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I 927; Luigi Boneili 'nin eleştirisi üzerine
buna bir zeyil h az ırlamı ştır ); La cronaca
araba tripolina di Ibn Galbun (Bologna 1936) ; Manuale di lingua turca. Vol.
I. Grammatica elementare, esercizi, vocabolarietti (Roma I 939 ; bu eserin ikinci
cildi I 963 y ılınd a neşredilmiştir); L 'Ara bo pariata a Şan'a' . Grammatica, testi, l essico (Roma 1939) ; Il dominio degli
Spagnoli e dei Cavalieri di Malta a Tripali (1530-1551). Con appendice di documenti dell'Archivio dell'Ordine a Malta (Verban ia I 942); Documenti sull'origine e gli sviluppi d ella Questione Araba (1875-1944). Con introduzione storica (Roma 1944); Nur Baba. Romanzo turco d'ambiente bektasci (Roma 1945);
Grammatica di persiano moderno. Con
esercisi, voca bolarietti e note di metrica (Roma 1947); Eleneo dei manoscritti p ersiani della Biblioteca Vaticana.
Vaticani-Barberiniani-Borgiani-Rossiani (Citta del Vaticano 1948); II "Kitab-i
Dede Qorqut ", Racconti epico-cava1l er eschi dei Turchi Oguz tradotti e annotati con "facsimile" del Ms. Vat. turco 102 (Citta del Vaticano 1952 ; bu eserin
giriş kı s mını oluştu ran uzun tahlil Mahmut Şakiroğ lu tarafı ndan Türkçe'ye t ercüme ed ilmi şt ir [Erdem, Xll/34 [ Mayı s I 999].
s. 183-2 76]); Eleneo dei manoscritti turchi della Biblioteca Vaticana. VaticaniBarberiniani-Borgiani-Rossiani, Chigiani (Citta del Vatica no 1953); Novelle
Turch e moderne. Tradotte con note e
appunti bib1iografici (Roma 1964); Storia di Trip ali e della Tripolitana dalla
conquista araba a11911 ( n şr. Maria Nailina ve F. Castro, Roma I 968); Valde Sultan (nşr. Giacomo E. Carretto, Roma 2007;
eserleri içi n ayrı ca b k. OM, XXXV/ I O, s. 418424)
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Ebu Ca'fer Şihabüddin Ahmed
b. Yusuf b. Malik
b. İsmail er-Ruayni ei-Gırnati e l-Biri
(ö. 779/ 1378)

L

Arap dili, edebiyatı
ve kıraat alimi, şair.

_j

708'de ( 1308) Gırnata'da (Granada) doğ
du. Ruayni nisbesinin, aslen Yemenli olup
mensuplarının bir kısmı Amr b. As tarafından Mısır'a yerleştirilen ZOruayn kabilesiyle ilgili olması muhtemeldir. Ayrıca Hal ep yakınlarında Fırat kıyısındaki el-Bire
(Birecik) köyünde otuz yıldan fazla kalması sebebiyle Bin, ilk edebi faaliyetlerini Endülüs'ün İlbire (Eivira) bölgesinde sürdürdüğü için İlbiri nisbeleriyle de anılır. İlk
tahsilini Gırnata'da yaptı . Ali b. Ömer elKaycati, Muhammed b. İbrahim el-Beyyani, Muhammed b. Ali İbnü'J-Fahhar gibi
alimlerden kıraat, hadis, fıkıh , dil ve edebiyat dersleri aldı . Maleka'da (Malaga) Muhammed b. Ubeydullah b. ManzOr'dan faydalandı. Gırnata Ulucamii'nde verilen dersIere devam ederken aynı derslere katılan
ama İbn Cabir el-Hewari ile tanıştı ve aralarında çok samimi bir dostluk oluştu. Yedikleri içtikleri ve giydikleri bile aynı olan
bu iki arkadaş dostluklarının bozulmaması için evlenmemeye karar verdiler. Her tarafta beraber görünmeleri sebebiyle "elA'ma ve'J-basir", "A'meyeyn" diye anıldılar.
Bu dostlukta Ruayni'nin son derece dindar, ahlaklı, insaflı ve iyilik sever olmasının
büyük payı olmalıdır.
İki dost 738 (1338) yılının başında hac
ve ilim yolculuğu için Endülüs'ten ayrıldı,
Kuzeybatı Afrika'nın birçok şehrini dolaşarak alimierin derslerine katıldı. Bunlar
on bir yıl boyunca Mısır, Hicaz, Dım aşk, Ba'Jebek, İskenderiye gibi ülke ve şehirlerde
karşılaştıkları alimlerden yararlandılar. Hac
dönüşü Kahire'ye gelip Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin derslerine devam ettiler. 7 41 'de ( 1340) Dımaşk'a giderek Eşrefiye'deki
Darülhadis Medresesi'ne yerleştiler. Yusuf
b. Abdurrahman el-Mizzi, Muhammed b.
Ebu Bekir b. Abdüddaim , Ahmed b . Ali
ei-Cezeri, Şemseddin İbn Abdülhadl gibi
alimierin özellikle hadis derslerini takip ettiler. 742'de (ı 34 1) Selahaddin es-Safedi
ile görüşen ve ondan icazet alan Ruayni
aynı yılın sonunda Halep'e gitmek üzere
Dımaşk'tan ayrıldı. Yolda Ba'lebekk'e uğra
yıp Fatıma bint Musa b. Muhammed elYOnlniyye'den eş-Şô.tıbiyye'yi okuyarak

icazet aldı. Halep'te İbrahim b. Mahmud
el-Halebi'nin. Medine'de Burhaneddin İbn
FerhOn ile Muhammed b. Ahmed el-Hazreci'nin hadis derslerine devam etti. Safedi, İbn Cabir ve Zeynüddin İbnü'J-Verdi'
den şiir rivayet etti. Ruayni ve İbn Cabir
749 (1348) yılında Artuklular idaresindeki
Halep'in el-Bire kasabasına gidip yerleşti
ler. Halk tarafından büyük saygı gören iki
arkadaş burada otuz yılı aşkın bir süre
ikamet ettiler. Ruaynl eserlerinin çoğunu
Bire'de yazdı. Zaman zaman yaptıkları seyahatlerde Hama, Humus. Trablusşam ve
Mardin gibi şehirleri ziyaret ettiler. 755756 (1354-1355) ve 765-766 (1364-1365)
yıllarında hacca giderek Medine'de mücavir kaldılar. İbn Cabir 779'da ( ı 377) evlendi. Bunun üzerine Halep'e giden Ruayni
aynı yıl ramazan ayının ortasında vefat etti ( 1378 Ocak ortas ı) . Kendisinden bir süre sonrael-Bire'de (780/ ı 378) vefat eden
İbn Cabir, Ruaynl hakkında uzun bir mersiye kaleme aldı .
Daha çok Arap dili ve edebiyatı dersleri veren Ruayni'nin Halep'te ders akuttuğu cami Mescidü'n-nühat diye anılmıştır.
Kendisinden İbnü'I-Cezeri başta olmak üzere Muhammed b. Ahmed İbnü'J-Acemi, İb
rahim b. Muhammed Sıbt İbnü'l-Acemi,
ömer b. Mahmud el-Kereki ve Muhammed b. Ali İbn Ebü'l-Aşair gibi şahıslar
faydalanmıştır. Tırô.?ü '1-ljulle, İlftitô.fü '1ezô.hir ve TuJ:ıtet ü'1-a]frfin gibi eserleri
Ruayni'nin derin ilmini kanıtlamaktadır.
Ruayni'nin başta Makkari'nin NeiJ:ıu't-tib'i
olmak üzere (ll , 67 5-690) biyografi ve edebiyat kitaplarında cinas, tevriye, teşri',
taştir, tazmin, iktibas ve istihdam gibi bedu sanatlara dair gazelleri, ayrıca cinas ve
tevriye bağlamında kullanılmış aruz bahirlerinin adiarına ilişkin şiirleri yer almaktadır.

Eserleri. 1. Tırô.?ü 'l-ljulle ve şifô.'ü'1gulle. İbn Cabir el-Hewari'nin Bedi'iyyetü '1-'umyô.n (el-ljulletü's-siyera' If medf:ıi /]ay ri' 1-vera') adlı 177 beyitlik bediiyyesinin şerhidir. Edebiyat eleştirmenleri tarafından Hewari'nin kendi şerhinden de
üstün kabul edilen eserde Ruayni kasidenin metnini anlamada üstün kudretini göstermiş, belagat, edebiyat, lugat, sarf, nahiv, aruz, edebi eleştiri, tarih, din vb. alanlardaki derin bilgisini ortaya koymuş, Hz.
Peygamber ile sahabenin ve özellikle HuJefa-yi Raşidln 'in siretine dair doyurucu bilgiler sunmuştur. 763 (1362) yılında el-Bire'de kaleme alınan şerhin mukaddimesinde bedi' ilmi, fesahat ve belagat, lafza
ve manaya yönelik bedü sanatlar, bediin
m eani ve beyan ilimleriyle ilgisi ve altı ed e-
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bi ilim arasındakiyeri açıklanmıştır (nşr. Reca es-Seyyid el-Cevherl, İskenderiye 1410/
ı 990, s. 77-94). Tıdl?ü'l-lfulle üzerine Hı
zam Cemaleddin el-AıGsi yüksek lisans çalışması yapmış (1971, Bağdat Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi), eseri Muzaffer b. Muhammed ed-Dımaşki el-Münte]fa adıyla
kısaltmıştır (yazma nüshası için bk. Fihristü '1-Kütübl].aneti '1-/jidlviyye, IV, 30 ı- 302).
z. İ]ftitô.fü'l-ezô.hir ve ilti]fatü'l-cevô.hir.
Lugat ve sarfa dair önemli bilgilerle Kur'an
ve hadisten, mesel ve atasözlerinden zengin örneklerin yer aldığı eser 2753 fiili kapsamaktadır. 760-762 ( 1359-1361) yılları
arasında kaleme alınan eserin mukaddimesinde ilmin fazileti, Arap dilinin ve fiilIerin önemi gibi konulara değinilmiş. ardın
dan eserin ithaf edildiği Artuklular'ın Mardin kolu hükümdan el-Melikü's-Salih ile
diğer Artuklu hükümdarlarını öven uzunca bir kasideye ("Lamiyye") yer verilmiş
tir (s. 89-98) Kitapta izlediği yöntemi açık
layan Ruayni (s. 99- ı 02) fiilieri sahih, ecvef. muzaf ve mu'tel kısımlarına, bunların her birini de bablara (kalıplara) göre anlamı değişen ve değişmeyenler şeklinde
bölümlere ayırarak incelemiştir. Eser kelimelerin ilk harfine göre alfabetik olarak
düzenlenmiştir (bk. bibL). Abdullah Hamid en-Nemeri kitap üzerinde yüksek lisans tezi hazırlamıştır (Me kke ı 40 ı, ümmülkura Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi). 3. Tuf:ıietü'l-a]frô.n fimô. ]furi'e bi't-te§li§ min J:ıurufi'l-Kur'ô.n (nşr.
Ali Hüseyin el-Bevvab, Cidde 1407/1987).
745 (1344-45) yılında el-Bire'de tamamlanan eser, mütevatir olan ve olmayan kı
raatlete göre bir harfinin harekesi üç türlü okunabilen seksen sekiz Kur'an kelimesine dairdir. Kelimeler üç türlü okunan harfleri dikkate alınarak alfabetik sıraya göre
düzenlenmiş, kurradan kimlerin hangi şek
li seçtiği açıklanmış. kıraatierin i'rab ve anlam açısından yorumu yapılmış. şiir, hadis ve nesirden zengin örnekler zikredilmiştir. Kitabın temel kaynağı Ruayni'nin
hacası Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin el-BaJ:ı
rü'l-muJ:ıit adlı tefsiridir. Eserin bilinen tek
nüshası, Ruayni'nin kardeşi Muhammed'in
oğlu Ahmed tarafından istinsah edilen ve
Ruayni ile İbn Cabir'in eserlerini toplayan
Paris Bibliotheque Nationale'deki bir mecmua içinde yer almaktadır (nr. 4452, vr.
148a-199a). Müstensih eserin amcası Ruayni'ye ait olduğunu belirttiği halde İbn
Cabir el-Hevvari'ye de bu isimde bir eserin nisbet edilmesi (krş. DİA, XIX, 385) samimi arkadaşlıklarından kaynaklanmış olmalıdır. 4. Şerf:ıu Elfiyyeti İbn Mu'ti.
Arap gramerine dair ed-Dürretü'l-eltiy-
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ye adlı manzumenin şerhidir (yazmaları
için bk. Brockelmann, GAL, 1, 366). Müellif hattıyla yazılmış nüshasının on bir cilt
olduğu kaydedilen eserin (İbn Hacer, edDürerü'l-kamine, 1, 340) I. cildi Hasan Muhammed Abdurrahman Ahmed (ı 4 ı 4/
1994, Mekke Ümmülkura Üniversitesi Arap
Dili ve Edebiyatı Fakültesi), ll ve lll. ciltleri de aynı fakültede başka öğrenciler tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış
tır. S. Rei'u'l-J:ıicô.b 'an tenbihi'l-küttô.b.
İbn Cabir'in I):aşide mimiyye fi'?-?:ô.' ve'Q.Q.ô.d adlı, bu iki harf sebebiyle sıkça birbirine karıştırılan kelime! ere dair 102 beyitlik manzumesinin şerhidir. Kaside ve şer
hinin nüshaları Bibliotheque Nationale'de
bulunmaktadır (nr. 4452/9, ı ı). 6. Risô.le
fi's-sire ve mevlidi'n-nebi. Hayreddin ezZirikli, Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bir nüshasının bulunduğunu kaydetmekte (elA' lam, ı, 2 74), ancak aynı isim de bir risale
İbn Cabir'e de nisbet edilmektedir (yazmaları için bk. Brockelmann, GAL Suppl.,
ll, 6). 7. Reddü'ş-şevô.rid ilô. f:ıükmi'l
]favô.'id. Ruayni'nin ilk yazdığı eserlerden
olup Arap gramerine dairdir.
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IsMAİL DuRMUŞ

RUBAi
( .r~}f)
L

Dört

mısralı nazım şekli.
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Arapça'da "dörtlü, dört! ük" anlamına gelen rub~ii kelimesi (çoğulu rubaiyyat) edebiyatta dört mısradan meydana gelen şi
irlere verilen addır. Farsça'da dii.beyti (iki
beyitlik şiir) yanında terane ve çihargani
olarak da isimlendirilir. Şems-i Kays'a göre ( el-Mu'cem, s. 90) bestelenmiş rubailere terane, bestelenmemiş olanlara dO beytl denir. Rubainin kaynağı hakkında çeşit
li görüşler vardır. Bazı şarkiyatçılara göre
(L. P. Elwell- Sutton ve A. Bausani) rubalnin kaynağı Türk edebiyatı olup Orta Asya' dan İran'a geçmiştir. Fritz Meier de
(Die Schöne, s. 184) rubalnin Türk şiirinin
etkisiyle ortaya çıktığını ileri sürmüş, Bausani, İran'a Türkistan tarafından geldiğini söylemiştir (Storia, s. 533-537). E. G.
Brovne'a göre ise (LHP, ı, 472) rubai İran
şiirdehasının en eski ürünlerindendir. M.
Fuad Köprülü ile Nihad Sami Banarlı, eski
Türk şiirindeki dörtlüklere çok benzeyen
rubainin, eski İran edebiyatma ait dörtlüklerle ve beste ile söylenen bir nazım şekli
nin İslamiyet'ten sonra aruzla söylenmesiyle meydana gelmiş bir İran nazım şekli
olduğu görüşünü savunmuştur

Türk

Edebiyatı

Tarihi,

(Resimli

ı. ı 99).

Rubffinin İran edebiyatında ne zaman
ortaya çıktığı kesin olarak belli değilse de
kaynağının İslam öncesine dayandığı ve
halk arasında çok kullanılan bir tür olduğu bilinmektedir. Pehlevi dilinde ve Eski
Farsça rubai örneklerini bulmak için Arapça'ya aktarılan metinler ve Maniheist parçalar üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış
tır. İran kökenli Arap şairi Ebu Nüvas'ın
(ö. ı 98/8 ı 3 [?]) divanında özellikle hamriyyat ve gazel temalarında birçok rubffinin
yer aldığı görülür. Rubalnin bugünkü anlamda Fars edebiyatında ortaya çıkışıyla
ilgili olarak Şems-i Kays şunları yazar: "ROdeki bir bayram günü Gaznin'de bir yerden geçerken cevizle oynayan çocuklar
gördü. Cevizlerden birinin çukurun dışına
doğru yuvarlanması ve ardından geriye
dönerek çukura düşmesi üzerine bir çocuğun söylediği, 'Galtan galtan hemi reved tabun-i gev' (yuvarlana yuvarlana çukurun dibine kadar gidiyor) sözü ona hoş
bir vezinde ve güzel bir nazım şeklinde göründü. RGdeki aruz kaidelerine başvura
rak bunda hezec bahrinden çıkmış vezinlerden birini buldu. Buna aynı veznin aynı
şeklinden ikinci bir mısra, sonra bir ikinci
beyit ilave ettiler ve buna dGbeyti adını

