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BİR İDDİA YA CEVAP : (YİNE GEL, YİNE GEL .. .l 
RUBAİSİ MEVLANA'NINDIR ... · 

Dr. Mehmet ÖNDER 

·;)stanbul'da yayınlanan (Tarih ve Toplum) Dergisinin Şubat 
1987 tarihli sayısında (s-:· 9ô-99),. Prof. Coşkun Üçok imzasıyltı, (On~ 
altı. Türk Devleti) lbaşlıltiı bir makalEi yayınladı. Makalede, Cumhur
başkan1ığı forsunda~i Onaltı Türk Devleti'ni temsil eden Onaltı yıl
d~ ve .onaltı ayrı Türk .. Bayrağı~nın tenkiıii yapılmakta, aslında bu 
yıldızların Türk de;yletl~rini simgelemiyeceği, tarihte. Türklerin • da~ · 
ha çok sayıda devlet kurdukları, bütün bu bilgilerin araştırılınadan · 
Cfila~ demiştir ki) anlayışı· ile geçiştirildiği ifade edilmektedir. Ma
kale da şu. iddü:ılara da yer verilmektedir : 

· (İşte, bu Yüzyıllarca ·süren, ''filan demiştir ki" yönetimi, bizde 
bir şey söylendi -nii, onu irdeİe:i:rieden, aniştırmadan hem~n ka;bul .. 
edip yineleme v.e yapma alışkanlığınıniyice yerleşmesine neden ol
muştur. Örneğin, ne .-za-man, nerede, ne vesileyle olursa olsun, ga~e
tede, radyoda, telavizyanda ·Mevlana Celaleddin Rümi'den söz edil- · 
se hemen "Gel,· gel, ne olursan ol gel/İster ateşperest, ister hıristi
ryan ... " ile söz :başlanmaktadır. Aca.Jba bu dizeleri ilk ortaya B,t!'tn, on
ları Mevlana'nın hangi yapıtında görmüştür? Dünyaca tanınan bu 
büyük şair ve mutasavvıfın bir :büyük anlamlı s·özü yok mudur ki, 
mendinden yaklaşık 200 yıl önce yaşamış Cölm: 1049) olan İranlı Dai -
Şair . E'bu Sa'id bin Ebi'l,..Hayr'ın di~elerini Me;ylana'ya malederek 
söyleyip :durmaktayız,. anlaşılır şey değildir! ... ) 

Makalede, Mevlana'nin değil de, Ebu Said bin Ebi'l-Hayr',g ait 
olduğu·J.&ıla ·edilen· tubai'iıin farsça aslı, bilindiği gibi ·şöyledir: 

Ba~. a ba·z .a her on çi hesti baz a 
Gei~ kafer:-u gebr:-U bftt-pe~esti baz a 
·ın dergelı-i ma dergelı-i novmidi nist 
Sad. bar· ~ger tövbe şikesti baz a 

Ruhaiyi mısra mısra şu şekilde türkçeleştirebiliriz: 
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Yine gel, yine gel, her ne olursa ol, yine gel, 
Kafir, Mecusi, putperest olsan da yine gel, 
Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir, 
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. 

Acaba bu rubai gerçekte kimindir. 

Şüphesiz, ilk önce k:m söylemiş ve ilk önce kimin -eserinde gö" 
rülmüşse onundur. Bu da Mevlana Celaleddin'dir. 

Şöyl·e ki, Mevlana'mn gazellerini içine alan ve 21 bahir, yani bö
lümden :iibaret olan Divan-ı Ketbir'in son bölümü ruhallerine ayrıl
mıştır. Bu rubailerin sayısı, Mevlana üzerine araştırmaları ile tanı
nan Prof. Bediuzzaman Furuzanfer'e .göre (bak. Mevlana Celaled
din, Külliyat-ı Şems ya Divan-ı Keıbir, cüz: 8, Tahran 1342 HşJ 1983 
adettir. Yine tanınmış Mevlana araştırıcılarından A!bdülbaki Gölpı~ 
narlı'ya gör·e <Bak. Mevlana Celaleddin. Rubailer, İstanbul, l964) 
.;795 adettir. Mevlana'nın vefatından sonra çeşitli yıllardB.' "istinsah" 
edilen Dirvan-ı Kebir'lerde ruıbai sayısı azalıp çoğalma.kt<:ı., bazan da 
Mevlana'nın rubailerind€m (ım.ünte!haıbatl adıyla seçmeler yapılmak
tadır. Dirvan edebiyatı uzmanları bilirler ki, özellikle farsça rubai 
söyleyen şairlerin ruhaileri arasına, sonradan başki bir şairin :tu- . 
baisi gireıbilmekte, ruhailerde ·onu yazanın mahlası bulunmadığı 

'için karışan bu ruhailen ayırma-k çoğu zaman. güç olms,ktadır. Şu 
pale gör·e,, yukanda da dediğimiz gibi, bir rubai, onu ilk yaze.nın, ilk • 
söyleyenin:dir. 

· <Baz a :baz a ... ) diye ibaşlayanbahis konusu ruhainin Mevlana'- -
dan 150 · yıl·önoe yaşayan Ömer Hayyam'a (ölm. 1123) ait olduğunu 
söyleyen çıkınış, fakat ruhaileri çok meşhur olan Hayyam'ın gerçek 
rubaJleri arasında bu ruhaiye rastlayan olmamıştır. Şair Ziya Paşa, · 
Türk, Fars, Arap şairlerinden seçmeleri içine alan Hara:bat adlı ese- · 
rinde ·(s: 242. İstanlbul, 1322), bu rubai'nin· Afdal-i Kaşi <Kaşaııilye 

ait ·olduğunu kaydetmiş ise de kaynak gösterememiştir. ünüçüncü • 
Yüzyıl yaşayan· ve MevMria'nın çağdaşı olari İran şeJri Baba Afda
leddin Muhammed Kaşani'nin ruibailerine ait en ;eski. yazma. İstan,:_ 
bul'da Nuruosmaniye Kütüphanesinde bulunınaktadır. 

Son yıllarda Tahran'da yayınlanan <Musannafat-ı AfÇI.alud~din· 

Muhammedi'i Marakıy-yi Kaşani, c:_ 2, Tahran 1331-1337 HşJ adlı 

eserdeki rubailer aras;ınd(l (baz a baz a .. .l ruba.İsi bulurimamakta
dır. Demek fki, Ziya Paşa, bir duy;guy;a dayanarak yanlış teşhis koy
muştur. Bu ru:bai, yine bazılarının c'effel kıoı.lem iddia ·ettikleri gibi 
Hazıf-ı Şirazi (ölm. 1390) nin de değildir. Yazma ve basin:a hiç bir 
Hafız divanında görülmemiştir. 
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Gelelim, sayın Çöşkun Üçok'un birçok gazetelerde de sansasyon 
ha~ber niteliğinde de yer alan ifadelerine. Sayin Üçok Cbaz a baz a .. J 
ruhaisinin Ebu Said biri :Ebi'I-Fİayr'a-ait olduğu~u kesin bir dille id-
dia etmektedir;- ' - · · 

•-. - İraİılı Ebu: SEÜd Fadlullah bin Ebi'l-Hayr, 967'de Horasan'ın Me
hane" Şehriiıde doğmuş, 82 yaşındayken 1049 yılında yine bu şehi.Tde 
ölmüş,' rind-meşr:ep mlitasaVv-ıf bir şairdir. -_ Rubı.Üler- de yazmiştır. 
Tanınmış örientalist Prof: Re:Ynold Nicholşon'un ifadesine göre, Ebu . 
S~id'e ;izafe edilen :birçok ru:bainİn bu şaire aidiyetmden şüphe et
mek ;lazııridir."- CNicholson, · Ebu Said maddesi, İslam Ansiklopedisi, 

c. 4, S: 47, Arik. 'i945J. Ebu Said'in k,endisi:rie ait en doğru 92 rubai
si, tanınmıŞ orientalist Prof. H~rmann Ethe ta.re.fından AlmancaJYa 
d~- çe:vı;ilerek yayınlanmıştır. fbak. Die ·Rubais des Abu Sa'id bin 
Abıil;ilıair;- München, _ 1875) 

- : . . . . . 

Bu rubailer arasında (baz a baz a .. J ruhaisi bulunmadığma gö-
re, .Ebu Said' e •bir başkcısı tarafmdan mal ·edilmesi, her zam?.n şüp
he ~ne .. .lk:ar,şılanacaktır~ Oysa rübai · Mevlıin:a'nm· yazma •en eski-Di- · · 
van-ı: K~bir nüshaJannda açık-seçiK yer a maktadır. Bu yazmı:ı, nüs
haların 'birisi de Konya Mevl~ Kütüphanesinde C21ö6fl:lli-

·m:ara;d:a-- kaJYitlı ·Divan-ı Kebir'dlr:-cnru,:k~id1veyaz181-'ba.k:ımmdar; 
15. -yüZyilda-yaZTiiliğ!anlaŞ!Iaii--hu'· Divan-ı Kebir. 266 yapraık C532 
sayfa) dır. İçerisiı;Lde Mevlana'nm 556 şiiri (6770 beyit) ve 208 ruhaisi 
kayitlıd'J:.- İ3~ _rubıÜier (baz a l?az a ... ) rubaJsi jJ.e tamamlanmakta
dır': fpak· Abdülbakr G~lpı.rarli. Mevlana MüZesj Yazmalar Katalo-
ğıl, p. 2_, s: :165,

1 
Ank;ar~; _i971L · ... - - · 

: Aynı;rubai,' M~snevi· Şaribi Rusuhi İsmaiı'" Animravi Cölm ... J nin 
Konye; Mevlana' 'M üZ-esr' kutuphanesi- yi:izrrialan' arasında 2167 :iıu
maradl:i- kayıtlı' CMinhac'al-fukara) adlı eserinin kı:ı..pak sayfasmda 
ikf "şe1dlde yazılidn·> Bii'incisrnde rubai -oidlığu ~gibi ya-~ıl:qıış, ikinci-

- sinde mısralar yer değ-iştirerek C Ger kai-ir-u-gehr-u but-peresti ~az 
a.J m1sra'ı da C Ger kafiı-u ger sanıem-peresti baz a .. J olmuştur. Ki
tap 1158 Muharrem (1 745 Şubat) tarihinde Mevlevi Derviş Mehmed 
Ali eliyle yazılİiiıştrf. ' - ... · · -

. . . - . --
Mevlana'ya ait olduğu şüphe götürmez bir gerçek olan bu rubai, 

ayrıcanattat şa,ir Na~ıfzade Harnit ~arafından güzel .. bir t~Jikle yazıl
mis. ve -Mevlana Türbesine asılmıstır. Yine rübai daha değişik bir · .... ·.. .. ; .. . ..... . . . . . .. " -- . " -

ifa'de.:·ile tür~Çeye manzum oli:ı.rak şu ·ş-ekilde çevrilmiş ve 1evha ha-
linde .. yazılmışttr : · 
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Gelsün, varlık nanıma ne V\arsa gelsün 
Kafiıi, putperesti, Mecusi'si gelsün 
Yoktur bizim dergahımızda novmidi 
Yüz kere tövbe edüb tövbesin bozan gelsün . 

..... ~ . .. . 

. fl.ubıU'nin ifade mana, çeşitli ifadelerle yorumlanmış olmakla 
.birlikte, Mevlana'nın bir tasavvuf neş'esi içinde ·buna benzer rubai' 
ve gazelleri vardır. Esasen tasavvuf ve tahrikat neş'esi mev1evi şair· . 
lerini za:man zaman bu tür anlamlar taşıyan teyitler, mısralar ,yaz-,
dırrriıştır. Güşen-i Esrar adlı tasavvufi eserin sahi'bi ve mavlevi şairi:: 
İbrahim Şahidi Cölm. 1550)nin farsça şu !beyti ·bunun biröm,eğidiı;:. 

"Her ki haned gü biya b~r ki lıahed gü bürev" 
"Perde dar-ü hacib-ü derhan derindergabnist", 

Bu beytin türkçesi şöyledir: (Kim isterse de ki, g.el! Kim isterse:; 
de ki git! Bu dergahın perdedarı, hacibi ve kapıcısı-yoktur). · CBak: 
M.C. Duru, Mevlevi, s: 126, İstanbul, 1952' 

Son ofarak rahmetli · üstad A:bdülbaki Gölpınarlı, en eski Di
van-ı Kebir nüshalarını karşılaştırarak Mevla.na'nın kendisine ait 
ı 765 rübaisini tesbit ederek türkçeye çevirmiş, bunları CMevlamı Ce., 
laleddin Rubailer, İstanbul, 1964) adı ile yayınlanmıştır. Al!faJbeti·k 
kafiye ~esasına göre sıralanan bu rubailerin CA) :barfinin 69 sayılı. 
ruhaisi C baz a ·baz a.;. l rubaisidir, . 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; sori yıllarda çok sık soyıenen, .oku
nan ve yazılan CYine gel, jrine gei, .her ne olursan yine gel...l. diye 
türkçels-ştirilen rubai, en eski Mevlana cliva:nıannda,_y~zılı-Dl@_ğu ·· 
~i Mevlana'ya aittir. Bu ru'bai'nin Mevlana'ya ait olmadığını söy~ .; 
lemek için, rub?ilYfM8vlana'dan önçe, en azından Mevlana;çağından 
yazılmış bir başka şairin (livanında somut olarak göstermek Jaz_ım.-.. 
Bu· şinıdiye kı;ı,dar mümkün olmadığına göre, Mevlana'ya Hit bir r1J.,.,, 
baiyİ, (şair, Mevlana'dan önce veya Mevlana çağında yaşamışta .ol-· 
sa) .bir başkasına mal etmek doğru değildir. r ,, ; ' .. • 

"THE QUATRIAN" YiNE GBL, YiNE GEL 
"BELONGS TO MEVLANA" 

With the copy of "Tarih ve Toplum" ma.gazine dated February' '·· 
1987. A uİıive:i:'sity Educ;ationa;ı Staff claimed that 'the well-known:· 
quatrian beginning with "baz a, baz a" Cyine gel, yine geU doesri't 
'belong to Mevlana but to an Iranian poet Ebu Sa'id Bin Ebi'l Hayr •· 
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and is included in his divan. There had been such claims before and 
I anwer·ed same of them with the articles .published in "Tercüman" 
(a daily paper) and "Çı:ığrı" ma;gazines in 1976 and convinced with 
absolute evidence that the quatrian in question belongs to Mevlana. 
It seems that owner of tı1e latest articles hasn't read aİıy of my ar
ticles and says "Whenever and wherever Mervlana is mentioned, he 
is rememfbered with this quatrian ibut it is in .now here in his works, 
instead the quatrian has been taken from the Iranif-m poet Ebu Said 
bin Ebi'l Hayr". So, the same thing has been the subject matter a;gain 
with certain expressions and claims and this claim has even been 
reporterin daily papers. Many Mevlana admir·6rs and readers have 
ask!ed the righteousness of the claim. The aim of this paper is to 

· reply the above mentioned claim with documents in detail. 
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