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Men dünyadan géder oldum
Ġalanlara salam olsun.
		

Yunus İmre

Bu, öz “men”inden yuḫarı ġalḫan [benliğinden kurtulan], özünü gelecek nesillerin
varlığında tapan [bulan], özüne déyil, bütün beşeriyyete güvenen böyük bir insanın,
hem de - merifetin sözüdür. Bütün beşeriyyet bu cür [böyle] düşünseydi, yaşamaġ ne
ġeder gözel ve ne ġeder asan olardı...
Öz “men”inden yuḫarı ġalḫmaġ, özünü başġalarında tapmaġ, ne böyük seadetdir.
Öz esrinde dayanıb gelecek esrlere salam véren Yunus İmrenin cismen néçe il
yaşadığını bilmirik. Amma menden onun yaşını soruşsalar, déyerem, onun yaşı,
helelik, esri ile esrimiz arasındadır.
O, 700 il yaşamışdır. 700 il yaşayan adamın bundan sonra beşeriyyetin ömrü ġeder
yaşamaġ haġġı vardır. Ona göre ki, o bir ḫalġın bağrından ġopub beşeriyyete oğul
oldu. Ona göre ki, o, yalnız özünün, öz ḫalġının derdlerini déyil, beşeriyyetin, bütün
insanlığın derdini ötdü [dile getirdi]. Buna göre de ne ġeder yér üzünde ḫéyirḫahlıġ,
insanlıġ, heġiġet ve merifet, gözellik ve neciblik var, Yunus İmre de var. İnsanı ucaldan
bu gözel insani kéyfiyyetleri başa düşüb, deyerlendirmek var, İmre de var.
O, heyatı sévdi, amma ölümden de ġorḫmadı, çünki ölümde heyatın ölmezliyini
tapdı, heyatın yénileşmesini gördü. Çünki heġiġeti ve merifeti dinler dini, şeriet ve
teriġeti ise yalnız o ulu dine géden yol hésab étdi.
Şeriet, teriġet, yoldur gédene,
Heġiġet, merifet, ondan içeri.
*

Bu yazı Memmed Aslan’ın Yunus Emre ve Âşık Veysel’in şiirlerinden seçmeler yaparak Azerbaycan Türkçesine
aktardığı ve Yunis İmre-Aşıġ Véysel İki Zirve adıyla yayımlanan (Bakı, Yazıçı, 1982) kitabına “İki Zirve Ġarşısında
Düşünceler” adıyla ön söz olarak yazılmış, daha sonra külliyatına da alınmıştır.
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Budur böyük türk ozanı, dedeler dedesi, müdrikler müdriki, ağsaçlı Yunus İmrenin
felsefesi, heyat ġayesi!
Heġiġeti ve merifeti heyat ġayesi séçen bu dede şair “Bir men vardır mende
menden içeri” dédiyi zaman neyi nezerde tuturdu? “Men”inden içeride olan o “men”
neymiş göresen?
- Heġiġet ve merifet!
Heġiġeti ve merifeti, onu ehate éden [kuşatan] etraf mühitde - ye’ni - cemiyyetde
tapa bilmeyenler hemişe öz içine ġapılmış, aḫtardığını könül dünyasında, ḫeyal
aleminde gezmeye başlamışlar.
Özlerini mühite, cemiyyete uyğunlaşdırmağı bacarmayan, eslinde istemeyen fikir
adamları öz içinde yaratdığı ḫeyali heġiġet dünyası ile teskinlik tapırlar. İç dünyası ile
çöl dünyası, dildeki yalanla ürekdeki heġiġetin ebedi savaşında insan özünü aḫtarır,
bu zaman “Néce olur ezmi-sefer?” “Ġorḫu ġiyametdedir; ya men néçin ġızaram?”
“Ademin torpağını dörd ferişte gütürdü, suyunu neden ġatdı?” kimi suallar ġarşısında
dayanmalı olur.
Özünü aḫtarma yollarındakı sualların cavabını, o, “Cümle vücudda bulduġ”
şé’rinde béle vérir:
Yéddi yér, yéddi göyü
Dağ, denizi, her şéyi,
Uçmaġ ile, tamuyu
Cümle vücudda bulduġ.
... “Tövrat” ile “İncil”i
“Ġuran” ile “Zebur”u
Me’nasındakı nuru
Cümle vücudda bulduġ.
Démek ulu şair, cennet ve cehennemin ve dörd müġeddes din kitabının me’nasını
insanın özünde tapır, insanı bunların hamısının fövġünde görür [üstünde görüyor].
Bu me’nadan ve bu hikmetden ḫebersizler heyat ġovğasında - öz “men”ini ireli
çekir, başġasını düşünmür, daha çoḫ malik olmağa can atır. Lakin hardasa ġelbinin
derinliyinde bir ses ona haġsız olduğunu déyir. Baḫ [işte] bu ses Yunus dili ile déyecek
olsaġ “men”den içerideki “men”in sesi, ye’ni heġiġet ve merifetin sesidir.
Yunus hemişe görünen “men”inin dili ile déyil, göze görünmeyen, içerideki
“men”inin - ye’ni heġiġetin ve merifetin dili ile danışıb bizi de özü kimi düşünüb
özü kimi hikmet dili ile danışmağa çağırmışdır. Buna göre de biz ona “heġiġet ve
merifet neğmekarı” dések, onun ulular cergesindeki [sırasındaki, katındaki] yérini
teyin étmiş olarıġ.
Heġiġet aḫtarışından [aramasından] yorulmayan bu ulu ozan gérçeyi derk étmek
üçün alışıb yanmaġ merifetini ireli sürür, bu yoldakı ezabları, iztirabları seadet sayır:
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Éşġ oduna varmı evez?
Ona yanan “yandım” démez.
“Yandım” - déye feryad étmediyine göre ulu şair “cahil meni göre bilmez” déyir.
Ona göre ki, cahil yalnız gözle görünenleri göre biler. İçden yananları ve bu yanğını
seadet sanıb ġışġırmayanları, elbette, cahil göre bilmez. Çünki onun gözleri adi
gözlerdir. Adi gözle içi, menevi dünyanı görmek mümkün déyil. Bunun üçün ağıl,
idrak gözü, besiret gözü lazımdır. Aşiġin iç yanğısını yalnız aşiġin özü kimi yananlar
ve ġananlar, çölü [dışı] déyil, içi görmeyi bacaranlar göre biler. Şair “gözsüz meni
kim görer?” dédiyi zaman içi görmeyi bacaran besiret gözünü - ağıl, idrak gözünü
nezerde tutur.
Üzden [yüzden, dışarıdan] görünmeyen könül yanğısı, éle müġeddes, éle ulu
yanğıdır ki, gözle görünen güneş béle ona pervanelik édir:
İmdad éden géce-gündüz
Bağrı yanıġ üryanıġ biz.
Bir çıraġdır meclisimiz
Güneş onun pervanesi.
Bir baḫın, şair, heġiġet éşġine yanan üreklerin yanğısını hansı mertebeye ġaldırır.
Bélelikle, böyük duyğularla, böyük fikirlerle yaşayan böyük şair özünden sonrakı
nesilleri ġanmağa ve ġandığının oduna yanmağa çağırır.
***
Yunus İmreden 700 il sonra türk ḫalġının bağrından Aşıġ Véysel nalesi fışġırdı.
XX yüz illikde Aşıġ Véysel dili ile Yunus İmre danışmağa [konuşmaya, söylemeye]
başladı. Bu, yéni dünyanın yéni Yunusu idi:
Dalğın-dalğın séyr éledim dünyanı
Boyalar ne, çiçekler ne, ġoḫu ne?
Huşdan-başdan oldum me’na aḫtarıb
Görünen ne, gösteren ne, görgü ne?
Her çiçekde, her boyada [renkte], her sesde, her nefesde, her duyulanda, her
duyduranda, her yolda, her yorğunda, her söyleyende ve her söyledende me’na
aḫtaran [arayan] ve bütün bu düşüncelerinde yarananın ve yaradanın, evvelin ve sonun
sirrini izleyen bu ḫalġ ozanı özünün ulu selefi Yunus İmre tefekkürü ile danışmırdımı
[söylemiyor mu idi]? Bütün bunlar Yunusda gördüyümüz heġiġet aḫtarışı déyildimi?
Éle bil [sanki] Aşıġ Véyselin uşaġ [çocuk] yaşlarından gözlerini itirmesi de
öz ustadının heġiġi şagirdi olmaġda ona kömek étmişdi. Yunus “gözsüz meni kim
görer?” “Cahil meni göre bilmez” déyende ona ağıl, merifet ve me’na gözü ile
baḫmağı tövsiye [tavsiye] édirdi. Gözlerini itiren [kaybeden] Aşıġ Véysel taléyin
ona vérdiyi bu cezanın evezini [ivazını, karşılığını] dünyaya adi gözle déyil, me’na
ve hikmet gözü ile baḫmaġda tapdı. Yunus “dünyaya hikmet gözü ile baḫ” démişdi,
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cismani gözden mehrum olan Véysel onsuz da dünyaya menevi gözle, hikmet gözü ile
baḫmağa mecbur idi. O baḫdı ve gördü... Véyselin dünyaya vérdiyi:
Şekilsiz, kölgesiz, canlar, néfesler
Duyulan ne, duyuran ne, duyğu ne?Gelen ne, géden ne, yol ne, yorğu nesuallarına Yunus da ve onun kimi ulu şairlerin çoḫu da cavab tapa bilmemişdi.
Véysel de tapa bilmedi. Amma bu cavabsızlığın özü başġa cür [biçimde] cavab idi...
Buna göre de Véysel “heġiġete géden iz belli déyil”. “Öz sebrimle teskin étdim
özümü” déye [diye] cavabı, derk olunmamazlıġda tapır [idrak edilmezlikte buluyor].
Bitmedi dünyanın ġuru davası
Çekil Véysel, bu guşeyi-Vehdete!
“Guşéyi-Vehdet” ise ġoca Şerġin C. Rumi, Yunus İmre, Nesimi, Şems Tebrizi
kimi bir çoḫ mütefekkirlerinin son sığınacaġ yéri idi. Onlar dünyaya vehdet gözü ile
baḫır, bu felsefi mektebde özlerini teskin édirdiler.
Könlüme delisen - démişem başdan
Üşümez borandan, islanmaz yaşdan.
Boğulmaz denizden, yanmaz ateşden,
Ateşi, hem közü özünden olan.
Borandan üşümeyen, sudan islanmayan, ateşden yanmayan bu deli könül, heġiġet
yolunun yolçusu olduğundan ateşi ve közü de özündendir. Ona göre ki, könül, bilmece
dünyaya öz içinden baḫır. Ona göre ki, esl ġovğa [kavga] müḫtelif yol ve teriġetlerle
dolu olan dünyada déyil, dünyaya me’na gözü ile baḫan aşığın öz içindedir. Ona göre
ki, aşığın “men”inden içeride başġa bir “men” de var.
İç-içe dayanan bu “men”ler bir-birini tesdiġ déyil, inkar édir. Bu “men”ler üzüze dayanıb [yüz yüze gelip] biri digerine diş ġıcırdır [diş biliyor, meydan okuyor]:
Bu “men”lerin bir-birinin inkarında insan duyğularının tamlığını ve tebietin vehdetini
görürük.
Derdsiz aşıġ diyar-diyar dolanmaz,
Başının ġovğası özünden olar.
Bütün bu ince nöġtelerde Véysel néce [nasıl] de Yunusla birleşir.
Türk ḫalġ şé’rinin bu iki neheng [muhteşem, büyük] dağı başġa-başġa esrlerde
dayansalar [dursalar] da, fikren ne ġeder yaḫındırlar. Odur ki [o yüzdendir ki], Yunus
zirvesinden Véysel, Véysel zirvesinden Yunus görünür.
Bütün bunlarla beraber, Véysel her halda öz çağının övladı idi. O, ümumi nöġtelerde
Yunusla sesleşse de, bir çoḫ nöġtelerde dünyaya öz gözü ile baḫır, zemanesi ile
sesleşir. Bu cehetden Véysel şé’rinde heyatın nefesi daha boldur. O, öz böyük ustadı
kimi, ümumi insanlığı, necabeti, bütün milletlere şamil édir, insanlıġ adından danışır:
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İnsanlıġdan uzaġ görünen işler,
Bütün milletlere derd olub géder.
Aşıġ Véysel dünyadakı haġsızlıġlardan ve “fisġü-fücur”dan uzaġlaşmanın yégane
çaresini torpağa bağlamaġda, insanı ucaldan zehmete [yücelten emeğe] sarılmaġda
görür. Aşığa göre torpaġ bütün derdlerin dermanıdır. Çünki o, seḫavetlidir [çömerttir].
Ona “Bir çerdek [çekirdek, tohum] vérersen, o sene bir bostan vérer”. Buna göre de
insan üçün “torpaġdan sadiġ dost yoḫdur”.
Ġarnın yardım ġazmayınan, bélinen,
Üzün yırtdım dırnaġilen, elinen
Yéne meni ġarşıladı gül ilen
Menim sadiġ yarım ġara torpaġdır.
Bütün bu “pisliklerin” [kötülüklerin] müġabilinde torpaġ hemişe yaḫşılıġ édir,
insanı géyindirir, yédirir, içirir, erseye çatdırır [büyütüyor, var ediyor].
Bélelikle, réal me’nada gütürülen torpaġ öz yaḫşılıġ ġüdreti ile ilahileşdirilir,
torpaġla zehmetin birliyinden insan seadeti yaranmış olur. Buna göre de torpaġ onun
ġedir-ġiymetini bilen insanın sadiġ dostudur, hem de ona göre ki, yér üzünde başına
min bela gelen insan yalnız torpağın ġoynunda dincele bilir. Bu nöġtede de Véysel
böyük ustadının sesine ses vérir.
Türk ḫalġ şé’rinin bu iki ulu dağından sızan çéşmelerin büllur suyundan bir néçe
ġetreni [birkaç damlayı] Ġurbani, Alı, Elesger kimi uca dağlar yétişdiren senetséver,
ġedirbilen ḫalġımıza çatdırmağı [ulaştırmayı, sunmayı] özümüze borc bildik.
“Veten ocağının istisi”, Bakı, 1982
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