek
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Güfte Adı

MİSKİNLİKTE BULDULAR

Güfte No

74

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise
Gönül yüksekte gezer dem-be-dem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise
Ak sakallı pir koca bilemez hâli nice
Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise
Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü
Kördür münkirin gözü âlem münevver ise
Gönül Çalabın tahtı Çalab gönüle baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise
Sen sana ne sanırsın ayruğa da onu san
Dört kitabın mânası budur eğer var ise
Bildik gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş kim mâna duyar ise

Miskin: Fakir, yoksul / Erlik: Ermişlik / Dem-be-dem: Zaman zaman / Münevver: Aydınlık, bilgili aydın / Çalab: Allah (c.c) / Pir koca: İhtiyar
Yemesin: Vermesin / Münkir: İnkar eden / Bedbaht: Talihsiz, kötü talihli / Ayruk: Başkası / Dört kitap: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an
Sin: Mezar
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Güfte Adı

LÂ-ŞERÎKE OKURSUN

Güfte No

75

Lâ-şerîke okursun sonra şerîk katarsın
Bire iki demegil kimden fetvâ tutarsın
Dîn ü îmân bünyâdı doğrulukla gerçeklik
Ol tamam olmayıcak ne ile din çatarsın
Çün Kur‘ân gökten indi anı Allah buyurdu
Andan haber versene hâ kitaptan ötersin
Okursun tasnîf kitap niçe binâ vü i‘râb
Havf ü recâ sende yok eyle ki bir Tatar'sın
İlim okumaktan gerek kendi özünü bilmektir
Kendi özünü bilmezsen bir hayvandan betersin
İlim okumak ma‘nîsi ibret almadır ancak
Çün ibret almadın sen görmeden taş atarsın
On iki bin hadisi cem eyledi Mustafâ
Onu unuttunuz siz şerh ile söz satarsın
Kılarsın riyâ namaz yazığın çok hayrın az
Dinle neye varır söz Cehennem'de yatarsın
Halkı fetvâ verirsin sen ne için tutmazsın
İlmin var amelin yok hâ günaha batarsın
Sen fakîhsin ben fakîr sana tanumuz yoktur
İhlâs ile gelirsen bizden nesne utarsın
Bu düzülen tertîbi ayruksadı mı dersin
Başaramadın hoca endîşeden yitersin
İşit Yunus söz bunda ibret algıl özünden
Eğer kabul edersen birkaç dahi katarsın

Şerîk: Ortak koşma / Fetvâ: Dini konularda söylenen görüş / Bünyad: Esas, temel, yapı / Tasnif: Kitap tertip etme / Bina: Arapça fiil
çatılarından bahseden gramer kitabı / İ’rap: Arapça kelimelerin sonunda bulunan harekelerin ve bazı harflerin cümledeki durumlarına göre
değişikliğe uğraması, nahiv ilminin bu değişiklikleri anlatan bölümü / Havf ü recâ: Korku ve ümit / Yazık: Günah / Fakir: Yoksul, zavallı
Utmak: Yenmek, kazanmak / Ta’n: Kınama, yerme / Ayrıksamak: Ayrı görmek
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Güfte Adı

MİSKİN ÂDEM OĞLANI

Güfte No

76

Miskin âdem oğlanı nefse zebun olmuştur
Hayvan canavar gibi otlamağa kalmıştır
Hergiz ölümün sanmaz ölesi günün anmaz
Bu dünyadan usanmaz gaflet önün almıştır
Oğlanlar öğüt almaz yiğitler tevbe kılmaz
Kocalar taat kılmaz sarp rüzigâr olmuştur
Beğler azdı yolundan bilmez yoksul halinden
Çıktı rahmet gölünden nefs gölüne dalmıştır
Yunus sözü âlimden zinhar olma zalimden
Korkadurun ölümden cümle doğan ölmüştür

Miskin: Yoksul kişi / Âdem oğlanı: İnsanoğlu / Hergiz: Asla / Sanmak: Düşünmek, tasavvur etmek / Sarp: Geçilmez, anlaşılması zor
Rüzigâr: Zaman, rüzgâr / Azmak: Sapıtmak / Zinhar: Sakın, aman
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Güfte Adı

MÜSLÜMANLAR ZAMÂNE YATLI OLDU

Güfte No

77

Müslümanlar zamâne yatlı oldu
Helâl yenmez haram kıymetli oldu
Okuyan Kur’ân’a kulak tutulmaz
Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu
Harâm ile hamir tuttu cihânı
Fesâd işler eden hürmetli oldu
Kime kim Tanrı’dan haber verirsen
Kakır bâşın salar huccetli oldu
Şagird üstâd ile arbede kılar
Oğul ata ile izzetli oldu
Fakirler miskinlikten çekti elin
Gönüller yıkıban heybetli oldu
Peygamber yerine geçen hocalar
Bu halkın başına zahmetli oldu
Tutulmaz oldu Peygamber hadîsi
Halâyık cümle Hak’tan utlu oldu
Yunus, gel âşık isen tövbe et
Nasûh’a tövbe ucu kutlu oldu

Yat, yatlı: Kötü / Haram: Dince yasak olan / Fesat: Bozguncu, kötü / Hamir: Sarhoş edici içki / Şakirt: Öğrenci / Üstad: Hoca, öğretici
Arbede: Kavga, gürültü / Kakımak: Kızmak, öfkelenmek / Huccet: Kesin delil / Utlu: Utanç / Halayık: Yaratıklar, halk / Hadis: Peygamber sözü
Nasuh: Bozmamak üzere yapılan tövbe
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Güfte Adı

Güfte No

NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN

78

Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Dellâllar çağrışır inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Bülbül olup dost bağında ötegör
Eyü 'amellerle yükün tuta gör
Efendimin kervanına yitegör
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Emir Hacı göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dîndir îmândır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında.
Yûnus sen bu dünyâya niçin geldin
Gece gündüz Hakkı zikr etsün dilin
Enbiyâya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Dellal: Yol gösterici, rehber / Eyü: İyi / Yitegör: Yetişiver / Emir Hacı: Emir Sultan / Zikr: Allah’ı anma / Enbiya: Peygamberler
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Güfte Adı

OL ÂLEM FAHRİ MUHAMMED

Güfte No

79

Ol âlem fahri Muhammed nebîler serveridir
Ver salâvât aşk ile ol günâhlar eridir
Hak anı öğdü yarattı sevdi Habîbi’im dedi
Yer yüzünde cümle çiçek Mustafâ'nın teridir
Cebrâîl davet kılınca Mi'râc'a Muhammed'i
Mi'râc'ında dilediği ümmetinin varıdır
Sen ona ümmet olıgör o seni mahrûm komaz
Her kim onun ümmetidir sekiz Cennet yeridir
Her kim onun sünnet ile farzını kâ’im tutar
Ne diyem ki âkıbet sorı-hisâbdan beridir
Suçlu suçsuz günahkâr şefâ'at andan umar
Ol Cehennem'de yananlar münkirin inkârıdır
Yunus Emrem iş bu sözü cân içinde söyledi
Söyleyen bîçâre Yûnus Tapduk Emrem sırrıdır

Âlem: Kâinat / Fahr: Övünç / Nebi: Peygamber / Habip: Sevilen, sevgili / Cebrail: Vahiy getiren melek / Miraç: İslâm inancında, Hz.
Peygamber’in göğe yükselmesi hadisesi / Server: Reis, başbuğ / Kâim: Devamlı / Sorı-hisâb: Sorgu, hesap / Berî: Kurtulmuş, temiz
Şefaat: Bağışlanma / Bîçâre: Çaresiz
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Güfte Adı

Güfte No

RÛM’DA ACEM'DE ÂŞIK OLDUĞUM

Rûmda Acem'de âşık olduğum
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî
Allah'ın Habîb'i dostum dediği
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Yastığı taş idi döşeği postu
Cennetlik eylemek ümmeti kasdı
Hakkın sevgilisi Habîb'in dostu
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Her seher vaktinde hacet dilerdi
Üstüne melekler kanat gererdi
Muhammed hırkasın tacın giyerdi
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Anasından destur aldı durmadı
Ka'be yollarını geçti boyladı
Geldi Muhammed'i evde bulmadı
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Hakk'ın hizmetinde kemer belinde
Bir ak beni var mübarek eğninde
Âşık Üveys derler Karen köyünde
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Hırkasından çıkarmazdı başını
Severdi Ahmed'i döktü yaşını
Anun dostluğuna çekdi dişini
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Sabah namazını kılar giderdi
Gizlice Rabb'ine niyaz ederdi
Onun işi gücü deve güderdi
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Muhammed mescidden evine geldi
Üveys’in nûrunu evinde gördü
Âyişe'ye sordu bunda kim geldi
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Bin deveyi bir akçeye güderdi
Onun da nısfını zekât ederdi
Develer bileşince tevhîd ederdi
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Âşık Yûnus eydür ben dahi varsam
Ol şâhın mübarek elini öpsem
Ayağı tozuna yüzümü sürsem
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

80

Elinde asası hurma dalından
Asla hata gelmez onun dilinden
Gözlerin ayırmaz Ka'be yolundan
Yemen illerinde Veyse'l-Karanî

Rum: Anadolu / Acem: İran ülkesi / Destur: İzin
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Güfte Adı

Güfte No

SABAHIN SİNLİYE VARDIM

81

Sabahın sinliye vardım gördüm cümle ölmüş yatar
Her biri bîçâre olmuş ömrün yavı kılmış yatar
Vardım bunların katına baktım ecel heybetine
Nice yiğit muradına erememiş ölmüş yatar
Yemiş kurt kuş bunu keler nicelerin bağrın deler
Şol ufacık nâ-resteler gül gibice solmuş yatar
Toprağa düşmüş tenleri Hakk’a ulaşmış canları
Görmez misin sen bunları nevbet bize gelmiş yatar
Esilmiş inci dişleri dökülmüş sarı saçları
Kamu bitmiş teşvişleri emr ü nemde ermiş yatar
Gitmiş gözünün karası hiç işi yoktur durası
Kefen bezinin pâresi sünüğe sarılmış yatar
Yunus gerçek âşık isen mülke sûret bezemegil
Mülke sûret bezeyenler kara toprak olmuş yatar

Sin: Mezar / Miskin: Yoksul, fakir / Yavı kılmak: Kaybetmek / Keler: Kurbağa / Nâ-reste: Ergenlik çağına gelmemiş
Nevbet: Sıra, kere, kez, nöbet
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Güfte Adı

Güfte No

SANA İBRET GEREK İSE

Sana ibret gerek ise
Gel göresin bu sinleri
Ger taş isen eriyesin
Bakıp göricek bunları

Bunlar bir vakt beyler idi
Kapıcılar korlar idi
Gel imdi gör bilmeyesin
Bey kangıdır ya kulları

Şunlar ki çoktur malları
Gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek giymiş
Onun da yoktur yenleri

Ne kapı vardır giresi
Ne yemek vardır yiyesi
Ne ışık vardır göresi
Dün olmuştur gündüzleri

Kanı mülke benim diyen
Köşk ü saray beğenmeyen
Şimdi bir evde yatarlar
Taşlar olmuş üstünleri

Bir gün senin dahi Yunus
Benim dediklerin kala
Seni dahi böyle kıla
Nitekim kıldı bunları

82

Bunlar eve girmeyenler
Zühd ü taat kılmayanlar
Bu beyliği bulmayalar
Zira geçti devranları
Kanı ol şirin sözlüler
Kanı ol güneş yüzlüler
Şöyle gaip olmuş bunlar
Hiç belirmez nişanları

İbret: Ders almak, bir şeyin gerçek manasını ortaya koyan olay / Ger: Eğer / Yen: Giysi kolunun dirsekten aşağı bölümü / Kanı: Hani
Sin: Mezar / Zühd: Dünyadan el etek çekme, kendini ibadete verme / Taat: İbadet / Gaip olmak: Kaybolmak
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Güfte Adı

Güfte No

SEN BUNDA GARİP Mİ GELDİN

Sen bunda garip mi geldin
Niçin ağlarsın bülbül hey
Yorulup iz mi yanıldın
Niçin ağlarsın bülbül hey

Uykudan gözün uyandı
Uyandı kana boyandı
Yandı şol yüreğim yandı
Niçin ağlarsın bülbül hey

Karlı dağları mı aştın
Derin ırmaklar mı geçtin
Yârinden ayrı mı düştün
Niçin ağlarsın bülbül hey

N'oldu şu Yunus'a n'oldu
Aaşkın deryasına daldı
Yine baharistan oldu
Niçin ağlarsın bülbül hey

83

Hey ne yavuz inilersin
Benim derdim yenilersin
Dostu görmek mi dilersin
Niçin ağlarsın bülbül hey
Kal’alı şehrin mi yıkıldı
Ya nâm u ârın mı kaldı
Gurbet de yârin mi kaldı
Niçin ağlarsın bülbül hey
Gülistanlarda yaylarsın
Taze gülleri yaylarsın
Yavlak zârılık eylersin
Niçin ağlarsın bülbül hey

Yavuz: Çetin, yaman / Kal’a: Kale / Gülistan: Gül bahçesi / Derya: Deniz
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Güfte Adı

SENİ HAKDAN YIĞANI

Güfte No

84

Seni Hak’dan yığanı her ne ise ver gider
Ne beslersin bu teni sinde kurt kuş yer gider
Ölene bak gözün aç dökülür sakal u saç
Han çıyan gelir aç yiyip içip sîr gider
Bize bizden ulular igen iyi hulular
Şol iyi amelliler haber şöyle der gider
Kesgil haramdan elin çekgil gıybetten dilin
Azrail el’irmeden bu dükkanı der gider
Ecel erer kurur baş tez tükenir uzun yaş
Dümdüz olur dağ u taş gök derilir yer gider
Çünkü can ağdı hazrete yarağ it ahrete
Tanla duran tâate Tengr’evine er gider
Miskin yunus jlicek sini nurla dolıcak
İman yoldaş olıcak ahrete şîr gider

Sin: Mezar / Ilan: Yılan / Sîr: Doymuş, tok / İgen: Pek, çok / Hulu: Huylu / Şol: Şu / Haram: Yasak / Şîr: Aslan / Gıybet: Çekiştirmek, dedikodu
Yarağ olmak: Gerekmek / Tan: Seher vakti, sabahleyin / Tengr’evi: Tanrı evi
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Güfte Adı

SENSİN KERİM SENSİN RAHİM

Güfte No

85

Sensin kerim sensin rahim
Allah sana sundum elim
Senden artık emim
Allah sana sundum elim
Ecel geldi va’de erdi
Bu ömrün kadehi doldu
Kimdir ki içimden kaldı
Allah sana sundum elim
Gözlerim göğe süzüldü
Canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuldu
Allah sana sundum elim
Uş biçildi kefen donum
Hazrete yönelttim yönüm
Acep nice oldu hâlim
Allah sana sundum elim
Urdular suyum ılıdı
Kavim kardaş cümle geldi
Esen kalsın kavim kardaş
Allah sana sundum elim
Geldim salacam sarılır
Dört yana salâ verilir
El namazıma derilir
Allah sana sundum elim

Kerim: Cömert, kerem sahibi / Rahim: Merhamet sahibi / Em: İlaç, merhem / Vade: Süre, verilen söz, ömrün sonu / Salaca: Üstünde cenaze
taşınan tahta / Salâ: Çağırmak, bağırarak davet etmek, cenaze namazı için okunur / Makber: Mezar / Şeşmek: Çözmek, çıkarmak
Tamu: Cehennem / Uçmak: Cennet / Acip: Acayip, görülmemiş / Figan: Feryat / Tab: Yeter, kafi / Didar: Yüz, Allah’ın cemali
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Güfte Adı

Güfte No

SEVERİM BEN SENİ

Severim ben seni candan içeri
Yolum vardır bu erkândan içeri

Şeriat tarikat yoldur varana
Hakikat marifet andan içeri

Nereye bakar isem dobdolusun
Seni kanda koyam benden içeri

Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan içeri

O bir dilberdürür yoktur nişanı
Nişan olur mu nişandan içeru

Dinin terk edenin küfürdür işi
Bu ne küfürdür imandan içeri

Beni sorma bana bende değilem
Sûretim boş yürür dondan içeri

Geçer iken Yunus şeş oldu dosta
Ki kaldı kapıda andan içeri

86

Beni benden alana ermez elim
Kadem kim basa sultandan içeri
Tecelliden nasip erdi kimine
Kiminin maksudu bundan içeri
Kime dîdâr gününden şûle değese
Onun şûlesi var günden içeri
Senin aşkın beni benden alıptır
Ne şirin dert bu dermandan içeri

Sûret: Yüz, dış görünüş / Don: Elbise / Kadem: Ayak, bereket / Tecellî: Görünme / Gün: Gündüz, güneş / Şûle: Işık, alev
Şeş olmak: Rastlamak
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Güfte Adı

SANA İBRET GEREK İSE

Güfte No

87

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri
Ger taş isen eriyesin bakıp göricek bunları
Şunlar ki çoktur malları gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek giymiş onun da yoktur yenleri
Kanı mülke benim diyen köşk ü saray beğenmeyen
Şimdi bir evde yatarlar taşlar olmuş üstünleri
Bunlar eve girmeyenler zühd ü taat kılmayanlar
Bu beğliği bulmayalar zîra geçti devranları
Kanı ol şîrin sözlüler kanı ol güneş yüzlüler
Şöyle gâib olmuş bunlar hiç belirmez nişanları
Bunlar bir vakt beğler idi kapıcılar korkar idi
Gel imdi gör bilmeyesin beğ kangıdır ya kulları
Ne kapı vardır giresi ne yemek vardır yiyesi
Ne ışık vardır göresi dün olmuştur gündüzleri
Bir gün senin dahı Yûnus benven didüklerün kala
Seni dahi böyle kıla nitekim kıldı bunları

İbret: Ders almak, bir şeyin gerçek mânasını ortaya koyan olay / Sin: Mezar / Zühd: Dünyadan el etek çekme, kendini ibadete verme
Benven: Benim
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Güfte Adı

Güfte No

SORDUM SARI ÇİÇEĞE

88

Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
Çiçek eydür ey derviş ahım dağlar eritir

Yine sordum çiçeğe atan anan var mıdır
Çiçek eydür ey derviş bu ne aceb sorudur

Yine sordum çiçeğe size ölüm var mıdır
Çiçek eydür ey derviş ölümsüz yer var mıdır

Yine sordum çiçeğe sen Kâbe’yi gördün mü
Çiçek eydür ey derviş Kâbe Allah evidir

Yine sordum çiçeğe kışın nerde olursuz
Çiçek eydür ey derviş kışın türab oluruz

Yine sordum çiçeğe bahçene girsem nola
Çiçek eydür ey derviş kokla beni geri dur

Yine sordum çiçeğe Tamu'ya girer misiz
Çiçek eydür ey derviş ol münkirler yeridir

Yine sordum çiçeğe sen Sırat'ı gördün mü
Çiçek eydür ey derviş cümlenin ol yoludur

Yine sordum çiçeğe Uçmak'a girer misiz
Çiçek eydür ey derviş Uçmak âdem şehridir

Yine sordum çiçeğe gözün neden yaşlıdır
Çiçek eydür ey derviş bağırcığım başlıdır

Yine sordum çiçeğe gül sizin neniz olur
Çiçek eydür ey derviş gül Muhammed teridir

Yine sordum çiçeğe Yunus'u bilir misiz
Çiçek eydür ey derviş Yunus Kırklar yâridir

Yine sordum çiçeğe Âdem’i bilir misiz
Çiçek eydür ey derviş Âdem binde biridir
Yine sordum çiçeğe Kırkları bilir misiz
Çiçek eydür ey derviş Kırklar Allah yâridir
Yine sordum çiçeğe rengi kanden alırsız
Çiçek eydür ey derviş ay ile gün nurudur
Yine sordum çiçeğe boynun neden eğridir
Çiçek eydür ey derviş kalbim Hakk'a doğrudur

Eydür: Der, söyler / Türab: Toprak / Tamu: Cehennem / Münkir: Allah'ı inkâr eden / Uçmak: Cennet / Âdem: Adam, insan / Kırklar: Tasavvufta
Allah'a yakın olan ermiş insanlar / Kanden: Nereden / Sırat: İslâm inanışına göre, âhirette cehennem üzerinde kurulacak olan, müminlerin
üstünden kolayca geçerek cennete gireceklerine, kâfirlerin ise üzerinden cehenneme düşeceklerine inanılan köprü / Başlı: (burada) Yaralı
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Güfte Adı

Güfte No

ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

Şol Cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu

Ne dilersen Hak'tan dile
Kılavuzla gir bu yola
Bülbül âşık olmuş güle
Öter Allah deyu deyu

Salınır Tûba dalları
Kur'an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu

Açıldı gökler kapısı
Rahmetle dolu hepisi
Sekiz Cennet'in kapısı
Açar Allah deyu deyu

Kimi yiyip kimi içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris nebi hülle biçer
Diker Allah deyu deyu

Rıdvan-dürür kapı açan
İdris-dürür hulle biçen
Kevser şarabını içen
Kanar Allah deyu deyu

Altındandır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyu deyu

Miskin Yunus var yârına
Koma bu günü yarına
Yarın Hakk'ın divanına
Varam Allah deyu deyu

89

Aydan arıdır yüzleri
Misk-i amberdir sözleri
Cennet'te hûri kızları
Gezer Allah deyu deyu
Hakk’a âşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pûr nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu

Tûba: Cennette bir ağaç / Hülle: Elbise, cennet elbisesi / Nebi: Peygamber / Kevser: Cennette bir ırmak
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Güfte Adı

TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL

Güfte No

90

Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın
Nidem elim ermez yâre bulunmaz, derdime çâre
Oldum ilimden âvâre beni bunda eğler misin
Yavı kıldım ben yoldaşı onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup cağlar mısın
Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin
Su karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın
Harâmi gibi yoluma arkurı inen karlı dağ
Ben yârimden ayrı düştüm sen yolumu bağlar mısın
Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın
Esridi Yunus'un canı yoldayım, illerim hani
Yunus düşte gördü seni sayru musun, sağlar mısın

Âvâre: Başıboş, yertsiz yurtsuz / Yavı kılmak: Kaybetmek / Yaşın yaşın: Gözyaşlarını döke döke / Sayru, sayrı: Hasta / N’idem: Ne edeyim
Onulmaz: İyileşmez / Harami: Yol kesen / Arkurı: Ters, aykırı
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Güfte Adı

TEHÎ GÖRMEN KİMSEYİ

Güfte No

91

Tehî görme kimseyi hiç kimesne boş değil
Eksiklik ile nazar erenlere hoş değil
Gönlünü derviş eyle dost ile biliş eyle
Aşk eri şol ma‘nîde derviş içi boş değil
Derviş bilir dervişi Hak yoluna durmuşu
Dervişler hümâ kuşu çaylak u baykuş değil
Dervişlik aslı candan geçti iki cihandan
Haber verir sultandan bellidir yâd kuş değil
Ey Yunus Hakk'ı bilen söylemez hergiz yalan
İkilik ile gelen doğru yol bulmuş değil

Tehi: Boş, kimsesiz / Yâd: Yabancı, el / Hergiz: Asla
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Güfte Adı

TÜRLÜ TÜRLÜ CEFANIN

Güfte No

92

Türlü türlü cefanın
Adını aşk vermişler
Bu cefaya katlanan
Dosta halvet vermişler
Aşk durur türlü belâ
Döndürür hâlden hâle
Dost elinden piyâle
Key melâmet olmuşlar
Kime ki aşk ulaşa
Her dem kaynaya taşa
İyi dirlik hem yavuz
Dört yanında durmuşlar
Her kim aşk eri ise
Aşka müşteri ise
Aşk onun yâri ise
Canına od vurmuşlar
Miskin Yunus'un canı
Başında serencamı
Aşka münkir âdemi
Bu meydandan sürmüşler

Cefa: Eziyet, sıkıntı / Halvet: Yalnızlık / Key: Gayet çok / Melâmet: Kınanma, azarlanma / Piyâle: Kadeh / Od: Ateş / Serencâm: Başa gelen
Münkir: İnkar eden
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Güfte Adı

VAKTİNİZE HAZIR OLUN

Güfte No

93

Vaktinize hazır olun
Ecel vardır gelir bir gün
Emanettir kuşça canın
Issı vardır alır bir gün
Nice bin kere kaçarsan
Yedi deryalar geçersen
Kanat çırparak uçarsan
Ecel seni bulur bir gün
İşbu meclise gelmeyen
Anıp nasihat almayan
Elif'ten be'yi bilmeyen
Okur kişi olur bir gün
Tutmaz olur tutan eller
Çürür şu söyleyen diller
Sevip kazandığın mallar
Varislere kalır bir gün
Yunus Emre'm bunu söyler
Aşkın deryasını boylar
Şu yüce köşkler saraylar
Viran olur kalır bir gün

Ecel: Ölüm vakti / Issı: Sahibi / Varis: Mirasçı / Viran: Harabe, yıkık
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Güfte Adı

YALANCI DÜNYAYA KONUP GÖÇENLER

Güfte No

94

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Kiminin üzerinde sararır otlar
Kiminin başına sıra serviler
Kimi masum kimi güzel yiğitler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış tatlı dilleri
Gelin duadan unutman bunları
Ne söylerler ne bir haber verirler
Yunus der ki gör takdirin işleri
Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler

Gark olmak: Boğulmak, batmak, bir şeyin içinde kaybolmak
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Güfte Adı

YÂ RAB N’OLA HALİM

Güfte No

95

Yâ Rab n’ola hâlim
Kabre vardığım gece
İyi olmazsa amelim
Kabre vardığım gece
Yâ Rabbenâ yandırma
Günahlara bandırma
Çerağımı söndürme
Kabre vardığım gece
Yâ Rabbenâ hayr eyle
Muhammed’e yâr eyle
Kabrimizi nûr eyle
Kabre vardığım gece
Yâ Rabbenâ tûş eyle
İmanı yoldaş eyle
Muhammed’e eş eyle
Kabre vardığım gece
Yâ Rabbenâ şaşırtma
Yüzüm yere düşürme
Zebâniler üşürme
Kabre vardığım gece
Yâ Rabbenâ eşimden
Eşimden yoldaşımdan
Aklım alma başımdan
Kabre vardığım gece
Derviş Yunus’un sözü
Kan ağlar iki gözü
Mahrum eyleme bizi
Kabre vardığım gece

Yâ Rabbenâ: Ey rabbimiz / Çerağ: Işık, kandil, meşale / Amel: İş, ibadet / Tûş olmak: Yönelmek, rastlamak / Zebani: Cehennem bekçisi
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Güfte Adı

Güfte No

YAR YÜREĞİM YAR

96

Yar yüreğim yar gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var
Ko gülen gülsün Hak bizim olsun
Gafil ne bilsin Hakk'ı sever var
Bu yol uzaktır menzili çoktur
Geçidi yoktur derin sular var
Girdik bu yola aşk ile bile
Gurbetlik ile bizi salar var
Her kim merdane gelsin meydana
Kalmasın cana kimde hüner var
Gözleri giryan cigeri püryan
Olmışlar hayran divaneler var
Yunus sen bunda meydan isteme
Meydan içinde merdaneler var

Gafil: Dalgın, düşüncesiz / Menzil: Konak yeri / Giryan: Ağlamaklı / Büryan: Yanık / Merdane: Mertçe, yiğitçe davrananlar
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Güfte Adı

Güfte No

YİNE YAZ GÜNLERİ GELDİ

Yine yaz günleri geldi
Söyle bülbülcüğüm söyle
Cümle çiçekler süslendi
Söyle bülbülcüğüm söyle

Kudret haznesi açıldı
Âleme rahmet saçıldı
Hülle donları biçildi
Söyle bülbülcüğüm söyle

Kış çıkarken erdi bahar
Canını gafletten uyar
Cennet'e döndü her diyar
Söyle bülbülcüğüm söyle

Şeyhim ondadır ben bunda
Canım karar kılmaz tende
Zarılığım var her günde
Söyle bülbülcüğüm söyle

Yeşil don giydi ağaçlar
Kanat çırpıp uçar kuşlar
Nefesin canlar bağışlar
Söyle bülbülcüğüm söyle

Kanadını açabilirsin
Açıp da uçabilirsin
Deryalar geçebilirsin
Söyle bülbülcüğüm söyle

Aşkın ile eyle cuşu
Gider gönlünden teşvişi
Çıkıp da gülzara karşı
Söyle bülbülcüğüm söyle

Yuvandan yavrun aldılar
Seni divane kıldılar
Zaman böyledir dediler
Söyle bülbülcüğüm söyle

Kuru dikende gül biter
Hasretinden yine yiter
Dertli m'oldun benden beter
Söyle bülbülcüğüm söyle

Geçdi ya ömrümün varı
Kor gidersin bu gülzarı
Yûnus'un munisi yarı
Söyle bülbülcüğüm söyle

97

Bülbül âşık durur güle
Aşığın halin kim bile
Güle karşı hoş aşk ile
Söyle bülbülcüğüm söyle

Cuş: Coşma / Teşviş: karışıklık, bulanıklık / Hülle: Cennet elbisesi / Zar: Ağlama, inleme / Gülzar: Gül bahçesi / Munis: Sevimli, cana yakın
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Güfte Adı

YOK YERE GEÇİRDİM SENİ

Güfte No

98

Yok yere geçirdim günü
Ah nideyim ömrüm seni
Seninle olmadım gani
Ah nideyim ömrüm seni
Geldim ü geçtim bilmedim
Ağlayıp gussa yemedim
Senden ayrılam demedim
Ah nideyim ömrüm seni
Hayrım şerrim yazılısar
Ömrüm ipi üzülüser
Suret benden bozulusar
Ah nideyim ömrüm seni
Gidip geri gelmeyesin
Gelip beni bulmayasın
Bu benliğe sermayesin
Ah nideyim ömrüm seni
Kanı sana güvendiğim
Sevibeni özendiğim
Kaldı külli kazandığım
Ah nideyim ömrüm seni
Miskin Yunus gidisersin
Uzak sefer edisersin
Hasret ile kalısarsın
Ah nideyim ömrüm seni

Ganî: Gönlü bol, zengin, elindekinden fazlasını istemeyen / Gussa: Tasa, üzüntü / Üzülmek: Koparılmak
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Güfte Adı

YÜRÜ FANİ DÜNYA

Güfte No

99

Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır
Bencileyin gözü yaşlı ağlayı kalmış var mıdır
Söylerim bilmezim sözüm yürürüm görmezim özüm
Bir oldu gecem gündüzüm hiç böyle olmuş var mıdır
Benim baştan yüreğim baş göz yumuldu çekildi kaş
Bencileyin gülmedik baş cihana gelmiş var mıdır
Döğdüm başım taşlar ile kan akıttım yaşlar ile
Yarenler kardeşler ile candan ayrılmış var mıdır
Ahir halkla helallaşıp her biriyle esenleşip
Bencileyin aklı şaşıp ağlayı kalmış var mıdır
Bunca zamanlar bilişip ahir dönüp ayrılaşıp
Böyle bir dertlere düşüp odlara yanmış var mıdır
Nerde yürüsem inlerim hiç sesin gelmez dinlerim
Gelesin diye gözlerim gidende gelmiş var mıdır
Bu söylediğim sözleri dertliler için söylerim
Acep bu benim sözümden haberim almış var mıdır
A dostlar esenleşelim tuz ekmek helalleşelim
Ta ölünce ağlaşalım ağlayıp gülmüş var mıdır
Ağlayıp bulmadım çare çok yalvardım Peygambere
Yunus gibi yüzü kare cihana gelmiş var mıdır

Fani: Geçici / Ahir: Sonunda / Od: Ateş / Kare: Kara
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Güfte Adı

YÜZ BİN CEFA KILSAN BANA

Güfte No

100

Yüz bin cefâ kılsan bana senden yüzüm döndürmezem
Canım dahi alır isen senden yüzüm döndürmezem
Seni severim can ile kul olmuşam fermân ile
And içerim Kur'ân ile senden yüzüm döndürmezem
Kiliseye dersen girem nakûs dahi dersen çalam
Âşıklara yoktur kalem senden yüzüm döndürmezem
Îsâ mısın Mûsâ mısın ya Yûsuf-ı Ken'ân mısın
Va'llâh ki canlar cânısın senden yüzüm döndürmezem
Yunus gerçek âşık isen Hak yoluna sâdık isen
Hizmetlere lâyık isen senden yüzüm döndürmezem

Cefâ: Eziyet / Nakus: Kilise çanı / Sadık: Bağlı
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İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması,
Hâfız Abdullah Nazırlı Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

@ilahiaskinsesi

www.ilahiaskinsesi.com

