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Türk aycf~ları tarafından Yunus Eınre üzerine yapılan ilk ciddi çalışmaların tarihi geçen yüzyılın başına ancak 
çıkabilrnektedir. Bu süreç içerisinde Yunus Eınre üzerine pek çok inceleme yapılınıştır.Bu çalışmalarm çoğunu, ya Yunus 
Emre'nin hoşgörüsü, felsefesi üzerine ya da onun sürekli olarak ilahi aşkı dile getiren şairliği üzerine yapılan incelemeler 
oluşnınnaktadır.. · • .... · 

Yunus Emre'yi tam anlamıyla olmyup anlayabilmek için onun yaşantısına da bakmak lazımdır. Çünkü Yunus Emre 

1 
de diğerinsanlaİ gibi yiyip içen, giyinip kuşanan, arzu ve korkuları olan biridir. "Yunus Ernre belli bir düşüncenin ve sôsyal 
çevreniı). mensubudur.Halkbilimciler, dikkatlerini "meşhurlaştırılmış"birkaç beyte değil de şiirlerin tamamına ve anlatun 
ortamına yOnelttikleri zaman "stilize" ve "i.dealize" edilenin dışında ama "gerçek" Yunus Emre ile 
karşılaşacaklardır. "(Oğuz 2000:81) 

ı H_alk bilimi çalışmalarında son zamanlara kadar metin merkezli çalışmal~nn çoğunlukta olduğu 
bilinmektedir.Fakat metne yani dokuya has özellikleri incelemek tek başına yeterli olmamaktadır. Metni oluşturan ve 
'geliştifen şartlar, sosyal çevre yani konteks de çok önemlidir(Ekici l998:27).Yunus Emre'nin, şiirlerini söylediği sosyo
ekonomik çevre bilirunedikçe tam anlamıyla Yunus Emre ve onun şiirleri anlaşılamaz. 

', !işte bu zihniyetten hareketle, bu araştırmamızda, anlatım ortamına bağlı olarak şekillenen Yunus Emre 
Divanı'ndaki şiirlerde geçen giyim- kuşam unsurlarını tespit ettik ve bu unsurlara Yunus Emre'nin yükledİğİ manaları 
belirtmeye çalıştık. 

Bizihı konumuzayakın olan bir ÇalışmayıAli Tonın üç yıl önce yapmış ve çalışınasında Yunus Eınre Divanı'ndaki 
halk. kültürü unsurlarını tespit etmiştir(Torun 2005 ).r akat Ali Torun orada geleneklere, oyun ve eğlenceye, yiyecek ve 
içecek! ere,. inançlara değinmiş giyim kuşarndan bahsetmemiştir. Biz de bu çalışınarnızla Yunus Emre araştınnalarına bir 
katkı sağla:Yacağunızı ümit ediyoruz. 1 

Yunus Emre Divanı'ndan tespit ettiğimiz giyim kuşam örnek leri şunlardır: 
ABA 
Ab'a, "dervişlerin ve müritlerin giydikleri kalın ve kaba kumaştan yapılan uzun ve bol elbise.Kıymetsiz bir 

çuhadan yapılan yoksul ve Ztiğürtlerin giydiği ba::.ıı bır..: lhı."ı..: ulJuğundan fakr alarneti ve zÜhd nişanesi olmak üzere sı1filer 
ve dervişler bu.elbiseyi giymeyi tercih t!tıni~krJir.:\b..i dervişliğin ve stifiliğin simgesidir (Uludağ 1999 :ll). 

· Yunus Emre Divanı'nda hu kelime sık geçer A5a_!!ıdaki şu beyit seyr ü sülllk halinde olan bir müridin geçici 
halleriİıi ifade edef. Burada aba kelimesi zengınlıgin zıttı olarak kullanılmıştır . 
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1, J?,ir. dem gön·ir olm ış geddyalın te'ne f!(!l!rYıiş 'abti 
Bir dem gani h imm et ılejaf!Jw ulıı:mlwkan olur (9817) 

·· "1 '. iJnu_s ,Emre aş.ağıdaki beyitte de diinyada(i ejitsizlikten 'bahseder~ Tann'n~, kimine giyecek bir aba bile 
verrrtezkeii, kimiiıin atınılı altına atlas çul verdigini söyler: , · 
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1 · Kimininatınaatlasçuleyler(l::ö f(JJ : · 

. Yukarıd~ söy!fdiğimiz gibi, bir tarikata, şeyh e intisap etmek aba dikinip giymekle belli olur. Yunus Emre bu durumu 
1 • ' • • ' 

şöyle anlatır:··, 

· \1 1

1 Vra"!.kul o/am şeyh eşiğine 
,'i AMqikinemyüzbinpôreden(262/7) 

1 .li1' 
y 

AsA 1 , ' ' . 
' ' 1 \ , . V . 
Asa, tarikat ehlinin y"ani dervişlerin giydikleri abii ile beraber ellerinde taşıdıkları değuektir.Klasik şiirde Hz. Musa ile 
berab~r atıilJt.Hz. Musa Tur dağına çıkark~n elinde bir asanın 'olduğu düşünülür.~'Her zaman özellikle yolculuk sırasında 

1 asa bulundı.ırinak.sfifılikte bir gelenektir.Hz. Musa ve Hz. İbrahim'in asiilan vardır."(Uludağ 1999:55). · 
: ı '\, 1,1 ' : • ' . : • ' 

'\· 1 '1 
1 

Bu konıtda yapılan çalı~malardan Pervin Çapan 'ın çalışması kayda değerdir. Pervin Çapan. Yahya Bey Divan ı 'nda giyim kıtşam v~ "''"'""',/'""'',;" 
' inedemişrif (Çapan 2000). · 

•
1 Tasavvufia·aeğişme, başkalaşma, renkten ren ge ginne hallerine T€(vin adı verilir..(Kabaklı 1992: 27) Bu beyitre de böyle'bir dun~m söz konusudur. 

Burada /J"de.receifimi:: hcyirler Mustafa Tatçı'mn Yunus Emre Divanı'ndan almmışnr(Tatçı 1998). Beyit sonlarmda yazan ilk rakam 

1 nwnnra.~ıflı,_ikinci rakam beyit numarasım gösı'erir.. · 
'.\ iJu ~'•'ı"ırl. ·fll,ıfı'ı:ı istediği kuluna aba vemıek suretiyle den·işlik nasib eylediğini,dolayısyla kendine yakın dunmıa getirdiğini. bazı/anna ise 

(iadece ::engın1:i. \····diği, yani herkese dervişliğin kısmet olanıayacağı şeklinde deyorumlayabi/iriz. . 
1 ' ' ı 

' il 1 

' 

·1 ı, 

i'. 

.i 

312 



- ------ -----

I. Uluslaratası Yunus Ef?.ıre Sempo::yumu BMJO Ekim 2008, 
Aksaray Universitesi, Aksaray . 

Bundan başka edebiyatta, bir denge unsuru oluşu ve uzunluğu dolayısıyla anılır. Yılan olması dolayısıyla da 
sevgilinin saçına benzetilir.Si!ıir, yılan,saç,Musa,derviş ve bır ka kelimeleri ile tenasüp yoluyla kullanılır(Pala 1995:3 7). 

Yunus Emre Divaru'nda as§. sembolik olarak geçer. Ona göre as§. s§.likin muhtaç olduğu erenler nefesidir(Tatçı 
1990:394). 

Asli ileMUsti ile kaçdiım çıkdum TUr Dağına 
İbrahim ile Mekke'ye bünytid bırağandayıdum(I7917) 

Sanaerden 'asligerekbuyolda 
Dayanursan 'asaya dayanasın(258/8) 

Erenler nefes in 'asli i dinsen 

1 

Eger neftüne uyarsanfendsın (25819) 

CÜBBE i .. 
Cübbe, "Uste giyilen bol ve uzun elbisedir.Daba çok ilmiye kıyafetidir."(Doğan 1994:198).Genellikle hırka ile 

beraber anı!ınaktadır. Medrese mensuplan ve Yeniçeri solaklarının üsttıne giydikleri elbiseye de cübbe adı verilir(Koçu 
1967:57). 

Yunus Enıre aşağıdaki beyilinde cübbeyi vücut, ten olarak düşünmüştür.Eğer tenden, bedenden vazgeçilirse yani 
vücut cübbesi yırtılırsa işte o zaman aşk denizine dalmır.Çünkü "aşk gelince ne cübbe kalır, ne hırka! Bunlarmakam işareti 
olmakla biriikte, aşk ile terkedilirler.Esasen gerçek makam, aşk makamıdır. Cübbe, aşk yolunun perdesidir (Tatçı 
1990:394). 

Vücüdun ctıbbesin 'aşk ile çô.k it 
Dalagör ana kim 'ummdn-ı 'aşkdur(I 25112) 

Cü b be vü hırka vü taht u tae bularvirürler'aşka bôc 
Dört yüz mürid ü elli hac terk ey !edi 'Abdürrezzôk( I 5 1/5) 

DESTAR 
Destôr, tarikat ehlinin, şeyhlerin ve halifelerin sardıkları çeşiıli renk ve şekillerdeki sarıktır(Uludağ 

195i9:144).Eski toplum hayatmda işe, mesleğe, mevkie, memuriyete göre desların sarılına şekilleri tespit edilmiş, külabm 
veyakavuğuıı llsttinde bir des tar, s arık, onu taşıyan kimsenin ictirnai mevkiinin bir alôıneti fiirikası gibidir(Koçu 1967: 87). 

Yunus Emre aşağıdaki beyilinde de gerçek aşık olanın candan, bedenden vazgeçmesi gerektiğini, gerçek aşığın 
sarığa ihtiyacı olmadığını söyler. 

Aşıka 'izzetil'ar v'alltih bedi' bu haber 
Aş ıkısan cansuz gel ne serü destar gerek( 155/6) 

DON 
Don, "giysi, hacaklara geçirilen iç giysisi. Eski kaynaklarda giysi olarak geçer(Eren 1999: 119).Genellikle elbise 

anlamında kullanılır. Elbise değiştirmeye veya başka kılığa girmeye don değiştirme adı verilir. 
Şekil değiştirme veya başka dona girme pek çok menkıbede anlatılmaktadır. Bunlardan bazılan Hacı Bektaş-ı 

Veli, Hacım Su!tan,AbdalMusa, Sultan Şucauddinmenakıblarıdır(Ocak 1997:71 ). 
Kaygusuz Abdal ile ilgili bir menkıbede Abdal Musa'nın geyik donuna girmesi söz konusudur. Meniabeye göre, 

Teke ili Aliiiye Sancak Beyinin oğlu Gaybi Bey, av esnasında bir abitnun peşine düşer ve onu kovalar. Geyik bir müddet 
gittikten sonra Abdal Musa'nın çadınna girer. Gaybi Bey, o çadıra gelir ve müriderden avını geri ister. Müritler, geyiği 
görmediklerini söyleyerek onu şeyhlerinin huzuruna çıkarırlar. Abdal Musa'nın huzuruna çıkan Gaybi Bey, geyiğe attığı 
okıi şeyhesaplanmış birvaziyette görünce şaşırırveAbda!Musa'dan aifdileyerek onaintisap eder(GüZell981 :30-34). 

Kaygusuz Abdal'ın "Kitab-ı Miglate" isimli eserinde de bir derviş, rüyasında, Hz. Süleyınan'ın avda bir geyik 
peşinde gittiğini ve daba sonra o geyiğin kaçarken dağda duran dervişin gölgesinde kaybolduğunu ve geyiğin dervişin 
içine girdiğini görür( Güzel 1981: 136). · 

Yunus Enıre'nin aşağıdaki beyilinde dervişlerin sanatkar(pişe) olduğu ve onların canavar donuna girebilecekleri 
anlatılmaktadır. 

Dervişlik bir pişedür hırkacuğı mişedür 
Çok canavar/arj!örür donunda dervişlerün(I66/9) 

Yunus Emre divanında don, gerçek anlamında da kullanılmıştır: 
Birdona kan bulaşıcak yumayınca mismil olmaz 

Gönül pasıyunmaymca namaz edd olmayısar (811/2) 
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Y drcinlarun g~leler seni ta'cilleyeler 
Soya/ardonlarum 'uryan olasın bir gün (256/4) 

Aşıkarn diyen cônlarun nişôm vardır anlarun 

Eti teni arı olur hem pa/as olur donlorı(356/5) 

Aynca Yk~s Emre divanmda tevhit don u, me larnet d onu, er donu, nur don u, aşk don u, yakasız don, ade m don u, din 
donu ve hakikat donundan bahsedihuektedir. 

Allah'ın birliğine inanan, bu uğurda aşk ile yaşayan, varlığından ve benliğinden vazgeçen kişi, tevhld donunu 
giymiş kişi, gerçek anlarnda er kişidir. Yunus bu durumu şöyle ifade eder: 

B,~ ievhid do mm geyen varlığını yoğa sayan ıı-
İşbuyola kliyzm duran mutlakbi/ün ol er durur (I 05/9) 

Yunus Emre harahat ülkesi dediği bu dünyanın melarnet donu giydiğini, burada kan dökülüp bülbüllerin bile 
başının yi ttiğini söyler.Melamet don u giymek, kınaya;ılarınkınanınasından çekinıneden doğru yolda yürömek demektir. 

Bu har ci bat iklimi anun mellimetdar do nı 
iDökilür kanlar saçılur sad-hezerlin başı yi ter (I 0912) 

Gerçeksana dşıkzsam 'arlanmaklıknemdür benüm 
Şükrane canumı virem ger me/Omet don ın geyem(21215) 

YUiıus Emre er donu giydiği halde doğru yola girmeyen insanların o donu çıkarmalan gerektiğini, aksi taktirde o 
dondan ona zarar, noksanlık geleceğini söyler: 

' Er donını giyübeni doğru yola gelmezise 
Çıkarsun ol donzyohsa noksôn irer dondan ana (72/5) 

Uçmakdagz Hürileri geymiş anlar nur donları 
Ne bahtılu mü'min/eri bize nasib ey/e Çalab (7517) 

Ynnus Emre gerçek aşık olan kişinin sürekli ah-vah ettiğini, bu duruınnn onların üzerlerinden çıkarmadığı "aşk 
don u" olduğunu söyleyerek kederi, aşk donuna benzetıniştir. 

Fikryumış ağianıdur endişe kaygu kanıdur 
Bu iih uviih 'aşk donıdur taht'oturan han neyimiş(I 4312) 

lkilikden usandum 'aşk donını donandum 
perdi hanınakandum dermanum yağma olsun(252/4) 

Kefen, ~unus'un şiirlerinde sık geçmekte, don, yakasız don veya dünya don u olarak değerlendirilınektedir. 

Hiç bilmez em ben niç'idem kangı yana sefer i dem 
Yakasuz don geyem gidem başsuz ata binişecek(I49!3) 

Beş karış bez durur don um ılan-çıyan yiye tenüm 
Yıl geçe obrılasinüm unıdılıp ka/am bir giin (233/4) 

Şol bir beş-on 'arşun bizikefen ideler eğnüme 
Dikem şol dünya donların geyem hey dost diyü diyü(266/4) 

iy dirigô n'idelüm bizde 'amel olmazsa 
Hışıiı idüp yapışalar bu kefe n donumuza(281!4) 

Don, Yunus'un şiirlerinde ten, beden anlamında da kullanıhuıştır.Ynnus aşk ateşinden dolayı içinin yandığını, dış 
, tarafıılın yani bedeninin yanmasının önemi ohuadığını söyler: · 

' Yunus'a göre er, Hakk'ı bilen kişidir. Bu er, Musa Peygamberin yoldaşlık etmek istedigi Hızır'dan farklı bir şahıs degildir(Tatçı 1994:406). 

' ı 
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' 
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Aşkun o dı düş di bana ben yanaram ne gam sana 

Yanup içüm kül olmuşarn gözetme taşra donumı(351/2) 

Beni sorman bana b~nde değülem 
Surelim boş gezer dondan içerü(265/3) 

Dünyd mdlm dutmamış hiç emtinet artmamış 
Derzi biçip dikmemiş donınıMuhammed'ün(l63!4) 

Çün göktenyireyağdum yirden göğe çok ağ du m 
Adem donın donandum devranum süre geldüm(186!7) 

Senseni hoş tutgıl arz istig{tir eyleytirı 

İman belüne bağlamrp din donın donmımaz mısm (249/2) 

Hakikat 'aşkdur 'zytin görsün ol sebih beyan 
Hakikat don m geyen ağır hi/'at içinde (26919) 

Etek de Yunus Emre'nin şiirlerinde hem mecaz hem de gerçek anlamlarında kullanıirnıştır. Aşağıdaki beyitte etek, 
örten, örtü anlamındadır: 

Göziyi e gördüğini örte eteğiyle 
Bu yol key inceyolduryüreği döyengelsün(230!3) 

Yunus'un şiirlerinde aşk, aşığın tu tınası gereken bir etek olarak düşünüirnüştür.Bu dünyada zeval oirnamak, sonsuz 
dirlik içinde yaşamak için aşk ete ği tutuirnalıdır: 

Aşk eteğin tutmakgerek 'ôkibet zewil olmaya 
Aşkdan bir e/if okuyan kimsedensu'a/ o/maya(68/1) 

Btikf dirlik seven kişi gerek tu ta 'aşk eteğin 
Aşkdan artuk her nesnenün değşirilür zevıilivar (8615) 

Yolda kairnamak için ererrlerin ete ği tutuirnalıdır. 

Erenlere gidelüm etek/erin tutalum 
Bugün ey/e ide/ümyolda kalmamağiçün (24013) 

İnsanoğlu bu dünyada geçicidir. Aşık bu dünyayı neylesin, o sadece aşk eteğinden tutsa bu ona yeter: 

Aşık bu dünyiiyı n'ider 'akıbet birgün terk ider 
Aşk eteğin tutmış gider her kim gelürse s aladur (1 0414) 

N'idelüm bu dünytiyı n'eyleyüp n'itmekgerek 
Daima 'aşk eteğin komayup tutmak gerek (160/1) 

GÖMLEK 
Günümüzde gömlek olarak telaffuz edilen bu kelime Eski Anadolu Türkçesi, Orta Türkçe metinlerinde, 

dolayısıyla Yunus'un şiTlerinde "gönlek"olarak geçmektedir. Hasan Eren bu kelimenin etimolojisini sözlüğünde, Türkçe 
könül (gönül)' den, könül+ (e )k olarak geldiğini yazar (Eren 1999:161 ). · 

Biz de eski telaffuzoyla "gönlek" kelimesinin "gön" köküyle alakah olduğunu tahmin ediyoruz 
(gön+lek).Bilindiği gibi gön, deri anlamına geirnektedir. 

Yunus Emre'nin şiirlerinde gömleğin hangi amaç ve manada kullanıldığına geçmeden önce bu konuda yapıirnış bir 
çalışmadan bahsettnek istiyorınn. BayramAli Kaya "Klasik TürkŞiirinde Gömlek" adı altında uzunca bir makale yazmıştır. 
Bu makalesinde Kaya, gömleğin tanırnından başlayarakyapıirnası, renkleri, çeşitleri ve gömlek üzerinde şairlerin 
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oluşturduğu ma= unlara varıncaya kadar pek çok özelliküzerinde durmuşturCKaya 2006). 
Yunus Emre'de gömlek iki anlamda kullanılmıştır.Biri gerçek anlamında diğeri mecaz anlamında.Divan'da gerçek 

anlamda gömlek şu beyitlerde geçer: 

Ne bir acı m doyurdu m ne bir gönülek giyürdüm 
Ne bir gönüle girdümyti bana niçe itsün dimiş(l45!8) 

Bu beyitte Yunus, bu dünyada hiçbir iyilik yapmadığını, ne aç lan doyurduğunu ne çıplaklan giydirebildiğini ne de 
bir gönüle girebildiğini anlatmaktadır. Görüldüğü gibi burada gömlek, gerçek anlarnda kullanılmıştır. 

Sabr ile kanli'atıvirübidüm bunlara 
Kırkını bir gönleğe kanti'at kılan benem(J93/2) • 

Bu beyitte de Yunus Emre aşıklara sabır ve kanaat verildiğini hatta bir gömleğe kırk kişinin kanaat ettiğini 
söyleyerek gömleği burada da gerçek anlamında kullanmıştır. Mutasavvıflara göre gömlek dışa giyildiği için "dış" ı yani 
cismi, bedeni temsil etmektedir. 

Ten veya beden, ruhu örtmektedir. Dıştan vazgeçmedikçe içe girilemez. Yunus, gömlek-ten ilişkisini şöyle 
açıklar: 

AŞ kiz~ iSteridük)dne buldukol Cam 
Gönlek idinmiş geyer süre/ ile bu teni (34111/ 

Mutasavvıflar 11suret"in yani "dış"ın önemi olına&ğını "iç,' e inmek için "dış" ın ortadan kaldınlması gerektiğini 
söylerler. Yunus Emre de şu beyilinde bu gerçeği dile getirir ve aşıkların beden gömleğinden vazgeçmedikleri ve onu 
eskitmedikleri taktirde "iç" e yani gerçek öze ulaşmalarının imkansız olduğunu söylemektedir. "Aşık (insan-ı kfunil)'a göre 
sfıret, gömlek gibidir.Aşık, istediği gömleği giyer-çıkarır; istediği surete girebilir.Yüz bin gömlek eskitebilir(Tatçı 
1990:291). 

.Aşık/ara iş bu sUretmese/d bir gönlek gibi 
Yüz bin gönlek eskidürse tişıkların muhtili var (8616) 

Gömlek tasavvuf şiirlerinde bazen kefene benzetilir. Yunus da aşağıdaki beyillerde gömleği ''yensiz gömlek, yakasız 
gömlek" diyerek kefene benzetmiştir. 

Eyler idisatu-btizdr bir pUl içüngirü bozar 
Olm ış bu dünyadan biztir yensizgönlek geydi gider(J 22/5) 

Tenüm ortaya açılayakasızgönlek biçile 
Bizi bir arı veehi/eyuyanlara seltim olsun (22613) 

Şu,nf.ar ki çokdur md// arıgör ni çe oldu halleri . 
Sim1.lcı bir gönlek geymiş anun dayakduryen/eri (32212) 

Yunus Emre bir de "melamet gömleği"nden bahs eder. BayramAli Kaya'nın sözünü ettiğimizmakalesinde 12 çeşit 
gömlekten söZ edilmektedir. Fakat o incelemede "melamet gömleği" tabirine rastlayamadık. Melamet, 11kınama, ayıplaına, 
kötüleme, karalama"demektir. "Kmayanlann kınamasından çekinmeden doğru yolda yürünıektir.( ... )Özellikle aşıklar, 
aşkları uğrunda her türlü kınanma yı, hatta aşağılanmayı göze alırlar (Uludağ 1999:356). 

Yunus Emre de etrafındaki aşıklara öncülük etmiş, onlara "melarnetten" yani kınanmaktan korktnamalarını 
söylemiştir: 

Kanti.'at hzrkası içre selörn et baş mı çekdüm 
M~ldmetgönleğin biçdüm 'tir if olup geyengelsün (22512) 

IDRKAVETAC 
Klasik ve tasavufi şiirlerde hırka, tae ile beraber amlmaktadır. Hırka, "dervişlerin giydiği yakasız ve kollu 

cübbedir.Kalın kumaştan yapılır. Şeyh tarafından müride dua ile giydirilen hırka, o şeyh e bir bağlılık ifadesi taşır.Dervişlerin 
hırkagiydikten sonra dünyanimetlerinden el çekineleri dolayısıyla bu bırkalara "hırka-i tecrit" denilir(Pala 1995: 183). 

· Hırka giyrnek mürid adayını şeybin kabul ettiğinhı, şeybin onu kabul etmesi Hakk'ın da kendisini kabul ettiğinin 
simgesidir(Uludağ 1999:237). 

6 lı;/ ehmet Kaplan bu beyitin açıklamasım şöyle yapmıştır: "Yunus, insanın kendi kendine ait olmayışı fila-inden 
İnsan-Tanrı Birliğifikrine gider. İ nsa,; kendi kendisiniyaratmadığına göre, görünen başka bir varlık vardır ki, o da 
Tanrı'dır.lnsan bu merhaleye ulaşınca, Ben veya benlikfikri abes görünür. Zira, Ben denilen varlık hakikatte odur. 
Tanrı, kainatta insan suretine girerek dolaş ır ve hayata şekil verir{Kaplan 1992 : 161). 
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Hırka derviş libası olduğu için , dervişliğin sırrı ve hikıneti de kanaat ile fakirane yaşamak olduğundan hırka 
giymek, mecazi anlamda teviizııu, kanaali ifade etmiştir(Koçu 1967:130). 

söyler: 

Hırka dışa giyildiği için içi, ruhu örten birperdedir. Bu durumu Yunus şöyle ifade eder: 

Hzrkam suçuma perde endişem fiisidyirde 
Gönlüm ayrukbaztirda dilümde sözüm esrtir (9116) 

Yunus Eınre, bu dünyanın şerrinden korunmak için, derviş I ere bırkaya girmelerini yani bir şeyh e intisap etmelerini 
1 

Dilerisen bu dünyeninşen·inden olasın emin 
Terkey/e bu ki br ü kini kırkaya gir derviş (346/4) 

Derviş kıyafetlerinden olan tacın da rolü tasavvufı anlamÇJ.a hırkanın üstlendiği rolle aynıdır.Yunus'a göre 
dervişlik, sadece hırka ve tae giymekle olmaz. [ 

Dervişlik didükleri hırka ile tOc değül 
Gönlin derviş aylayen hıi·kaya muhttic değül (17511) 

"Hırka, sufınin makam ehli olduğunun göstergesidir. Onu giy~n kişi, hakknu da vermek zorundadır. Yol ehliyinı 
deyip hata yapan kişiler, bırkaya laf getirirler. Gerçek hırka sahipleri , insan-ı kamil yolundan giderler, bırkalarına laf 
getirmezler(Tatçı l990:392).Bu durumu Yunus şöyle anlatır: 

Hırkanıun ne su çı var sen yolınavarmazsan 
Vargıl yolınca yü ri er yolı kalmaç değül 

Derviş layafetleri içinde olan kişi, halkın nazarında günah işlemez kişilerdir.Durumun böyle olmadığını Yunus 
şöyle açıklar: · 

Görenler e/üm öper tfic u h ırkaya bakar 
Şöyle sanur/ar beni zerrece günah itmez (14216) 

Hzrkam tôcum gözleremfiisid işler işlerem 
Heryanumdangizlerem bin bir ftisidiş benüm (223/5) 

Yunus Emre, dış unsur olarak görülen bır ka, takye ve feracenin bir anlamı olmadığını, kişinin kalbinde din, diyanet 
bulunmayınca bu unsurların bir işe yaramayacağını söyler: 

Hırkavü takyeyolvirmezferecile 'ii/im olmaz 
Din diytineto1mayıcakneylersün buncavarokı (32114) 

Yunus Emre Divanı'nda hırkanın geçtiği diğer beyiller şunlardır: 

Yüceyüce 'arş düzer kendözin anda bez er 
Gör nice cevltin ider hırka pa/Os içinde (27619) 

• Ben kaçan derviş 'o/am ya H akk'a kularn diyem 
Yüz bin benüm gibiyi 'aşk hırka-paş eyledi (31917) 

Yir-gökhırka hala himmetleri olsun bdki 
Çünpadiştih oldıstiki esridiser dervişleri (32817) 

HİL'AT 
"Hil'at ve kaftan saray ve siyasi otorite tarafından giydirilen elbiselerden olup makarn ve şöhreti temsil eder. Aynı 

zamanda birteveccüh ve taktirin ifadesidir."(Kaya 2006:15l)Tasavvuf! anlarnda ise hil'at "Giydirenin giyene olan ilgi ve 
'itibarının bir sinıgesidir.İlahi lutuflar, Hakk'ın salike olan ihsanı"dır(Uludağ 1999 :243). 

Yunus Emre divanmda bu kelime hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmıştır.Aşağıdaki şu beyitte nurdan 
dikilmiş bir hil'attan bahsedilmektedir. 
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Git di Cibrfl Hazreti getürdi Burak atı 
Nürdanıdı hil'8ti gözi gevheryüzi ak (154/4) 

. Kahır erenler atıdur gayret dahı hil'ô.tıdur 
· ·. Erenleryayı katıdur okiarı geçer kayadan (24912) 

' " 1 . 
Tasavvufta hil'at "makam ve ıiltbeye de işarettir. Aşık indinde en güzel makam "aşk"tır. Bu yönüyle aşk, ulu bir 

hil'at"a benzetilmiştir (Tatçı 1990:272) ve bu hil'at her kime giydirilmiş ise o kişi Tamı sevgisiyle dolar, cennet bağlarırun 
bile o kişinin n azarında zerre ce hükmü kalmaz. 

':Ma'şUklığunhil'litini her kime giydürdin ise; 
Gelmez gözinezerrece Firdevs-i a'lii bağları (32016) 

1 

Yunus Emre şu beyilinde de din ve imanı büyük bir luiufifadesi olarak hi!' ata benzettoiştir: 
Biz müsülmtin Muhammed ümmetine 

Hil'iit virdün bize din ü imanı (33114) 

HULLE:\ / . · 
Hiılle, beldeiı aşağı ve belden yukan olmak üzere iki parçadan oluşan asıarlı elbiseye denir. Tasavvufta hulle, 

tarikata giriş esnesında örtttoülen manevi giyecek anlamında kullanılmıştır(Pala 1995:190).Hulle, Cennette müminlerin 
giyeceği elbisedir. Düoyada yokluğa eren! erin manevihil'ati (makamı) hulle olacaktır(Tatçı 1990:13 8). 

KABA 

Yunus Emre'de hUile şu dizelerde geçer: 
Halfl'ünhullesi Ya'kilb'un dhı 
Yüsufun bendilezindiinı sensin (260/3) 

Bf-mekônam bu cihanda m enzi/üm durağımanda 
Sulttinam ttic ile tahtumHullevüBurağ'um anda(280/J) 

· Kudret haznesi açıldı 
Aleme rahmet saçıldı 
Hulle donları biçildi 
Söyle bülbülcüğüm söyle(304/7) 

Klasik Türk şiirinde sık kullanılan bir terimdir. "Üstlük libas, uzun entari, cübbe ve kaftan" anlamlarındadır. 
önceleri savaşta zırh üzerine giyilen pamuklu elbise anlamında kullanılmakta iken sonralan asıarsız uzun kumaş entariye 
denilmiş; hatta zamanla ipekli kumaştan yapılan elbise anlamında da kullanılmıştır(Kaya 2006: I 77). Meydanidenilen al 

· beyaz çizgili bir ipekli dokumadan yaplan yan etekleri çiftyırttoaçlı, göğüs kısmı açık ve yakası topuğa kadar kesik ve bütün 
yakası s ırma ve ipek gaytan!a işlenmiş bir entaridir(Onay 1996:288) 

,,, Yunus Emre'de şöyle geçer: 
N'olaydz ben anıgöreydüm bu gözle 
Ne döysün bu gözler döyemez kabiilar(l 0616) 

KİSVET 
Kisvet, elbise, kılık, kıyafet anlamın dadır. Y'u~us'ta şu şekilde ifade edilmiştir: 

Rrzk-ı 'ömri tamtim eyledi henüz 
· . Şeş cihet olmadan tutduğı kisvet(77/4) 

KUŞAK (ZÜNNAR) 
Yunus Eınre divanında geçen derviş kıyafetleri arasında kuşak da vardır. Burada kuşak, dervişlik alameti olarak 

bele bağlanmsıyla gerçek anlarnda ve "aşk kuşağı" şeklinde mecaz anlarnda kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitte derviş olan 
kişilerin bel bağlamasi gerektiği ifade edirnektedir: 

Derviş olan bil bağlaya'dolaplayın çok ağiaya 
' Her kanda do/ap varısa anda bağ u bostiin olur(l29/2) 

Aşağıdaki dötlükte de Yunus, gerçek müridierin "bel bağlarna"sı gerektiğini söyler: 

Kim ki gerçek mür id ola 

7
Burada "bel bağlam_ak" deyimi tevrfyeli kullanılmış olabilir. Çünkü derviş olan kişiler şeyhlerine bel bağlamak durumımdadırlar. 
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Bel bağlayup gelsin yola 
Ş ol yürekde bir dert ola 
Doslun cemal in arzular (I 30/3) 

Ynnus aşağıdaki beyitinde aşk kuşağı kuşanarak nefsi terbiye etnıekten(mücabede)babsetmekte ve bu kuşağın 
kw;anıbnasıy la dostnn yoluna varılacağını belirtmektedir: 

Aşk kuşağın kuşangıl doslun yolını vargıl 
Müctihede çekersen müştihede idesin(233/3) 

Yunus Emre Divanı'nda kuşak karşılığı olarak Zünnar da geçınektedir.Zünnar, Hristiyanların, dini bir simge olarak 
kullandıkları bir kuşaktır.Tasavvufi anianı da sevgiliye hizmet ve itaat etmeye azın ve kasdetmek, hizmet kw;ağını kuş anmak; 
dünyaya gönül vermek; benlik, bencillik ınanalarma gelir(Uludağ 1999:597).Bu kw;ak on iki düğümlll olup Hristiyan ve 
Mecusi rahipleri tarafındankw;anılır(Onay 1996:511 ). 

Yunus Emre'de zilnnar, kUfUr, kesret, m§.siva veya mana yoluna engel olan hal ve tavırlar anlamında "mecazi" olarak 
ele alınır.Belden zünnarı kesmeden hakiki imana ulaşmak(masivadan alakaları kesmeden Allab'a ulaşmak)mümkün 
değildir(Tatçı 1990:216). 

Zünnar yani kuşak, dışı, bedeni temsil etmektedir.Dıştan vazgeçmedikçe öze, yani içe ulaşmak mümkün değildir. 
Yunus Emre bu durunıu şöyle ifade eder:· 

Sen elinundan geçmedin cdndn arzU kılurszn 
Bilden zünnilr kesmedin im lin arzu kılursın(2 42/1) 

Yünus'a küfr elinden şikiiyete geldiler 
ly sulttinum gerçek er kes gider ztınnilrını(343/9) 

NA'LİN 
N alın, tahtadan yontularak yapılan, terlik şeklinde bir çeşit ayakkabı türüdür.Yunus'nn aşağıdaki şiirlerinde nalın, 

Hz. Muhammed'in mi'raç mucizesi anlatılırken geçer. Melekler, peygamberi Burak adındaki attan inciirince na'lini 
döndürürler. Na'lin döndürmek k esretin tanı terld ile Vabdet makanıına geçiş olarak izah edilebilir(Tatçı: 1994:420). 

Ferişteler geldiler Burak'dan indürdiler 

PALAS 

Na '/ini döndilrdtıler ol dem yüridi yay ak (154/11) 

Oveysyirinden durdı 'ar ş da na'lin döndürdi 
Muhammed anı gördi vistil e döndifirtik (154/12) 

Palas, dervişlerin sırtiarına giydikleri yün (keçe-çul) elbisedir. Dervişliğin, tevazunn bir timsali obnaktadır(Tatçı 
1990:393). Yunus'un şiirlerindepalas şöyle geçer: 

Kimdür bunda pallls giyen o/dur anda h u/le giy en 
Dilde ağızdasöylenen ol kimseye gülmeyendür (130(2} 

Aşk erine dünyada çi harirü çi palfJs 
Zirti kim gönli anun tutmadı kibr ile pas(143/1) 

Görmez misin Edhem'i tahtını terk tlyiedi 
Hakkatında has o/dı bir eskipallls ile(299/l7) 

Kamusın bir gör kemterin er gör 
Alçak görmegil pallls giyeni(3/1/3) 

Ko dı atiası geydi palası 
İbrahim Edhem sırdan duyanı (311/8) 

PALHENG 
"Derviş i erin bellerine kuşandıkları kuşağa bağlanan bir taş tır. Bu taş, nefs i arzuyu, şehveti temsil eder.Palhengin 

.i 
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kuşak ile bağlanması, nefsin dervişlikkuşağı ile bağlanması demektir(Tatçı 199:394).Bu kelime aynca tasavvufta 
Allah'a bağlanınaya sebep olan şey demektir. Bektaşilerin örmekuşaklarına da paleheng denir(Pala 1995: 323). 

_YUnus var imdi tevbe kıl ctinsendeyiken it 'amel 
;:Aşikısan kuşanı gör derviş/erin palhengini(309/7) 

SONUÇ •.. 
Yunus Eirire belli bir sosyal çevrenin mensubudur. Hayatının büyük bir kısmı tekkolerde bir pire hizmetle geçmiştir. 

Yunus Emre'nin düİ:ıya görüşünü, insan ve insanlık anlayışını, mensup olduğu İslam dini belirlediği(Güzel2006: 334) gibi, 
yaşantısını da için;de bulunduğu çevrenin yaşam tarzı belirlemiş, hal ve hareketleri, kılık kıyafetleri o yaşantının kabullerine 
göre ohnuştıır. i · 

İnceledigiıİıiz şiirlerinde gördüğüınüz kıyafetler, derviş kıyafetleridir. Şu da bize gösteriyor ki Yunus Emre 
söylediğiyle, inandığıyla amel eden bir insandır. O, hep "iç" ile ilgifemniş "dış"a önem verınemiştir. Giydiği kıyafetler de 
fakir li ği, yokluğu temsil eden hırka ve onun tilrev lerinden başka bir şey değildir. 
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