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Welcome to Cappadocia, Nevşehir 

 

We are pleased to announce the International Conference on Social Sciences – ICOSS 

Cappadocia, which will be organized by CES Scientific Group and Nevsehir Haci Bektas Veli 

University at the Turgut Ozal Congress Center in Urgup between April 16 and 20, 2018. ICOSS 

Cappadocia Conference will be a scientific forum for scientists, researchers and students from 

different universities, institutions and organizations all over the world, who will present their research 

in the field of Social Sciences. The official languages of the ICOSS Cappadocia are English and Turkish, 

and will be adopted in all presentations & publications. 

The ICOSS Cappadocia Conference offers opportunities for face-to-face discussion of participants’ 

ideas and research, collaborative developments for new research and opportunities to find global and / 

or local partners for future projects. We look forward to your participation in the ICOSS Cappadocia 

– Social Sciences Conference to share your valuable work. We are pleased to welcome you to 

our International Conference on Social Sciences (ICOSS) which will be organized for the first 

time in the field of Cappadocia, which is the greatest of our country. 

 

Cappadocia (named as “land of the beautiful horses”) is selected as the conference venue since it is one 

of the most fascinating and historical place in Turkey. It is also famed for its wine, valleys, 

underground cities, carved-from-rock churches & hotels, hot-air balloons, trekking and horseback 

riding tours. Owing to these prominent features of the place, participants will enjoy their stay besides 

benefiting from the conference. 

The five- day ICOSS – Cappadocia’2018 conference that is going to be launched on April 16, 2018 in 

Cappadocia, Nevsehir, Turkey, provides a fruitful, international and unique forum for exchange of 

views among participants currently working in the areas of social sciences. 

We hope you enjoy ICOSS – Cappadocia’2018 conference and your stay in Cappadocia, Turkey.  

 

        ICOSS Organizing Committee 
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ÖZET 

 

İnsan sosyal bir varlık olduğundan toplum hayatı onun için zarûri bir ihtiyaçtır. İnsanın 

tek başına yalnız yaşaması düşünülemez. Birey ve toplum hayatının devamını sağlayan 

çeşitli değerler, normlar ve kurumlar bulunmaktadır. Ahlâkî erdemler, birey ve 

toplumun en sağlam ve temelli olan psiko-sosyal unsurlardır. Bunlar kişinin toplumda 

bir yer ve değer kazanması açısından önem arzetmektedir. Yûnus Emre’nin şiirlerinde 

din ve ahlâk, toplumsal işlev gören unsurlar arasında yer almaktadır. Yûnus Emre XIII. 

yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın başlarında yaşamış büyük bir Türk şâir ve 

düşünürdür. Anadolu’da ayrılık tohumlarının ekildiği bunalımlı bir döneminde sevgi 

ekseni üzerinde “yaratılanı hoşgör, Yaratandan ötürü” anlayışı ile geniş halk kitlelerine 

İslâm’ın inancını ve ahlâkını sevdirmiştir. O, hikmet dolu imtihan dünyasında ebedî 

hayatı kazanmanın yöntem ve metodlarını şiirlerinde göstermiştir. Yûnus Emre’nin 

çoğu gazel biçiminde ilâhîleri vardır. Düşünceleri, görüşleri, kasîde, şiir ve ilâhî türleri 

ile tasavvuf ve halk edebiyatında güncelliğini hâlâ korumaktadır. Bu tebliğde büyük 

şâir ve düşünür Yûnus Emre’nin şiirlerinde; sevgi, kardeşlik, doğruluk, güzel söz, 

yardımlaşma vb. gibi psiko-sosyal unsurlar sunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğruluk, Kardeşlik, Sevgi, Yardımlaşma, Yûnus Emre 

 

 

Psycho-Social Factors In The Poems Yunus Emre 

 

ABSTRACT 

 

Human life essential is a need for the society. People living alone alone is unthinkable. 

Because human psycho-social entity. There are various values, norms and Institutions 

which cause the emergence and keep the the continuation of individuals and societies. 

Psycho-social factors are important in terms of the appreciation and a person's place in 

society. Moral virtues of the individual and society that are based most robust and psycho-
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social factors. In poems Yunus Emre, religion and moral values are counted among such 

values which are functional in the society. Yunus Emre is a great Turkish poet and 

philosopher who lived in the second half of XIII and the beginning of XIV century. During 

the time of depress and separation in Anatolia, he preached the morality and faith of Islam 

to the masses through his understanding of “love the creature for the sake of the Creator.” 

In his poems, he showed the methods for gaining eternal life in the world. Yunus Emre has 

hymns in the form of ghazal. His thoughts retain freshness through his eulogies, poems and 

hymns alongside the mysticism and folklore. In this communiqué offers, psycho-social 

factors; moralitiy, brotherhood, love, assistance etc.like of poems the great poet and 

philosopher Yunus Emre. 

 

Keywords: Accuracy, Brotherhood, Love, Assistance, Yunus Emre. 

 

 

1. GİRİŞ  

 

İnsan, yaşayabilmek için çevre ve topluma ihtiyacı olduğu gibi dînî-ahlâkî hayatı için de 

sosyal çevreye ihtiyacı vardır (Gazâli, 1974; İbn Haldûn, 1988). Yani sosyal bir varlık 

kabul edilen insanın (Fârâbî, 1995) maddî anlamdaki beslenme, korunma, sağlık ve 

barınma vb. gereksinimlerinin yanında ahlâk, sevgi, aidiyet, doğruluk, güven, hoşgörü, 

yardımlaşma gibi psiko-sosyal ihtiyaçları da bulunmaktadır (Fârâbî, 1994). Bunların yerine 

getirilmesi bireyleri, âileleri ve dolayısıyla toplumları mutlu ve huzurlu kılabilecektir 

(Fârâbî, 1995ª; Şahinkaya, 1979; Güngör, 1995). Manevî değerler, birey ve toplumun en 

sağlam ve temeli olan psiko-sosyal unsurlardır (Günay, 2000).  

Türk kültüründe bireylerin toplum ilişkileri daha çok “ahlâk” ve “adâb” terimleri etrafında 

algılanagelmiştir. Ahlâk; bireyin mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya 

konan irâdeli davranışlar bütünü olarak kullanılırken (Çağrıcı ve ark., 1989), edep veya 

adâp; ahlâkî kurallar, gelenek ve görenek, toplum muâşeret kurallarıdır. (Çağrıcı ve 

ark.,1994).  

Birey ve toplum hayatının devamını sağlayan çeşitli değerler, normlar ve kurumlardan 

sayılabilecek psiko-sosyal unsurlar kişinin toplumda bir yer ve değer kazanması açısından 

önemlidir. Bireylerin ve sosyal kurumların eğitim ve kültür hayatındaki önemine, erdemli 

davranışlar içinde bulunmasına büyük önem veren büyük şâir ve düşünür Yûnus Emre’nin, 

şiirlerinde sosyal hayatın ve olayların izlerini görmek mümkündür. O’nun şiirlerinde ahlâkî 

erdemler bu çerçevede toplumsal işlev gören unsurlar arasında yer almaktadır (Gölpınarlı, 

1983). 

Yûnus Emre’nin nerede doğduğu ve nerede yaşadığı kesin olarak bilinmemekle beraber 

XIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın başlarında Orta Anadolu'da yaşayan, âilesi 

Horasan'dan gelen bir Türkmen dervişi, büyük bir şâir ve düşünürdür (Tatcı, 2012). O, 

yüzyıllardır Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, türkü ve ilâhîlere söz olmuş, yer 

yer atasözü misâli dilden dile dolaşmış mısralarıyla Türk kültür ve medeniyetinin 

teşekkülüne büyük katkılar sağlamış bir gönül insanıdır. O’nun ilâhilerindeki en önemli 

özelliği, tasavvuf ve Kur’ân hakikatlarının Anadolu Türklerine öğretilebilmesi için edebî, 

estetik ve mükemmel Türkçesi ile ifade edilmesidir (Tatcı, 2008). 

Yûnus Emre'nin tefekkürünün derinliği, söyleyişinin sadeliği ve zenginliği göz önünde 

bulundurularak, onun da Moğol istilâsı sebebiyle Horosan'dan Anadolu'ya gelip yerleşen 
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“Horasan Erenleri”nden bir âileye mensup olduğu; bu âilenin Orta Anadolu'da Sivrihisar 

yakınlarındaki Sarıköy'e yerleştiği ve Yûnus'un da XIII. yüzyılın ikinci yarısında burada 

dünyaya geldiği tahmin edilmektedir (Köprülü, 1976). Divan’ındaki bazı beyitlere ve 

menkîbelere göre Yûnus pek çok yeri gezmiş, “yukarı iller” dediği Azerbaycan’a kadar 

gitmiştir. İlden ile yürüyüp dost sırrını aradığını, çok hayır ve şer işler işleyip birçok 

beldeleri gördükten sonra Rum’da (Anadolu’nun bazı illerinde) kışlayıp baharda 

memleketine döndüğünü de söyler (Gölpınarlı, 1958). 

 

Gezdim Urum ile Şam’ı Yukaru illeri kamu, 

Çok istedim bulamadım şöyle garib bencileyin. 

İmdük Rum’ı kışladuk çok hayru şer işledük, 

Uş bahar geldi girü gözdük elhamdulillah. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus’un Anadolu’dan Suriye’ye, Irak’tan İran’a, Nahcivan’dan Azerbaycan’a kadar geniş 

bir coğrafyada seyehat ettiği söylenebilir. Yûnus’un seyahatlerinin sebepleri, ne kadar 

sürdüğü, bunların ne şekilde gerçekleştiği tam olarak bilinmese de tarikatlar döneminde 

seyahat, sûfîlerin hayatında nefis terbiyesinin önemli bir unsurudur (İbn Arabî, 1293; Tatcı, 

2013).  

Yûnus Emre’nin diğer önemli bir özelliği de O’nun hiç bir sosyal grubun yani hiç bir 

tarikatın üyesi veya kurucusu olmamasıdır. Bütün sosyal grup tasavvufi oluşumlar onu, 

saygıdeğer, öncü, pir, veli, eren, örnek ve mürşid insan kabul etmişlerdir. Bu durum O’nun 

birleştirici sûfi bir şâir olduğu kanaatini de güçlendirmektedir (Emre, 1994). 

 

4. RİSÂLETÜ'N-NUSHİYYE VE DİVAN 

 

Bu çalışmada Yûnus Emre’nin şiirlerinden yola çıkılarak kendisinin birey ve toplumlar 

için hayati değer gördüğü psiko-sosyal unsurlar, şiirlerinde zikrettiği bazı değerler 

akademik bir tarzda incelenmekte, araştırmacı metodla elde edilen psiko-sosyal bulgular, 

ilkeler tarzında değerlendirilip sunulmaktadır.  

Daha çok şâirin elde mevcut eserleri ile onunla ilgili araştırma yapanların da 

çalışmalarından yararlanılması hedeflenmiştir. Yûnus Emre'nin ''Risâletü'n-Nushiyye'' ve 

''Divan''ı olmak üzere iki eseri mevcuttur. 600 beyitten oluşan Risâle’de ruh ve nefis 

halleri, buhl yani cimrilik, kanaat, sabr ve sehavet yani cömertlik gibi toplum için gerekli 

ahlâkî konular ele alınmaktadır (Emre, 1994; Tatcı, 1997).  

Diğer bir deyişle bu eserde nefsin askerleri; cimrilik, öfke, kibir, tamah, yalan ve iftira ele 

alınmış, onların nasıl alt edileceği ve onlardan nasıl kurtulunacağı açıklanmaktadır. Akıl, 

ruh ve nefis arasındaki çatışmada, kişinin en büyük yardımcısıdır. Aklın tavsiyesi ile 

tevazu, sabır, kanaat, cömertlik, sadaka ve dürüstlük gibi erdemler devreye girer. Kişi 

bunlara tutunup nefsin ordularını yener (Emre, 1994).  

Dolayısıyla eser, insan ve onun iç dünyası kendi öz benliğindeki mücadeleleri 

içermektedir. Yûnus, nefsin arzularının bireyi ne hale getirebileceğini, bu arzulardan nasıl 

kurtulunması gerektiği metod ve yol hakkında çeşitli kişileştirmelerde allegorik bir şekilde 

ele almaktadır (Emre, 1994).  

Muhtemelen 1307 tarihinde tamamlanan diğer eseri Divan'da ise kesin olmamakla birlikte 

417 şiir bulunmaktadır (Timurtaş, 1986). Divan’da münâcât, na‘t, istişfâ, mi‘râciyye, 

nasihatnâme, vücudnâme, yaşnâme, baharnâme ve lugaz denebilecek türden şiirlere 
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rastlanmaktaysa da bütün bu konular ilâhî başlığı altında değerlendirilebilecek niteliktedir 

(Tatcı, 2013).  

Yûnus’un şiirlerdeki dînî inanç ve motifler, göçebe halinde yaşayan Türk toplulukları 

tarafından anlaşılmasına ve Türk kültürü ve inançlarının benimsenip yaygınlaşmasına 

dolayısıyla Anadolu Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkı sağladığı 

söylenebilir. O’nun şiirleri, o dönem Türk toplumlarında dînî, itikadî ve ahlâkî anlayışını 

öğrenmemize de katkı sağlayacaktır.  

Bu tebliğde büyük şâir ve düşünür Yûnus Emre’nin şiirlerinde birey ve toplumların eğitimi 

ve yaşamasında önemli temeli olan psiko-sosyal unsurlar sunulmaktadır. 

 

5. ŞİİRLERDE GEÇEN PSİKO-SOSYAL UNSURLAR 

 

Yûnus Emre’nin şiirlerinde fert ve toplulukları ilgilendiren ahlâkî erdemler belirgin bir 

şekilde işlenmektedir. O’nun önem verdiği birey ve toplumların temel eğitimi ile 

mutlulukla yaşamasında önemli olan; sevgi ve kardeşlik, doğruluk, güzel söz, nefis 

terbiyesi ve yardımlaşma vb. gibi psiko-sosyal unsurlar sıralanabilir. 

 

2.1. Toplumdaki Farklılıkları Birleştiren ve Kaynaştıran; Sevgi ve Kardeşlik  

 

Yûnus’a göre bireylerin fıtratlarında ortak payda olan sevgi ve kardeşlik birey ve 

toplumların en çok muhtaç olduğu bütünleştirici, kaynaştırıcı ve ülfet unsuru olarak işlev 

yapmaktadır (Tatcı, 2008). Belki de sevgi ve aşk evrenin yaratılış sebebidir (Tatcı, 2008). 

Yerçekiminin birleştirici gücü, atom içindeki elektron ve protonların atomla ilişkileri vs. 

hep sevginin fiziksel dünyadaki belirtileri diye yorumlanagelmiştir (Kindî, 1998; Uludağ 

ve ark, 2005).  

“Her nesne sağlam olur temeli aşk olunca” diyen Yûnus’a göre aşk temelinde fertlerden 

oluşan toplumlarda huzur ve mutluluktan söz edilebilir (Gölpınarlı, 1983). Sevginin bittiği 

yerde ayrışma ve çatışma vardır (Gustav, 1999). Yûnus, “Sen olmasaydın Ya Muhammed 

ben kâinatı yaratmazdım” (Aclûnî, 1985; Hâkim, 1990) kudsî hadis rivâyetini delil 

göstererek Hz. Muhammed sevgisi ve aşkına yer ile göklerin yaratıldığını söylemektedir.   

 

Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed’in, 

Ayü günü yarattı, şevkine Muhammed’in, 

Yaradıldı yer ile gök Muhammed dostlığına,  

Levlâk ana delîl durur ansuz yirü gök olmadı. (Tatcı, 2008)  

 

Yûnus, toplumdaki bireylerin dil, ırk gibi farklılıkların öne çıkarılmamasını, hoşgörü ve 

sevgiyle kucaklanan toplumdaki farklılıkların ayağı öpülesi zenginlik olduğunu; “Biz 

kimseye kin tutmayız, eller dahi sevgilidir bize, yetmiş iki milletin ayağın öpmek gerek” 

(Tatcı, 2008) diyerek dile getirir. O, “Yaratılanı hoşgör, Yaratan’dan ötürü” (Tatcı, 2008) 

sözüyle varlıklara gösterilen saygı ve sevginin bir bakıma Yaratan’a gösterilmiş sayar. 

Yine O, “Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan, hakikatte asidir” (Tatcı, 2008) diyerek 

dini, ırkı ve statüsü ne olursa olsun bütün canlılara eşit bir şekilde davranılmasını ister.  

Yûnus, hakiki sevgi ve aşka Allah ve elçisini sevmekle O’nun buyruklarını gönülden kabûl 

etmekle varılabileceğini söyler (Pür, 2008). Gönülde olan sağlam ve doğru aşk/inanç 

davranışlara güzel davranış ve ahlâk olarak tezâhür etmektedir. İmânın sağlamlaşmasının 



 

 

 

 

Sayfa | 827 

yolu da güzel davranışları devamlı ve samimi yapmaktan dolayısıyla güzel ahlâklı 

olmaktan geçtiği de söylenebilir. (Oral, 2014).  

Nemrud’un Hz. İbrahim’in yanması için yaktığı odun ateşini gül bahçesine çeviren sevgi 

ve aşk olduğu söyleyen Yûnus’a göre didişmek ve kavga etmek, sosyal sevgiyi yok eden 

unsurdur. O, “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dost'un evi gönüllerdir, 

gönüller yapmağa geldim” (Tatcı, 2008) diyerek bireylerin gönüllerini kavga ve 

didişmeyle değil sevgi örgüsüyle kazanılmasını ve huzur toplumu oluşturulmasını 

istemektedir. Bu da gönülleri kırmamakla onları ancak onarmakla mümkün olabilir.  

“Dosta gidenin yolu gönül içinden gider, bir amel eylemedim, gireyidim gönüle” sözüyle 

bir bahane bulup da gönüllere giremekten hayıflanan Yûnus, “Gelin tanış olalım, işi kolay 

kılalım, Sevelim sevilelim, dünya kimse kalmaz. Beri gel barışalım yâd isen bilişelim” 

(Tatcı, 2008) mısrasıyla da birbiriyle tanışan, barışan ve birbirlerini sevgiyle kucaklayan 

toplulukların mutlulukla yaşayabilmesinin kolaylığına işaret etmektedir. Gönlünde sevgi 

ve aşk olanlar gelecekten endişe etmezler diyen Yûnus, aşk yoluna mal ve can fedâ 

edilebileceğine işâret etmektedir; 

 

Aşk eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya,  

Aşk dediğin bilir isen, aşka gönül verir isen,  

Aşk yoluna mal nedir ki, can dahi muhal olmaya. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus, bir gönüle sevgi ile girmenin bin nafile hac ibadetinden daha hayırlı olabileceğini, 

bir gönül kırıp yıkarsa hac sevabını giderebileceğini belirtmektedir. Çünkü Çalab’ın tahtı 

yani Allah sevgisinin merkezi olan gönlü kıranlar dünya ve âhirette en bedbaht kişilerdir; 

 

Gönül Çalab'un tahtı gönüle Çalap bahdı, 

İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa.
 
 

Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hacca, 

Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür.  

Ak sakallu pîr koca bilmez ki hâli nice, 

Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa. (Tatcı, 2008) 

 

Gönlü aşksız, sevgisiz insan olamayacağını dile getiren Yûnus, Yaratıcı kendi birçok 

sevilebilecek nesneler yaratmıştır. Gönüldeki sevgi yönünün kiminin maddî, kiminin de 

manevî şeylere yönelebileceğini söylemektedir;  

 

Aşksız adem dünyada belli bilin yok durur,  

Her biri bir nesneye sevgisi var aşıktır.  

Çalab'ın dünyasında yüz bin türlü sevgi var. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus, hem sosyal hem de psikolojik hastalık edilebilecek; gıybet-dedikodu, yalan söz, 

iftira vb. ile dostunu düşman yaparak toplumda sosyal ilişkileri bozabileceği gibi kişide 

vicdanî rahatsızlık da olabileceğini dile getirir; 

 

Ey dostunu düşman tutan, gıybet yalan söz söyleme, 

Bunda gammazlık eyleyen, onda yeri dar olur. (Tatcı, 2008) 
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Sevgi, imânla bağlantılı görüldüğünden, bireylerin birbirini sevmeleri imânın alâmeti 

olarak kabûl edilebilir. Mü’minin bir özelliği de başa gelen kötülükleri iyilikle savma ve 

affetme prensibi (Fussilet, 41/34) uyulduğu takdirde kin ve nefret dolu kalpler sevgiye, 

dostluğa dönebilir (Yavuzer, 1986).  Gönül kırıp karşısındakini iç çöküntüye düşürdükten 

sonra kul hakkıyla kulluğa devam edenlerin kâmil manada namaz kılmadıklarını dile 

getiren Yûnus, insanın kibir ve gururdan uzak olunması gereğini de belirtir: 

 

Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül, 

Cân odur kim Hak'a ire ayak odur yola gire, 

Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus, gönüle girmenin, kırık gönlü sevgiyle tamir etmenin hac gibi yani Allah’ın evi olan 

Kâbe’yi ziyaret etme gibi ibadetlerden de daha önemli olduğunu söylemektedir. 

 

Ak sakallı pîr koca bilmez ki hâli nice, 

Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa. 

Yûnus Emre der hoca, gerekse bin var hacca.  

Hepisinden iyice, bir gönüle girmektir. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus’un düşüncesinde toplumun her bir katmanında oluşması arzulanan sevgi ve aşk 

temelinde kardeşlik, bireyleri eylemlere yönelten bir karakter yapısıyla toplumsal 

farklılıkları birleştirmeyi, kaynaştırmayı ve dayanışmayı sağlayan psiko-sosyal 

unsurlardandır. 

 

2.2. Toplumda Güven ve İstikrârın Pradigması; Doğruluk 

 

Niyetin, söz ve davranışların gerçeğe uygun ve dürüst olması demek olan doğruluk, 

Yûnus’un felsefesinde birey ve toplum hayatında çok öneme hâiz psiko-sosyal unsurlardan 

biri olduğu söylenebilir. Toplum hayatıda bireylerin güven ve istikrârın paradigması 

doğruluk olmalıdır. Temelinde adâlet ve eşitlik olan doğruluk, sosyal hayatta bireylerdeki 

huzursuzlukların kaynağı kin, gıybet, tamah gibi suflî arzulardan kurtulmanın da ilacıdır;  

 

Gönül sıkıntıda ve kederli, Sonunda pişman oldu. 

Akıl, ona doğruluk buyurdu, yürü bunu kendine acele yâr et! 

Doğruluk, şimdi neler yapar, gör!  

Gıybet ve kin evini yıkıp yerle bir eder. 

Doğruluk mancınığı istigfâr taşıyıla, 

Doğru vardı atıldı yıkıldı nefs kal‘ası. 

Dosta giden kişinün doğrulukdur çâresi. 

Doğruluk hepsinden yüksekte uçar. (Tatcı, 2008; Emre, 1994) 

 

Yûnus’un düşüncesinde iyiler doğrulukla hareket ederler. Doğruluk karakteri üzerinde 

olanlar çevresini doğru görür, eğrilik üzere olanlar da kendi hatalarını görmeden çevreyi 

eğri görmeye başlarlar. Doğruluk besleyenler, yani toplumun fertleri hakkında hüsnü zan 

yani iyi düşünce üzere olanlar arşta gezmiş gibi huzur ve mutluluk zirvesindedirler. Gönlü 

hüsnü zan içinde olanlar çevrelerini hep güzel görürler. İçteki güzellik dışarıya güzel bakış 
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olarak yansır, “Yaratılanı hoşgör Yaratan’dan ötürü” (Tatcı, 2008) anlayışı içinde her şeyi 

severler. Allah’ı sevenler ise her işlerinde doğruluğu bulmaya çalışırlar; 

 

Doğruluk besleyenler arşta gezer. 

Doğru canlar, doğruluğa âşıktırlar.  

Allah’ı sevenler doğruluğu bulurlar. 

İyi kişi doğruluğa sadıktır, doğruluk kötü işi iyi yapar. 

Cümleler doğrudur sen doğru isen,  

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. 

Sen doğruysan, herkese doğru dersin,  

Sen eğri isen doğruluk bulunmaz. (Tatcı, 2008; Emre, 1994) 

 

Doğruluk ve doğru söylemek toplumu kaynaştırırken, doğruluğun zıddı yalancılık ve yalan 

ise insanlar arasındaki saygı ve güveni ortadan kaldırır, hakların kaybolmasına, adaletin 

yerini zulmün almasına sebep olur. Bir kimsenin yalanı huy haline getirmesi onu 

insanlıktan da çıkarabilir. Çünkü konuşma yeteneği insanın özelliğidir. Yalancı olarak 

tanınanın sözüne güvenilmez, sözüne güvenilmeyenin konuşması fayda getirmez; sözü 

faydasız olan ise diğer varlıklarla eşit duruma düşer (Oral, 2014). Allah’a saygı ve 

bağlılığın ifadesi havf, recâ, tâzim, rıza, tevekkül, muhabbet gibi mânevî hallerdeki 

doğruluk ve içtenliğin yanında fert ve toplum hayatında sıdk, hak, adalet, eşitlik, dürüstlük 

ve istikâmet olarak anlatılan doğruluğu Yunus,  imânın meyvesi, asaletin esası, ilahi devlet 

yani lütuf, makbul bir huy ve hayırlı bir süs olarak tasvir etmektedir.  

 

Gümânsuz ol bulur ilâhî devlet.  

Doğruluk elbiseni o vakit giyesin ve aydına,  

Halka, herkese doğruluk tavsiye edesin. 

Göz, bakışına doğruluk göstersin.  

Bütün kötü işler senden uzaklaşsın. 

Doğruluk çırasını yakınca karanlık kaçar,  

Kendisi yanar, bize de nur kapısını açar (Tatcı, 2008; Emre, 1994). 

 

Hep düz ve doğru odunları toplayan Yûnus’a hocası “dağda hiç eğri odun yok mu?” 

sorusuna “Bu medreseye odunun dahi eğrisinin girmesi uygun değildir” diyerek her çeşit 

doğruluğu Yûnus önemser. Toplum ilişkilerinde doğru davranmayan insanlar, yalancı, 

sahtekâr, ikiyüzlü sıfatlarla anılırlar. Doğruluk dinin, imânın, içhuzurun, dünya ve âhiret 

mutluluğunun da kaynağıdır (Alper, 2013). Yûnus’un felsefesinde din ve imanın temeli 

doğrulukladır. Sosyal hayatta ok gibi doğru olanlar insanlıktan da nasibi olanlardır; 

 

Sözü doğru diyene Kuli'l-Hak didi Çalap.  

Bunda yalan söyleyen yarın utanasıdur. 

Yûnus Emre hoş derdile süregör gel devrânunı, 

Doğru yola gitmez isen aşk neylesün senünile.  

Dîn ü îmân bünyâdı doğrulukla gerçeklik, 

Ol tamâm olmayıcak neyile dîn çatarsın. 

Eğriler eğri ile doğrular doğru ile. 

Yalan yalanı sever gammâzlar gammâz ile. 
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Egriliğün koyasın doğru yola gelesin,  

Kibrü kîni çıkargıl erden nasîb alasın. 

Eğriliği yaydan eğri doğruluğu okdan doğru. 

Doğruluk bekleyen dost kapusında. (Tatcı, 2008; Emre, 1994) 

 

Gönlünü aşka yani imâna açan ve inşirâh bulan doğruluk üzere olan takva ehli kişi, bu 

dünyada yalnız olmadığını bilmekte, onu duyan, gören, ona şah damarından daha yakın ve 

zor durumda kaldığında yardım eden bir varlığın olduğunu hissetmektedir. Bu his öylesine 

güçlüdür ki, inanan insanın ruhî darlığa düşmesine engel olur. Gönlünde imân olan doğru 

kişi de depresyon belirtileri, karamsarlık, dalgınlık, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, 

gerginlik, bunaltı ve endişe hali olmaz. Çünkü gönül, Allah’a imân etmekle inşirah bulur 

(Tarhan, 2004).  

Doğruluk olan yerde istikrâr ve güven vardır. Doğruluğun olmadığı yerde huzur, sükûn ve 

mutluluğun olamayacağını söyleyen Yûnus, bir toplum içinde doğruluk olmazsa, o 

toplumun fertleri arasında ülfet, muhabbet, huzur ve güvenin varlığından da söz 

edilemeyeceğini belirtmektedir. Yalan söyleyeni çok olan bir toplumdan iftiralar, 

düşmanlıklar ve anlaşmazlıklar hiç eksik olmaz. Doğruluk ve doğru söylemek toplumu 

kaynaştırır. Yûnus’un düşüncesinde doğrulukla yapılan iyiliğin, huzur ve mutluluğun 

temeli, fert, âile ve toplum hayatının düzeni de doğru davranışlarla mümkün 

olabilmektedir. 

 

2.3.Gönlün, Kişilik ve Karakterin Sosyal Hayata Yansıması; Güzel Söz  

 

Yûnus, birey ve toplum ilişkilerinde güzel söz söylemenin önemini dile getirir ve 

gönlün tercümanı olan sözün güzel olmasının önemine de işâret eder. Çünkü gönül alıcı 

güzel söz söyleme niteliğinin yaygın olduğu toplumlarda barış ortamını sağlamak, sosyal 

ve kültürel ilişkileri geliştirmek, mutlu ve huzurlu yaşamak daha kolay olabilmektedir. 

Dini metin ve rivâyetlerde bireyin toplum ilişkilerinde gönül alıcı güzel sözlerin 

söylenilmesi (İsrâ, 17/23, 53; Tâhâ, 20/86) ya da gönül kırmamak için susulması yani 

konuşulmaması öğütlenmektedir (Buhârî, 1981, Edeb 31).  

Yûnus’a göre mânâlı ve düşünerek söz söyleyen kişinin yüzü ak, işi de sağlam olur. Söz 

vardır, savaşı başlatır veya bitirir. Söz vardır, acı ve yenilmez bir yemeği yağ ve bal gibi 

lezzetli hale getirebilir. Yunus şöyle der; 

 

Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz, 

Sözi bişürüp diyenün işini sag ide bir söz, 

Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı, 

Söz ola agulu aşı balıla yağ ide bir söz, 

Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini, 

Bu cihan cehennemini sekiz uçmağ (Cennet) ide bir söz, 

Yüri yüri yolunıla gâfil olma bilünile, 

Key sakın key dilünile cânına dâg ide bir söz, 

Yûnus imdi söz yatından söyle sözi gâyetinden, 

Key sakın o şeh katından seni ırag ide bir söz. (Tatcı, 2008) 
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Yûnus, güzel söz ile gönüllere girilebileceğini, sevgi ve aşk yolunun güzel söz ile 

döşenebileceğini söylemektedir. O’nun düşüncesinde kötü söz söylemek, bu dünyadaki 

toplumları Cehennem gibi azab ve kargaşaya sebep olabilir. Toplumun en küçük kurumu 

âile’de bile güzel söz, acılı ve tatsız yemekle yağlı ve ballı yemekler gibi tatlı yapabilir. 

Savaşları başlatan bir söz olduğu gibi barışları da başlatan ve yaşatan bir sözdür. Bir 

insanın gönül halinin dengeli olup olmadığı, nasıl bir akla ve vicdana sahip olduğu ikrâr 

ettiği sözlerden büyük ölçüde açığa çıkar. Dürüst, samimi, güvenilir ve doğru sözlü mü, 

yoksa sahtekar, kötü niyetli ve yalan söylemeye müsait bir kimse mi olduğu da 

konuşmalardan anlaşılabilir. Yine O, küfür sözlerinin kişinin sevgi dolu olan gönüldeki 

güzel nitelikleri yok edebileceğini “Küfrün okun atarken imânın vurma sakın” beytiyle 

anlatır (Tatcı, 2008). “Dinle neye varur söz Cehennemde yatarsın” (Tatcı, 2008) beytiyle 

de gelişigüzel söylenilen sözlerin kişiyi fert ve toplum bazında mutsuzluk ve huzursuzluğa 

götürebileceğini îma eder. “İnsanlara gönül alıcı güzel söz söyleyin” (Bakara, 2/83) ilahi 

buyruğuyla Yûnus’un düşünceleri örtüşmektedir.  

Yûnus’un felsefesine göre sevgi olmayan gönül taş gibidir. Taş olan gönülden dile güzel 

söz değil, acılı söz çıkar. Bu da gönül kırdığından toplumlarda kavga ve sürtüşme 

sebebidir. Ağızdan çıkan söz, kötü huylu, art niyetli veya ikiyüzlüleri açığa çıkardığı gibi, 

güzel ahlaklı, iyi huylu bireylerin tanınmasında da önemli bir ölçüdür. Gönülde aşk ve 

sevgi varsa mum gibi yumuşak huy ve sözler dışarıya yansıyabilir. Dolayısıyla gönlü aşk 

dolu gönüllerden oluşan toplumlarda mutluluk ve huzurdan söz edilebilir; 

 

Aşkı olmayan gönül mesel-i taşa benzer, 

Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter, 

Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. 

Aşkı var gönül yanar yumşanır muma döner. (Tatcı, 2008)  

 

İnsan, içinde yaşadığı toplumun karakterini, kendi iç benliğinin tüm boyutlarında yansıtır 

(Er, 1988; Armaner, 1980). Böylece Yûnus’a göre en hayırlı birey, eliyle, diliyle başkasını 

incitmeyen yani güzel elli ve güzel dilli olandır. Gönlün, kişilik ve karakterin dışa 

yansıması olan güzel söz söyleme erdem ve olgunluğuna ulaşabilen bireylerden oluşan 

topluluklarda hikmetten, huzur ve mutluluktan söz edilebilir. 

 

2.4. Gönlün ve Sosyal Hayatın Mutluluk ve Huzûr Eğitimi; Nefis Terbiyesi 

 

Yûnus’un düşüncesinde bireyin eğitimi yani nefis/içgüdü/içben terbiyesi önemli bir tutar. 

Çünkü eğitilmiş bireylerden oluşan toplumlar O’na göre yaşanabilecek ideal topluluklardır. 

Nefsin terbiyesi ve onun üzerinde egemenlik kurulmasının özünde önce kendine, hayata ve 

diğer varlıklara saygı söz konusudur (Râzî, 2008). Yûnus, nefsi kızgın bir ata benzetir ve 

üzerine binerek onu aşk meydanında hâkimiyeti altına alıp aşk/imân ehlinin gece-gündüz 

nefsiyle mücadele ettiğini de söyler; 

 

Gice gündüz nefsiyile her dem savaşdur âşıkun, 

Niçe bir aşk meydânında nefs atın seğirtdürem, 

Ya niçe bir başumı top eyleyüp çevgân olam. (Tatçı 1998) 
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Tasavvuf geleneğinde nefis denilince şer ve günahın kaynağı olan “kötü huy ve süflî 

arzuların tamamı” anlamına gelen ve kötülüğü emreden (Yûsuf, 12/53) nefis 

anlaşılmaktadır (Mevlânâ, 2015). Yûnus’a göre imân, insanın yoldaşıdır. Kişi imânı yoldaş 

bilirse yolda kalmaz. Nefisle mücadelelede o, yegâne yardımcıdır. İnsanın batınında var 

olan imân ve nefis denen iki zıt kutup, sürekli çatışma halindedir. İmân güle benzer; günah 

bu gülü soldurur. İmân canın çerağıdır. Bu çerağ yanarsa vücuttan kin gider. Aksine, kin ve 

intikam duygusu vücuda galip gelirse o zaman gönüldeki imân gidebilir. 

 

Giderdim gönülden kîni, kin tutanın yoktur dîni,  

İmân durur can çerağı gevde durur can turağı, 

Kin durur imâna yağı gelse giderur imânı. (Tatcı, 2008) 

 

Toplumda birine kin besleyen bireyin sahip olduğu imkânlardan dolayı onu kıskanması ve 

bu kıskançlığın süreklilik kazanması, o kişiyle normal iletişimini kesmesi, aleyhinde kötü 

sözler söylemesi, zararlı faaliyetlerde bulunması, haklarını engellemesi, fırsat bulduğunda 

ona eziyet etmesi gibi sosyal ilişkilerde yerilen niteliktir (Çağrıcı, 2002). Yûnus’a göre 

birey toplumda başkalarına değil, kendi nefsinin süflî arzularına düşman olmalıdır. Eğer 

nefsin başkalarına kin duyma ve nefret etme gibi isteklerine uyanlar yolda kalırlar yani fert 

ve toplum hayatında mutlu yaşayamaz, dünya imtihanını kaybederler; 

 

Hakikate bakar isen, nefsin sana düşman yeter,  

Var şimdi o nefsin ile vuruş tokuş savaş yürü.  

Nefstir eri yolda koyan, yolda kalır nefse uyan,  

Ne işin var kimse ile, nefsine kakı buş yürü.  

Diler isen bu dünyanın şerrinden olasın emin,  

Terkeyle bu kibri kini, hırkaya gir derviş yürü. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus’a göre şerîat zahiri düşmanı görüp onunla mücadelenin yollarını ve sınırlarını 

ortaya koyarken, hakîkat ise esas ve içerdeki düşman olan nefsi görüp onunla mücadelenin 

yollarını aramaktadır. Böylece Yûnus, ruh, din ve imânın dost ve sırdaş, kötülüğü emreden 

nefsinin ise savaştığı düşmanı olduğunu belirtmektedir;  

 

Dört kişidir yoldaşım, vefadâr râzdaşım 

Üçle hoştur başım, birine buşup geldim 

Ol dördün birisi can, biri din, biri imân 

Biri nefsimdürür düşman, yolda savaşıp geldim.  

Hased ile kinden sonuna kadar sakın, 

Kıskanç kişi, her zaman sıkıntılı biridir, 

Vücudu sağlıklı iken de sıkıntı içindedir. 

Hasedin nerede, olsa bellidir pazarı, 

Onun gönlünün sıkıntı ve darlığı hiç gitmez. (Tatcı, 2008; Emre, 1994) 

 

Nefis kendini beğenir, kendine tapar, kendine hayrandır, bencildir, şımarıktır, kibirlidir ve 

kötülüğü emreder. Nefsin hile, desise, kurnazlık ve hainliklerinden, insana kurduğu 

tuzaklardan, ona karşı korunmanın çarelerinden, nefsi eğitmenin ve denetim altına almanın 

yollarından bahseden Yûnus, bu hususta psiko-sosyal tahliller yapmaktadır. “Men arefe 
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nefsehu dersin illa değilsin” (Tatcı, 2008) diyen Yûnus’a göre okumak yani elde edilen 

ilim ile kendini bilmek ve tanımak gerekir. İnsanın maddi ve manevi yaratılışını yani kendi 

psikolojik yapısının yaratılış hikmetini anlayabilenler için “Nefsini bilen rabbini de tanır” 

ilkesi de gerçekleşmiş olabilmektedir (Mâtürîdî, 2005). Psikolojinin bireyin kendi 

kendisini incelemesi demek olan iç gözlem (introspersiyon) ve içe bakış metodudur 

(Armaner, 1967; Egemen,1952). 

Birey, ilim ve öğrenme yoluyla kazandığı veya tanıdığı kişilik özelliklerini, hem özgül hem 

de ortak sosyal özellikler geliştirerek uyumlu olmasını sağlayabilecektir. Kendini yani 

nefsini tanımayan ve nefis terbiyesi yapılamayan ilim işe yaramayacaktır. Birey, kazandığı 

ilim ile Yaratıcı’yı, kendi özünü yani psikolojik yapısını ve toplumsal ilişkilerde hikmet ve 

sırları öğrenmeye aracı olmalıdır; 

 

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,  

Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır.  

Okumaktan mana ne kişi Hakk’ı bilmektir, 

Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir.   

Vücûd bir binâ durur sırr-ı hikmet içinde, 

Gönül bir bünyâd durur nakd ol bünyâd içinde. (Tatcı, 2008)  

 

Öte yandan ne kadar kötü olursa olsun nefsi ıslah ve terbiye edip disiplin altına almak ve 

eğitilmiş nefisten güzel davranışlar için yararlanmak yani akıl ile nefsi kontrol altına almak 

mümkündür (Hökelekli, 1998). Nefsi kontrol altına alabilme eğitimine “Yûnus miskin 

çiğidük pişdük elhamdülillah” (Tatçı, 1998) beytinde “pişmek” tabirini kullanır. Nefis 

eğitimine giren bireyin toplumdaki cahil davranışlara sabretmesi gönül koymamasını 

isteyen Yûnus, “Söğene dilsiz gerektir, döğene elsiz gerektir” (Tatcı, 2008) diyerek 

toplumdaki cahilce davranışlarına aldırış edilmemesini istemektedir. Yûnus’un 

düşüncesinde bireyler kendi yeteneklerini tanıyıp en iyi biçimde akıl ve gönüllerini 

kullanarak mükemmel bir toplum kurabilirler; 

 

Eğer akıl başta ise gönül de ol tuşta ise, 

İkisi bir işte ise düşman bana kâr eylemez. (Tatcı, 2008) 

 

Çünkü başta olan akıl, vücutta sultandır. Diğer bütün organlar dil, göz akla uyarlar. Birey 

ve toplum bazında işlerini akılla yapan kişinin kimseye zarar ve ziyanı dokunmaz. Aklın 

düşmanı ise kızgınlık yani öfkedir. Öfkenin ayarını tutturamayan kişi aklını kaybedip 

öfkesine uyar ve toplumda başına gelmedik kalmaz, çeşitli zararlara yol açabilir; 

 

İşbu vücut bir kaledir akıl içinde sultanı,  

Nazar üzre dil kapıcı, cümlesi akla tapıcı,  

Akıldır işler yapıcı eyler cümle abat onu.  

Akıl başda iş bitirir, nazar gözden bakar görür,  

Akıl gönül içre durur, o üç haslet besler onu.  

Akıl taht eyledi başı, şöyle bilir her bir işi,  

Dünya içre akil kişi değmez kimseye ziyanı.  

Baştır bu vücudun şahı, baştır akılın tahtgahı,  

Katı kızgınlık nigahı, öfkedir aklın düşmanı.  
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Eğer katı kızar isen, öfken nefse koşar isen,  

Nefs haline düşer isen, o öfkede akıl hani.  

Akıl gitti öfke geldi, akl evini öfke aldı,  

Şimdi sultan öfke oldu, göze göstermez cihanı. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus “katı kızma” olarak adlandırdığı hale psiko-sosyal rahatsızlık denilebilir. Ilımlı bir 

öfke duygusu da “şecaat” veya “hamiyet” olarak adlandırılabilir; insanın onurunu, 

haklarını ve değerlerini korumak için hamiyet sahibi olmasının gerektiği de söylenmektedir 

(İbn Miskeveyh, 1983). Yûnus’a göre birey ve toplumları felakete sürükleyen öfke 

rahatsızlığından, aklın yardımı ve sabır hasletiyle kurtulmak da mümkündür. Yani sabır 

gelince vücüt şehrini darmadağan eden öfkeden iz kalmaz. Her tarafta düzenlik hâkim olur; 

insanlar da mutluluk içinde yaşarlar (Emre, 1994). 

Yûnus’a göre yardımseverliğin zıddı olan tamah; nefsin afetlerinden gözü doymama, 

açgözlülük, mal edinme tutkusu olup toplumda fitne çıkarabilen psiko-sosyal bir 

rahatsızlıktır. O, hırs ve açgözlülükle veya nefsinin istediği her gördüğü dünya malına 

tamah etmenin insanın iç dünyasında yapabileceği tahribata dikkat çekmektedir; 

 

Eğer tamah kılar isen, gördüğüne kalır isen,  

Nefsin gümrah kılar isen, nazar dahi oldı fani.  

Nazar gitti tamah koptu, nazar yerin tamah tuttu,  

Bastık yerde fitne bitti, işletti yine nefsânî.  

Nazar dahi gözde olur, kimde ne var bakar görür,  

Tamah ona düşman olur, gözden savar o nişanı. (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus, “Risâletü’n-Nüshiyye” adlı eserinde açık ve anlaşılır bir şekilde insan nefsini 

eğitmeyi tahlil etmektedir. Kendi iç dünyasını bilen özgür iradesiyle hâkim ve mutlu olan 

birey, çevresinde, âile ve toplumda da mutludur. Yûnus şöyle bir örnekle akıl ve tamah 

mücadelesini anlatır; Nefsinin istekleri peşinde giden insan akıldan yardım ister. Akıl da 

tamah düşmanından kurtulmanın çok zor olduğunu kapısında nefsin kulları demir yürekli, 

yiğitlerin beklediğini lakin kendisine başvuranların her zaman canlarını kurtardıklarını 

söylerek, elindeki razı olma ve azla yetinme anlamındaki “Kanaat”ı çağırır. Tamah, ipek 

giysili, burak binitlere binmiş fakr içindeki kanaat askerlerini görür görmez silahlarını 

bırakarak kaçar gider. Gönül ülkesi de böylece tamah askerlerinden temizlenmiş olur. 

Yûnus uzunca bir şiirinde bunu şöyle dile getirmektedir;  

 

Akıl anun sözin çünkim işitdi, tefekkür eyleyüp kendüye gitti, 

Çü gine geldi akl öğütler anı, bize gelenlerin kurtuldı canı. 

Bize geldün ise endişe yime, ne kılam diyübeni gussa yime. 

Kanaat fakr ile uş gele şimdi, bakadur düşmana gör nide şimdi. 

Tama’dan kurtarırlar ilü şehri, sıdılar leşkerin cebri vü kahri. (Emre, 1994) 

 

Yûnus’un düşüncesine göre bireyin mutlu ve doyumlu bir hayat sürmesinin önce kendisi, 

sonra çevresi ve topluma yansıması olmaktadır. İçbenliği geliştirme yani nefis terbiyesi 

insanın akıl yardımı ve özgür iradesiyle yapabileceği güzelliktir. Arzu ve isteklerine veya 

öfkesine hâkim olabilmek, yani sabretmek aşk yani imân ehlinin özelliği olmalıdır. Birey 

ve toplumları felâkete sürükleyen nefis âfet ve hastalıklarından, aklın yardımı ile doğruluk, 
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sabır, tevazu, cömertlik ve kanaat gibi psiko-sosyal unsurlarla kurtulmak mümkündür. Bu 

bağlamda gönlün ve sosyal hayatın mutluluk ve huzûru; nefis terbiyesinden geçmektedir. 

 

2.5. Toplumun Merhamet, Dayanışma ve Karakter Eğitimi; Yardımlaşma 

 

Yûnus şiirlerinde insanın sosyal bir varlık olması ve toplu halde yaşaması, toplu halde 

yaşayan insanların da birbirlerinin yardımına ihtiyaç duymalarını önemsemektedir. Her 

bireyin kendisine gerekli şeyleri tek başına elde etmesi mümkün olmadığından insanların 

topluluklar oluşturmayı ve birbiriyle yardımlaşmayı sağlayacak bir fıtratta olması Yûnus’a 

göre psiko-sosyal bir gerçekliktir. “Sadaka” ve “Zekât” kavramlarıyla daha çok açıklanan 

toplumsal yardımlaşma (Kirman, 2004) maddî yardımın yanında canlılara iyi niyetli 

çabalar, bedenle yardım etme, iyiliğin yayılması ve kötülüğün önlenmesi çabalarına 

katılma, toplumdaki kötülüklerden uzak durma vb. sayılabilir (Fârâbî, 1994, 1995a).  

Toplumun merhamet ve dayanışma karakter eğitimi sayılabilecek yardımlaşmaya önem 

veren Yûnus, “Ele getirdiğini miskinlere harceyle” (Tatcı, 2008) diyerek bireyin kendi 

alınteri ile kazandığından toplumdaki kimsesizlere sahip çıkılmasını, ihtiyaçlarına yardım 

edilmesini istemektedir. O, hasta ziyaret etme ve susamış kişilere su ikrâmı, miskine 

giyecek yardımı gibi insanın kendi özgür iradesiyle yapılan toplumsal iyiliklerin âhiret 

âleminde Allah’ın giysisi ve içeceği olarak karşısına çıkacağını da söylemektedir;  

 

Bir hastaya vardunise, bir içim su virdünise, 

Bir miskîni gördünise, bir eskice virdünise, 

Yarın anda karşı gele, hulle donun biçmiş gibi. 

Yarın anda sana gele, Hak şarâbın içmiş gibi. (Tatcı, 2008) 
 
 

 

Zengin fakir arasında sevgi ve güven köprüsü diye belirtilen (Tirmizi, 1981, İman 8) zekât, 

sadaka gibi diğergâm yardımlaşmalar, toplumda sevgi, saygı, dayanışma ve yardım 

duygularını geliştirip birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu da güçlendirebilir (Oral, 2014). 

Yûnus, bireyin ölmeden önce sağlığında yaptığı yardımın kendi hür, özgür iradesiyle 

olduğundan kendisine fayda verebileceğini, fakir ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını giderme ve 

onlara yardım yolunda harcanan malın ise dost yani faydası olabileceğini söylemektedir; 

 

Bir imaret göster bana ki sonu viran olmaya,  

Kazanı gör o malı ki, senden o geri kalmaya.  

Döküle altının malın, ayrık ile ola halin,  

Senden geri kalan malın sana bil fayda kılmaya.  

O mal ki Halil'indir, hayırlara yelterler onu.  (Tatcı, 2008) 

 

Yûnus’a göre binbir zorluk ve meşakkatle kazanıp açları doyurma ve giydirme, akraba ve 

dostlarla hediyeleşmeyi gönülden, içtenlikle yapanların mükâfatı daha büyük olmalıdır. O, 

Yaratıcı’nın bu toplumsal isteklerini unutanları da âhirette onları Allah’ın unutacağını 

söylemektedir; 

 

Şol kahırla kazananlar güle güle yedirenler, 

Götürdüm perdelerini didarıma baksın demiş. 

Her biri kişi dosta vara armağanın dosta vere, 
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Anda bizi anmayanlar bunda da unutsun demiş 

Ne bir acı doyurdun ne bir gömlek giydirdin, 

Ne bir gönüle girdin ya bana nice etsin demiş. (Tatcı, 2008)   

 

Yûnus, varlık içinde olan bireyin beraber yaşadığı toplumdaki diğer fakir ve yoksullara 

yardımcı olmamanın psikolojik ezikliği yani gönül darlığı içinde olacağını 

vurgulamaktadır. Yine O, Hz. Mûsa’nan çağdaşı dünyanın en zengini olan Kârun’un bile 

malının kendisine yararı olmadığını, Hz. Süleyman bile el emeği ile sepet ördüğünü, 

alınteri ile geçinmenin bireyin içhuzuru ile yaşam sürmesinin önemine işaret etmektedir. 

 

Bunca varlık iken, gitmez gönül darlığı, 

Ermiş Kârûn malına, zehi iş düşvarlığı, 

Bu dünya kime kaldı, kimi berduhar kıldı, 

Süleyman'a olmadı, anın berhurdarlığı, 

Süleyman zembil ördü, kendi emeğin yerdi. (Tatcı, 2008)   

 

Yûnus, ihtiyacından fazla malını fakirlere ve yoksullara vermeyen, onlara yardımcı 

olmayan varlıklı kişilerin ölüm ve sonrası hallerini gözönüne vererek bu tip kişilik ve 

karakteri yermektedir.  

 

Sana ibret gerek ise, gel göresin bu sinleri,  

Eğer taş olsan erirsin, bakıp görünce bunları.  

Şunlar ki çoktur malları, gör nice oldu halleri,  

Sonunda bir gömlek giymiş, onun da yoktur yenleri.  

Hani mülke benim diyen, köşk ve saray beğenmeyen,  

Şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri.  

Bunlar bir vakt beğler idi, kapıcılar korlar idi,  

Gel şimdi gör bilmeyesin, beğ hangidir, ya kulları?  

Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi,  

Ne ışık vardır göresi, dûn olmuştur gündüzleri. (Tatcı, 2008)   

 

Yaşamsal gereksinimleri karşılanmayan bireylerin mutsuz, stress, depresyon ve iç çöküntü 

hallerini yaşaması ve bunların sosyal çevreye de yansıması kaçınılmazdır (İbn Haldûn, 

1988). Yûnus’un düşüncesinde yardımlaşma, toplumda kaynaşmayı artırır, bireylerin 

yardımlaşma duygusunu da harekete geçirir. Çünkü Allah insanları birbirine muhtaç olacak 

şekilde yaratmış, kullarından bir kısmına fazla, bir kısmına daha az imkânlar vermiş, güçlü 

zayıf, zengin fakir arasındaki sosyal dengenin korunması için yardımlaşma ve dayanışma 

esasını da getirmiştir. Toplumsal yardımlaşma amacıyla kurulan imaret, aşevi, yetimler evi, 

dârülaceze, hastahane vb. gibi sosyal kurum, aktivite ve faaliyetler, toplumun dayanışma 

ve yardımlaşma ruhunu ortaya çıkaran birey ve toplumları ayakta tutan psiko-sosyal 

unsurlar olarak sayılabilir. 

 

6. SONUÇ 

 

Yûnus Emre’nin şiirlerinde sevgi, kardeşlik, doğruluk, güzel söz, nefsi terbiye ve 

yardımseverlik gibi ahlâkî erdemler, tutum ve davranışlar, birey ve toplumları 
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bütünleştirici ve kaynaştırıcı en sağlam psiko-sosyal unsurlardan sayılabilir. Yûnus’un 

düşüncesine göre sosyal hayatın istikrâr ve düzeni ile huzur ve mutluğunun yolu bireyin iç 

huzuru ve psiko-sosyal eğitimi ve olgunluğa ermesinden geçmektedir.  

Yûnus, bu dünyanın faniliğini, aldatıcılığını bilmekle beraber, bu dünyadan korkulmaması 

ve nefret edilmemesini ister. Evrenin, Allah’ın varlığını bilmek için ibretli ve hikmetli bir 

seyrengâh yeri, ebedî âlemi kazandırabilen çarşı, pazar olduğunu dâima hatırlayarak bu 

âlemi sevgi motifleriyle tasvir eder. “Yaratılanı hoşgör Yaratan’dan ötürü” anlayışı 

içerisinde bütün varlıklara sevgi temelinde hareket edilmesi gönül huzurunun da 

anahtarıdır.  

Evrende uyum içinde olan çeşitlilik ve farklılığın olması gibi toplumdaki bireylerin de 

farklı dil ve ırkta çeşitli olmasının saygı duyulması gereken zenginlik olabileceğini, “gelin 

tanış olalım, işi kolay kılalım” diyerek farklılıkların, tanışmaya, huzurlu ve mutlu yaşamayı 

kolay kılmaya vesile olabileceğini belirtir. Farklılıkların sevgi ve aşk temelinde huzur ve 

mutlulukla yaşanabilecek topluluklara dönüştürülmesini önermektedir.  

Yûnus, güzel söz söylemenin yaygın olduğu fert ve toplumlarda barış ve huzurdan söz 

edilebileceğini söyler. Gönlünde sevgi ve aşk olanların dillerinden ancak güzel sözler 

çıkabilir. Bu anlamda gönül alıcı güzel söz söyleme, güzel ve estetik yaratılan insanın 

yaratılış hikmetine de uygun düşmektedir. Allah’ın tahtı ve sevgisinin yeri olması gereken 

gönlü kıranlar Yaratıcı ile yaptıkları kulluk sözleşmesini bozmuş olduklarından ibadetlerini 

de boşa çıkartırlar. İnsanların kavga için değil yaratıkları sevip tefekkür etmek için 

yaratıldığını söyleyen Yûnus, bireylerin gönüllerini kavga ve didişmeyle değil sevgi 

örgüsüyle ve doğrulukla kazanılarak huzur toplumu oluşturulmasını istemektedir.  

Yûnus, gönlü sevgi ve aşk ekseninde olanlara “Doğruluk elbiseni o vakit giyesin ve aydına, 

halka, herkese doğruluk tavsiye edesin” der. Yine O, “cümleler doğrudur sen doğru isen, 

doğruluk bulunmaz sen eğri isen, sen doğruysan, herkese doğru dersin, sen eğri isen 

doğruluk bulunmaz” diyerek içgüdü, içbenliğin de doğru-dürüst olmasının önemine vurgu 

yapar. Gönlünde olanın dışarıya tezahür edeceğini de söylemektedir Böylece O, toplumda 

güven ve istikrârın paradigması doğruluk ve doğru kişilerin birey ve sosyal ilişkilerde 

olması gereken önemli psiko-sosyal bir unsur olduğuna işaret etmektedir. İçgüdü, içben 

yani nefis eğitimine önem veren Yûnus, insan psikolojisini bozan etkenlerden; gıybet, 

dedikodu, tamah, tekebbür, cimrilik, kin, öfke vb. gibi suflî arzuların verdiği zararı, aklın 

yardımıyla doğruluk, sabır, tevazu, cömertlik ve kanaat vb. gibi ahlâkî erdem ve güzel 

hasletlerle yok edilebileceğini söylemektedir.  

Bireylerdeki iç huzur ve mutluluğun toplumlara da yansıyacağı kanaatini taşıyan Yûnus, 

toplumu birbirine bağlayan sevgi ve aşk merkezinde yardımseverlik unsurunun da önemine 

işaret etmektedir. Toplumun merhamet ve karakter eğitimi olan yardımlaşma ile toplum 

katmanlarındaki bireylerin gönüllerine sevgi köprüsü kurulduğunu belirten Yûnus, bireyin 

kendi helâl kazancından ihtiyaç fazlası gelirlerini toplumdaki fakir ve kimsesizleri 

yedirme, içirme, giydirme, ihtiyaçlarını giderme gibi sevgi eksenli ahlâkî nitelikleri 

yapabilenlerin hem dünya hem âhirette saadeti de hak ettiğini söylemektedir.  

Yûnus Emre’nin şiirlerinde dile getirdiği psiko-sosyal unsurların, göçebe halinde yaşayan 

Türk toplulukları tarafından anlaşılmasına ve Türk kültürü ve inançlarının benimsenip 

yaygınlaşmasına dolayısıyla Anadolu Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin oluşumuna 

büyük katkı sağladığı da söylenebilir. 

 

KAYNAKLAR 



 

 

 

 

Sayfa | 838 

 

Alper, H., 2013. İmanın Psikolojik Yapısı. Rağbet Yay., İstanbul. 

Armaner, N., 1967. İnanç ve Hareket Bütünlüğü Bakımından Din Terbiyesi. İstanbul. 

Armaner, N., 1980. Din Psikolojisine Giriş. Ayyıldız Matb., Ankara. 

Aclûnî, İ., 1985. Keşfü’l-Hafa ve Müzilu'l-ilbas. y.y., Beyrut. 

Buhârî, E.A., 1981. el-Camiu’s-Sahih. Çağrı Yay., İstanbul. 

Çağrıcı, M., ve ark., 1994. Edep. DİA-Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ans., İstanbul. 

Çağrıcı, M.,-Aydın, M., 1989. Ahlâk. DİA-Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ans., İstanbul. 

Çağrıcı, M., 2002. Kin, DİA-Türkiye Diyanet Vakfı Ans., İstanbul. 

Egemen, B.Z., 1952. Din Psikolojisi Saha Kaynak ve Metod Üzerine Bir Deneme. Ankara. 

Emre, Y., 1994. Risâletü’n-Nüshiyye. Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara. 

Er, İ., 1988. Sosyalleşme Sosyal Gelişme ve İslâm. Bursa.  

Fârâbî, E.N., 1994. Kitabu Ara'i Ehli'l-Medineti'l-Fadıla. Daru Mektebetü'I-Hilal, Beyrut. 

Fârâbî, E.N., 1995. Siyasetü'l-Medeniyye. Daru Mektebetü'I-Hilâl, Beyrut. 

Fârâbî, E.N., 1995a. Kitabu Talhsili's-Saade. Daru Mektebetü'l-Hilâl, Beyrut. 

Gazâlî, E.H., 1974. İhyâ-u Ulumi’d-Din. Bedir Yay., Ankara.  

Gölpınarlı, A., 1958. Menâkıbi Hünkâr Hacı Bektaşı Veli Vilâyetnâme. Inkılap, İstanbul. 

Gölpınarlı, A., 1983. Yûnus Emre Divanı. Altun Kitaplar, İstanbul.  

Gustav, C., 1999. Keşfedilmemiş Benlik. İlhan Yay., İstanbul. 

Güngör, E., 1995. Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk. Ötüken Neşr., İstanbul. 

Günay, Ü., 2000. Din Sosyolojisi. İnsan Yay., İstanbul.  

Hakim, N., 1990. el-Müstedrek ale's-Sahîhayn. Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut. 

Hökelekli, H., 1998. Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara. 

İbn Arabî, M., 1293. el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye. y.y., Kahire.  

İbn Haldûn, E.Z., 1988. Mukaddime. Dergâh Yay., İstanbul. 

İbn Miskeveyh, E.A., 1983. Tehzibu’l-Ahlak. y.y., Ankara. 

Kindî, Y.İ., 1998. el-Hîle li-Def‘i’l-Ahzân. Üzüntüden Kurtulmanın Yolları. Marmara 

Üniv. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. 

Kirman, M.A., 2004. Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü. Ragbet Yay., İstanbul. 

Köprülü, F., 1976. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. DİB Yay., Ankara. 

Mâtürîdî, E.M., 2005. Kitâbu’t-Tevhid. Terc. Bekir Topaloğlu, İSAM Yay., Ankara.  

Mevlânâ, C., 2015. Mesnevî-i Manevî. Türkiye Yazma Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul. 

Ocak, A.Y., 1992. Anadolu Türk Sûfîliğinde Ahmet-i Yesevî Geleneğinin Teşekkülü. 

Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay. 26-27 

Eylül 1991, Ankara,  s.79-80.    

Oral, O., 2014. İmânın Sosyal Hayatta Tezâhürleri, Doğruluk, Güzel Ahlâk, Sevgi ve 

Kardeşlik.  Bilimname Düşünce Platformu, 27 (2): ss.159-175. 

Pür, İ., 2008. Yûnus Emre’de Dînî Hayatın Psikolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana. 

Râzî, E., 2008. et-Tıbbu’r-Ruhâni. çev. H.Karaman, Ruh Sağlığı. İz Yay., İstanbul. 

Şahinkaya, R., 1979. Psiko-Sosyal Yönleriyle Âile. Kardeş Yay., Ankara. 

Tarhan, N., 2004.  Mutluluk Psikolojisi Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, İstanbul. 

Tatcı, M., 1997. Yûnus Emre Divanı. Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul. 

Tatcı, M., 2008. Yûnus Emre Külliyatı, Yûnus Emre Divanı İnceleme. H Yay. İstanbul. 

Tatcı, M., 2012. Divan. DİB Yay., Ankara. 

Tatcı, M., 2013. Yûnus Emre. DİA-Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ans.,  İstanbul. 



 

 

 

 

Sayfa | 839 

Timurtaş, F.K., 1986. Yûnus Emre Divanı. Ankara. 

Tirmîzî, E.İ., 1981. es-Sünen. Çağrı Yay., İstanbul. 

Uludağ, S. ve ark., 2005. Muhabbet, DİA-Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ans.,  İstanbul. 

Yavuzer, H., 1986. Psiko-Sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu, İstanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                Nevsehir Haci Bektas Veli University      http://www.cessciencegroup.com 

 

 

 

http://www.socialconference.org/ 

 

The Official Organization Agency 

 


