MEVLÂNÂ'DA NEY MOT~F~~VE CUBRAS HAL~L
CUBRÂN'A ETKisi
Prof.Dr. ~NCI KOÇAK
"Dinle, bu ney nas~ l ~ikayet ediyor; ayr~ l~klar' nas~ l anlat~yor"' diyerek
Mesnevi'sine ba~layan Meylânâ Celâleddin R~lmi (1207-1273)'nin, XIII.
yüzy~lda söylemi~~oldu~u bu ünlü beyiti, alt~yüz y~l sonra, Lübnan'da
dünyaya gelmi~~bir Arap ~airi olan Cubrân Halil Cubrân (1883-1g3~ )'n~n
~iirlerinde etkisini sürdürmü~tür.
Cubrân Halil Cubrân, Amerika'ya göç etmi~~ ~air ve yazarlardand~ r.
1895 Y~l~ nda ailesiyle birlikte Boston'a giden Cubrân, orada resimle ilgilenerek, baz~~ ressamlardan dersler alm~~t~r Bir süre sonra Beyr~~ t'a dönmü~~
ve "Medresetül-Hikmet"te dört y~l okumu~tur. ~ 9o8'de Paris'e giden Cubrân, resim ö~renimini sürdürrnü~~ve Rodidden ders alm~~t~ r. Bu ~ehirde
yakla~~ k olarak üç y~l kalm~~t~ r. Daha sonra New York'ta 1920 .y~l~ nda "erRâb~ tatu'l-Kalemiyye" adl~~ edebi bir cemiyet kurmu~tur. Kuzey ve Güney
Nu'ayma
Amerika'ya göç eden ~lyâ Ebi Mâcli (1889-1957),
(do~.1889) gibi göçmen edebiyatç~lann önderi durumunda olan Cubrân
için: "Sanki yazar~ n kalemi ile de~il, ressam~n f~ rças~~ ile yazm~~t~ r" denmektedir. Arap edebiyat~na ak~c~~ bir üskip getirmi~tir. Cubrân Halil Cubrân, H~ ristiyan olmakla beraber tasavvuf konusuyla ve ayr~ ca Budizm gibi
eski do~u dinleriyle de ilgiler~mi~tir. Bat~~ edebiyat~yla da u~ra~an Cubrân,
Shakespear ve Milton gibi ~ngiliz edebiyatç~lann~~ incelemi~tir. Cubrân'~n
~iirlerinde sevgi konusunun özel bir yeri vard~r'.
Omar Ferre~h; Cubrân'~n, Mevlânâ'n~n Mesnevi'sinden etkilenerek
cS1j1 ‘.54.1.&Î Bana ney ver ve ~ark~~söyle" m~sra~n~~ yazd~~~n~~ ve "elMevâkib" adl~~ eserinde bu ifadeyi birçok kez kulland~~~n~~ belirtmektedir 3.
Yine ayn~~ yazar, Cubrân'~ n bu beyitlerini Mevlânâ'n~ n Mesnevi'sinden etkilenerek söyledi~ini önesürmekte ve ~unlan yazmaktad~r:
Abdülbâki Gölp~narli, Mesnevi Tercemesi ve ~erhi, ink~lap ve Aka Bas~m .vi, ~ stanbul 1981, I, 14.
el-Musas~r, Dâru'l-Maarif, Kahire 1979, 245~evki Dayf, Dirâsetu
Tarihu'l-Edeb el-Arabi, Matbaatu Bulisiyye (tarihsiz), 1113; Ebâ Uvs
288; Hanna
el-Arabi el-Hadis,
A'nmed el-Farabi Abdullatif, el-Hareketü'l-Fikriyye ve'l-Edebiyye
Daru'l-Beycla 105, 346-348.
3 Omar Ferrüh, e~-~abbi, Beyrut lo8o, 16 not: 1.
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"Çok ki~i, Cubrân Halil Cubrân'~n: "Bana ney ver ve ~ark~~ söyle, ~ark~~ " beyitinden hayrete dü~er. Cubrân bu beyiti, Celâleddin Rümrnin
Mesnevi'sinin matla (ilk) beyitinden alm~~t~r. Cubrân, Celâleddin
Rümrnin Mesnevi'sini bilmiyordu fakat, bu matla beyit hakk~nda ~ngilizce çevirilerden bir~eyler okudu~u ~üphesizdir".
Omar Ferrüh, Mesnevi'nin giri~~k~sm~n~~ Arapça'ya da çevirmi~tir. Bu
çeviri aynen ~öyledir:
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Bu Arapça çevirinin sonunda Omar Ferrilh ~u cümleleri yazmaktad~r:
jy11

o...)Jh
(6)

"Celâleddin Rümi'nin bu soylu dü~üncesini okuyan insan~n, Cubrân'~ n bu beyitlerinin Celâleddin Rümi'den ba~kas~ ndan al~nmam~~~oldu~unu okumas~ na gerek yoktur".
Bu ifadesiyle de Omar Ferri~ h, Cubrân Halil Cubrân'm, Mevlânâ'dan
kesinlikle etkilendi~ini aç~ kça belirtmektedir.
Cubrân Halil Cubrân'~ n, "ney" motifini kullanm~~~oldu~u baz~~ beyitleri ~unlard~r:
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"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~, ak~ llan güder.
Neyin inleyi~i daha edebidir,
Ulu ve dü~kün ki~iden".
Omar Farrüh, a.g.e., 17.
6

Ayn~~ eser.

7 Cubrân Halil Cubrân,

el-Mektebetü's-Sakâfiyye (tarihsiz), 4.
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"Bana ney ver ve ~ark~~söyle
~ark~ , s~ k~ nt~ lar~~ yok eder (siler).
Neyin inleyi~i kal~ r,
Zaman geçtikten sonra."
L5 Li l

L5-4

"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~ , içeceklerin en iyisidir.
Neyin inleyi~i kal~ r,
Yaylalar yok olduktan sonra."

Lsi
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"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~ , kalplerin adaletidir.
Neyin inleyi~i kal~ r,
Günahlar yok olduktan sonra."

9

Cubrân Halil Cubran, a.g.e.,
Ayn~~ eser 7.

'" Ayn~~ eser, ~~ o.
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"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~ , nefislerin kararl~ l~~~d~ r.
Neyin inleyi~i kal~ r,
Güne~ler yok olduktan sonra."
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"Bana ney ver ve ~ark~~söyle
~ark~ , bilimlerin en hay~ rl~s~ d~ r.
Neyin inleyi~i kal~ r,
Y~ ld~zlar söndükten sonra."

(13)

j,r4

"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~ ; do~ru, dürüst bir sevgidir.
Neyin inleyi~i daha edebidir,
Güzel ve ho~~~eyden."
" Cubrân Halil Cubrân, a.g.e., 11.
l? Ayn~~ eser, 13.
Ayn~~ eser, ~ g.
Belleten C. LV, 42
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"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~ , cisim ve ruhtur.
Neyin inleyi~i daha edebidir,
Ak~am içilen sütten ve sabah ~arab~ ndan."
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"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
~ark~~ ebediyetin s~rr~d~ r.
Neyin inleyi~i kal~ r,
Varl~ k yok olduktan sonra."

Lj1
(16) ;.Lc

"Bana ney ver ve ~ark~~ söyle
Unut derdi ve devay~.
~ nsanlar ancak sat~ rlard~ r.
Ama, suya yaz~lm~~lard~ r".
Mevlana'n~ n, "Dinle bu ney nas~ l ~ikayet ediyor; ayr~ l~ klar~~ nas~l anlat~yor" sözleri, Cubrân Halil Cubrân'da, "Bana ney ver ve ~ark~~ söyle...."
m~sralar~~ ile yank~s~ n~~ sürdürmü~tür.
14 Cubrân Halil Cubrân, a.g.e., 25.
'5 Ayn~~ eser, 28.
16 Ayn~~ eser, 30.
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H.Ritter taraf~ ndan yaz~lm~~~olan, islam Ansiklopedisi'ndeki "Celaleddin Rfirni" maddesinde, Mevlana'n~n Mesnevi'sinin bat~~ dillerinde yap~lan
~erhleri ve çevirileri hakk~nda ~u aç~ klamalar yer almaktad~ r: "Mesnevinin,
uzun senelerin çal~~ma mahsfilü olarak, en eski yazmalara istinaden vücuda getirilmi~~tenkitli bir tab'~~ ve ~erhi vard~ r (R.A.Nicholson, The Mathnawi of Jelâlu'd-din Rüm, edited from the oldest manuscripts available:
with ciritical notes, translations and commentary; E.J. Gibb Memorial,
Avrupa dillerine daha önce
New Series, London, 1924-194o, VI, 1-8)
yap~ lm~~~olan tercümeleri ~unlard~ r: Georg Rosen, Leipzig, 1849; F.Rosen
taraf~ ndan bir mukaddime ile, München, 1913; James W. Redhouse, London, 1881; E.H.Whinfield, London 1887, 1898; C.E. Wilson London,
~ g~ o." 17 .
Mevlana'n~ n dünyaca ünlü bu eseri Abdülbaki Gölp~narl~~ taraf~ndan
da tercüme ve ~erh edilmi~tir. Abdülbaki Gölp~narl~, "Mesnev~~ Tercemesi
ve Serhi" adl~~ kitab~ nda; Mesnevi'nin Mevlana taraf~ndan bizzat yaz~lan
1.-18. beyitlerinde birinci planda "ney"in oldu~unu ifade etmekte ve ~unlan yazmaktad~r: "~ikayet etmektedir; aynl~ klan anlatmaktad~r. Kam~~l~ktan
kesileli feryad etmedeyim; erkek-kad~ n, herkes feryad~ma uymada, a~lay~p
inlemededir 18." Yine ayn~~ ~erhte: "Mevlana, "Dinle, bu ney nas~l ~ikayet
ediyor; aynl~ klan nas~l anlat~yor"derken hem kam~~l~ktan kesilen neyi,
hem de Mutlak Varl~k'tan mukayyet varl~~a dü~en kendisini kastetmektedir "" ~eklinde bir aç~ klama bulunmaktad~r. Ney'in inleyi~i için de, ~u ifade yer almaktad~r: "O, ezel alemini, Mutlak Varl~k'taki sübiltu arar, özler;
bu kay~tlar alemine, bu izafi varl~k alemine dü~mesi, ona adeta bir gurbet
görünür. Ama o, alemde de kendi varl~~~ n~~ yok etmi~, Hak varl~~lyle varoldu~unu bilmi~, bu bili~i bulu~~ve olu~~haline getirmi~, iradesini Hak
iradesine vermi~tir. Bu bak~mdan özleyi~i, feryad', niyaz yollu de~il, naz
yolludur. Mukayyet görünür, fakat ~tlaak alemindedir. Feryad', ~ikayeti,
bilmeyenlere gerçe~i anlatmak içindir. Onun s~rr~, bu feryattad~ r; fakat
her gözde o s~ rr~~ görecek kaabiliyet, her kulakta o remzi anlayacak kuvvet
yoktur'.
Sonuç olarak, Cubran Halil Cubran'~n, "ney" den bahsetti~i beyitlerinde Mevlana'dan etkilendi~i aç~ kt~r. Cubran bu beyitlerinde, "neyin inleyi~inin ebedi oldu~unu" vurgulamaktad~ r.
17 H.Ritter, Celâleddin Rümi, islân~~Ansiklopedisi, Milli E~itim Bas~mevi, Istanbul
1963, III, 57-58.
18 Abdülbâki Gölp~narl~ , a.g.e., I, 17.
19 Ayn~~ eser, 20.
20 Ayn~~ eser, 20-2 ~~

